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Ç NDEK LER                                                                

KONGRE DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU                                                       

KONGRE B L M KURULU

SUNU    

ÇA RILI B LD R
Tar msal Yüksekö retimde Bahçe Bitkileri
Prof. Dr. Atilla ER

B LD R LER
Türkiye Turunçgil Çe it Geli tirme Program
enay Kurt, Ertu rul Turguto lu, Gülay Demir, Seyla Tepe, Nejla Çelik 

Turunçgillerde Melezleme Islah  ile Yeni Çe itlerin Elde Edilmesi
Ayd n Uzun, Ubeyit Seday, Osman Gül en, Güçer Kafa, Cenap Y lmaz, Turgut Ye ilo lu 

Bat  Akdeniz Bölgesine Uygun Valencia Late Portakal  Seleksiyonu
enay Kurt, Mehmet Tuncay, Halis Demirel, Yener Apayd n, Ertu rul Turguto lu, Gülay Demir

Bat  Akdeniz Bölgesine Uygun Owari Satsuma Mandarini Çe it Seleksiyonu
Ertu rul Turguto lu, Mehmet Tuncay, Halis Demirel, Yener Apayd n, enay Kurt, Gülay Demir

Bat  Akdeniz Bölgesine Uygun Klemantin Mandarini Çe it Seleksiyonu
Ertu rul Turguto lu, Mehmet Tuncay, Halis Demirel, Yener Apayd n, enay Kurt, Gülay Demir

Baz  Turunçgil Anaçlar n n Tuza Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi
Turgut Ye ilo lu, Meral ncesu, Bilge Y lmaz, Berken Çimen, Saime Gürsoy 

Antepf st nda Geli tirilen Yeni Çe itler
Sibel  Aktu  Tahtac , Hatice Gözel

Melezleme Yoluyla Kendine Verimli ve Geç Çiçeklenen Badem Çe it Islah
zzet Açar, Selim Arpac , Halit Seyfettin Atl , Salih Kafkas, Sinan Eti, Semih Ça lar, Ajlan 

Y lmaz

Gaziantep Yöresinde Ceviz Seleksiyonu
Sibel Aktu  Tahtac ,  Hatice Gözel,  Ajlan Y lmaz,  Serpil Karada , O uz Gündo du

Çanakkale Ayvac k’da Yeti tirilen Antepf st  A açlar n n Baz  Bitkisel Özellikleri ile 
Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Murat eker, Mehmet Ali Gündo du, Arda Akçal, Mustafa Sakalda , Osman Duran 

Kadmiyum Uygulamalar n n Çilek Bitkisindeki Peroksidaz zoenzim Aktivitesine Etkis
Hatice Gülen, Müge Kesici, Sergül Ergin, Sevgi Demir, Zeynep Zaimo lu, Atilla Eri  

“Hac halilo lu” F Melez Populasyonunda Fenolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi 
Nihal Acarsoy, Yasemin Evrenoso lu, Remzi Kokargül, K.U urtan Y lmaz, Talip Yi it, Kadir 
Gökalp, Özlem Boztepe, Ruhinaz Gülcan, Adalet M s rl  

M9 Anac  Üzerine A l  Farkl  Elma Çe itlerinde Hytec ve Vertical Axis Terbiye 
Sistemlerinin Erken Dönem Performanslar n n Belirlenmesi 
Emine Küçüker, Yakup Özkan, Kenan Y ld z 

Amasya Elmas  Genotiplerinin Bitkisel Geli imi Üzerine Klon Anaçlar n Etkisi 
Nejdet Kaplan, Muharrem Özcan, Aysen Koç, dris Macit 

Bodur Elma Yeti tiricili inde Moder
Yakup Özkan, Ya ar Akça, Kenan Y ld z, Çetin Çekiç, Mustafa Özgen, Emine Küçüker, Feride 
Yaman 
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Marmara Bölgesi Meyvecili i 
Erdo an Barut, Hatice Gülen, Asuman Cansev, Sergül Ergin, Müge Kesici 

Gölgeleme ve Kaolin Uygulamalar n n Kirazda kiz Meyve Olu umunun Azalt lmas na 

Atilla Yüksek,  Semih Ça lar 

Tokat Yöresinde Yeti en Baz  Üvez Sorbus domestica Tiplerinin Tohumlar n n 
Çimlenmesi Üzerine Farkl  Uygulamalar n Etkileri
Resul Gerçekcio lu, Cemil Y lmaz, Öznur Öz Atasever 

Farkl  Anaçlar Üzerine A l  Antepf st  Çe itlerinin Sulu Ko ullarda Geli me, Meyveye 
Yatma, Verim ve Baz  Kalite De erlerinin Belirlenmesi 
Halit Seyfettin Atl , Yusuf Ayd n, Selim Arpac , zzet Açar, Lütfiye Bilgel, Kamil Sarpkaya, 
Nurettin Ka ka, Salih Kafkas, Bekir Erol Ak 

GAP Bölgesi Sulu Ko ullar  çin Badem Çe itlerinin Belirlenmesi 
Halit Seyfettin Atl , Yusuf Ayd n, Selim Arpac , zzet Açar, Abdulkadir Akgün, Cem Bilim, Kamil 
Sarpkaya, Semih Ça lar, Nurettin Ka ka, Ufuk Rastgeldi, Mustafa Kemal Soylu, Bekir Erol Ak 

Kuru Ko ullarda Yeti en Badem Çe it ve Genotiplerinin Bitki ve Meyve Özellikleri 
Öznur Öz Atasever, Resul Gerçekcio lu 

Kontrollü Tozlama Yap lan Ferraduel Badem Çe idinin Bitki ve Meyve Özellikleri
Resul Gerçekcio lu, Öznur Öz Atasever, Serdar Gencer 

Çitlenbik Celtis australis Tiplerinin Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri 
Aysun Çavu o lu, Melekber Sülü o lu 

Hatay’da Yeti tirilen ncir Genotiplerinin Morfolojik ve Pomolojik Özelliklere Göre 
S n fland r lmas
O uzhan Çal kan, A.Aytekin Polat

Sakarya linde Meyvecilik Potansiyeli, Sorunlar  ve Çözüm Önerileri 
Taki Demir, Ömer Beyhan 

skilip Elmalar  
Turan Karadeniz, M.Serdar Çorumlu, Tar k Yar lgaç 

Do u Karadeniz Bölgesi Sahil Ku a ndaki Baz  Yerel Elma Çe itlerinin
Meyve Özellikleri Bak m ndan De erlendirilmesi
Hatice Dumano lu, Ahmet Aygün, Veli Erdo an, Ümit Serdar, Özgün Kalk m, Kubilay Ba ta , 
Mine Ak ehirli Pakyürek, Salih Maden

Türkiye Kestane Üretim ve Sanayisinin Son Yar m Yüzy l çindeki Geli imi 
Arif  Soylu  

Ersinop ve Eryayla Kestane Çe itlerinin Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri 
Ümit Sersar, Hüsnü Demirsoy, Leyla Demirsoy 

Farkl  Pistacia atlantica Desf. Genotiplerinin Tohum Çimlenmesi ve Çö ür Geli imi 
Üzerine Baz  Oksin, Giberelllin ve Fenolik Madde Uygulamalar n n Etkileri 
Elmas Özeker, Murat sfendiyaro lu 

Do u Karadeniz Bölgesi Asidik Çay Topraklar ndan zole Edilmi  Baz  Bitki Büyümesini 
Te vik Edici Rizobakterilerin (PGPR) Çay Bitkisinin Fidan Geli imi A amas nda 
Kullan m Olanaklar n n Ara t r lmas
Ya ar Ertürk,  Ramazan Çakmakç ,  M. Figen Dönmez, Remzi Sekban,  Ayhan Haznedar

Baz  Nar Çe it ve Tiplerinin Yalova Ekolojik Ko ullar na Adaptasyonu 
Nesrin Aktepe Tangu, Zeynep Özdemir Ero lu, Burhan Ereno lu, Seçil Erdo an, Erol 
Yalç nkaya 
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Dondurulmu  ve Güne te Kurutulmu  Yerli ve Yabanc  Baz  Kays  Çe itlerindeki Fenolik 
Miktarlar n n ncelenmesi 

Tuncay Kan, Koray Özrenk, Saim Zeki Bostan, Fikri Balta 

Çanakkale Yöresinde Yeti tirilen “E me” Ayva Çe idinde Hasat Sonras
Methylcyclopropane Uygulamalar n n Meyve Kalitesine Olan Etkileri 

Kenan Kayna , ennur Kocakurt, Mustafa Sakalda  

Konya Yöresinde Yeti tirilen Baz  Elma Çe itlerinde 1 MCP Uygulamalar n n Depolama 
Süresi ve Kalite Üzerine Etkileri 
Ferhan K. Sab r, Muzaffer pek, eyma Ar kan, Lütfi P rlak 

M9 Anaçl  Braeburn Elma Çe idinde Farkl  Sulama ve Fertigasyon Uygulamalar n n 
So ukta Muhafaza Süresine Etkileri
sa Eren, Özgür Çalhan, Meltem Emre, F. Öztürk, Dilek Karamürsel, Hüseyin Akgül, Kadir 

Uçgun 

Vi ne Anaç Islah nda Son Geli meler 
Aysen Koç 

Baz  Il man klim Meyvelerinde Yaprak Aktif Demir çerikleri le Demir Eksikli i 
Klorozu Aras ndaki li kilerin Belirlenmesi 
Hüseyin Akgül, Kadir Uçgun 

Güneydo u llerinde Badem Prunus amygdalus Yeti tiricili i, Üretim

Halil brahim O uz, Ajlan Y lmaz,  smail Ukav 

2000 Y l  Sonras  Silifke Yöresinde Çilek Yeti tiricili inin Genel Durumu 
Mustafa anl türk, A k n Bahar 

Red Chief Elma Çe idinde, AVG’nin Hasat Önü Döküm ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi 
Burhan Öztürk, Kenan Y ld z, Yakup Özkan, Çetin Çekiç, Kemal K l ç 

eftali Yaprak K v rc kl  Taphrina deformans Hastal  le Besin Elementi Aras ndaki 
Etkile imler 
Kadir Uçgun, Suat Kaymak, Hasan Aslancan, Sinan Butar 

Çanakkale Ekolojik Ko ullar nda Yeti tirilen Baz  eftali Çe itlerinin Fenolojik ve 
Pomolojik Özelliklerinin Saptanmas  Üzerine Bir Ara t rma
Engin Gür, Neslihan Ekinci, Ahmet Delice, F.Funda Özdüven 

(Myrtus communis Yapraklar n n Fenolik ve Flavonoid Madde Miktarlar
Arzu Bay r, Halil brahim Uzun 

Silifke Yayla Köyleri ve Ürgüp Yöresindeki Do al So utmal  Limon Depolar n n 
Kar la t r lmas  
A k n Bahar, Mustafa anl türk 

X Cocktail Alt ntopu Melezlerinde Yaprak Özelliklerinin Da l m  
Ayd n Uzun, U. Seday, G. Kafa, O. Gül en, C. Y lmaz 

Güneydo u Marmara Bölgesinde Yeti tirilen Klon Anaçl  Elma Bahçelerinin K, Ca ve Mg 
Bak m ndan Beslenme Durumunun ncelenmesi
Bar  Albayrak, A.Vahap Katkat 

Sebzelerin Raf Ömrünün Uzat lmas nda Kalsiyum Uygulamalar
H. Betül Kaplan, Dilek Dülge, Yasemin ahan 

I klar (Ayd n Karacasu) Köyünde Yeti tirilen Narlar n  unica granatum

Yakup Özkan, Ebubekir Altunta , Burhan Özturk, Kenan Y ld z 
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Braeburn Elma Çe idinin Fiziko Mekanik Özelikleri Üzerine Naftalin Asetik Asit 
Uygulamas n n Etkisi 
Yakup Özkan, Ebubekir Altunta , Burhan Özturk, Kenan Y ld z 

Cornus mas
Eissa Zarifi, Ali Nazirzadeh, Derya Guloglu 

Akça ve Beurre Precoce Morettini Armut Çe itlerinde Çiçek Tomurcu u Olu umu 
Emel Kaçal, Gökhan Öztürk, Recep Ali Emre 

znik Yöresinde Yeti tirilen Zeytinlerin Beslenme Durumlar n n Toprak Analizleriyle 

Erdinç Uysal, Bar  Albayrak, Serap Soyergin 

Kivide Fidan Geli imi le Vejetatif Geli me Parametreleri Aras ndaki li kiler
Burhan Öztürk, Muharrem Özcan, Ahmet Öztürk 

Global Elma Endüstrisinde Çe it E ilimleri
Fatma P nar Öztürk F. P nar Öztürk, Dilek Karamürsel, Meltem Emre, Gökhan Öztürk, H. 
Cumhur Sar su 

Starking Delicious ve Golden Delicious Elma Çe itlerinin Kimyasal Kompozisyon
De i imi Üzerine Anac n Etkisi
Ferhad Murado lu, Muttalip Gündo du, Hüsameddin Ünsal, efik Tüfenkçi 

Farkl  Fide Kullan m n n Baz  Çilek Çe itlerinde eker ve Fenolik Bile ikler Üzerine 

Ferhad Murado lu, Muttalip Gündo du, Kenan Geçer,  Hüdai Y lmaz 

Danelenmi  Narlarda Askorbik Asit ve Modifiye Atmosfer Paketlemenin Muhafaza 
Süresince Kalite Üzerine Etkileri
Ferhan Küçükbasmac  Sab r, Esra Nalbur 

Baz  Muz Klonlar n n Anamur Ko ullar nda Plastik Örtü Alt nda Performanslar n n 

Hasan P nar, Mustafa Bircan, Cengiz Türkay, Cenap Y lmaz 

Kay s  Çö ür Anaç Seçimi
Hatice ahiner, Salih Keskin, Ahmet Aslan, M. Naim Demirta , K. U urtan Y lmaz, Makbule 
Yanar, smail Esmek, Esra Doruko lu, Sezai Erci li, Ali kinci, Kemal Gül 

Pink Lady Elma Çe idinde Kontrollü Atmosfer Dep a ve Hasat Sonras
Methycyclopropane Uygulamas n n Baz  Kalite Özelliklerine Etkileri

Mustafa Sakalda , Kenan Kayna  

Farkl  Gibberellik Asit Dozlar n n 0900 Ziraat Kiraz Çe idinde Meyve Kalitesine Etkileri
smail Demirta , H. Cumhur Sar su, smail Ery lmaz, smail evik 

Star Ruby Alt ntoplar n n Meyve Büyümesi S ras nda Kalite Parametrelerindeki 
De i imler ve Derim Olumu
Mustafa Kaplank ran, Ahmet Erhan Özdemir, Elif Çand r, Turan Hakan Demirkeser, Celil 
Toplu, Ercan Y ld z 

Baz  Yabanc  Ceviz Çe itlerinin Yalova Ekolojisindeki Performanslar n n Belirlenmesi
smail Tosun, Erdal Orman, M. Emin Akçay 

Eksterm Dü ük S cakl klar n Baz  Meyve Türlerinde Meydana Getirdi i Olumsuz Etkiler
Hüseyin Karl da  

Do u Anadolu Bölgesi Meyve Genetik Kaynaklar n n Ara t r lmas  (2005 2010 Y llar  Ara 

Hüseyin Vurgun, H.Murat Ünlü, Rafet Aslanta , Salih Keskin, Zakine Kad o lu, smail Esmek, 
M.Hüsrev Öz, Birol Karado an, Nalân Nazan Kalkan, Mürüvvet Pamir, Özkan Bozbek, 
Selahattin Albayrak, Gökhan K z lc  
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Çevre Dostu Derim Sonras  S cak Su ve UV C Uygulamalar n n ‘Interdonato’ 
Limonlar n n Muhafazas  Üzerine Etki
I lay K. Y ld r m, Beyza Biner 

Yafa Portakallar n n Genetik Akrabal k ve Farkl l klar n n Ssr Moleküler Mark rlarla 
Tan mlanmas  
lknur Polat 

Malatya'da Yeti tirilen Baz  Kay s  Çe itlerinin Pomolojik Özellikleri ve Kurutma 
d manlar

Kadir Öztürk, Salih Atay, Bülent Öztürk, Belgin Çelik, Yüksel Sar tepe, M. Ali Y lmaz 

OHF 333 ve Quince A Anaçlar  Üzerine A l  Santa Maria ve Deveci Armut Çe itlerinde 
Farkl  Terbiye Sistemlerinin Vejetatif Geli im Üzerine Etkisi
Kamil Engin, Yakup Özkan 

Melezleme Islah  le Kurutmal k Kay s  Çe itlerinin Geli tirilmesi
M. Naim Demirta , Salih Atay, Sezai ahin, Kadir Öztürk, Belgin Çelik, Cemil Ernim, Mehmet 
Çal kan, Yüksel Sar tepe, Remzi Kokargül, brahim Bolat, Sezai Erci li, Sevgi Payda  Karg , 
Sinan Eti 

Kocayemi in Arbutus unedo Çelikle Ço alt lmas
Mehtap enyurt, Tuba Bak, Turan Karadeniz 

Trabzon (Ka üstü) Yöresinde Yeti en Kocayemi lerin Arbutus unedo
Özellikleri
Turan Karadeniz, Mehtap enyurt, Özgün Kalk m 

ncirde Çe it Geli tirme Çal malar
Mesut Özen, Hilmi Kocata , Birgül Ertan, Nilgün Tan, lknur Köso lu, Aytekin Belge, Ramazan 
Konak, Berrin ahin, Osman Gül en 

Farkl  Gübreleme Uygulamalar n n Citrus limon .
Elementleri çeriklerine Etkileri
Murat Güneri, Adalet M s rl ,  brahim Yoka  

Muz Yeti tiricili inde Keçi Gübresinin Önemi
Mustafa anl türk, A k n Bahar  

Farkl  Anaçlar Üzerinde Yeti tirilen Kütahya Vi nesine Ait Meyvelerin Organik Asit ve 
Fenolik Bile ik çeriklerinin HPLC le Belirlenmesi
Müttalip Gündo du, Hüdai Y lmaz, Ferhad Murado lu, Koray Özrenk 

Kontrollü Melezleme Yoluyla Ate  Yan kl  Erwinia amylovora Hastal na Kar  
Dayan kl  Yeni Armut Çe itlerinin Geli tirilmesi: lk Meyve Gözlemleri
Gökhan Öztürk,Esin Bas m,Hüseyin Bas m, R. Ali Emre,Ö.Faruk Karamürsel, sa Eren, Mesut 

çi, Emel Kaçal 

Hurma Zeytinde Depolama S ras nda Meydana Gelen Kalite De i imlerinin ncelenmesi
Özlem Tuncay, Erkan Susamc  

‘Hicrannar’ ve ‘Canernar’ Nar Punica granatum Çe itlerinin Çiçeklenme 
Dönemlerinin Meyve Tutumu, Pomolojik Özellikler ve Kalite Üzerine Etkisi 
Öznur Öz, Yasin Dalka, Resul Gerçekcio lu 

F nd k ve F nd k Ürünleri Ticaretinde Dünya ve Türkiye’de Uygulanan Standartlar
Saadet Koç Güler, Saim Zeki Bostan 

Geleneksel ve Organik Zerdali Meyvelerinin Taze ve Kuru Örneklerinde Kimyasal ve 
Fiziksel Özellikler Aras ndaki li kiler
Saim Zeki Bostan, Tuncay Kaya 
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Meyve Genetik Kaynaklar  Muhafaza ve De erlendirme
Selma Özyi it M.Emin Akçay, Adnan Do an, Burhan Ereno lu, Zeynep Özdemir Ero lu, Nesrin 
Aktepe Tangu, smail Tosun, Mehmet Ba , Erdal Orman, Ay e Fidanc  

0900 Ziraat Çe idinin Besin Elementi Al m  Üzerine Ku  Kiraz , Gisela 5 Ve Sl 64 
Anaçlar n n Etkileri
Mehmet Polat, Adnan N. Y ld r m 

Melezleme Islah  ile Sofral k Kay s  Çe itlerinin Geli tirilmesi
M. Naim Demirta , Ahmet Aslan, Hatice ahiner, Makbule Yanar, K. U urtan Y lmaz, Oktay 
Taner, S. Hilal Dündar, Hasan Koç, Züleyha Duran, Sibel K l çaslan, Mahmut lhan, ule 
Kovuk, Talip Yi it, brahim Bolat, Sezai Erci li, Sevgi Payda  Karg , Sinan Eti 

Erzincan artlar nda lkbahar Dikiminde Yeti tirilen Baz  Çilek Çe itlerinin Verim ve 

Zakine Kad o lu, Rafet Aslanta , Melek Albayrak, Hüseyin Vurgun, smail Esmek, Selahaddin 
Albayrak 

Hac halilo lu Kay s  Çe idinde Farkl  Sulama Uygulamalar n n Fenolojik
Özelliklere Etkisi
Mehmet Naim Demirta , Halil K rnak, . Bolat, Oktay Taner, Sezai Erci li, Sinan Çolak, Sezai 
ahin, Ergün Do an 

Baz  Nar Çe itlerinde Meyvelerin Besin Maddesi çeriklerinin Belirlenmesi
Serra Hepaksoy, ebnem Kavakl , Mine Ak ehirli Pakyürek, Ali A. Zainal 

Carrizo Citrange Anac n n In Vitro Ko ullarda Kitlesel Üretim Olanaklar n n 
Ara t r lmas
Songül Çömlekçio lu, Murat Güney, Ebru Kafkas, M. Hakan Erol, Bülent Zorlugenç, Salih 
Kafkas 

“Muir” Çilek Çe idinde Gölgeleme ve Su Düzeylerinin Baz  Bitki, Meyve ve Yaprak 
Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
ehnaz Korkmaz, brahim Bolat 

De i ik Yo unluktaki Gölge ve Su Düzeylerinin Muir Çilek Çe idinde Baz  Fenolojik 
Özellikler Üzeri
ehnaz Korkmaz, brahim Bolat, Halil K rnak 

Hint nciri Opuntia ficus indica ’n n In Vitro Ko ullarda Ço alt m  ve Rejenerasyonu
enel Birceyudum Eman, Melda Boncuk, Özhan im ek, Y ld z Aka Kaçar 

Karasu ve Akçakoca’da Yeti en Kocayemi  Arbutus unedo 
Özelliklerinin Belirlenmesi
Tuba Bak, Turan Karadeniz, Mehtap enyurt 

Erciyes Strato Volkan ndan Püskürtülen Ana Materyaller Üzerinde Olu mu  
Topraklarda Yeti tirilen Meyvelerin A r Metal çeriklerinin Belirlenmesi
Betül Burcu Kaya, Yakup Özkan, Kenan K l ç 

Cevizde A r  Çiçek Tozuna Ba l  Di i Çiçek Dökümleri
Veli Erdo an 

Çanakkale Do al Floras nda Yeti en Kocayemi  Arbutus unedo 
S cakl  ve Depolama Süresinin Belirlenmesi

Aydan Sakalda , Murat eker, Mehmet Ali Gündo du, Mustafa Sakalda  

Çanakkale Ekolojik Ko ullar nda Yeti tirilen Baz  Nar (Punica granatum L.) Çe it ve 
Tiplerinin Pomolojik ve Biyokimyasal Özelliklerin
Mehmet Ali Gündo du, Murat eker, Cenap Y lmaz, Engin Gür 

H. brahim Uzun, Arzu Bay r 
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Farkl  Dut Türlerinin Besin Elementi Al n mlar  Aras ndaki Fark n Belirlenmesi
Arzu Ç , Muttalip Gündo du,  Hüdai Y lmaz 

Isparta li E irdir lçesinde Elma Üretimi Yapan Tar m letmelerinin FADN Sistemine 
Göre Ekonomik Büyüklük S n flar  ve Yap sal Göstergeleri
Meltem Emre, Yusuf Çelik 

Baz  Elma Çe itlerinin Besin Elementi Al mlar  Üzerine M9 Anac n n Etkileri
Mehmet Polat, Adnan N. Y ld r m 

Skyline Supreme ve Lutz Golden Elma Çe itlerinde Farkl  Kalsiyum Uygulamalar n n 
Hasat Sonras  Meyve Kalitelerine Etkisi
Özgür Çalhan, sa Eren, C. Ebru Onursal, Atakan Güneyli, Bekir lban 

Çokluktan Tekli e Anadolu'nun ncir Hazinesi
Hilmi Kocata , lknur Köso lu, Mesut Özen, Çi dem Yamaner 

Quince A Üzerine A l  Baz  Armut Çe itlerinin Samsun Ko ullar ndaki Verim ve Geli me 
Durumlar n n Belirlenmesi
Nejdet Kaplan

Bitki Büyümesini Te vik Edici Baz  Rizobakterilerin (PGPR) Bahçe Bitkilerinde Kullan m 
Olanaklar , Etki mekanizmalar  ve lgili Çal malar
H. brahim Tuzlac ,   Ya ar Ertürk 

Derim Sonras  S cak Su ve Thiabendazole Uygulamalar n n Washington Navel Portakal 
Çe idinde Muhafaza Kalitesi Üzerine Etkisi
Ömür Dündar, Cem Taktako lu, Okan Özkaya

Henderson, Nova ve Minneola Tangelo Turunçgil Çe itlerinde S cak Su Uygulamas n n 
Muhafaza Ömrü Üzerine Etkisi
Ömür Dündar, Nurhan Gözükara, Okan Özkaya 

Ön So utma Uygulanm  Çileklerde Muhafaza ve Raf Ömrü Süresince Kalite De i imleri
Okan Özkaya, A k n Bahar,  Ömür Dündar

Robinson Mandarin Çe idinde S cak Su ve Kimyasal Uygulamalar n n Muhafazaya 
a t r lmas

Okan Özkaya, Ömür Dündar

Baz  Nüseller ve Yabanc  Kökenli Yerli Mandarin Çe itlerinin Adana Ekolojik 
Ko ullar ndaki Meyve Kalite Özellikleri
Turgut Ye ilo lu, Bilge Y lmaz, Meral ncesu, Berken Çimen, Bayram Ali Do an

Baz  Alt ntop Çe itlerinin Adana Ekolojik Ko ullar nda Meyve Kalite Parametrelerinin 
De erlendirilmesi
Bilge Y lmaz, Turgut Ye ilo lu, Meral ncesu, Berken Çimen, Ender Erdur

Kilis Ya l k ve Nizip Ya l k Zeytin Çe itlerinde Tohumlar n Çimlenme ve Çel
Köklenme Durumlar n n Belirlenmesi Üzerinde Bir Ara t rma
Hatice Gözel, Mürüvvet Ilg n  

Kilis Ya l k ve Nizip Ya l k Zeytin Çe itlerinde Klon Seleksiyonu
Hatice Gözel, Sibel Aktu  Tahtac , Serpil Karada , Ajlan Y lmaz, O uz Gündo du

Baz  eftali ve Nektarin Çe itlerinin Dörtyol Ko ullar ndaki Çiçeklenme ve Meyve Tutum 
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ÇA RILI B LD R

Tar msal Yüksekö retimde Bahçe Bitkileri

Atilla Eri
YÖK – Yürütme Kurulu Üyesi

Özet
Ülkemizdeki tar msal yüksekö retim, temel olarak Ziraat Fakülteleri ile baz  üniversitelerin çe itli 

fakültelerinde bulunan ve tar m  ilgilendiren konularda e itim ö retim yapan s n rl  say daki programlar 
kapsam nda yürütülmektedir. Mevcut 26 Ziraat Fakültesindeki ö renciler 14 bölüm içerisinde 14 programda 
ö renim görmektedirler. Bahçe bitkileri, gerek kapsam ndaki zenginlik gerekse teknolojik geli melerin en yo un
oldu u alanlardan biri olmas  sebebiyle güncel geli meler do rultusunda e itim ö retiminin de dinamik olmas  
gereken bir konumdad r. Öte yandan, Bologna Süreci do rultusunda YÖK taraf ndan “Türkiye Yüksekö retim 
Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ile “TYYÇ emel Alan Yeterlilikleri” kapsam nda “Tar m, Orman ve Su 
Ürünleri Temel Alan  Yeterlilikleri” de belirlenmi  ve onanm t r. Dolay s yla Bahçe Bitkileri alan nda da düzey 
yeterliliklerinin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) belirlenmesi ve bu çerçevede ders planlar  ve 
içeriklerinin gözden geçirilmesi gereklidir. Burada yüksekö retimin modernizasyonu kapsam ndaki di er tüm 
alanlarda oldu u gibi “Bahçe Bitkileri” alan nda da Bologna Süreci’nin ö renci merkezli yakla m n n; e itim
ö retim ve ara t rmalarda, toplum ve endüstrinin istek ve tercihlerinin dikkate al nmas  gerekmektedir. 

Yüksekö retim, Bologna Süreci, Yeterlilikler, Tar m, Bahçe Bitkileri.

Process YOK (Higher Education Council of Turkey) determined and approved “Qualifications of Fields of 
riculture, Forestry and Fishery” in the scope of “

HETR)” and “Qualifications of Fields of Education”. Therefore, in the field of Horticulture, 

“Horticulture”. 

Giri
Bahçe bitkileri aç s ndan tar msal 

yüksekö retim konusuna geçmeden önce 
ülkemiz yüksekö retiminin önemli baz  

çeklerini dikkate almakta yarar vard r. Bugün 
Türkiye’de 62’si vak f 103‘ü devlet olmak üzere 
toplam 165 üniversite vard r. Ülkemizdeki var 
olan üniversitelerin say lar n n y llara göre 
da l m  Çizelge 1’de verilmi tir. 2010
dönemi itibariyle yüksekö retimdeki 
ö rencilerin e itim düzeyine göre da l m  
Çizelge 2’de; ayn  dönemde yüksek ö retim 

kurumlar ndaki ö retim elemanlar n n da l m  
ise Çizelge 3’de görülmektedir (Anonim 2011a, 

ugün Türkiye’de toplam 
yüksekö retim ö rencisinin 
lisans ö rencisidir. Bu durumu Cumhuriyetin 
ba lang c nda yüksekö retimdeki ö renci 
say lar yla kar la t rmakta yarar vard r. ’de 
Darülfünundaki ö renci say s  
y llar  aras ndaki y lda Darülfünun’dan 

ö renci say s  ise 554’
(y ll k ortalama mezun say s  ) (Dölen, 
2010). ÖSYM istatistiklerine (Anonim 2011b) 
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göre 2009 2010 döneminde sadece bir y lda 
Türkiye’de üniversitelerden mezun olan toplam 
ö rencilerin say s  ise ’tir. Bu rakamlar 

kkate al nd nda Türkiye’de yüksekö retimin 
nereden nereye geldi i ve bugünkü büyüklü ü 
daha iyi anla lmaktad r.

2010 y llar  
aras nda Dünya’da ve Türkiye’de uluslararas  
indekslere giren dergilerde yay nlanan makale 
say lar  (Anonim 2011c, d) Çizelge 4’de; 27 
Avrupa ülkesinin tüm alanlardaki bilimsel yay n 
say lar na göre 2010 y l  s ralamas  ise (Anonim 
2011c) Çizelge 5’de verilmi tir. Türkiye’deki 
bilimsel yay n say lar  2000’li y llarda büyük 
art  göstermi  ve bu art la Türkiye dünya 
s ralamas ndaki yerini s radan s raya 
yükseltmi tir. Avrupa ülkeleri içerisinde ise 
Türkiye adet bilimsel yay n say s yla 
2010 y l nda 7. s rada yer alm t r. 
Üniversitelerde teknoparklar n kurulmas  ve 
faaliyet göstermesinin bu geli melerde büyük 
pay  olmu tur. Ülkemizde 2001 y l nda 1 adet 
olan teknopark say s  2009 y l  itibariyle 31’e 
yükselmi tir (Çizelge 6). Bununla birlikte 12 
yeni teknopark n yap m  da sürmektedir (Çizelge 
7). Bunlar n da yak n zamanda tamamlanmas yla 

lar n toplam say s  43’e ula acakt r. 
Bu a amada kendimize sormam z gereken iki 

Uluslar aras  indekslere giren yay nlarda 
bahçe bitkileri yeterli paya sahip mi?

Bu teknoparklarda bahçe bitkileri alan nda 
tar msal çal malar var m ? Varsa yeterli mi?

Tar msal Yüksekö retimdeki Baz  
statistik Gerçekler

Ülkemizde üniversitelerdeki mevcut 
Ziraat Fakülteleri say s  26’d r. Bu fakültelerde 

ö retim üyesinin 
ülkemizdeki tüm ö retim üyeleri içerisinde
pay  olmaktad r (Çizelge 8). Ö renci 
say lar  bak m ndan ise ziraat fakülteleri di er 
baz  fakülteler ile kar la t r lacak olursa daha 
çarp c  sonuçlara ula lmaktad r. 2010
döneminde Ziraat Fakülteleri, toplam 
ö rencisiyle örgün ö re
ö renciler içerisinde % 1,2’lik

dü ük paya sahip olmu tur (Çizelge 8)
durum itibariyle, Ziraat Fakültelerinde ö retim 
üyesi ba na dü en ö renci say s  ise 13,7’dir
Dolay s yla bu a amada da sorulacak baz  
sorular vard r:

Bu rakamlar tatmin edici mi? (Daha çok 
ihtiyaç olan Ziraat Mühendislerini 
yeti tirmek ve bilimsel ara t rmalardaki 
özgünlük aç lar ndan dü ünüldü ünde bu 
rakamlar n hakki verilmi  midir?)

Üniversiteler tar msal alanda bir istihdam 
kap s  m  olmal ? 

Üniversiteler, esas olarak ülkenin ilgili  
sektörlerine onlar n ihtiyac n  kar layacak 
ekilde kaliteli eleman m  yeti tirmeli?

Ziraat Fakülteleri ve Mevcut Lisans 
Programlar

Ziraat Fakültelerinde halen toplam 14 
bölüm içinde 14 lisans program  vard r. Bunlar 
a a da s ralanm t r:

Bahçe Bitkileri

Biyosistem Mühendisli i
G da Mühendisli i
Peyzaj Mimarl
Su Ürünleri Mühendisli i
Süt Teknolojisi
Tar m Ekonomisi
Tar m Makineleri
Tar msal Biyoteknoloji
Tar msal Yap lar ve

Ayr ca, ÖSYM k lavuzuna giren Ziraat 
Fakültelerinin d nda tar msal konular  içeren 
di er baz  lisans programlar n  da görmek 
mümkündür. Bu programlar ile bulunduklar  
üniversite ve fakültelerin listesi Çizelge 10’da 
verilmi tir. Bahçe bitkileri kapsam  içindeki 
gerek ürün çe itlili i, gerek bu ürünlere dönük 
teknolojik alanlar n zenginli i, bahçe bitkileri 
faaliyetleri ve e itiminin çok yönlü olmas n  
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zorunlu k lmaktad r. Keza, bu zenginlik ö
bahçe bitkileri alan ndaki profesyonel 
yakla mlarda önemli bir dinamizmi 
gerektirmektedir. Dolay s yla, Dünyada bahçe 
bitkileri alan ndaki her türlü geli me ciddi bir 
takip gerektirir. Tüm bilimsel ve teknolojik 
geli melerin, her türlü meyve, sebze ve süs 
bitkisinin yeti tiricili inden, muhafazas , 
pazarlanmas  ve tüketilmesine kadar tüm 
alanlarda dikkate al nmas  zorunludur. Bu 
geli meler e itim düzeylerine mutlak 
yans t lmal  ve buna paralel olarak, e itimin her 
kademesi devaml  bir geli me içinde olmal d r. 
Her sene temel bilgilerin d nda ö rencilere 
ayn  bilgilerin verilmesi üniversiter e itim ile 
ba da maz. Bu ba lamda a a daki sorular 
gündeme gelmektedir:

Mevcut bahçe bitkileri lisans programlar  
zaman m z ko ullar na uygun mu?

Mevcut e itim ö retim yöntem ve 
müfredatlar  zaman m z ko ullar na uygun 

Dünyadaki yenilikler ve yap lan bilimsel 
ara t rma sonuçlar  e itim ö retim içeri ine 
ne ölçüde yans t l yor?

Yüksekö retimde Yeniden Yap lanma ve 
Bologna Süreci’

Yüksekö retimin yeniden ve ça da  bir 
ekilde yap lanmas  için yüksekö retimde 

modernizasyonu kapsayan Bologna Süreci bu 
konuda ciddi bir araçt r. 21.01.2010 tarihinde 
“Türkiye Yüksekö retim Yeterlilikler Çerçevesi 
(TYYÇ)”nin (Çizelge 11); 13.
de “TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri”nin YÖK 
taraf ndan onaylanarak yürürlü e konulmas  
yüksekö retimimizde önemli bir geli medir. Bu 
do rultuda Tar m, Orman ve Su Ürünleri temel 
alan  lisans yeterlilikleri de belirlenmi tir 
(Çizelge 12). Tüm tar msal yüksekö retimde 
belirlenen asgari kriterlere göre bölümlerin, her 
düzeydeki programlar n, derslerin ve 
müfredatlar n yeniden yap lanmas na süratle 
ba lanmal  ve 2012 sonuna kadar bitirilmesi 

Her düzey (ön lisans, lisans, 

yüksek lisans ve doktora) için burada dikkate 
al nmas  gerekli kriterler a a da verilmi tir:

O Alan ve o Düzey çin Sahip Olunmas  
Kuramsal ve Uygulamal  Bilgi

O Alan ve o Düzey çin Sahip Olunmas  
Kuramsal/Bili sel ve 

Uygulamal  

Ba ms z Çal abilme ve Sorumluluk 
Alabilme Yetkinli i
Ö renme Yetkinli i
leti im ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik
Sadece AB ülkeleri veya Bologna süreci 

içindeki ülkelerde de il Dünya’daki bir çok 
ülkede akademik kalite ç kt lar ndan biri ve en 
önemlisi olan önlisans, lisans, yüksek lisans ve 

uygulamalar yayg n olarak kullan lmaktad r. 
Birkaç sene içinde yüksekö retim 
kurumlar ndan mezunlar n yeterlilikleri mezun 
olduklar  programlar n akreditasyonu ile 
belirlenecek ve bunlar n d nda olanlar n 
kendili inden sistem d nda kalmas  gündeme 

Alan yeterlilikleri ile ilgili YÖK karar ndan 
sonra, hangi üniversitelerimizde bahçe 
bitkileri alan nda yeterlilikler bel

Dünyada ve Türkiye’de Bahçe Bitkileri 
Dünyadaki çe itli ülkelerde bahçe bitkileri 

üretim ve teknolojisi alanlar nda verilen 

lisans düzeyinde 100’den fazla ders vard r. 
Bunlardan baz lar  a a da görülmek

Ürün ve yeti tiricilik dersleri
Genel Ba c l k 
Ba  ve Üzüm Yeti tiricili i

Il man klim Meyveleri ve Yeti tiricili i 
(Her Tür çin Ayr  Dersler) 
Tropik klim Meyvecili i (Her Tür çin 
Ayr  Dersler)
Subtropik klim Meyvecili i (Her Tür 
çin Ayr  Dersler)

Turunçgil Yeti tiricili i
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Sert Kabuklu Meyveler ve Yeti tiricili i
Üzümsü Meyveler

Özel Sebzecilik
Mantarc l k 
Mantar Tür ve Çe itleri
Aromatik, T bbi ve Kokulu Bitkiler  (her 
grup için ayr  dersler)
Kökleri Yenen Bahçe Bitkileri
Kesme Çiçekçilik (her tür için ayr  
dersler; örne in orkideler, güller, vb)
Saks  Çiçekçili i 
Süs ve Peyzaj Bitkileri
Çok Y ll k Süs Bitkileri Yeti tiricili i
Kesme Çiçek So anlar  ve Üretimi

Bahçe Bitkilerinin Ço alt lmas
Bahçe Bitkilerinin Islah
Bahçe Bitkilerinin Fizyolojisi
Bahçe Bitkilerinde Üretim Teknolojileri 
Bahçe Bitkilerinde Organik Üretim 

Bahçe Bitkilerinde Kullan lan Üretim 

Bahçe Bitkilerinde Hormon Kullan m
Bahçe Bitkileri Üretiminde Kullan lan 

Bahçe Bitkilerinde Alt Yap  Çal malar  
Bahçe Bitkilerinde Moleküler Biyoloji
Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji  
Bahçe Bitkilerinde Doku Kültürü ve 
Mikro Üretim 
Bahçe Bitkilerinde Üretim Planlamas  

ar m  (her  alan ve bitki grubu 
için ayr  dersler)
Bahçe Bitkilerinde Sertifikasyon
Bahçe Kurma Teknikleri
Bahçe Bitkileri Çevre li kileri
Bahçe Bitkilerinde Hasat Sonras  

Bahçe Bitkilerinin Muhafaza ve 

Bahçe Bitkileri Yeti tiricili inde Sorun 

Bahçe Bitkilerinde Sürdürülebilir 
Yeti tiricilik 
Bahçe Bitkilerinde Genetik ve Islah 
lkeleri (her grup için ar  dersler)

Bahçe Tasar m ve Düzenlemeleri  

Ba  Teknolojisi

Pomoloji ve Tan  
Budama ve A lama
Fidanl klar ve Fidanc l k 

Örtü Alt  Yeti tiricili i
Sera Kurma ve n aat
Serac l k ve Yönetimi
Pazarlama, Sat , Katma De er 
Olu turma

Yo un ve Endüstriyel Üretim 

Yabanc  Otlar ve Kontrolü  
Kurak klim Bahçecili i 
K y  Bahçecili i 

Beslenme ve Sa l kl  Ya amda Bahçe 

Süs Bitkilerinde Hasat ve Depolama
Hobi Bahçecili i (Her Alan çin Ayr  

Güvenlik
Bahçe Bitkilerinde Sulama
Bahçe Bitkilerinde Zararl lar
Bahçe Bitkilerinde Hastal klar
Bahçe Bitkilerinde Kullan lan Makine, 

Bahçe Bitkilerinde Toprak ve 
Gübre
Bahçe Bitkilerinde Toprak leme 
Bahçe Bitkilerinde Koruma ve laç 
Kullan m  (Mücadele) 
Bahçe Bitkilerinde Sulama ve Drenaj
Bahçe Bitkileri Teknolojilerinde letme 
ve Yönetim
Tür ve Çe itlere Göre Meyvecilik 

Tüketim ekillerine Göre Ba c l k 

Tür ve Çe itlere Göre Sebzecilik 
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Bahçe bitkileri lisans e itim ö retiminde 
Dünya’da çok de i ik metotlar izlenmektedir. 
Örne in Avustralya’daki Charles Sturt 
University bünyesinde bahçe bitkileri lisans  2 
grup alt nda yap lmaktad r (Guisard and Kent, 

Üretim Bahçecili i 
Çevre süs Bahçecili i

Buralardaki dersler ise ana konulara göre 
de i iklik göstermekte ve 3 grup alt nda 
toplanmaktad r:
Üretim Bahçecili i’nde

Özel Konu Dersleri 
Seçmeli Dersler 

Çevre Süs Bahçecili i’nde

Özel Konu Dersleri 
Seçmeli Dersler 

ö renciler ak zorundad r.
Bu örnekte görüldü ü gibi üniversiteler, 
bünyelerinde hangi konuya a rl k vereceklerini 
talebe göre belirlemekte ve o kapsamda lisans 
program  açmakta ve o kapsamda olmas  
gereken dersleri vermektedirler. Keza, aç k 
ö retim, uzaktan ö retim
ö retim de tar m alan nda yay lmaktad r. Tabii 
ki, bahçe bitkileri alan nda da bu örnekleri 
görmek mümkündür.
Tüm Dünya’da yüksekö retimin yeniden 
yap lanmas nda bilgisayar teknolojilerinin 
kullan lmas  kaç n lmaz olmu tur. Bilgiye 

a ma ve bilgiyi derinle tirme için sadece 
ö retim elemanlar n n tablet eklinde bilgi 
vermesi dönemi yerine “ nteraktif Ö retme ve 
Ö renme” dönemi çoktan ba lam t r. E itim
ö retimde “Ö renci Projeleri” çal malar  ile 
ö rencilerde “Özgünlük ve Yarat c l k 
Ruhu”nun olu turulmas  temel kabul 

Kaç üniversitemizin bahçe bitkileri 
bölümünde müfredata yeni dersler eklendi?

Kaç üniversitemizin bahçe bitkileri 
bölümünde eski müfredatlar yenilendi?

Yukar da aç klanan kapsamda, 
yüksekö retimin amac , belirli düzeylerde 

“bilgi
” ile o alanda ve düzeyde 

“yeterlilik” sa layan ö renci yeti tirilmesidir. 
Bunun için, Bologna sürecinin “ö renci 
merkezli” yüksekö retim metot ve 
uygulamalar  esast r.

Ülkemizde “bahçe bitkileri” bölümleri 
bilimsel ve teknolojik kapsamlar  ile 
piyasan n ve ilgili sektörlerin ihtiyac na 
uygun olarak ö renci yeti tiriyorlar m ? 

Ülkemizde bahçe bitkileri bölümleri içinde 
kaç lisans program  vard r? Lisans program  
çe itlendirilmesinin gereklili i dü ünülmekte 

Bahçe bitkileri lisans ö rencileri elektronik 
ortamlardan ne kadar yararlanmaktad r?

Dünya ülkelerinde tar msal ö retime 
talepler genellikle azalmaktad r. Bahçe bitkileri 
alan nda da ayn  s k nt lar vard r 

Eskiye oranla bu talep azalmas n n 
önemli nedenleri vard r. Bunlar aras nda 
özellikle,

Tar msal e itim ö retimlerde 
yenilenmeye dönük al nan önlemlerin 
yetersizli i;
Piyasa ve sanayinin ihtiyaçlar n n tam 
olarak kar lanamamas ;
Yenilik ve çekicilik aray lar ;
E itimini ald  konuyu iyi bilen 
mezunlara olan ihtiyaçlar;
Tar m n di er alanlarla ili kilerinin 
gerektirdi i ortak çal malar n 

aras nda 
say labilir.

Bu konularda “ sveç Tar msal Bilimler 
Üniversitesi”nde yap lan bir çal ma, tar msal 
yüksekö retimde “Akademi – –
Yönetim (Hükümet)” üçlü sarmal n n, sektörün 
ihtiyaç ve görü leri do rultusunda, s k  bir 
i birli i göstermelerinin gereklili ini somut 
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olarak göstermi tir (
Burada özellikle bahçe bitkileri alanlar n n da 
dâhil oldu u, tar msal e itim ö retim ve 
ara t rmalarda, g da ve tar msal sanayinin 
lokomotif rolü oldu u vurgulanmaktad r. 
Hükümetin yapaca  yard m ve yat r mlarda 
“etkinlik” “verimlilik” “sürdürülebilirlik”
ilkelerini dikkate ald  ve politik kararlar n  
bunlara göre verdi i belirtilmektedir. Burada 
özellikle, “bilimsel ara t rma & 
yüksekö retim ve yay m hizmetlerinde”

“Tar msal Bilgi 
Sistemi”nin kurulmas n n gereklili i de 
vurgulanmaktad r. Ayn  ekilde uygulamaya 
dönük ara t rmalar, gerek devlet taraf ndan, 
gerek özel sektör taraf ndan daha çok 
desteklenmektedir. Sanayinin istedi i baz  
konulardaki ara t rmalar n çok uzun sürmesi ise, 
o ara t rman n desteklenmesine engel te kil 
etmemektedir. Öte yandan münferit 
ara t r c lar n, k sa vadeli ara t rma sonuçlar  ile 
kendi görü leri do rultusunda sektörü 
yönlendirmeye çal malar  da gündeme 

eklenecek çal malar n 
zaman zaman adeta paradoks olu turdu u da 
gözlenmektedir:

Temel düzeyde katk s  olan iyi bir 
ara t rma ile iyi bir yay n yapmak (!)
Profesyonellerin istedi i uygulamaya 
dönük ara t rma sonuçlar  üretmek (!)

Yukar da paradoks gibi görünen bu durum 
gerek temel bilim alan na ve gerekse 
uygulamaya yapt  katk  ölçüsünde verilen 
destek konusunda amac na ula maktad r.
Tüm bunlar dikkate al nd nda, hangi yönlü 
olursa olsun “bahçe bitkileri” alan ndaki e itim
ö retim ve ara t rmalarda gerekli olan üçlü 
sarmal ili kilerin önemi birçok alandan daha çok 
anla lmaktad r.

Ülkemizdeki bahçe bitkileri 
ara t rmalar nda, yukar da aç klanan üçlü 
sarmal etkile imine kadar dikkate al n yor?

Ara t rmalardan al nan sonuçlar ne kadar
uygulamaya veya temel bilime katk  sa l yor?
Sonuç ve Öneriler

Tüm yukar da yap lan aç klamalar 
itibariyle, bahçe bitkileri alan nda da e itim

ö retim ve ara t rmalarda, toplum ve endüstrinin 
istek ve tercihlerinin dikkate al nmas  

Art k herkesin kafas na göre 
ara t rma yaparak, bunlar  sadece akademik 
yükselmelerde kullanmas  dönemi geçmi tir. 
Finans kaynaklar  herhangi bir soruna çözüm 
bulmayan veya bilime gerçekten katk  yapmayan 
projelere kap lar n  kapatmaktad rlar. Öte 
yandan, “Bahçe Bitkileri Yüksekö retimi” 
de i ik ülkelerde farkl  yap lardaki kurumlar 
içinde yap lmaktad r.

Örne in,
Tar m Fakültesi (Iowa), 
Tar m Bilimleri Fakültesi (Oregon, 

Tar m ve Ya am Bilimleri Fakültesi 

Tar m ve Do a Bilimleri Fakült

Uygulamal  Biyolojik Bilimler Fakültesi 
(Hiro ima)
Do al Kaynaklar, Tar m ve Veteriner 
Bilimleri Fakültesi (Queensland)
Ya am Bilimleri Fakültesi (Reading) 
Jomo Kenyatta Tar m ve Teknoloji 
Üniv. (Kenya) 
Bahçe Bitkileri Fakültesi (Chiba) 
sveç Tar msal Bilimler Üniversitesi 

( sveç)

Burada önemli olan su ya da bu isimli 
akademik birimde e itim ö retimin yap lmas  
de il; yap lan e itim ö retim ve ara t rmalar n 

sektöre olan katk s d r. 
Yukar da yap lan aç klamalar nda ve 
gerçekler do rultusunda ortaya konan 16 soruya 

soru ve sorunlara yüksekö retimde 
modernizasyon çerçevesinde çözüm bulma 
iradesi gösterebilecek miyiz?

Anonim 2011a. ÖSYM Kay tlar , 
Anonim 2011b. ÖSYM Kayitlari,

ULAKB M 2011.

Anonim 2011e. YÖK Kay tlar , 
Dölen, E. 2010. Cumhuriyet Döneminde Osmanl  

Darülfünunu (1922 1933). stanbul Bilgi 
Üniversitesi Yay. 276, 521s.
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Çizelgeler ve ekill

Çizelge 1. Ülkemizdeki üniversite say lar n n y llara göre da l m .
ÜN VERS TE SAYILARI

Çizelge 2. Yüksekö retimdeki ö rencilerin ö retim düzeylerine göre da l m  (2010

Yüksekö retim Düzeyi E itim Türü Toplam Ö renci 
Say larÖrgün Aç k & Uzaktan

Önlisans

Lisansüstü (T pta Uzmanl k Dahil)
m Ö renci Say lar

*ÖSYM Kay tlar

Çizelge 3. 2010 2011 dönemi itibariyle ö retim eleman  say lar *.
Ö retim Eleman  Düzeyi Toplam Ö retim Eleman  Say lar

Profesör
Doçent

Yard mc  Doçent
Ö retim Üyesi Toplam

Ög. Gör., Ara . Gör., Okutman,...
Toplam O retim Eleman  Say s

*ÖSYM Kay tlar
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Çizelge 4. 1996 2010 y llar  aras nda Dünya’da ve Türkiye’de uluslararas  indekslere giren dergilerde 
yay nlanan makale say lar  (Anonim 2011c, d).

Y llar Dünyadaki 
yay n say s

Türkiye’deki 
yay n say s

Türkiye’nin 
art  oran  (%)

Türkiye’nin 
Dünya’daki pay  

Türkiye’nin 
Dünya’daki 

s ras

Çizelge 5. 2010 istatistiklerine göre  27 Avrupa ülkesinin tüm alanlardaki bilimsel yay n say lar na 
göre s ralar

Ülkeler Y llar

ngiltere 

talya 
spanya 

Türkiye
sveç 

Belçika 

Çek Cum.
rlanda 

Güney K br s 
Lüksemburg 
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Çizelge 6. Ülkemizde faaliyet gösteren teknoparklar.
UN VERS TELER EH R KURULU  YILI

Orta Do u
hsan Do ramac  Bilkent 
zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Sabanc  

stanbul Teknik

Selçuk 

Çukurova 

Süleyman Demirel 
Uluda  

F rat 
Atatürk 

Y ld z Teknik

stanbul 

Bo aziçi 

Çizelge 7. Ülkemizde yap m  devam eden teknoparklar.

UN VERS TELER EH R KURULU  

Gaziosmanpa a 

Dumlup nar KÜTAHYA
Ondokuzmay s 
nönü 
stanbul Ticaret STANBUL

Düzce DÜZCE
Çanakkale 18 Mart  ÇANAKKALE
Gebze Yüksek Teknoloji Enst. KOCAEL
Kahramanmara  Sütçü mam KAHRAMANMARA
Nam k Kemal TEK RDA
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Çizelge 8. Ülkemizde ziraat fakültelerindeki toplam ö retim üyesi say s  ve bunun Türkiye’deki 
toplam ö retim üyesi say lar na oran  (Anonim, 2011a, e).

Ziraat Fakültelerinde
Mevcut Ö retim Üyesi Say lar *

Türkiyedeki Toplam Ö ret m 
Üyelerine Oran

Profesör
Doçent
Yard mc  Doçent

Türkiye’de Top. Ö .Üyesi Say s

Çizelge 9. 2010 2011 döneminde Türkiye’de baz  fakültelerdeki ö renci say lar  ile bunun toplam 
lisans ö rencileri içerisindeki paylar  (Anonim, 2011b).

FAKÜLTELER TOPLAM L SANS 
Ö RENC  SAYILARI

TÜRK YE’DEK  TOPLAM 
ÖRGÜN L SANS Ö RENC  
SAYISI Ç NDEK  PAYI (%)

BF, KT SAT, LETME, T C.B L. VD.
EDEB YAT

E T M 
MÜHEND SL K & M MARLIK E T M  

GÜZEL SANATLAR & TASARIM
Z RAAT 

Çizelge 10. Ziraat fakültelerinin d nda yine tar msal konular  içeren ÖSYM k lavuzundaki baz  lisans 
programlar  ile bunlar n bulundu u üniversite ve fakülteler.

ÜN VERS TE VE FAKÜLTE L SANS PROGRAMLARI
Fatih Üniv. Müh. Fak., 
Yeditepe Üniv. Müh.

Genetik ve Biyomühendislik

3. Ege Üniv., Mühendislik Fak.; 
4. Y ld z Teknik Üniv.,vd.

Biyomühendislik

5. Hacettepe Üniv., . .B.F.; 
6. Ankara Üniv. Ev Ekonomisi Yük.Okulu

Aile ve Tüketici Bilimleri

7. Ege Üniv., Mühendislik Fak.
8. U ak Üniv., Mühendislik Fak.

Deri Mühendisli i

9. Sabanc  Üniv., Mühendislik ve Do a Bilimleri Fak. Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik

r Üniv., Tütün Eksperli i Yük. Okulu Tütün Eksperli i

11. Hacettepe Üniv. Müh. Fak. Hidrojeoloji Mühendisli i
12. Ni de Üniversitesi, Tar msal Teknoloji ve G da  

13. Lefke Avrupa Üniv., Tar m Bilimleri ve Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlamas  
Tar m letmecili i
Peyzaj Mimarl  

14. Uluslararas  K br s Üniv., Tar m Bilimleri ve Biyosistem Mühendisli i
Bitkisel Üretim Teknolojileri
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Türkiye Turunçgil Çe it Geli tirme Program

enay Kurt , Ertu rul Turguto lu , Gülay Demir , Nejla Çelik
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü

Özet
Ülkemiz turunçgil plantasyonlar , önemli ekonomik kay plara neden olan birden fazla virüs ve virüs 

benzeri hastal klarla bula kt r. Bu nedenle “Virüs ve Virüs Benzeri Hastal klardan Temiz Turunçgil A  gözü 
Elde Edilmesi” çal malar na 1988 y l nda ba lanm t r. Bu çal ma kapsam nda biyolojik indekslemeler, 
serolojik testler, elektroforez yöntemi ile te his, sürgün ucu a lama tekni i (SUA) ve s cakl k tedavisi (ST) 

ikleri uygulamaya konulmu tur. –1992 y llar  aras nda yap lan çal malar n sonuçlar 1. Ulusal Bahçe 
Bitkileri Kongresi’nde ve 1993–2003 y llar  aras nda yap lan çal malar n sonuçlar  4. Ulusal Bahçe Bitk
Kongresi’nde sunulmu tur. 2010 y l nda yurt içi ve yurt d ndan gelen yeni çe it ve klonlar ile programa dahil 
edilen birey say s  19 ’ e ula m t r. Bunlardan SUA, s cakl k tedavisi ve kontrol indekslemeleri tamamlananlar, 
iki farkl  anaç üzerine a lanarak ana dam zl k blo a dikilmi lerdir. Ayr ca bugüne kadar 1.250.000 adet temiz 
a  gözü resmi ve özel fidanc l k kurulu lar na, 500.000 adet sertifikal  turunçgil fidan  da üreticilere 
da t lm t r. Bu bildiride, “Türkiye Turunçgil Çe it Geli tirme Program ” kapsam nda 1992–2010 y llar  
aras nda yap lan çal malara ili kin sonuçlar verilecektir.

Turunçgil, Sürgün ucu a lama, in vitro, Virüs, ndeksleme

in vitro,

Giri
Ülkemiz turunçgil yeti tiricili i 

bak m ndan özellikle kalite baz nda elveri li 
ekolojik ko ullara sahiptir. Ülkemizde 
turunçgil yeti tiricili ine uygun alanlar n ancak 
% 25’ i turunçgil yeti tiricili i
yap lmaktad r. Turunçgil alanlar n n büyüme 
h z  y llara göre de i mekle birlikte y lda 

seviyesindedir (Ta demir ve 
Turunçgil üretimi ülkemizin 

toplam meyve üretiminde, üzüm 
sonra üçüncü s rada yer almas na kar n, ihracat 
yönünden birinci s rada bulunmaktad r. Türkiye 
turunçgil yeti tiricili i yap ülkeler aras nda da 

dünyada üretim miktar  ile . s rada yer 
almaktad r (

Dünya ve ülkemizde günümüze
h zla geli en turunçgil yeti tiricili i beraberinde 
önemli problemleri getirmektedir. Turunçgil 
üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli 
faktör virüs ve virüs benzeri hastal klar d r. 
Virüs hastal klar  ile ilgili olarak 
y llar  aras nda Dr. Chapot taraf ndan yap lan 
çal malarda ülkemizde baz  turunçgil virüs 
hastal klar n n varl  belirlenmi tir (H zal ve 
Göral, 1987). 1960 y l nda Akdeniz Bölgesinde 
stubborn üzerine simptomolojik olarak yap lan 
bir çal mada, Washington navel’de
Thomson navel’de % 75 ve yerli portakallarda 
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% 12 bula kl k belirlenmi tir (Cengiz, 1965). 
1960’l  y llar n sonunda Ege Bölgesi Satsuma 
mandarinlerinde yap lan bir çal mada bölgede 
% 15,6 oran nda exocortis hastal  ile bula kl k 
bulunmu tur (Az
y llar nda Ege Bölgesi Satsuma mandarinlerinde 
virüs hastal klar n n tespiti için yap lan bir 
çal mada incelenen 93 Satsuma mandarini 
a ac ndan 43’ünde Tristeza virüsü bulunmu tur. 
Ayr ca bölgede % 15 psorosis ve % 42 exocortis 

al na rastlan lm t r (Azeri ve Heper, 
1970 y llar nda Adana, Antalya, 

Hatay ve çel illerinde simptomolojik taramalar 
sonucunda tristeza virüsü bulundu u 
saptanm t r. Hastal n a açlar n veriminde % 

an nda dü üklü e neden oldu u belirtilmi tir 

Turunçgillerde verim ve kaliteyi art rmak 
ve dünya pazar nda rekabet gücüne ula abilmek 
için birçok ülkenin çe it geli tirme, ar nd rma
indeksleme ve introdüksiyon konular n  içeren 
turunçgil çe it geli tirme programlar n n 
uygulanmas na çok önceden ba lad klar  
görülmektedir. Kaliforniya’da böyle bir 
program n ba lang c n  olu turan çal man n 
1937 y l nda ba lat ld  ve daha sonraki y llarda 
bunun geli tirildi i 
taraf ndan belirtilmi tir. Bu günkü durumda
ABD, Avustralya ve spanya gibi baz  ülkelerde 
turunçgil yeti tiricili inde çe it geli tirme, 
introdüksiyon ve ar nd rma konular nda 
izlenecek yöntemleri belirleyen turunçgil 
programlar  bulunmaktad r. Ülkemizde ise
ve Türkiye aras nda imzalanan TCP/TUR/8855 
numaral   “Turunçgil Virüs ve Virüs Benzeri 
Hastal klar n Kontrolü ile Turunçgillerin 
Geli tirilmesi Projesi” ile spanya ve 
Kaliforniya’da uygulanan programlar n en iyi 
yönlerini içeren 1988 y l nda 
Narenciye ve Serac l k Ara t rma Enstitüsü’
ba lat lm t r.  Programa 1979 y l nda “A  Gözü 

Sertifikasyon ve Çe it Geli tirme 
Projesinde” kesin seçimi yap lan 36 bireyin 
indekslenmesi ve ar nd r lmas  çal malar na 
ba lanm t r. m nda 1988
y llar nda “ ndikatör Bitkilerle ndeksleme ve 
Ar nd rma Konular nda Haz rl k”, 1990
y llar nda “Ar nd rma ve ndeksleme 
Laboratuvar na lerlik Kazand r lmas  ile 
Ar nd r lm  lk Bitkilerin Elde edilmesi” ve 

1993 y llar nda “Eld
A gözünün Da t m  ve Ana Dam zl k 

Blo unun Kurulmas ” çal malar  yap lm t r. 
1994 y l nda projenin ismi “Türkiye Turunçgil 
Çe it Geli tirme Program ” olarak revize 
edilerek G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl  
bünyesinde sürekli bir prog
getirilmi tir. Programa daha sonraki y llarda yurt 
içi ve yurt d ndan gelen yeni çe it ve

rek virüsten ar nd r lan çe it say s  
2010 y l  itibar yla ’ ula m t r.

Program Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma 
tüsü Müdürlü ü’nün Meyvecilik Bölümü 

Kayaburnu yerle kesinde yürütülmektedir. 
Materyal olarak; yurtd ndan getirilen, çe itli 
yöntemlerle slah edilen, bula k oldu u 
belirlenen veya sa l k durumu üpheli olan tür, 
çe it ve tipler ile testlemede indikatör
kullan lan kullan lmaktad r. ndikatör 

Meksika laym , Madam 
portakal , Pi eapple portakal , Parson’s Special 

10 seleksiyonu, A aç kavunu 

royer sitranj , Kaba 
limon kullan lmaktad r.

Yöntem
Türkiye Turunçgil Çe it Geli tirme 

Program ; ar nd r lacak bitkilerin elde edilmesi 
ve seçimi, ön s cakl k , sürgün ucu 
a lama, mikro a lama,
indeksleme, s cakl k tedavisi, ad na do ruluk 
de erlendirmesi, genetik kaynak / ana dam zl k 
bloklar  ile a  gözü ço alt m bloklar n n 
kurulmas  basamaklar ndan olu maktad r

Kaynak bitkilerin elde edilmesi ve seçimi: 
ntrodüksiyon, slah veya seleksiyon yoluyla 

en bireyler ço alt larak yeterli say da 
sürgün sa lanabilecek büyüklü e gelene kadar 
bak mlar  yap lmaktad r. Daha sonra ar nd rma 
kapasitesi ölçüsünde bireylerin seçimleri 
gerçekle tirilmektedir. Bu seçimde ülkemiz 
turunçgil sektörünün gereksinimleri dikk
al nmaktad r.

Ön s cakl k tedavisi: Ar nd rma çal mas  
için seçilen bireyler, ar nd rmaya al nmadan 2
hafta önce baz  virüs hastal klar n n inaktif hale 
getirilmesi amac yla 30±4 C’ye ayarlanm  

prak budamalar  yap larak yaprak 
koltuklar ndan yeni sürgün olu umu te vik 
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edilir. Bu uygulama s cakl k art  ile aktif hale 
gelen baz  virüs benzeri hastal klar aç s ndan ise 
olumsuz etki yapabilmektedir. Bu nedenle bu tür 
virüs benzeri hastal klar ile bula k oldu u 
bilinen çe itlere ön s cakl k tedavisi 
uygulanmamakta, do rudan ar nd rma çal mas  
için yeni sürgün olu umu te vik edilmektedir.

Sürgün ucu a lama
Sürgün olu umunu te vik etmek amac yla 

yaprak budamas  ile ayn  zamanda
sürgün ucu a lamada anaç olarak kullan lacak 
Troyer sitranj  tohumlar  her iki tohum kabu u 
soyularak, agar ile kat la t r lm  Murashige & 
Skoog (1962) ortam na ekilmektedir. 

koltuklar ndan ç kan yeni sürgünler 
yakla k 1 cm boya ula t nda, sürgü
kayna  olarak kullan lmaktad r. Büyümü  olan 
Troyer sitranj  çö ürleri aseptik ko ullar alt nda 
kültür tüplerinden ç kart larak kotiledonlar  ve 

epikotil (gövde) ve 1 ök) 
kalacak ekilde k salt l r. Binoküler alt nda 
epikotilin üst k m nda ters “T” eklinde kesim 
yap larak anaç a lama için haz rlanm  olur. 
Daha önceden büyük yapraklar  al nm  
sürgünlerde aseptik ko ullar ve binoküler alt nda 

üç yaprak tasla  ile 
0,18 mm boyutundaki sürgün ucu 

al narak, anaçlar üzerinde aç lan kesim yerine 
yerle tirilir. Sürgün uçlar n n taban kesim 
yüzeyi, ters T kesiminin yatay k sm yla anac n 
kabuk yüzeyine de ecek ekilde konur. 
A lanm  bitkiler, s v  MS ortam nda kültüre 
al n r.  Kültürler 27ºC’de günlük 16 saat 1000 
lüks ayd nl k ko ullarda tutulur. 
virüsten ari bitkilerin say s ; patojene, sürgün 
ucunun büyüklü üne, a lamay  yapan ki inin el 
becerisine ve baz  patojenler için sürgün ucu 
kayna  bitkilerin geli ti i çevre ko ullar na 
ba l d r

Mikro a lama ( : Sürgün 
ucu a lamadan sonra bitkicikler genelde 1,5
ay sonra in vivo ko ullara aktarma büyüklü üne 
gelmektedirler. Sürgün ucu a lama s
edilen bireyler, seralarda yeti tirilen kaba limon 
anac  üzerinde “T” eklinde kabuk aç larak 
a lanmaktad r. A lanm  bitkilerin bak mlar  
yap larak ertesi y l ubat Mart aylar nda en az 1 
m boya ula anlar biyolojik indekslemeye 
al n rlar.

Türkiye Turunçgil Çe it 
Geli tirme Program  kapsam nda Tristeza 

(göçüren), Psorosis (kavlama), Tatterleaf, 
Exocortis (cücele me), Cachexia
(gözenek) ve Stubborn (palamutla ma, 
yediverenle me) olmak üzere 6 adet virüs ve 
virüs benzeri hastal k kontrol edilmektedir. 
Ayr ca Tristeza ve Stubborn için serolojik 
testlemede yap lmaktad r.
incelenen hastal klar, kullan lan indikatör 
bitkiler ve tekerrür say lar  Çizelge 1’de 

tir. 

inokulasyonu yap l rken Stubborn 
indekslemelerinde etmenin özelli inden dolay  
yana t rma kalem a s  eklinde inokulasyon 
yap lmaktad r.

S cakl k Tedavisi (Roistacher, 197
Biyolojik indeksleme ile ayn  zamanda 
indekslenen bireylerden al nan iki adet a gözü 

çö ürlerine a lanarak, bu 
süresince 16 saat ayd nl kta 

40°C’de karanl kta 30°C’de s cakl k 
aktad r. Biyo

indekslemeler sonucu virüsten ar nd r lm  
oldu u belirlenen bireylerin ço alt lmas nda 
s cakl k tedavisi uygulanan a  gözlerinin 
sürgünleri kullan lmaktad r.

Ad na do ruluk de erlendirmesi: 
ndekslemeler sonucu temiz bulunan bireyler; 

ad na do ruluk de erlendirmeleri l
üzere iki farkl  anaç üzerine a lanarak seralarda 
h zl  bir ekilde meyve vermesi te vik edilmekte, 

ojik özellikleri 
de erlendirilmektedir

na dam zl k a  
gözü ço alt m bloklar n n kurulmas : Biyolojik 
indeksleme ile virüs ve virüs benzeri 
hastal klardan temiz bulunan ve ad na 
do ruluklar  belirlenen bireylerden ticari olanlar 
a  gözü ço alt m, ana dam zl k ve genetik 
kaynak bloklar nda, ticari olmayan di er bireyler 

ece genetik kaynak bloklar nda muhafaza 

Bulgular ve Tart ma
1992 y llar  aras nda yap lan 

çal malar n sonuçlar  1. Ulusal Bahçe Bitkileri 
Kongresi’nde –2003 y llar  aras nda 
yap lan çal malar n sonuçlar  4. Ulusal Bahçe 

ileri Kongresi’nde sunulmu tur. 
yeni kat l mlarla 2010 y l  itibar yla 78 portakal

alt ntop, 
i ik turuncgil tür ve çe idi olmak üzere 
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turunçgil tür ve çe idi
turunçgil klonu dahil edilmi tir (Çizelge 

sürgün 
ucu a lamadan

rleaf için 

indekslemelere) al nm t r. 
sonucunda baz  bireyler vi ü

virüs benzeri hastal klar ile bula k ç km t r 
(Çizelge sorosis ile bula k bitki say s n n 
fazla olmas n n nedenin

bula kl k oran n n yüksek
olmas ndan kaynakland  dü ünülmektedir. 
ndekslemeler sonucunda bula k bulunan 

edilmi tir.
Biyolojik indekslemeler yan nda bireyler 

risteza virüs hastal klar  aç s ndan 
de al nm  ve 

sonuçlar , biyolojik indeksleme sonuçlar  
paralellik göstermi tir.

onuç
virüs 

ve virüs benzeri hastal klardan temiz bulunan
s cakl k tedavisi ad na do rulu u 

adet turunçgil
turunç ve Troyer sitranj üzerine a lanarak 

y llar  aras nd dam zl k
kaynaklar  bloklar na dikilmi tir. Ana dam zl k 

hastal klar  için üç y l ,  di er hastal klar 
yönünden 6 y l

al nmaktad r. 
1992 y l ndan 0 y l na kadar 

adet virüs ve virüs benzeri hastal klardan temiz 
turunçgil a  gözü üretilerek resmi ve özel 
fidanc l k kurulu lar na verilmi tir. Bunun 
yan nda 1996 y l ndan 2010 y l na kadar 
500.000 adet virüs ve virüs benzeri 
hastal klardan temiz sertifikal  turunçgil  fidan  
üreticilere da t lm t r.

Azeri, T., 1973. Exocortis virüs on Satsuma mandarin 
in zmir Region of Turkey. Turkish Phytopath

Azeri, T. ve Heper, E., 1973. Ege Bölgesi Satsuma 
Mandarinlerindeki Virüs Hastal klar n n 
Tan t m , Yay l  ve Ekonomik Önemi 
Üzerindeki Ara t rmalar. TÜB TAK IV. Bilim 

Cengiz, A., 1965. Güney Bölgesi Turunçgillerde 
ubborn Hastal  Üzerinde Ara t rmalar. Bitki 

Koruma Bülteni, 5(4):163

H zal, A.Y. ve Göral, T., 1987. Türkiye’de Turunçgil 
Üretimi, hracat  ve Virüs Hastal klar  
Yönünden Durumu. Der

Ta demir, H.A.,  Akkaya, F., 2000. Sekizinci Be  
Y ll k Kalk nma Plan . Bitkisel Üretim Özel 
htisas Komisyonu. Meyvecilik Grubu 

‘Turunçgiller’. Ba bakanl k Devlet Planlama 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. ndekslenen hastal klar, kullan lan indikatör bitkiler, tekerrür say lar , saks daki 
bitki say s  ve indeksleme ortamlar

ndekslenen 
hastal klar

ndikatör Bitkiler Bitki/ Saks ndeksleme ortam

Meksika Laym
Pineapple portakal

er sitranj

S cak

S cak

Madam Vinous portakal S cak

Çizelge 2. TTÇGP’na giren ve SUA sonras  kontrol indekslemesine al nan birey say s
Tür çe it say s

SUA sonras  kontrol indekslemesine al nan 
birey say s

Alt ntop
Di erleri

Çizelge 3. Biyolojik indeksleme sonuçlar
Tür

Alt ntop
Di erleri
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dam zl k/Genetik kaynak blo u

Ön s cakl k tedavisi

Sürgün ucu a lama

S cakl k Tedavisi 

A  gözü ço alt m bloklar

Ad na do ruluk

V RÜSTEN AR  TURUNÇG L F DANI

ekil 1. Türkiye Turunçgil Çe it Geli tirme Program n n Basamaklar
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Turunçgillerde Melezleme Islah  ile Yeni Çe itlerin Elde Edilmesi

Ayd n Uzun , Osman Gül en , Güçer Kafa , Cenap Y lmaz
Ye ilo lu

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Alata Bahçe Kültürleri Ara t rma 
Enstitüsü, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Melezleme, turunçgil çe itlerinin ortaya ç kmas nda klonal seleksiyondan sonra en önemli yöntem olarak 

bilinmektedir. Günümüzde kültürü yap lan portakal, limon, alt ntop gibi turunçgiller di er baz  türlerin do al 
dizasyonu sonucunda olu mu  melez türlerdir. Bu çal mada, farkl  dönemlerde olgunla an, verim ve kalite 

yönünden üstün özelliklerde yeni turunçgil çe itlerinin elde edilmesi amaçlanm t r. Farkl  kombinasyonlar n 
kullan lmas yla melezlemeler yap lm  ve çok say da melez bitki elde edilmi tir. Bu bitkilerde ilk meyvelerin 
elde edilmesiyle birlikte, meyve özellikleri ile ilgili ölçüm, analiz ve de erlendirmeler yap lm t r. Meyve 
özelikleri yönünden melez bitkiler aras nda çok yüksek düzeyde varyasyon oldu u belirlenmi tir. Üç farkl  
kombinasyona ait melez bitkilerde yap lan de erlendirmelerde, Klemantin X Minneola melezi dört tip (115
g aras nda meyve a rl na sahip), Klemantin X Orlando melezi be  tip (140 176 g aras nda meyve a rl na 

mantin X Kara melezi üç tip (125 207 g aras nda meyve a rl na sahip) meyve a rl , usare 
miktar , kabuk kal nl  ve d  görünü  bak m ndan dikkati çeken önemli bireyler olarak belirlenmi tir. Bunun 
yan nda SÇKM/asit de erleri üzerinden yap lan ilk de erlendirmelerde bu tiplerin Kas m ba  ile ubat sonu 
aras nda hasat edilebilece i saptanm t r. Bu durum farkl  dönemlerde olgunla an üstün kaliteli tiplerin slah 
edilmesi ad na önemli bir a ama olup, çal malar  devam eden bu melezleme slah  program  ülkemizde, iç ve d  
pazarda talep edilebilecek yeni çe itlerin elde edilmesi yönünde önemli bir ad m olarak görülmektedir.

Turunçgil, mandarin, slah, melezleme

Giri
Turunçgil slah  çal malar  klasik 

metotlar n yan nda son dönemlerde 
biyoteknolojik metotlar nda devreye girmesiyle 
h zla devam etmekte ve yeni çe itler 
yeti tiricili e kazand r lmaktad r. Islah 
çal malar n  yürüten ülkeler farkl  amaçlara 
yönelik olarak çal makta ve geli tirilen yeni 

çe itlerle hem kendi ko ullar na daha uygun 
çe itler geli tirmek hem de sektörde daha fazla 
söz sahibi olmay  amaçlamaktad rlar. 
Turunçgillerde melezleme  slah  yeni çe itler 
geli tirme amaçl  olarak uzun y llard r 
kullan lmaktad r. Her ne kadar bu metotta 
uyu mazl klar ve nuseller embriyoni gibi baz  
sorunlar bulunsa da klasik bir yöntem olarak 
önemini hala korumaktad r. Turunçgillerde 



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

melezleme çal malar  ülkemizde son 
dönemlerde ba lam  olup bu konuda baz  
çal malar devam etmektedir. Yurtd nda
oldu u gibi ülkemizde de bu metotla yeni 
çe itlerin elde edilerek tar ma kazand r lmas  
çok önemlidir

Günümüzde ticari olarak yeti tirilen 
turunçgil çe itlerinin çok büyük bir k sm  do al 
mutasyonlar ve do al
meydana gelmi tir. Genellikle mutasyonla 
meydana gelmi  olan limon ve portakal 
çe itlerinde genetik varyasyon dar iken, 

eme ile elde edilen mandarin çe itlerinde 
geni  bir genetik varyasyon bulunmaktad r 

melezlemelerle önemli çe itler elde edilmi  ve 
turunçgil tar m na kazand r lm t r. Encore, 

ndan Kaliforniya’da King ve Willowleaf 
mandarinlerinin melezlenmesiyle elde edilmi tir. 
J.R. Furr Kaliforniya’da Klemantin mandarini 

çe idini, Klemantin ile Dancy çe idini 
melezleyerek Fortune çe idini elde etmi tir. 
Fremont çe idi, P.C. Reece taraf ndan Florida’da 
Klemantin ve Ponkan çe itleri melezlenerek elde 
edilmi tir. Kara çe idi H.B. Frost taraf ndan 
Kaliforniya’da Owari ve King mandarinleri 
melezlenerek elde edilmi tir. Robinson, Osceola, 
Nova ve Lee çe
taraf ndan Florida’da Klemantin ve Orlando 
tangelo çe itlerinin melezlenmesiyle, Page çe idi 
Minneola tangelo ve Klemantin çe itlerinin 
melezlenmesiyle elde edilmi tir. Minneola ve 
Orlando tangelo ise Duncan alt ntopu ile Dancy 

ndarin çe itlerinin melezlenmesiyle 
Florida’da elde edilmi tir (Hodgson, 1967).

Japonya’da yap lan melezleme 
çal malar nda Satsuma X adok melezlemesi 
ile ‘Satsumelo’ isimli çekirdeksiz, iri meyveli, 
geç olgunla an bir melez elde edilmi tir. Ayr ca, 

edilmi tir. Bunun yan nda Hassaku, Naruto, 

kullan larak çok say da ümitvar melez elde 
edildi i bildirilmi tir (Nishiura, 1964)

Turunçgillerde melezleme slah n  
s n rland ran önemli bir faktör nuseller 
embriyonidir. Ana olarak kullan lan ebeveynin 
nuseller embriyoni gösterdi i durumlarda, 

melezleme ile elde edilen bitkilerin bir k sm  
zigotik orijinli olurken, pek ço u da nusell
orijinli olmaktad r. Bu durumda çok say da 

art r labilmesi imkan  s n rland r lmaktad r. Bu 
yüzden melezleme çal malar nda ana ebeveynin 
monoembriyonik bir çe it olmas  büyük önem 
ta maktad r.

Bu çal mada kontrollü melezlemeler 
yoluyla özellikle mandarin çe itleri kullan larak, 
daha verimli, kolay soyulabilen, pufla ma 
göstermeyen, de i ik dönemlerde olgunla an ve 
dolay s yla y l n geni  bir döneminde taze olarak 
bulunabilen, yola ve depolamaya dayan kl
kalite özellikleri daha  da geli tirilmi  turunçgil 
çe itlerinin elde edilmesi amaçlanm t r. 
Turunçgillerde çe it slah n n amaçlar ndan 
baz lar  meyve kalitesi ve meyve irili inin 
art r lmas , olgunla ma zaman n n geni letilmesi 

özelli inin sa lanmas  
olarak belirtilmi tir (Khan ve Kender, 2007). Bu 
çal mayla mevcut çe itlere de i ik özelliklere 
sahip çe itlerin eklenmesi, çe it yelpazesinin 
geni letilmesi üretici ve tüketiciye alternatifler 
sunulmas  amaçlanm t r.

Yöntem

Bu çal ma kapsam nda materyal olarak 

alt ntoplar  ve Valencia portakal  kullan lm t r. 

ebeveyn olarak di er çe itler ise tozlay c  
ebeveynler olarak kullan lm t r. 
amaç daha verimli, kolay soyulabilen, yola ve 
depolamaya elveri li, pufla ma göstermeyen ve 
de i ik dönemlerde olgunla an çe itlerin elde 

uyu maz ana ebeveyn kullan larak elde edilen 
tüm tohumlar n melez orijinli olmas  
sa lanm t r. Çal ma 2004 y l nda ba lam  
olup sürekli bir çal ma olarak devam 

Yöntem
Çe itlerin çiçeklenme döneminde baba 

ebeveynlerden, ba ka çe itlerin çiçek tozlar n n 
mamas  için taç yapraklar aç lmadan önce 

çiçekler al nm , s cak ve kuru ko ullar nda 
tutularak çiçek tozlar  al nm  ve kapal  kaplara 



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

konulmu tur. Tozlay c  ebeveynlerden ayr  ayr  
al nan ve ayr  kaplara konulan çiçek tozlar  ile 

l nm  çiçeklerinin 
reseptif hale gelmi  di i organ  bir f rça 
yard m yla tozlanarak ve her çiçe e ilgili etiketi 
ba lanarak yine ayn  kese içerisine al nm t r. 
Klemantinin ana ebeveyn oldu u 
kombinasyonlarda taç yapraklar aç lmadan önce 
di i organ reseptif halde iken, taç yapraklar 
aç larak tozlanma yap lacak ve yine bu çiçek bez 
kese içerisine al nm t r. Meyve belli bir 
büyüklü e gelince bu kese ç kar lm  ve bunun 
yerine daha iyi hava al nmas n  sa layacak olan 
ve olgunluk döneminde meydana gelebilecek
dökümlerde meyve kayb n  önlemek için daha 
seyrek dokunmu  olan fileler kese olarak 
kullan lm t r. Meyveler olgunla nca meydana 
gelmi  olan tohumlar al nm  plastik tüpler 
içindeki harç ortam na ekilmi tir. Elde edilen 
bitkiler araziye s k bir ekilde (
dikilmi tir. lk meyvelerin al nmas yla gerekli 
gözlem ve analizler yap lm t r. Analiz ve 
ölçümler her tipten tek a aç oldu u için tek a aç 
üzerinde 25 meyvede yap lm t r. Bu kapsamda 
yap lanlar ön çal ma olup buradan seçilecek 
ümitvar tipler tekerrürlü olarak de erlendirme 
parseline al nacakt r.

Tart ma ve Sonuç
Çal mada kullan lan kombinasyonlardan 

bugüne kadar toplam 3800 civar nda melez bitki 
elde edilerek araziye al nm t r. Araziye alma 
i lemleri bitkilerin durumuna göre her y l 
yap lmaktad r. Bu nedenle bu bitkilerin bir k sm  
çal man n  ilk y llar nda meyve vermeye 
ba lam , bir k sm ndan ise henüz meyve 
al namam t r. Çal man n ilk y llar nda yap lan  
melezlemelerden meyve al nmaya ba lanm  ve 
üzerinde analiz yap lab

yap lm t r. Analizler kombinasyonlar n 
özellikleri dikkate al narak Aral k ay  ba nda 
yap lm t r. Çok az say da meyve al nabilen 
di er baz  bitkilerde de gözlem ve incelemeler 
yap larak gerekli notlar al nm  olup bunlar 
sonraki y llarda izlenecektir. Analizi yap lan 
bitkiler içerisinde meyve a rl  ve di er 
özelikleri bak m ndan dikkat çekenler a a daki 
tablolarda (Tablo1, 2,3) verilmi tir. Özellikleri 
verilen bu bitkilerde sonraki y llarda de i ik 
dönemlerde analiz yap larak muhtemel hasat 

zamanlar n n belirlenmesine çal lacakt r. Erken 
dönemlerde SÇKM/Asit de eri yüksek 
bulunanlar erkencilik, dü ük bulunanlar ise 
geçcilik yönünden detayl  olarak incelenecektir.

Dikkat çeken tiplerden K

genel olarak meyve kabu unun kolay 
soyulamamas   problemi gözlemlenmi tir. 
Bunlardan 109 numaral  Klemantin x Orlando 
melezi olan tipte kabuk soyulmas  daha kolay 
olarak tespit edilmi tir. Ayr ca 79 numaral  
Klemantin x Minneola melezi  ( ekil 1) ise d  
görünü  ve yeme kalitesi bak m ndan dikkati 
çekmi tir. Klemantin x Kara melezleri genellikle 
kolay soyulabilir kabu a sahip olmu lard r. 
Meyve özellikleri bak m ndan melez bitkiler 
aras nda geni  bir varyasyon oldu u 
saptanm t r. Turunçgillerde melezleme 
çal malar nda farkl  tozlay c lar n, meyve 
tutumu, meyve irili i, tohum say s  ve meyve 
say s  bak m ndan geni  varyasyona neden 
oldu u bildirilmi tir ( Papadakis et al., 2009). 
Çal mam zda elde edilen veriler bu görü ü 

Bitkilerden verim al nmaya ba land  ilk 
dönemleri kapsayan bu çal ma di er y llarda 
devam edecek ve melez bitkilerin bulundu u 
parselden ümitvar tipler seçilecektir. Buradan 
seçilen tipler tekerrürlü verim denemeleri için 
ayr  bir parsele al narak ayr nt l  meyve 
özellikleri ve verim potansiyelleri incelenecektir.

–

 

The Citrus Industry

–
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Yield and fruit quality of ‘Nova’ hybrid 
Citrus clementina C. 

reticulata 
C. clementina

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Klemantin x Orlando melezlerinde elde edilen baz  meyve analiz sonuçlar

Meyve A . (g)

Çizelge 2. Klemantin x Minneola melezlerinde elde edilen baz  meyve analiz sonuçlar

Meyve A . (g)

Çizelge 3. Klemantin x Kara melezlerinde elde edilen baz  meyve analiz sonuçlar

Meyve A . (g)
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ekil 1. 79 numaral  Klemantin x Minneola melezinde meyvelerin görünümü
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Bat  Akdeniz Bölgesine Uygun Valencia Late Portakal  Seleksiyonu

enay Kurt , Yener Apayd n
Ertu rul Turguto lu , Gülay Demir
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü
Ziraat Yüksek Mühendisi (Emekli)

Özet
Ülkemizde gerek d sat m gerekse iç tüketimde büyük önem ta yan turunçgil çe itlerine duyulan ihtiyaç 

fazlad r. Di er Akdeniz ülkeleriyle d pazarlarda rekabet edebilmek için ilk ko ul kalite ve verimi art rarak y l 
boyunca üretim yapabilmek, ihracattaki pazar bo lu unu doldurabilecek yeni çe itleri kullanmakt r. 
Turunçgillerde do al mutasyonlar oldukça yayg nd r. Bugün dünyadaki önemli turunçgil çe itlerinin hemen 
hepsi orijinal tiplerden kendili inden (spontan) mutasyonlar yoluyla meydana gelen mutantlar olarak ortaya 
ç km t r. Daha önce tüm Akdeniz ve Ege turunçgil bölgelerinde yürütülen "Turunçgillerde A gözü Seleksiyon

Çe it Geli tirme" projesinin 1. bölümünde, de i ik ekolojik bölgelerden seleksiyonla üstün 
vas fl  bulunarak seçilen Valencia late portakal bireyleri Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü' nün Serik 
Kayaburnu arazisinde, tesadüf parselleri deneme desenine göre 1991 y l  Eylül ay nda deneme parseline 
dikilmi tir. içinden bölgeye en uygun olanlar  seçmek için yap lan çal ma 
sonucunda incelenen özellikler yönünden bireylerin de erlendirilmesi sonucunda; 
tipi aras nda VAA 88, VAA 70 ve VAA 77 nolu bireyler di erlerinden daha üstün özellikler gösterdi inden, 
bölge için daha uygun olabilece i kan s na var lm  ve çe it aday  olarak belirlenmi tir. Proje sonucunda seçilen, 
VAA 88 nolu birey 2011 y l nda “BATEM Bahar ” ismi ile tescil edilmi tir.

the “BATEM Bahar ”

Giri
Turunçgil yeti tiricili i gerek dünyada, 

gerekse ülkemizde h zl  bir geli me 
sürecindedir. Son 30 y l n dünya turunçgil 
üretimi incelendi inde; 1980 y l nda yakla k 5
milyon ton olan üretimin, 1990 y l nda 66 
milyon tona; 2009 y l nda ise 124 milyon tona 
yükseldi i görülmektedir. Dünya üretiminde 
2009 y l  verilerine göre Brezilya, Çin ve ABD 

ilk üç s ray  alan ülkelerdir. Türkiye, 2009 
y l nda 3.513.772 ton üretim ile önemli turunçgil 
üreticisi ülkeler aras nda 9. s rada yer alm t r ve 
bu üretimin 

190.973 tonunu alt ntop ve 2.901 tonunu ise 
di er turunçgil meyveleri olu turmaktad r 

a). Türkiye’de toplam turunçgil 
üretiminin % 91’i Akdeniz, % 8.5’i Ege, % 0.5’i 
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ise Do u Karadeniz bölgelerinden elde 
edilmektedir (Ye ilo lu ve ark., 2007).

2009 y l  itibariyle Türkiye’den  yakla k 
2,8 milyon ton ya  meyve ve sebze ihraç 
edilmi tir. Toplam ya  meyve ve sebze ihracat  
içersinde en büyük pay  hem miktar hem de elde 
edilen gelir itibariyle turunçgiller elde etmi tir. 
Turunçgillerin ihracat miktar  1.184.608 tondur 
ve 801.829.022 $ gelir elde edilmi tir   (Anonim, 

Genel bitki slah  içerisinde, seleksiyon 
slah  çal malar  önemli bir yere sahiptir ve 

dünyada oldukça yayg n bir ekilde 
uygulanmaktad r. Turunçgillerde seleksiyon 
slah  konusunda ilk çal may  Friend ve Yarnell 

(1936) alt ntoplar üzerinde yapm lard r. 
Turunçgillerde mu
çe itlerin yüzdesi, di er meyvelerden daha 
yüksektir. Dünyadaki önemli turunçgil 
çe itlerinin hemen hemen tümü, orijinal 
tiplerden kendili inden mutasyonlar yoluyla 
meydana gelen mutantlar olarak ortaya ç km t r 

Ekolojik ko ullar  turunçgil tar m na 
oldukça uygun olan ülkemizde h zla artan iç 
tüketimi kar lamak, d sat m  art rmak ve 
turunçgil d sat mc s  di er Akdeniz ülkeleriyle 
d  pazarlarda rekabet edebilmek için ilk ko ul 
kalite ve verimi art rmakt r. Ür
a aç ba na verim kavram  de i mi , erken ve 
daha fazla gelir sa lamada birim alandan yüksek 
üretim amaç haline gelmi tir (Passos ve 

Baz  önemli turunçgil yeti tiricisi 
ülkelerde bu alanda uzun y llardan beri 
çal malar yürütülmekte ve devaml  geli tirilen 
programlar olu turulmaktad r (Broadbent ve 

Ülkemizde bu konudaki çal malara ilk 
defa 1979 y l nda ‘’ Turunçgillerde A gözü 

Sertifikasyonu ve Çe it Geli tirme ‘’ 
projesi ile ba lanm  ve projenin I. diliminde 
seleksiyon çal mas  yap lan tüm bölgelerden 
muhtelif tür ve çe itlerden üstün vas fl  bireyler 
seçilmi tir ( Ulubelde ve Ark.,1986; Özsan ve 

Valencia portakal : spanya kökenli olan 
çe it Ülkemize talya’dan getirilmi tir. 

Ülkemizde yayg nl   s n rl  olan bu çe it geç 
mevsim portakal  olarak dünyada en çok üretilen 
portakal çe ididir.  Mart Nisan aylar nda hasad  
ba lar ise de, ideal olgunluk dönemi Haziran ay  

ba lar d r. Hasad  en geç Temmuz ay ndan önce 
tamamlanmal d r. Aksi halde bu aydan itibaren 
meyve etinde bozulmalar (granülasyon) ba lar. 
Meyve çap  de i ik ekolojik artlara göre 

71 mm , meyve uzunlu u 67
mm ve meyve a rl  150 160 g aras nda 
de i kenlik gösterir. Usare miktar  % 45
aras nda de i mektedir. Bu nedenle hem 
s kmal k, hem de sofral k olarak önemli bir 
çe ittir. A ac n de i ik ekolojik artlara uyumu 
iyi oldu u gibi, s ca a da en dayan kl  çe itlerin 
ba nda gelmektedir ( Tuzcu, 1990 ).  

Yöntem
Daha önce tüm Akdeniz turunçgil 

bölgelerinde yürütülen "Turunçgillerde A gözü 
Sertifikasyonu ve Çe it Geli tirme" 

projesinin 1. bölümünde, Antalya ilinden seçilen 

kullan lm t r. 
Projede kullan lan tiplerin seleksiyon 

kodlar  ile “BATEM Turunçgil genetik kaynak 
kay t kodlar  u ekildedir;

Çal ma; Antalya Narenciye ve Serac l k 
Ara t rma Enstitüsü’nün Serik

letmesi arazisinde 7x7 m aral klarla 1991 
y l nda tesis edilen bahçede yürütülmü tür. Bu 
ara t rmada her parselde 1 a aç bulunan, 5 
tekerrürlü tesadüf parselleri deneme deseni 
uygulanm t r. 
ncelenen morfolojk özellikler

A aç yüksekli i (cm) : Toprak 
seviyesinden tac n üst noktas  aras ndaki mesafe 
ölçülmü tür.

Taç hacmi (cm³) : A açlarda taçlanman n 
ba lad  noktadan tac n üst noktas na kadar 
olan hacim; yükseklik ve geni lik  ölçülerek 
Turrell (1961)’e göre hesaplanm t r. 

Taç hacmi (cm
0,5238 x A aç yük. (cm) x A aç çap  

e katsay s  : A a da belirtilen 
formüle göre hesaplanm t r.

n

i
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Periyodisite katsay s
Deneme yap lan y l say s
A ac n (i) y l nda alm  oldu u verim 

puan  veya verimi 
Bu ölçümler son y lda geli me periyodu 

sonunda (Aral k ay nda) yap lm t r.
A açlar n verimi
A aç ba na verim (kg) : Her bir a açtan 

elde edilen meyve miktar d r. 
Kümülatif verim (kg) : Her a ac n verime 

yatt ktan itibaren deneme sonuna kadar toplam 
meyve verim miktar d r. 

A aç taç hacmine dü en meyve (kg/m
A aç taç hacmine dü en meyve verim 
miktar d r. 
ncelenen pomolojik özellikler

Pomolojik çal malar hasat edilen 
meyvelerden tesadüfe ba l  olarak al nan 
hastal ks z, yaras z.beresiz ve sa lam 25 adet 
meyve üzerinde yap lm t r. 

Meyve a rl  (g) : Her meyvenin teker
teker a rl  tart lm t r. 

Meyve uzunlu u (mm) : Meyvelerin 
çanak yapraklar n n üst yüzeyi ile çiçek ucu 
aras ndaki en uzun mesafe ölçülmü tür. 

Meyve geni li i (mm) : Meyve eksenine 
dik olan en geni  çap ölçülmü tür. 

Indeks : Meyve geni li inin meyve
uzunlu una oranlanmas  ile bulunmu tur. 

Kabuk kal nl  (mm) : En geni  çaptan 

ile birlikte kumpasla ölçülmü tür. 
Dilim say s  (adet) : Kesilen meyvedeki 

dilim miktar  say lm t r. 
Meyve ba na ortalama çekirdek say s  : 

25 meyvenin toplam çekirdek say s n n meyve 
adetine bölünmesiyle bulunmu tur. 

Usare Miktar  (%) : Elektrikli pres ile 
s k lan 25 meyvenin posa a rl n n, 25 meyve 
a rl ndan ç kar lmas  ile hesaplanm t r. 

Usaredeki asit miktar  (%) : 2
usare kar m ndan al nan 5 ml’lik miktar , 0.1 N 
NaOH ile titrasyonuyla hesaplanm t r.

Suda çözünebilir kuru madde miktar  
(SÇKM) (%) 
bulunmu tur. 

Suda çözünebilir kuru madde miktar  / asit 
miktar  : Suda çözünebil
miktar n n % asit miktar na oranlanmas  ile 
bulunmu tur. 

Bu denemede çe itlerin seçimi için Tart l  
Derecelendirme Metodu uygulanm t r (Yazgan, 
1969). Tart l  derecelendirme a rl kl  puan 

belirlemesi için karakterlere verilen relatif 
nlar tür ve çe itlerin özelliklerine göre ayr  

ayr  belirtilmi tir. Çe itlerin seçiminde ele al nan 
özellikler ve bunlara 100 üzerinden verilen 
a rl kl  puanlar Çizelge 1’de verilmi tir. 

Bulgular ve Tart ma
Seçilen 13 adet Valencia Late portakal 
erinin projenin son y l nda morfolojik 

özelliklerini belirlemek için ölçümler 
yap lm t r. Valencia Late bireyleri aras nda en 
yüksek taç hacmi 35.75 m

ile VAA 73 kodlu bireylerde, en dü ük taç 

bulunmu tur. Taç hacmine dü en en yüksek 
verim VAA 56 kodlu bireyden elde edilmi tir. 
VAA 56 ve VAA 74 kodlu bireyler oldukça 
dü ük taç hacmine sahip olmu tur. Verim 
yönünden ise  en dü ük de er 28,13 kg ile VAA 
59 bireyinde bulunurken en yüksek verim 5
kg ile VAA 88 bireyinde tespit edilmi tir. Taç 
hacmine dü en verim yönünden ise s ras yla 

kodlu bireylerde en yüksek de erleri alm lard r. 
(Çizelge 2).

Belirlenen tiplerin verime ba lad   
y ldan itibaren ald klar  verim de erleri, y ll k 
ortalama verimleri ve 6 y ll k kümülatif  
verimler ve verim düzenlili i belirlenmesi 

(265.60 kg) bireylerinde en yüksek kümülatif 
verim, VAA 59 kodlu bireyde ise en dü ük 
kümülatif verim (168,80 kg) elde edilmi tir. 
Verim düzenlili i bak mndan VAA 58 kodlu 
bireyde daha düzenli verim tespit edilmi tir. 
Ortalama verim bak m ndan 54.21 kg ile VAA 

yüksek de eri al rken 28,13 kg ile VAA 59 
nde en dü ük bulunmu tur (Çizelge 3).
Valencia Late portakallar nda yap lan  

pomolojik analizler sonucunda Antalya’dan 

a rl  234.00 g ile en iri meyveye sahip oldu u 
tespit edilmi tir. Di er seçilen Valencia Lat
portakal  bireyleri ile kar la t r ld nda VAA 
59 kodlu birey di erlerine göre az çekirdekli 
olarak belirlenmi tir. Bireylerin % Usare miktar  
ve % SÇKM oranlar  ile kabuk kal nl  ve dilim 
say s  birbirine yak n de erlerde bulunmu tur 
(Çizelge 4).

lencia Late portakallar nda yap lan 
çal malar De i tirilmi  Tart l  Derecelendirme 
yöntemi ile de erlendirilmi tir. Tart l  



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

derecelendirme sonuçlar na göre 268 puan ile 

lerinin ise en yüksek puanlar  ald klar  
belirlenmi tir (Çizelge 5).

Sonuç
Valencia Late portakallar nda  13 adet 

bireyin de erlendirilmesi sonucunda, VAA 88, 

özellikler yönünden en yüksek de erleri alarak 
bölge için en uygun olarak saptanm t r. Proje 
sonucunda seçilen, VAA 88 kodlu birey 2011 
y l nda “BATEM Bahar ” ismi ile tescil 
edilmi tir. FYD testlemeleri sonucu “BATEM 
Bahar ” çe idi daha iri meyveye sahip olmas , 
daha yüksek verim elde edilmesi ve daha yük
taç olu turmas  ile Valencia Late portakal ndan 
farkl  bulunmu tur.

Anonim, 2010 b. Akdeniz hracatç  Birlikleri. 

Program n Spain. Proc. Seventh Conf. Intern. 

Özsan, M., Tuzcu, Ö., Aktepe, .A.,  H.B., Çelikel, 
K.,  Özdemir, E., Çimen, .,
Turunçgillerde A gözü Seleksiyon
Sertifikasyonu ve Çe it Geli tirme. Derim, 3 

Tuzcu, Ö., 1990. Türkiye’de Yeti tirilen Ba l ca 
Turunçgil Çe itleri. Akdeniz hracatç  Birlikleri
Yay nlar . Maatbas .

Ulubelde, M., Özcan, M.Ö., Erka
1986. Ege Bölgesinde satsuma A gözü 

Ulubelde, M., 1989. Turunçgillerde Mutasyon. Derim 
(Türkiye Çe it Geli tirme Projesi, 

yay mlanmam ). 
Ye ilo lu, T., Emeksiz, F., Tuzcu, Ö., Alemdar, T. 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Valencia Late portakal tiplerinde tart l  derecelendirmede ele al nan özellikler ve 
a rl kl  puanlar

Özellikler Relatif De erler

Verim düzenlili i
% Usare miktar  
SÇKM/Asit
Meyve a rl
Meyve kabuk kal nl
Çekirdek say s
ndeks

Çizelge 2. Valencia Late portakal tiplerinde a açlar n yükseklik, geni lik, taç hacmi ile taç  
hacmine dü en verimler

Birey A aç Yüksekli i A aç Geni li i A aç Taç Hacmi Taç Hacmine Dü en 

Çizelge 3. 1998 2003 y llar  aras nda Valencia Late portakal tiplerinde y ll k ve kümülatif 
verimler ile verim düzenlili i

Birey/Y llar Kümülatif 
Düzenlili i
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Çizelge 4. Val a Late portakal tiplerinin pomolojik analiz sonuçlar

Özellikler 
B REYLER

Meyve a .

ndeks

Dilim say s  

Çek. say s  

Asit miktar  

SÇKM (%)
SÇKM/Asit

Çizelge 5. Valencia Late portakal tiplerinin tart l  derecelendirme sonuçlar
Özellikler

Verim. düz. (18)

SÇKM / Asit (10

Meyve a r. (8)

Çekirdek say s  

ndeks (3)
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Bat  Akdeniz Bölgesine Uygun Owari Satsuma Mandarini Çe it Seleksiyonu

Ertu rul Turguto lu , Yener Apayd n
enay Kurt Gülay Demir

Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü
Ziraat Yüksek Mühendisi (Emekli)

Özet
Di er ülkelerle d  pazarlarda rekabet edebilmek için ilk ko ul kalite ve verimi art rarak y l boyunca 

üretim yapabilmek, ihracattaki pazar bo lu unu doldurabilecek yeni çe itleri kullanmakt r. Ülkemiz, 2010 y l  
turunçgil üretiminin % 14,6’s n  Satsuma mandarini olu turmaktad r. Daha önce tüm Akdeniz ve Ege turunçgil 
bölgelerinde yürütülen "Turunçgillerde A gözü Seleksiyon onu ve Çe it Geli tirme" projesinin 1. 
bölümünde, de i ik ekolojik bölgelerden seleksiyonla üstün vas fl  bulunarak seçilen Satsuma mandarini 
bireyleri ile Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü' nün Serik Kayaburnu arazisinde, tesadüf parselleri 

desenine göre Eylül 1991'de deneme parseli kurulmu tur. içinden bölgeye 
en uygun olan tipleri seçmek için yap lan çal ma sonucunda incelenen özellikler yönünden bireylerin 
de erlendirilmesi sonucunda; 
di erlerinden daha üstün özellikler gösterdi inden, bölge için daha uygun olabilece i kan s na var lm  ve çe it 
aday  olarak belirlenmi tir. Proje sonucunda seçilen SAE 13/2 ve SAE 3 bireyleri 2011 y l nda s ras yl
“BATEM Y ld z ” ve “BATEM ncisi” ad yla tescil edilmi tir.

the “BATEM Y ld z ” and “BATEM ncisi”.

Giri
Dünyada ve ülkemizde artan nüfusun 

beslenme ihtiyaçlar n  kar lamak için yeti tirme 
ko ullar n n n iyile tirilmesi bir noktaya kadar 
mümkün olabilmektedir.  Bu noktadan sonra ise 
verimlili in art r lmas  ve kalitenin 

tirilmesi için slah yoluyla yeni çe itlerin 
geli tirilmesi gereklidir.

nsano lunun ya amsal gereksinimleri 
için do ada varolan yabani bitkiler aras ndan 
kendine yaray l  olanlar  seçmesi ve bunlar  
uygun yerlerde yeti tirmeye ba lamas , bitki 

slah  ve tar m n ba lang c d r (Genç ve 
Ya basanlar, 1994). nsanlar taraf ndan M.Ö. 
6000 y l nda ba lad  kabul edilen ilk zirai 
faaliyetle birlikte yabaniler aras ndan iyi 
özellikteki tiplerin seçilmesi eklinde bir bitki 
slah  i leminin de ba lam  oldu u kab

edilebilir (Dokuzo uz,1965). 
Kültür bitkilerinin meydana geli inde 

önemli bir rolü bulunan mutasyon, gen ve 
kromozomlarda aniden ortaya ç kan ve kal tsal 
olan bir de i imdir. Nesiller boyunca sabit 
kalm  bulunan bir özellik mutasyonla ani 
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de i ime u r
geçmektedir.

Turunçgillerde mutasyon büyük öneme 
sahiptir. Turunçgillerde tomurcuk de i imleri 
veren mutasyonlar çok önemlidir. 
Turunçgillerde kal c  olan mutasyonlar n %15
20’si tomurcuk mutasyonu eklinde görülür. 
Turunçgillerde do al mutasyonlar oldukça 
yayg nd r. Bugün dünyadaki önemli turunçgil 
çe itlerinin hemen hepsi orijinal tiplerden 
kendili inden (spontan) mutasyonlar yoluyla 

ç km t r. Bu mutantlar vejatatif yöntemle 
üretilmi tir (Ulubelde,1989).

Do al mutasyonlar n olu umu 
turunçgillerde süreklilik gösteren bir durumdur 
ve bunlar n seleksiyonu çok önemlidir. 
Turunçgillerde seleksiyon slah  konusunda ilk 
çal may  Friend ve Yarnell (1936) alt ntoplar 
üzerinde yapm lard r. De i ik bölgelerde tespit 
edilen farkl  özelliklerdeki bireylerin, ayn  
artlarda denenmesi sonucunda aralar nda 

önemli farklar n olmad n , ekolojinin çe it 
karakterleri üzerinde önemli etkiye sahip 
oldu unu saptam lard r. Bu konuda Japonya’da 
pek çok çal ma yap lm t r. Tohumsuz 
‘Kinokuni’ çe idinin bundan birkaç yüzy l önce 
o dönemlerin en önemli çe itlerinden olan 
‘Kinokuni’den meydana geldi i san lmaktad r. 
Yakla k yüzy l önce Japonya’da Zairai, Owari, 
Ikiriki ve Ikeda gibi birkaç yayg n Satsuma 

nmaktayd . Bunlardan Zairai bir tesadüf 
çö ürü olarak meydana gelmi , di erleri ise 
mutasyonla olu arak selekte edilmi lerdir. 
Owari, Ikiriki çe idinden seleksiyonla elde 
edilmi  bir gruptur. Owari Japonya turunçgil 
bölgelerinde yay lm  ve bu çe itten do
mutasyon yoluyla meydana gelmi  birçok çe it 
elde edilmi tir.  Washington navel portakal 
çe idinin Brezilya’da Bahia yak nlar ndaki bir 
bahçede bulunan “Selecta” adl  bir portakal 
çe idine ait bir a açta meydana gelen bir dal 
mutasyonu sonucu ortaya ç kt  bilinmektedir. 

birçok göbekli portakal çe idinin de Washington 
navel portakal nda meydana gelen do al 
mutasyonlar sonucu ortaya ç km  oldu u 
bildirilmektedir. Çin’de son 10 y l içerisinde 
tescil edilen çe itler aras nda do al 
mutasyonlardan yap lan seleksiyonlar en ba ta 
gelmektedir. Bu çal malar sonucunda Çin’de 
alt  adet Ponkan mandarini tipi, bir adet 
pummelo çe idi, bir adet Satsuma tipi, iki adet 

portakal çe idi geli tirilmi tir. Satsuma 
nin geli iminde mutasyon çok 

önemli bir rol oynam t r. Japonya’da son 60 y l 
içerisinde birçok farkl  satsuma mandarini tipi 
meydana ç kar lm t r.

Turunçgil yeti tiricili i bak m ndan 
ülkemizde kalite baz nda çok üstün ve elveri li 
ko ullara sahip olmas sebebiyle bu konuda çok 
önemli bir potansiyel mevcuttur. Bu potansiyelin 
ülkemiz üreticileri ve ekonomisine katk  
sa layabilecek ekilde de erlendirilebilmesi için 
yeni çe itlerin geli tirilmesi ve do ru ekolojik 
yerle imlerinin sa lanmas  gereklili i ort
ç km t r.

Ekolojik ko ullar  turunçgil tar m na 
oldukça uygun olan ülkemizde h zla artan iç 
tüketimi kar lamak, d sat m  art rmak ve 
turunçgil d sat mc s  di er Akdeniz ülkeleriyle 
d  pazarlarda rekabet edebilmek için ilk ko ul 

t rmakt r. Günümüzde üretim 
birimi olarak a aç ba na verim kavram  
de i mi , erken ve daha fazla gelir sa lamada 
birim alandan yüksek üretim amaç haline 
gelmi tir (Passos ve Boswell, 1979).

Mandarin, Çin ve Güneydo u Asya 
orijinli olup, 12. ve 13. Yüzy ldan beri Çin ve 
Japonya’da yeti tiricili inin yap ld , buradan 
di er ülkelere da ld  günümüzde popüler olan 
bir çok çe idin 1828 y l ndan beri 
yeti tiricili inin yap ld  bilinmektedir 

mandarin çe idi Batum yolu ile ilk defa Rize 
yöresine gelmi tir. Bu bölgeden sonra h zla 
Anadolunun di er turunçgil bölgelerinde 
denenmi  ise de, bir di er en önemli ekolojik 
alan n  zmir ilinin Gümüldür ve Seferihisar 
yörelerinde bulmu tur. Di er bölgelerimizde 
s n rl  olarak yeti tiricili i yap lmakta, anaç ve 
ekolojik farkl l klar nedeni ile  yayg nla mas  da 
s n rlanmaktad r. Bu geli meyi s n rlayan en 
önemli faktör Üç yaprakl  anac n n sadece PH 
n n 4.5 6.0 aras nda t
sa layabilmesinden kaynaklanmaktad r. Bu 

bölgelerimizin spesifik turunçgil ürünü olma 
özelli indedir. (Tuzcu, 1990). 

Çekirdeksiz ( partenokarpik ) olan bu 
çe it, en erkenci mandarin çe itlerinin ba nda 

lir. Üç yaprakl  ve melezleri üzerine a l  
plantasyonlarda hasat Ekim ay n n ilk haftas  
ba lar. Meyveleri bas k ekilli, ortalama meyve 
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çap  51.22 mm, uzunlu u 55.22 mm, a rl  
99.59 gramd r  ( Tuzcu, 1990 ). 

Satsuma mandarini, tüm dünyada ve 
ülkemizde yayg n olarak yeti tirilen ticari öneme 
sahip turunçgil çe itleri içinde so u a en 
dayan kl  çe ittir. Japonya'da "Unshiu
ad yla an lmakta olup, günümüzden yakla k 
300 y l  kadar önce  Çin'den Japonya'n n 
Nagashima adas na getirilen tohumlardan 
esadüf çö ürü olarak köken bulmu tur  (Davies 

ve Albrigo, 1994). Satsuma; çekirdeksiz, sulu, 
aromal  ve kalitesi yüksek, kabu u kolay 
soyulabilen ve erken olgunla an   bir çe ittir.  

Yöntem
Daha önce tüm Akdeniz turunçgil 

bölgelerinde yürütülen "Turunçgillerde A gözü 
Sertifikasyonu ve Çe it Geli tirme" 

projesinin 1. bölümünde, Ege, Mersin ve 
Antalya yörelerinden seçilen 23 adet Satsuma 

kullan lm t r. Projede kullan lan tiplerin 
kodlar  ile “BATEM Turunçgil 

genetik kaynak kay t kodlar  u ekildedir; 

Çal ma; Antalya Narenciye ve Serac l k 
Ara t rma Enstitüsü’nün Serik

letmesi arazisinde 7x7 m aral klarla 1991 
y l nda tesis edilen bahçede yürütülmü tür. Bu 
ara t rmada her parselde 1 a aç bulunan, 5 
tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desen
uygulanm t r. 
ncelenen morfolojk özellikler

A aç yüksekli i (cm) : Toprak 
seviyesinden tac n üst noktas  aras ndaki mesafe 
ölçülmü tür.

Taç hacmi (cm³) : A açlarda taçlanman n 
ba lad  noktadan tac n üst noktas na kadar 
olan hacim; yükseklik ve geni lik  ölçülerek 
Turrell (1961)’e göre hesaplanm t r. 

Taç hacmi (cm ) = 0,5238 x A aç yük. 
(cm) x A aç çap  (cm)

Periyodisite katsay s  : A a da belirtilen 
formüle göre hesaplanm t r.

Periyodisite katsay s
Deneme yap lan y l say s
A ac n (i) y l nda alm  oldu u verim 

puan   veya verimi 
Bu ölçümler geli me periyodu sonunda 

Aral k ay nda ve son y l yap lm t r.
A açlar n verimi

A aç ba na verim (kg) : Her bir a açtan 
elde edilen meyve miktar d r. 

Kümülatif verim (kg) : Her a ac n 
yatt ktan itibaren deneme sonuna kadar toplam 
meyve verim miktar d r. 

A aç taç hacmine dü en meyve (kg/m
A aç taç hacmine dü en meyve verim 
miktar d r. 
ncelenen pomolojik özellikler

Pomolojik çal malar hasat edilen 
meyvelerden tesadüfe ba l  olarak al nan 
hastal ks z, beresiz, yaras z sa lam 25 adet 
meyve üzerinde yap lm t r. 

Meyve a rl  (g) : Her meyvenin teker 
teker a rl  tart lm t r. 

Meyve uzunlu u (mm) : Meyvelerin 
çanak yapraklar n n üst yüzeyi ile çiçek ucu 
aras ndaki en uzun mesafe ölçülmü tür. 

Meyve geni li i (mm) : Meyve eksenine 
dik olan en geni  çap ölçülmü tür. 

Indeks : Meyve geni li inin meyve 
uzunlu una oranlanmas  ile bulunmu tur. 

Kabuk kal nl  (mm) : En geni  çaptan 

birlikte kumpasla ölçülmü tür. 
Dilim say s  (adet) : Kesilen meyvedeki 

dilim miktar  say lm t r. 
Meyve ba na ortalama çekirdek say s  : 

25 meyvenin toplam çekirdek say s n n meyve 
adedine bölünmesiyle bulunmu tur. 

Usare Miktar  (%) : Elektrikli pres 
s k lan 25 meyvenin posa a rl n n, 25 meyve 
a rl ndan ç kar lmas  ile hesaplanm t r. 

Usaredeki asit miktar  (%) : 25 meyvenin 
usare kar m ndan al nan 5 ml’lik miktar , 0.1 N 
NaOH ile titrasyonuyla hesaplanm t r.

n

i
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Suda çözünebilir kuru madde miktar  
(SÇKM) (%) : Digital refraktometre ile 
bulunmu tur. 

Suda çözünebilir kuru madde miktar  / asit 
miktar  : Suda çözünebilir % kuru madde 
miktar n n % asit miktar na oranlanmas  ile 
bulunmu tur. 

Bu denemede çe itlerin seçimi için Tart l  
me Metodu uygulanm t r (Yazgan, 

1969). Tart l  derecelendirme a rl kl  puan 
belirlemesi için karakterlere verilen relatif 
puanlar tür ve çe itlerin özelliklerine göre ayr  
ayr  belirtilmi tir. Çe itlerin seçiminde ele al nan 
özellikler ve bunlara 100 üze
a rl kl  puanlar Çizelge 1’de verilmi tir.

Bulgular ve Tart ma
Satsuma mandarinlerde en yüksek taç 

dü ük tac hacmi ise 4.93 m
bireyde bulunmu tur. Taç hacmine dü en en 
yükse
edilmi tir. A aç boylar  yönünden 
de erlendirildi inde en yüksek boya sahip 
bireyle en dü ük boya sahip birey aras nda 
yakla k 176 cm kadar fark bulunmu tur. 
Belirlenen tiplerden SAE 9/3  kodlu bireyin çok 
küçük taç hacmi ile a aç taç hacmine dü en 
verim yönünden üstün özellikte bulunmas na 
ragmen verim yönünden oldukça dü ük 
bulunmu tur (Çizelge 2).

13/2 kodlu bireyler ortalama verim (s ras yla 
29.52 kg ve 28.00 kg ) ve kümülat
(s ras yla 147.60 kg ve 140.00 kg ) yönünden 
di erlerinden daha yüksek de erde bulunmu tur. 
En yüksek ortalama verim 29.52 kg ile SAE 3  
kodlu bireyde tespit edilmi tir (Çizelge 3).

meyveye sahip oldu u görülmü tür. SAE 9/3 
kodlu bireyin az çekirdekli oldu u tespit 
edilmi tir. Bireylerin % Usare miktar  ve % 
SÇKM oranlar  birbirine yak n de erlerde  
bulunmu tur (Çizelge 4).

ma mandarinlerde yap lan çal malar 
De i tirilmi  tart l  derelendirme yöntemi ile 
de erlendirilmi  ve 23 adet Satsuma mandarin 

tipine ait sonuçlar incelendi inde 378 puan ile 

tiplerinin ise en yüksek puanlar  alm lard r 
(Çizelge 5). 

Sonuç

de erlendirilmesi sonucunda SAE 13/2, SAE 30 
ve SAE 3 bireyleri incelenen özellikler 
yönünden en yüksek de erleri alarak bölge için 
ümitvar olarak saptanm t r.
seçilen SAE 13/2 ve SAE 3 bireyleri 2007
y llar nda yürütülen FYD testlemeleri sonucu 
s ras yla “BATEM ncisi” ve “BATEM  Y ld z ” 
ad yla tescil ettirilmi tir. “BATEM ncisi” 
Satsuma Owari mandarine göre daha ince 

daha sark k büyüme e iliminde 
olarak belirlenmi tir. “BATEM Y ld z ” ise daha 
ince kabuklu olarak farkl l k göstermi tir. 

Anonim, 2010. Türkiye statistik Kur
Üretim statistikleri. 

(Çeviren: Z. Dalk l ç, 2005), Adnan Menderes  
Üniversitesi Yay nlar , 45

Dokuzo uz, M., 1965. Kültür Çe itlerinin 
Geli i. Bahçe Bitkileri Islah nda Klon 

Genç, . ve Ya basanlar, T., 1994. Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü Bitki Islah  Kitab . Genel Yay n No:59. 
Ders Kitaplar  Yay n no:13.

Tuzcu, Ö., 1990. Türkiye’de Yeti tirilen Ba l ca 
Turunçgil Çe itleri. Akdeniz hracatç  Birlikleri 
Yay nlar , Nurol Maatbas . Ankara. 68 s. 

Ulubelde, M., 1989. Turunçgillerde Mutasyon.    
48. (Türkiye Çe it Geli tirme 

Projesi, yay mlanmam ).
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Satsuma mandarini tiplerinde tart l  derecelendirmede ele al nan özellikler ve a rl kl  

Özellikler Relatif De erler

Verim düzenlili i
Suda çözünebilir kuru madde/Asit
% Usare miktar
Meyve a rl
Çekirdek say s
Meyve kabuk kal nl
ndeks

Çizelge 2. Satsuma mandarini tiplerinde a açlar n yükseklik, geni lik, taç hacmi ile taç hacmine 
dü en verimler

B REY
A aç

yüksekli i
A aç

geni li i
A aç

taç hacmi
Taç hacmine
dü en verim
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Çizelge 3. 1999 003 y llar  aras nda Satsuma mandarin tiplerinde y ll k ve kümülatif verimler  
ile verim düzenlili i

Birey/Y llar Kümülatif 
düzenlili i

Çizelge 4. Satsuma mandarin tiplerinin pomolojik analiz sonuçlar
Özellikler a rl  say s  

Çek. 
say s  miktar  miktar  SÇKM SÇKM
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Çizelge 5. Satsuma mandarin tiplerinin tart l  derecelendirme sonuçlar
Özellikler düz.

SÇKM / 
miktar  a rl  kal nl  ndeks Çek. 

say s  
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Bat  Akdeniz Bölgesine Uygun Klemantin Mandarini Çe it Seleksiyonu

Ertu rul Turguto lu , Yener Apayd n
enay Kurt Gülay Demir

Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü
Ziraat Yüksek Mühendisi (Eme

Özet
Turunçgillerde do al mutasyonlar oldukça yayg nd r. Bugün dünyadaki önemli turunçgil çe itlerinin 

hemen hepsi orijinal tiplerden kendili inden (spontan) mutasyonlar yoluyla meydana gelmi tir. 1979 1984 y llar  
aras nda yürütülen "Turunçgillerde A gözü Seleksiyon Sertifikasyonu ve Çe it Geli tirme" projesi sonucunda 
de i ik ekolojik bölgelerden seçilen Klemantin mandarini bireylerinin, ayn  bak m ve ekolojik ko ullar
gösterdikleri performanslar  belirlenmi  ve içlerinden bölgeye en uygun olan klonlar seçilmi tir. 7 adet 
Klemantin mandarini klonu içerisinden KLA 69 klonu seçilmi  ve 2011 y l nda “BATEM Göral” ismi ile tescil 
edilmi tir. 

“BATEM Göral”.

Giri
nsano lunun ya amsal gereksinimleri 

için do ada varolan yabani bitkiler aras ndan 
kendine yaray l  olanlar  seçmesi ve bunlar  
uygun yerlerde yeti tirmeye ba lamas , bitki 
slah  ve tar m n ba lang c d r (Genç ve 

Ya basanlar, 1994). nsanlar taraf ndan M.Ö. 
6000 y l nda ba lad  kabul edilen ilk zirai 
faaliyetle birlikte yabaniler aras ndan iyi 
özellikteki tiplerin seçilmesi eklinde bir bitki 
slah  i leminin de ba lam  oldu u kabul 

edilebilir (Dokuzo uz,1965). 
Tüm slah çal malar n n amac , ev

problemleri çözmeye yöneliktir. Bu modern 
slah çal malar ndan; çe it slah , pazar  

sezonunu geni letmek için erkenci ve geçci 
çe itlerin elde edilmesi ve meyve kalitesini 
artt rmak amac yla; anaç slah  ise toprak 
ko ullar na uyumlu, kaliteli ve verimli, hastal k 
ve zararl lara dayan kl  anaçlar n elde edilmesi 
amac yla yap lmaktad r. 

Turunçgil tar m n n tarihçesi M.Ö.’ne 
kadar uzanmaktad r. Islah çal malar  ise 
binlerce y l öncesinden Eski Çin’de yabani türler 
içerisinden üstün nitelikli fenotiplerin seçilmesi 
eklinde yap lmaya ba lanm t r (Ta demir, 

Turunçgillerde mutasyon büyük öneme 
sahiptir. Turunçgillerde tomurcuk de i imleri 
veren mutasyonlar çok önemlidir. 
Turunçgillerde kal c  olan mutasyonlar n %15
20’si tomurcuk mutasyonu eklinde görülür. 
Turunçgillerde do al mutasyonlar oldukça 
yayg nd r. Bugün dünyadaki önemli turunçgil 
çe itlerinin hemen hepsi orijinal tiplerden 
kendili inden (spontan) mutasyonlar yoluyla 

ç km t r. Bu mutantlar vejatatif yöntemle 
üretilmi tir (Ulubelde,1989).

Do al mutasyonlar n olu umu 
turunçgillerde süreklilik gösteren bir durumdur 
ve bunlar n seleksiyonu çok önemlidir. 
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Turunçgillerde seleksiyon slah  konusunda ilk 
çal may  Friend ve Yarnell (1936) alt ntoplar 
üzerinde yapm lard r. De i ik bölgelerde tespit 
edilen farkl  özelliklerdeki bireylerin, ayn  
artlarda denenmesi sonucunda aralar nda 

önemli farklar n olmad n , ekolojinin çe it 
karakterleri üzerinde önemli etkiye sahip 
oldu unu saptam lard r. Bu konuda Japonya’da 
pek çok çal ma yap lm t r. Tohumsuz 
‘Kinokuni’ çe idinin bundan birkaç yüzy l önce 
o dönemlerin en önemli çe itlerinden olan 
‘Kinokuni’den meydana geldi i san lmaktad r. 
Yakla k yüzy l önce Japonya’da Zairai, Owari, 
Ikiriki ve Ikeda gibi birkaç yayg n Satsuma 
bulunmaktayd . Bunlardan Zairai bir tesadüf 
çö ürü olarak meydana gelmi , di erleri ise 
mutasyonla olu arak selekte edilmi lerdir. 
Owari, Ikiriki çe idinden seleksiyonla elde 
edilmi  bir gruptur. Owari Japonya turunçgil 
bölgelerinde yay lm  ve bu çe itten do al 
mutasyon yoluyla meydana gelmi  birçok çe it 
elde edilmi tir.  Washington navel portakal 
çe idinin Brezilya’da Bahia yak nlar ndaki bir 
bahçede bulunan “Selecta” adl  bir portakal 
çe idine ait bir a açta meydana gelen bir dal 

nu sonucu ortaya ç kt  bilinmektedir. 

birçok göbekli portakal çe idinin de Washington 
navel portakal nda meydana gelen do al 
mutasyonlar sonucu ortaya ç km  oldu u 
bildirilmektedir. Çin’de son 10 y l içerisi
tescil edilen çe itler aras nda do al 
mutasyonlardan yap lan seleksiyonlar en ba ta 
gelmektedir. Bu çal malar sonucunda Çin’de 
alt  adet Ponkan mandarini tipi, bir adet 
pummelo çe idi, bir adet Satsuma tipi, iki adet 
portakal çe idi geli tirilmi tir. 

Turunçgil yeti tiricili i bak m ndan 
ülkemiz kalite baz nda çok üstün ve elveri li 
ko ullara sahip olmas  sebebiyle bu konuda çok 
önemli bir potansiyel mevcuttur. Bu potansiyelin 
ülkemiz üreticileri ve ekonomisine katk  
sa layabilecek ekilde de erlendirilebilmesi için 
yeni çe itlerin geli tirilmesi ve do ru ekolojik 
yerle imlerinin sa lanmas  gereklili i 
bulunmaktad r. 

Ekolojik ko ullar  turunçgil tar m na 
oldukça uygun olan ülkemizde h zla artan iç 
tüketimi kar lamak, d sat m  art rmak ve 
turunçgil d sat mc s  di er Akdeniz ülkeleriyle 
d  pazarlarda rekabet edebilmek için ilk ko ul 
verim ve kaliteyi art rmakt r. Verim anlam nda 
da günümüzde üretim birimi olarak a aç ba na 

verim kavram  de i mi , erken ve daha fazla 
gelir sa lamada birim alandan yüksek üretim 
amaç haline gelmi tir (Passos ve Boswell, 

Mandarin, Çin ve Güneydo u Asya 
orijinli olup, 12. ve 13. Yüzy ldan beri Çin ve 
Japonya’da yeti tiricili inin yap ld , buradan 
di er ülkelere da ld  günümüzde popüler olan 
bir çok çe idin 1828 y l ndan beri yeti tiricili i 

Klemantin mandarini, Cezayir’de do al 
bir mutasyon veya baz  ara t r c lara göre, 
melezleme sonucu meydana gelmi tir. Ülkemize 
1936 y l nda talya’ dan Antalya Narenciye 
Ara t rma stasyonu’na introdüksiyon yoluyla 
getirilmi tir. 

Standart çe itlerden olup özellikle d  
pazarlar n çok tuttu u ve tan d  bir çe ittir.  
Daha çok Akdeniz Bölgesi’nde yayg nl k 
kazanm t r (Tuzcu, 1990). Meyve kabu u koyu 
portakal renkli, düzgün ve parlak fakat ya  
keseleri nedeniyle hafif pürüzlü görünümdedir. 
Kabuk kal nl  2.62 mm’dir. Kabu un meyve 
etine ba l l  orta s k d r. Di er mandarin 
çe itleri kadar pufla ma göstermez. Ta ma ve 
depolamaya elveri lidir.  Meyveleri hafif bas k 
ile yuvarlak aras , bazen
geni li i 53.26 mm, uzunlu u 47.17 mm, 
a rl  67.37 g’ d r. Meyve eti koyu portakal 
renginde gevrek, sulu, aromal  ve yüksek 
kalitelidir. Olgunluk döneminde usare miktar  
% 44.75 dir. SÇKM % 12.23, titre edilebilir asit 
miktar  (A) ise % 1.29, SÇKM/A oran  9.67’ dir. 
Meyve ba na ortalama 4.89 adet çekirdek 
dü mektedir (Tuzcu, 1990; Tuncay ve ark., 
2003). Çok verimli bir çe ittir. Periyodisite 
e ilimi azd r. Çok verimli olabilmesi için bak m 
ko ullar na ve budamaya dikkat edilmesi 

kir. Meyveler daha çok a ac n d  
k sm ndad rlar. yi bir verim elde etmek için 
tozlay c  çe it kar m  yapmak yararl  olur. 
Ancak meyve ba na çekirdek say s nda önemli 
art  meydana gelir.  A ac  orta büyüklükte, 
dallar  dikensize yak n ve yapraklanma s kt r. 
A aç so u a oldukça dayan kl d r. Meyveleri 
erken olgunla t ndan k  ya lar n n ve 
donlar n ba lamas ndan önce toplanmal d r. 

mandarin çe idi olup meyveleri Ekim ay  
ortalar ndan itibaren olgunla maktad r (
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Yöntem
Daha önce tüm Akdeniz turunçgil 

bölgelerinde yürütülen "Turunçgillerde A gözü 
Sertifikasyonu ve Çe it Geli tirme" 

projesinin 1. bölümünde, Antalya ve Dalaman 
yörelerinden seçilen 7 adet Klemantin mandarini 

pleri bu projede materyal olarak kullan lm t r. 
Projede kullan lan tiplerin seleksiyon kodlar  ile 
“BATEM Turunçgil Genetik Kaynaklar ” kay t 
kodlar  u ekildedir; 

Çal ma; Antalya Narenciye ve Serac l k 
Ara t rma Enstitüsü’nün Serik

letmesi arazisinde 7x7 m aral klarla 1991 
y l nda tesis edilen bahçede yürütülmü tür. Bu 
ara t rmada her parselde 1 a aç bulunan,
tekerrürlü tesadüf parselleri deneme deseni 
uygulanm t r. 
ncelenen morfolojk özellikler

A aç yüksekli i (cm) : Toprak 
seviyesinden tac n üst noktas  aras ndaki mesafe 
ölçülmü tür.

Taç hacmi (cm³) : A açlarda taçlanman n 
ba lad  noktadan tac n üst noktas na kadar 
olan hacim; yükseklik ve geni lik ölçülerek 
Turrell (1961)’e göre hesaplanm t r.

Taç hacmi (cm 0,5238 x A aç yük. 
(cm) x A aç çap  (cm)

Periyodisite katsay s  : A a da belirtilen 
formüle göre hesaplanm t r.

katsay s
Deneme yap lan y l say s
A ac n (i) y l nda alm  oldu u verim 

puan  veya verimi 
Bu ölçümler projenin son y l nda geli me 

periyodu sonunda (Aral k ay ) yap lm t r.
A açlar n verimi

A aç ba na verim (kg) : Her bir a açtan 
n meyve miktar d r. 

Kümülatif verim (kg) : Her a ac n verime 
yatt ktan itibaren deneme sonuna kadar toplam 
meyve verim miktar d r. 

A aç taç hacmine dü en meyve (kg/m
A aç taç hacmine dü en meyve verim 
miktar d r. 

ncelenen pomolojik özellikler
ojik çal malar hasat edilen 

meyvelerden tesadüfe ba l  olarak al nan 
hastal ks z, beresiz, yaras z sa lam 25 adet 
meyve üzerinde yap lm t r. 

Meyve a rl  (g) : Her meyvenin teker 
teker a rl  tart lm t r. 

Meyve uzunlu u (mm) : Meyvelerin 
çanak yapraklar n n üst yüzeyi ile çiçek ucu 
aras ndaki en uzun mesafe ölçülmü tür. 

Meyve geni li i (mm) : Meyve eksenine 
dik olan en geni  çap ölçülmü tür. 

Indeks : Meyve geni li inin meyve 
uzunlu una oranlanmas  ile bulunmu tur. 

Kabuk kal nl  (mm) : En geni çaptan 

ile birlikte kumpasla ölçülmü tür. 
Dilim say s  (adet) : Kesilen meyvedeki 

dilim miktar  say lm t r. 
Meyve ba na ortalama çekirdek say s  : 

25 meyvenin toplam çekirdek say s n n meyve 
adetine bölünmesiyle bulunmu tur. 

Usare Miktar  (%) : Elektrikli pres ile 
s k lan 25 meyvenin posa a rl n n, 25 meyve 
a rl ndan ç kar lmas  ile hesaplanm t r. 

Usaredeki asit miktar  (%) : 25 meyvenin 
usare kar m ndan al nan 5 ml’lik miktar , 0.1 N 

rasyonuyla hesaplanm t r.
Suda çözünebilir kuru madde miktar  

(SÇKM) (%) : Digital refraktometre ile 
bulunmu tur. 

SÇKM / asit miktar  : Suda çözünebilir % 
kuru madde miktar n n % asit miktar na 
oranlanmas  ile bulunmu tur. 

Bu denemede çe itlerin seçimi için Tart l  
Derecelendirme Metodu uygulanm t r (Yazgan, 
1969). Tart l  derecelendirme a rl kl  puan 
belirlemesi için karakterlere verilen relatif 
puanlar tür ve çe itlerin özelliklerine göre ayr  
ayr  belirtilmi tir. Çe itlerin seçiminde ele al nan 
özellikler ve bunlara 100 üzerinden verilen 
a rl kl  puanlar Çizelge 1’de verilmi tir.

Bulgular ve Tart ma
Klemantin mandarinlerinde seçilen 7 adet 

bireyi aras nda en yüksek taç hacmi 35.45 m
KLA 68 kodlu bireyde, en dü ük taç hacmi 

bulunmu tur. Taç hacmine dü en en yüksek 
verim KLA 69 kodlu bireyden elde edilmi tir. 
Belirlenen tipler a aç boylar  yönünden 
de erlendirildi inde en yüksek boya sahip 
bireyle en dü ük boya sahip birey aras nda 

n

i
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yakla k 46 cm kadar fark bulunmu tur. Bu 
durumda belirlenen tiplerde bodur veya yar  
bodur eklinde de erlendirilebilecek tipten söz 
etmek mümkün olmam t r (Çizelge 2).

ba lad  y ldan itibaren ald klar  verim 
de erleri, y ll k ortalama verimleri ve 6 y ll k 
kümülatif verimler ile verim düzenlili inin 

ortalama verim (44.33 kg) ve kümülatif verim  
(266.00 kg) yönünden di erlerinden daha 
yüksek de erde bulunmu tur. En yüksek 

bireyde, en dü ük ortalama verim 15.02 kg ile 
KLA 67 kodlu bireyde tespit edilmi tir. KLA 69

kümülatif ve gerekse taç hacmine dü en verim 
miktarlar  yönünden oldukça dikkat çekici 
bulunmu tur (Çizelge 3).

2003 y llar  aras nda her y l pomolojik analizler 
yap lm t r. Klemantin mandarinlerinde yap lan 
pomolojik analizlerin ortalama sonuçlar na göre 
bireylerin meyve a rl klar n n birbirine yak n  
oldu u görülmü tür. Ayn  e
bireylerinin % SÇKM oranlar  da birbirine yak n 
bulunmu tur. Pomolojik analiz sonuçlar na göre 
KLA 69 kodlu bireyin hem az çekirdekli oldu u 
hem de   en yüksek % usare miktar na sahip 
oldu u belirlenerek digger mandarin bireyleri 
aras nda öne ç km t r (Çizelge 4).

De i tirilmi  tart l  derelendirme yöntemi ile 
de erlendirilmesi sonucunda seçilen bireyler 
348 ile 921 aras nda de er alm lard r. Sonuçlara 
göre KLA 69 bireyi incelenen özellikler 
yönünden 921 puan ile en yüksek de eri alarak 
bölge için en uygun Klemantin mandarini tipi 
olarak saptanm t r. (Çizelge 5).

Sonuç
Çal ma sonucunda; de i ik ekolojik 

bölgelerden seçilen 7 adet Klemantin mandarini 
tipleri de erlendirilmi  ve KLA 69 kodlu birey 

özellikler yönünden Antalya bölgesi 
için ümitvar bulunarak. 2011 y l nda “BATEM 

Göral” ismi ile tescil edilmi tir.  FYD testleri 

meyve çap n n daha büyük, meyve boyunun 
çapa oran n n daha küçük ve meyvelerinin 
a r olmas  ile farkl l k göstermi tir.
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Klemantin mandarini tiplerinde tart l  derecelendirmede ele al nan özellikler ve 
a rl kl  puanlar

Özellikler Relatif De erler

Verim düzenlili i
SÇKM/Asit
% Usare miktar
Meyve a rl
Çekirdek say s
Meyve kabuk kal nl
ndeks

Çizelge 2. Klemantin mandarini tiplerinde a açlar n yükseklik, geni lik, taç hacmi ile taç 
hacmine dü en verimler

B REY A aç Yüksekli i A aç Geni li i A aç Taç Hacmi Taç Hacmine Dü en 

Çizelge 3. 1998 2003 y llar  aras nda Klemantin mandarin tiplerinde y ll k ve kümülatif verimler  
ile verim düzenlili i

Birey/Y llar Kümülatif 
Düzenlili i

Çizelge 4. Klemantin mandarin tiplerinin pomolojik analiz sonuçlar

Özellikler

Meyve a rl  (g)
Meyve uzunlu u (mm)
Meyve geni li i 
ndeks

Kabuk kal nl  (mm)
Dilim say s  (adet)
Çekirdek say s  (adet)
Usare miktar  (%)
Usarede asit miktar  (%)
SÇKM (%)
SÇKM/Asit
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Çizelge 5. Klemantin mandarin tiplerinin tart l  derecelendirme sonuçlar

Özellikler

Verim düzenlili i (20)
SÇKM / Asit (12)

miktar  (10)
Meyve a rl  (9)
Çekirdek say s  (6)
Kabuk kal nl  (5)
ndeks (3)
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Baz  Turunçgil Anaçlar n n Tuza Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi

Turgut Ye ilo l , Meral ncesu , Bilge Y lmaz , Berken Çimen Gürsoy
Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet

tuzuna kar  tepkilerini belirlemek amac yla saks  denemeleri kurulmu tur. Denemede bitki boyu, bitki ya  
a rl , kök ve yapraklarda potasyum, kalsiyum, sodyum ve klor düzeyleri belirlenmi tir. Kuru a rl k 
bak m ndan Sarawak bintangor 100mM NaCl uygulamas nda kontrole göre en az a rl k kayb na u rayan anaç 
olarak belirlenirken, Shekwasha mandarinindeki kuru a rl k kayb  en yüksek seviyede olmu tur. 

Turunçgil, tuz stresi, anaç, bitki geli imi

Giri
Bütün topraklar ve sulama sular  

çözünebilir tuzlar  içermektedir ve bu tuzlar n 
birço u bitkilerin normal büyüme ve geli meleri 
için gereklidir. Ancak baz  toprak ve sulama 
sular , özellikle yar  kurak alanlarda, yüksek 
miktarda tuz içerir ve bu bitki geli imini sekteye  
u rat r. Bitkilerin tuza kar  toleransl l klar  
farkl l k göstermektedir (Maas 1993).

Turunçgil meyveleri dünyada elliden 
fazla ülkede yeti tirilmektedir. Yeti tiricili in 
yap ld  ülkelerde ya  miktar  veya da l m  

etersiz oldu undan, sulama 
yap lmas  zorunludur. Sulama sistemlerinde 
yap lacak hatalar bu alanlarda tuzluluk 
probleminin görülmesine neden olabilmektedir. 
Turunçgiller tuzluluk stresine, özellikle Cl 
iyonuna kar  hassasiyet gösterirler (Maas ve 

1993). Yeti tiricili inin yap ld  bu topraklarda 

dü ürebilmektedir. Turunçgillerde tuz stresinde 
bitki boyu, gövde çap , yaprak alan , kök 
uzunlu u, bitki a rl , meyve veri
kalitesinin azald  bugüne kadar yap lan 
çal malarla belirlenmi tir.

Turunçgillerde tuz stresi zarar n  azaltmak 
için yüksek kaliteli sulama suyu ve/veya tuza 
tolerant anaç kullan lmal d r. Turunçgil 
anaçlar n n tuza kar  dayan mlar  farkl l k 
göstermektedir. 1940’l  y llarda Teksas’da 
ba layan tuz ile ilgili çal malar birçok ülke 
ara t rmac s  taraf ndan incelenmektedir. 
Bugüne kadar yap lan tarama çal malar nda 
birçok anaç özelli i olan turunçgil çe idi 
incelenmi , Carrizo sitranj , Rusk sitranj  ve üç 
yaprakl  duyarl ; Swingle sitrumelo, turunç ve 

makrofilla ve Rangpur laym n n tuza kar  
tolerant oldu u bildirilmi tir. Ancak hala tarama 
çal mas  yap lmayan birçok turunçgil genotipi 
bulunmaktad r (Tozlu, 

Bu çal mada daha az bilinen turunçgil 

mandarin ve Fuzhu mandarini ile tuza toleransl  
oldu u bilinen Antalya Kleopatra mandarininin 
farkl  tuz konsantrasyonlar nda gösterdikleri 

lenmi tir.

Yöntem
Çal mada Sarawak bintangor,

Fuzhu mandarininin tohumlar  Çukurova 
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Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ara t rma ve 
Uygulama Çiftli i Tuzcu Turunçgiller 

urunçgiller 
ara t rma istasyonundan temin edilmi tir. 

Tohumlar 1:1 torf:toprak ortam na 
ekilmi , ekimden yakla k 6 ay sonra 1:1 torf: 
toprak ortam na a rt lm t r. a rtmadan sonra 
3 y l boyunca bitkiler turunçgil bitkileri için 
modifiye edilmi  Hoagland besin çözeltisi ile 

MgSO4, 2mM Ca(NO3)2 ,25 M H3BO3, 2 M 
MnSO4, 2 M ZnSO4, 0.5 2 M CuSO4, 0.065 

M ve 50 M Fe EDDHA) sulanm lard r. 
Besin çözeltisinin pH’s  nitrik asitle 6.0 6.5’a 
ayarlanm t r. Bitkilerin tuzlulu
gerçek performanslar n  gösterebilmeleri için 3 
ya l  çö ürler kullan lm t r. 3 ya l  çö ürler 
deneme ba lang c nda 1:1 torf:kum ortam na 
transfer edilmi  ve 1 ay boyunca tüm 
uygulamalar modifiye edilmi  Hoagland besin 
çözeltisi ile sulanmaya devam edilmi tir. Birinci 
ay n sonunda tuz stresi ba lat lm t r. Bitkilerin 
ozmotik oktan etkilenmelerini önlemek 
amac yla tuz uygulamalar  kademeli olarak 3 
hafta içerisinde artt r lm t r. lk hafta 25mM 
NaCl, ikinci hafta 35mM NaCl ve üçüncü hafta 

M NaCl tuz uygulamas ndan sonra; 50mM 
NaCl, 75mM NaCl ve 100mM NaCl uygulamas  
yap lm  ve kontrol bitkileri ile birlikte 
yeti tirilmi lerdir. Modifiye edilmi  Hoagland 
besin çözeltisine tuz uygulamalar  yap larak 
deneme 5 ay boyunca devam ettirilmi tir. T
tolerans düzeyleri belirlenecek olan bu çe itlere 
dört uygulama, her bir uygulamada 5 bitki ve her 
bitki bir tekerrür olacak ekilde deneme tesadüf 
bloklar  deneme desenine göre düzenlenmi tir. 

Deneme sonunda bitkilerde bitki ya  
a rl ; bitki boyu; tuz stresi skala gözlemleri; 
yaprak ve köklerde K, Ca ve Cl elementi 
konsantrasyonlar  incelenmi tir. Denemenin 
sonunda bitkiler sürgün ve köklerine ayr larak, 
a rl klar  ayr  ayr  tart lm t r. Toksik etki ise 
Ye ilo lu ve ark. (2007) taraf ndan bildiri

kaydedilmi tir. K, Ca ve Cl elementleri 
geli mesini tamamlam  en genç yapraklarda 
belirlenmi tir. Tüm kökün ö ütülerek kök 
örneklemeleri yap lm t r. Yaprak ve kök 
dokular nda bitki besin maddeleri analizleri 

eme sonunda bitkiler saf su ile y kanm , kök 
ve yaprak örnekleri 72 saat süreyle 70 C’de 
kurutularak ö ütülmü  ve örnekler toz haline 
getirilmi tir. Yaprak ve kök K, Ca ve Na 

konsatrasyonlar  Perkin Elmer ICP cihaz nda, Cl 
k. (2009)’a 

göre Sherwood klormetre ile belirlenmi tir. 
Deneme verileri tesadüf bloklar  deneme 
desenine göre Tukey testi ile SAS paket 
program nda de erlendirilmi tir. 

Bulgular ve Tart ma
Turunçgillerde bitki boyu, gövde çap , 

yaprak alan , kök uzunlu
a rl n tuz stresinde azald  bugüne kadar 
yap lan çal malarda belirlenmi tir. Bitki 
büyüme parametrelerinde tuz stresiyle meydana 
gelen bu azalman n tuzun yaprak su 
potansiyelinde meydana getirdi i de i imlere 
ba l  olarak fotosentezin azalmas  ve 
proteinlerin parçalanmas  nedeniyle 
gerçekle ti i dü ünülmektedir (Murkute ve ark., 

Yap lan bu çal mada tuz stresinde bitki 
boyunun anaç, uygulama ve anaç*uygulama 
interaksiyonunda istatistiksel olarak önemli 
bulundu u belirlenmi tir (Çizelge 1). En yüksek 

uygulamalar ndan; en dü ük ise 100mM 
Sarawak bintangordan elde edilmi tir. Gallasch 
ve Dalton (1989), tuz stresinin sürgün boyunu 
azaltt n ; Anjum (2008), artan tuz dozlar n n 
turunçgilde bitki boyunun geli mesini 
geriletti ini bildirmi tir. 

Bitki toplam ya  a rl nda anaç, 
uygulama ve anaç*uygulama interaksiyonunun 
istatistiksel olarak önemli oldu u belirlenmi tir 
(Çizelge1). En yüksek toplam ya  bitki a rl  

belirlenmi , bu uygulamay  Shekwasha kontrol 
uygulamas  izlemi tir. En dü ük bitki toplam ya  
a rl  ise Sarawak bintangor 100mM 
uygulamas ndan elde edilmi tir. Hassan ve Galal 
(1989), farkl  turunçgil anaçlar  üzerine 
yapt klar  çal malar nda bitki a rl n n 
azald n  bildirmi lerdir. 

Turunçgillerin Cl’ a olan duyarl l  
bilinmektedir, Cl toksisitesi yaprak uçlar nda ve 
kenarlar nda yanma, bronzla ma, erken sararma 
ve dökülme eklinde ortaya ç kmaktad r (Kacar 

n yaprak uçlar nda 

yan kl k simptomlar n n olu mas  esas na 
dayanan skala gözleminde tuz dozlar yla birlikte 
yapraklarda sararmalar ve yan kl klar meydana 
gelmi  anaç, uygulama ve anaç*uygulama 

tatistiksel olarak önemli 
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bulunmu tur (Çizelge 2). En iddetli yan k ve 
sararmalar Sarawak bintangor çe idinin 100mM 
uygulamas nda saptanm t r. 

Turunçgil anaçlar n n tuz stresine farkl  
tepkiler gösterdikleri (Storey ve Walker, 1999) 
ve bugüne kadar yap lan tarama çal malar nda 
Kleopatra mandarini ve Rangpur laym n n 
tolerant olarak tespit edildi i belirtilmi tir 
(Tozlu, 1997). Tozlu (1997)’nin bildirdi ine 
göre, Storey (1995), tuza duyarl  ve dayan kl  
genotiplerin köklerinde benzer miktarda Cl 
bulundu unu, ancak sürgünlere gönderilen 
miktar n farkl l k gösterdi ini belirtmi tir. 

limonun yapraklar nda çok daha fazla Cl 
birikimi oldu unu bildirmi  fakat, Cooper’ n 
1962 y l nda yapt  çal mada buldu u sonuçla 
yumsuzluk göstermi tir. Benzer ekilde Levy 

ve Shalhevet (1990) turunç üzerine a l  Marsh 
alt ntopu ve Washington Navel çe itlerinin, kaba 
limon üzerine a l  olanlara göre daha az Cl 
biriktirdi ini bildirmi tir ve bu sonuçta Cooper 
(1962)’ n çal mas yla uyum göstermemektedir. 
Bu uyumsuzlu un genetik, çevre ve deneme 
düzeninin farkl l ndan kaynaklanabilece i 
bildirilmi tir. 

Bu çal mada kullan lan mandarin 
benzerlerinin yaprak ve kök Cl birikimleri anaç, 
uygulama ve anaç*uygulama interaksiyonunda 
önemli bulunmu tur (Çizelge 3). Anaçlar 
aras nda yaprakta en fazla Cl birikimi Sarawak 

kökte en yüksek Shekwasha mandarini en dü ük 
ise Kleopatra mandarininde saptanm t r. 
Uygulamada ise doz art yla birlikte kökt
birikiminin artt  tespit edilmi tir. Anaç ve 

konsantrasyonu en yüksek Sarawak bintangorun 

100mM uygulamas nda belirlenmi tir. En dü ük 

takiben Kleopatra mandarininin s ras yla 50mM, 
100mM ve 75mM uygulamalar ndan elde 
edilmi tir. Bugüne kadar yap lan birçok 
çal mada tuzlulu a tolerant olarak belirlenen 
Kleopatra mandarini (Maas, 1993), bu çal mada 

onu bak m ndan 
di er genotiplere göre daha dü ük bulunmu tur. 

yaprak Cl konsantrasyonunun di er anaçlara 
göre daha dü ük bulundu unu bildirmi lerdir. 
Kök Cl konsantrasyonlar nda ise Sarawak 

konsantrasyonu ile kök Cl konsantrasyonu 
paralel bir art  izlerken; Fuzhu mandarininde 
50mM NaCl uygulamas , 75mM ve 100mM tuz 
uygulamas na göre daha yüksek Cl 
konsantrasyonuna sahip olarak bulunmu tur. 
Kleopatra mandarininde ise kök 
konsantrasyonlar  stres uygulamas nda ayn  
grupta yer alm lard r. 

Na konsantrasyonlar  yaprak ve kök 
örneklerinde incelenmi , yaprak Na 
konsantrasyonu anaç, uygulama ve 
anaç*uygulama interaksiyonunda önemli 
bulunurken, kök Na birikimi sadece uygulamad
önemli bulunmu tur (Çizelge 3). Artan tuz 
dozlar yla birlikte yaprak Na konsantrasyonunda 
artm , en dü ük yaprak Na konsantrasyonu ise 
Shekwasha mandarininde tespit edilmi tir. En 
yüksek yaprak Na konsantrasyonu Sarawak 

ar nda; 
en dü ük ise Shekwasha kontrol, 50mM ve75 
mM uygulamalar nda saptanm t r. 

Tuz stresi kar s nda bitkiler ozmotik 
dengeyi inorganik iyonlar n yard m  ile 
sa lamaktad rlar. Bitkiler, K’un aktif 
absorbsiyon ile al nmas  ve birikimi ile hücre 
içerisindeki osmotik potansiyelin artmas n  ve 
hücreye daha fazla su giri ini sa lamaktad rlar 
(Ku vuran, 2010). Çal mada, yaprak ve kök K 
konsantrasyonlar  anaç, uygulama ve 
anaç*uygulama interaksiyonu aç s ndan önemli 
bulunmu tur (Çizelge 4). Yaprak K 

asyonu en yüksek 100mM 
uygulamalar nda saptan rken, Shekwasha anac  
en yüksek yaprak K konsantrasyonuna sahip 
olarak belirlenmi tir. Anaç ve uygulama 
interaksiyonunda ise en yüksek yaprak K 

lamalar ndan; en dü ük ise Sarawak 
bintangorun kontrol uygulamas ndan elde 
edilmi tir. 

Kök K konsantrasyonu ise kontrol 
bitkilerinde en yüksek; Sarawak bintangor 
anac nda ise en dü ük olarak saptanm t r. Anaç 
ve uygulama interaksiyonunda ise en yüksek 
kö
kontrol ve 50mM uygulamalar nda; en dü ük ise 

edilmi tir. 
Yaprak Ca konsantrasyonu anaç ve 

uygulamada istatistiksel olarak önemli 
bulunurken, anaç*uygulama interaksiyonu ise 
önemsiz bulunmu tur (Çizelge 4). Anaçlar 
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içinde en yüksek yaprak Ca konsantrasyonu 
Kleopatra mandarininde, en dü ük ise Sarawak 
bintangorda tespit edilmi tir. Uygulamalarda ise 
en yüksek Ca konsantrasyonu 75mM’dan elde 
edilmi , bunu s ras yla 100mM, 50mM v
kontrol bitkileri izlemi tir.

Kök Ca konsantrasyonu ise sadece anaçta 
istatistiksel olarak önemli bulunmu tur. En 
yüksek kök Ca konsantrasyonu Sarawak 
bintangordan elde edilmi , bunu Shekwasha 
mandarini izlemi tir. Fuzhu ve Kleopatra 

 grupta yer alm lard r

Sonuç
Tüm genotiplerde tuz stresi bitki ya  

a rl  ve bitki boyunun geli mesini 
engellemi tir. Bitki boyu ve bitki ya  a rl  
parametrelerinde en fazla kay p Fuzhu 

saptanm t r. 1 tuz stresi skalas nda en iddetli 

uygulamas nda gözlenmi tir. Yaprak Cl 
konsantrasyonu ve skala dikkate al nd nda 
Sarawak bintangor tuz stresini gösteren tek 
genotip olmu tur. Di er genotiplerde bu durum 
görülmemi tir. Yaprak K konsantrasyonlar  
bak m ndan kontrol, tuz dozlar na göre daha 
dü ük bulunmu tur. Bu durumun bitkilerin Na 
yerine K almaya çal mas ; ayr ca tuz stresinde 
fotosentetik aktivitenin azalmas  sonucu bitkinin 
daha az büyümesinden ileri geldi i 

lmaktad r. Yaprak Na ve Cl 
konsantrasyonlar  tuz dozlar yla birlikte art  
göstermi , ancak bitkilerin Na’ u daha fazla 
ald klar  saptanm t r

Brumós J., Colmenero
Izquierdo P., Sánchez G., Iglesias D, López
Climent M.F., Gómez Cadenas A., Talón, M. 

–

–

Kitabevi. 4. Bask , 659 sayfa.
Ku vuran, . 2010. Kavunlarda Kurakl k Ve 

Tuzlulu a Tolerans n Fizyolojik Mekanizmalar  
Aras ndaki Ba lant lar. Ç.Ü. Fen Bilimleri 
Enstitüsü. Doktora Tezi, s. 356.Bahçe Bitkileri 
Anabilim Dal . Adana,

–

–

Sci. Hort. 78, 39±81.

–

Ye ilo lu, T., Aka Kaçar, Y., Y ld r m, B., Uysal 
Kamilo lu, M., ncesu, M. 2007. Citrus 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Anaçlar n farkl  tuz seviyeleri alt nda bitki boyu ve bitki a rl

Anaç
Bitki A rl

z

D(%5) Anaç*Uygulama  11.898 46.792 
zHer sütundaki ortalamalar aras ndaki farkl l klar Tukey testiyle P 0.05’e göre belirlenmi tir

Çizelge 2. Anaçlar n 1 5 tuz stresi skalas  de eri
Anaç

z

D(%5) Anaç*Uygulama
zHer sütundaki ortalamalar aras ndaki farkl l klar Tukey testiyle P 0.05’e göre belirlenmi tir
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Çizelge 3. Anaçlar n farkl  tuz seviyelerinde yaprak ve köklerinde Na ve Cl içerikleri (%)

Anaç Kök Kök

D(%5) Anaç*Uygulama  0.896 Ö.D. 0.538 0.306 
zHer sütundaki ortalamalar aras ndaki farkl l klar Tukey testiyle P 0.05’e göre belirlenmi tir

Çizelge 4. Anaçlar n farkl  tuz seviyelerinde yaprak ve köklerinde K ve Ca içerikleri (%)

Anaç Kök Kök
z

D(%5) Anaç*Uygulama  0.854 0.614 Ö.D. Ö.D. 
zHer sütundaki ortalamalar aras ndaki farkl l klar Tukey testiyle P 0.05’e göre belirlenmi tir
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Antepf st nda Geli tirilen Yeni Çe itler

Sibel Aktu  Tahtac , Hatice Gözel
Antepf st  Ara t rma stasyonu Müdürlü ü, Gaziantep/Türkiye 

Özet
andart antepf st  çe itlerimize göre daha verimli, periyodisiteye e ilimi az, daha kaliteli ve pazar 

de eri yüksek   tiplerin seçilip, üreticiye kazand r lmas  amac yla, 1985 y l nda GAP bölgesinde antepf st  
seleksiyon çal mas  ba lat lm t r. Amaca uygun tiplerde  yerinde gözlemler yap ld ktan sonra (Seleksiyon I), 
öne ç kan 16 tip e it ko ullarda yar t r lmak üzere, ayn  bahçeye standart çe itlerimizden Uzun,
K rm z  ile birlikte  a lanm t r (Seleksiyon II ve adaptsyon).

Bu tip ve çe itler kuru ko ullarda uzun y llar gözlenmi ; verim, meyve kalite de erleri, çiçeklenme ve 
hasat tarihleri incelenmi , meyveye yatma ya lar  belirlenmi tir. 

ap lan de erlendirmeler sonucunda, 2007 y l nda 2 adet antepf st   tipinin standart çe itlerimizden 
üstün özellikler gösterdi i tespit edilmi ,  Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi Müdürlü ü’nde tescile 
sunulmu tur. Bu tiplere “Tekin” ve “Barak Y ld z ” isimleri verilmi  olup, Antepf st  Ara t rma stasyonu 
Müdürlü ü taraf ndan yeni antepf st  çe itleri olarak  tescil edilmi tir.

Antepf st , Tekin, Barak Y ld z , seleksiyon

Halebi, Siirt and K rm z  cultivars to compare yield and quality characteristics and to determine the adaptibility 

‘Tekin’ and ‘Barak Y ld z ’. 

Pistachio, Barak Y ld z , Tekin, selection.

Giri
Pistacia türleri dünyada kuzey ve güney 

yar m kürelerinin 30 45° paralellerinin uygun 
mikroklimalar nda yeti ebilmektedir (Tekin ve 
rk., 2001). Antepf st , ilk olarak Etiler 

zaman nda Anadolu’da kültüre al nm  ve kral 
sofralar na kadar girmi tir. Anacardiaceae
familyas na giren Pistacia cinsinin meyve a ac  
ve süs bitkisi olarak de er kazanan 11 türü 
vard r (Özbek, 1978). Ayfer (1959)'e göre 
antepf st n n iki gen merkezi bulunmaktad r; 

Hindistan’ n kuzeyi, Afganistan, Tacikistan ve 
Pakistan’  kapsamakta, di eri ise Yak n Do u 
Gen Merkezi; Anadolu, Kafkasya, ran ve 
Türkmenistan’  içine almaktad r. Ülkemiz de bu 

gen merkezinde olup oldukça fazla miktarda 
farkl antepf st  tiplerine rastlanmaktad r.

Antepf st n n önemli bir ihraç ürünü 
olmas  yan nda, iç tüketimde de iyi fiyat bulmas  
nedeni ile üretim alan n n gün geçtikçe artt , 

ban ve sulu arazilerde de antepf st  
tesislerinin yap ld  gözlenmektedir (Arpac  ve 
ark., 1999). Yeni tesislerde d  piyasada 
tutulacak çe itlerin önerilmesi önem arz 

Tekin (1995), ülkemizin dünya 
piyasas ndaki pay n n dü ük olmas n n 

lerini u ekilde s ralamaktad r; 
yeti tiricili in kuru ko ullarda düzensiz olarak 
yap lmas , mevcut çe itlerimizin di er çe itlerle 
rekabet edememesi, antepf st n n mutlak 
periyodisite göstermesi nedeni ile d  
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ba lant lar n aksamas , özelliklerinin d
piyasada yeterince tan t lamamas d r. Bunlar n 
yan nda antepf st  üretim maliyetlerinin çok 
yüksek olmas  ihracat  s n rlayan en önemli 
faktördür.

Modern i letmecilikte, iç ve d  pazar 
isteklerine uygun ve i lemeye elveri li, yüksek 

li çe itlerin seçimi, yap lmas  
gereken önemli çal malardan birisidir. D  
piyasa istikrarl  ürün istemektedir. 
Antepf st nda görülen periyodisite nedeni ile 
d  ba lant larda büyük sorunlar olmaktad r. 
Ürünün bol oldu u y llarda fiyatlar anormal 

de dü mekte, ürünün az oldu u y llarda 
ise fiyatlar yükselerek d  ba lant lar sekteye 
u rayabilmektedir. 

Dünya’da yeti tiricili i yap lan meyve 
türleri içerisinde gerek alan gerekse üretim 
bak m ndan antepf st nda söz sahibi ülkelerden 
birisi Türkiye’dir. Ülkemizde çok say da de i ik 
antepf st  çe it ve tipleri bulunmaktad r. Bu 
çe it ve tipler aras nda; pazarda aranan standart 
özellikte olanlar n yan  s ra, ticari de eri 
olmayan, kalitesiz ve verimsiz olanlar n da 
yeti tiricili i yap lmaktad r. f st  
yeti tiricili i yap lan bölgelerde, üretimde çok 
farkl  tip veya çe itler kullan lmas ndan dolay  
standart verim elde etmek çok zordur. 
Antepf st nda Geli tirilen Yeni Çe itlerin 
Ortaya Ç k

Tekin ve ark.,(1993) taraf ndan 
Çe itlere göre daha verimli, periyodisiteye 
e ilimi az, daha kaliteli ve pazar de eri yüksek  
tiplerin seçilip, üreticiye kazand r lmas  amac  
ile antepf st nda seleksiyon çal mas  
ba lat lm t r. Çal man n, 1985 1992 y llar   
aras nda yürütülen Seleksiyon I a amas nda 
amaca uygun 16 adet  tip belirlenmi tir.

Seleksiyon II a amas nda ise; ümitvar 
olarak görülen 16 tip ile  standart çe itlerimizden 
Siirt, Uzun, Halebi ve K rm z   ayn  artlarda 
yar t r lm t r. Bu a amada, a aç ba na  verim,  
pomolojik de erlendirme, periyodisite katsay s  
kriterleri incelenmi  olup, bunlar  tart l  
derecelendirmeye tabi tutulmu  ve fenolojik 
de erlendirmeler yap lm t r.  Sonuçta 2 adet 
tipin standart çe itlerden üstün özellikler 
gösterdi i belirlenmi tir ( Aktu  Tahtac  ve ark.

Tescil A amalar
Yap lan de erlendirmeler sonucunda, 2 adet 

antepf st   tipinin Standart Çe itlerimizden üstün 
özellikler gösterdi i tespit edilmi , 2007 y l nda, G da 

Tar m ve Hayvanc l k Bakanl  Tohumluk Tescil ve 
Setifikasyon Merkezi Müdürlü ü’nde (TTSMM) 
tescile sunulmu tur. Söz konusu tiplere  2008 y l nda 
Meyve Tescil Komitesi taraf ndan üretim izni 
verilmi tir.Antepf st  Ara t rma Enstitüsü 
Ara t rma Teknik Komitesi taraf ndan 1 nolu tipe 
“Tekin” ve 11 nolu tipe “ Barak Y ld z ” isimler
önerilmi  TTSMM tescil komitesi taraf ndan uygun 
görülmü tür.  Bu çe it adaylar  meyve kalite 
de erleri, çe it özellikleri ve fenolojik yönden 
TTSMM’de  gözlem alt na al narak takip edilmi  ve 
11 Nisan 2011 tarihinde “Meyve Tescil Komitesi” 
taraf ndan söz konusu tipler antepf st  çe idi olarak  
tescil edilmi tir.
Standart Antepf st  Çe itleri le Yeni 
geli tirilen Çe itlerin Kar la t r lmas

Kafkas ve ark. (2006) taraf ndan yap lan 
bir çal mada Tekin çe idinin Siirt çe idine, 
Barak Y ld z  çe idinin ise K rm z  çe idine 
akraba oldu u belirtilmi tir. Bu nedenle çe itler 
aras  kar la t rmalar akrabal k ili kilerine göre 
yap lm t r. Aktu  Tahtac  ve ark. (2007)’ n 
yapm  oldu u Seleksiyon II  a amas  sonucuna 
göre Barak Y ld z  ve Tekin çe idinin  sta
çe itlerle yap lan kar la t rmalar a a da 
verilmi tir:
Verim ve Pomolojik Kar la t rma

A aç ba na verimde, Tekin ile Siirt 
çe itleri yak n de er vermi tir. Daha  sonra 
standart çe itlerimizden  Uzun gelmi tir. Barak 
Y ld z , Halebi ve K rm z    ise yak n de er 
gözlenmi tir (Çizelge 1)

Peryodisite katsay s n n hesaplanmas  
sonucunda 0,153 puan ile  Tekin’in en dü ük 
peryodisite gösteren tip oldu u belirlenmi tir. 
Uzun 0,373, K rm z  0,406, Halebi 0,480, Barak 
Y ld z  0.486, Siirt 0,514 katsay  alm t r 
(Çizelge 1)

Tekin standart çe itlerimize göre, yüz 
dane a rl  yönünden daha üstün özellik 
göstermi tir( Çizelge 1). 

Uzun y llar ortalamas nda % 96 ç tlama 
oran  ile Tekin en iyi sonucu verirken Standart 
çe itlerimizden Siirt % 88, Halebi % 80, K rm z  
%79, Uzun % 82  ç tlama oran  göstermi tir. 
Barak Y ld z  % 48 ile en son s rada yer alm t r 
(Çizelge 1)

Rand manda Tekin çe idi % 43  rand man 
ile standart çe itlerimize göre üstün özellik 
göstermi tir. Standart çe itlerimizden Uzun ve 
K rm z
Y ld z  ise %37 rand mana sahip olmu tur. 
(Çizelge 1)
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Göreceli Puanlama
Seleksiyon II a amas nda yap lan göreceli 

s rada yer al rken onu 850 puan ile Siirt çe idi 
tir. Barak Y ld z  en dü ük puan  

alm t r (Çizelge 2).
Hasat zaman

Barak Y ld z   K rm z  çe idinden yakla k 
20 gün, Uzun ve Halebi çe idinden yakla k 25 
gün, Siirt çe idinden ise 40 gün kadar daha 
erken hasat edilmi tir ( Çizelge 3).

ntepf st nda yapm  
oldu u seleksiyon çal mas nda  B22

erken hasat edilebildi ini tespit etmi  ve bu 
tiplerin ticari de er ta d n  belirtmi tir. 
Yap lan çal mada da  standart çe itlerimize 
göre 20 40 gün kadar erken olgunla an Barak 
Y ld z  erkencilik nedeni ile taze tüketimde 
kullan lmak üzere ticari de er ta maktad r.
Meyveye Yatma Ya lar

tiplerinin a lamadan 2 y l sonra çiçek açarak 
meyveye yatt klar n , meyveye yatma üzerine 
sulaman n olumlu etkisi bulundu unu 
belirtmi lerdir.

Açar ve ark. (2009), Tektek istasyonunda 
sulu ko ullarda yürüttükleri çal mada, Uzun ve 
Barak Y ld z ’n n a lamadan 6 y l sonra, Siirt 
ve Tekin çe itlerinin ise a lamadan 3 y l sonr
verime yatt klar n  bildirmektedirler. 

Aktu  Tahtac  ve ark., (2007)’n n yapt  
çal mada Tekin ve Siirt a lamadan  5  y l sonra 
çiçek görülmü tür. Uzun, K rm z  ve  Halebi 
a lamadan 7 y l, Barak Y ld z  8 y l sonra ilk 
çiçeklerini göstermi lerdir.

Ö 35 ya nda verim ça ndaki 
antepf st  a açlar na Tekin ve Barak 
Y ld z ’n n çevirme a  ile a lamas   sonucunda, 
Tekin a lamadan 1 y l sonra ilk çiçe i verirken 
Barak Y d z ’nda bu süre  3 y l olmu tur.

Sonuç
Tekin Çe idi

Ülkemizde yeti tirilen antepf st  
çe itlerinin meyve kalite özellikleri aç s ndan 
ran, A.B.D. gibi üretimde söz sahibi ülklerin 

çe itleri ile yar amamas , d  piyasada 
kar la lan en önemli sorunlardan biridir. 

Tekin çe idi,
kalite de erleri  (ç tlama oran , rand man, meyve 
irili i, aç k kabuk rengi) ve verimlilik yönünden 
di er standart çe itlerden üstün özellikler  

göstermi tir.  Söz konusu çe idimiz ran ve 
A.B.D. gibi ülkelerin çe itleri ile yar abilecek 
özelliklere sahiptir.

f st  ihracat nda ya anan  en 
önemli sorunlardan biri yeti tiricili in bir y l 
çok,  ertesi y l az ürün veren çe itlerle  
yap lmas d r. D  piyasaya her y l düzenli bir 
ekilde ürün verilememesi ihracat  olumsuz  

etkilemektedir. Periyodisite oran  dü ük 
Siirt çe idi ile bu olumsuzlu un önüne 
geçirebilse de yeni geli tirilen Tekin çe idinin 
periyodisite gösterme e iliminin daha dü ük 
olu u, bu çe idin önemini daha da art rmaktad r.
Barak Y ld z  Çe idi

Standart çe itlerimizden 20 30 gün erken 
olgunla mas yla ön plana ç kan bir çe ittir. 
Toplam s cakl k iste inin  kar lanamamas , 
antepf st  yeti tiricili inin iç bölgelerde 
yap lmas n   k s tlayan en nemli faktörlerdendir. 

eni geli tirilen Barak Y ld z   çe idinin toplam 
s cakl k ihtiyac n n di er standart çe itlerden 
daha dü ük olmas  nedeniyle  baz  geçit 
bölgeler i belirlenmi tir. 

eçit bölgelerinde ntepf st  eti tiricili in
yap labilmesi, üretim alanlar n n art r lmas  ve 
ekonomiye katk  sa lamas  aç s ndan Barak 
Y ld z  çe idi ön plana ç kmaktad r. Ayn  
zamanda erkencili i nedeni ile taze antepf st  
tüketimine de  önemli ölçüde katk  
sa lamaktad r.  

Sonuç olarak Tekin ve Barak Y ld z  
çe itleri ile çal man n ba lang c nda belirlenen 

tandart Çe itlere göre daha ver
periyodisiteye e ilimi az, daha kaliteli ve pazar 
de eri yüksek  tiplerin seçilip, üreticiye 
kazand r lmas  amaçlar na katk  sa lanm t r. 
Söz konusu çe itler antepf st  üreticilerinin 
hizmetine sunulmu  olup, özellikle sulu 
ko ullarda yeni tesis edilen bahçelerde h zla 
yayg nla maktad r.

Te ekkür
Çal man n yürütülmesinde eme i geçen 

Antepf st  Ara t rma stasyonu Müdürlü ü 
çal ma komitesine te ekkür ederim.

Acar, I., S. Arpac , L. Bilgel, A. Surucu, B.E. Ak, 
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Tekin, H., Akkök, F. 1993. Antepf st klar nda Di i 
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Köyi leri Bakanl   Tar msal Ara t rmalar 
Genel Müdürlü ü Gaziantep S 24/19

Tekin, H., Arpac , S., Atl , S., Karaca, R., Mart, C., 
ve Turan, K., 1995. Antepf st  Yeti tirme 
Tekni i, Antepf st  Ara t rma Enstitüsü 
Müdürlü ü., Yay n No:4 , Gaziantep.36 s

Tekin, H., Arpac , S., Atl , S., Açar, ., Yaman, A., 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Seleksiyonla eçilen tiplerde ve standart çe itlerde verim ve pomolojik de erlendirme

ve Çe itler
(kg/a aç) Katsay s

Yüz Dane 
A rl  

Ç tlama 
Oran  

Rand man 

Barak Y ld z

K rm z

Çizelge 2. Seleksiyonla seçilen tiplerde  ve standart çe itlerde göreceli puanlama

Çe itler Katsay s
Yüz Dane
A rl

Ç tlama Rand man

Barak Y ld z

K rm z
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Çizelge 3. Seleksiyonla seçilen tiplerde  ve standart çe itlerde ortamla ben dü me ve hasat tarihleri ile meyveye 
yatma ya lar

Çe itler Ben Dü m
Ya lar

18 A ustos           14 Eylül            
Barak Y ld z 14 A ustos

11A ustos 11 Eylül 
9 A ustos 10 Eylül 

K rm z 7 A ustos 6 Eylül 
21 A ustos 24 Eylül 
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Melezleme Yoluyla Kendine Verimli ve Geç Çiçeklenen Badem Çe it Islah

zzet Açar Selim Arpac Seyfettin Atl
Ça lar Ajlan Y lmaz
Antepf st  Ara t rma stasyonu Müdürlü ü, Gaziantep, ÇÜ Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri 

Bölümü, Adana Sütçü mam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Kahramanmara

Özet 
Ülkemiz badem yeti tiricili i bak m ndan önemli bir potansiyele sahip olmas na ra men, badem ithal 

ülkedir. Yerli badem çe itlerimizin tamam na yak n  ta  badem s n f nda olup kendine verimlilik 
özellikleri bulunmamaktad r.  Bademin kendine verimli çe itleri slah programlar nda kullan larak kendine 
verimlilik özelli i yeni çe itlere ta nabilmektedir. Kendine verimli çe itlerle yeni bahçeler kuruldu unda, 
tozlanma ve döllenme sorunlar  ortadan kalkaca  için birim alandan daha fazla ürün al nmaktad r. Badem, 
ilkbahar geç donlar ndan en çok etkilenen türler aras nda yer ald ndan, geç çiçeklenme özelli i badem çe itleri 
için oldukça önemlidir. 

Ülkemizde tescil edilmi  yerli badem çe itleri piyasalar n ilgisini çekmemekte ve fidanc lar taraf ndan 
yabanc  badem çe itleriyle fidan üretimi yap lmaktad r. Bu nedenle yabanc  çe itlere ba ml l m z devam 

ektedir. Bu çal mada, verim ve meyve kalitesi iyi olan yerli badem çe itlerimizin, kendine verimli yabanc  
çe itlerle melezlenmesiyle geç çiçeklenen ve kendine verimli yeni badem tiplerinin elde edilmesi 
amaçlanmaktad r. 

Proje kapsam nda kendine verimli yabanc  badem çe itlerinden Lauranne, Guara ve Moncayo ile yerli 
çe itlerimizden Gülcan 1 (101 23), Gülcan 2 (101 2) ve Nurlu, 2009 y l nda melezlenmi  ve 
melezleme sonunda 4.082 adet F1 bireyi elde edilmi tir. Bunlardan kendine verimli oldu u moleküler 
yöntemlerle (S allel PCR yöntemi) belirlenen 1.743 adet F1 bireyi 2011 y l  k  döneminde 2 x 1 m aral kla 
Antepf st  Ara t rma stasyonu Müdürlü ü arazisine dikilmi tir. Yeni kurulan F1 birey bahçesinde 
yapraklanma tarihlerine göre geç yapraklanan bireyler belirlenmi tir. 

Proje sonucunda elde edilen F1 bireylerden yeni çe itlerin slah edilmesi çal malar na devam edilerek, 
ülkemize ait kendine verimli, geç çiçeklenen, verim ve kalitesi yüksek yeni badem çe itlerinin elde edilmesi 

Badem; çe it slah ; geç çiçeklenme; kendine verimlilik; melezleme.

Gülcan 1 (101 23), Gülcan 2 (101
S 
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Giri
Ülkemiz badem yeti tiricili i bak m ndan 

önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak 
ülkemizde yeti tirilmekte olan badem 
a açlar n n çok büyük bir k sm n  tohumdan 
yeti tirilmi  a açlar olu turmaktad r. kiz 

küçük, koyu aç k renkli ve ac atl  
badem kar mlar  pazara sürülmektedir. 
Özellikle ac  bademlerin tatl  bademlere 
kar t r lmas , çerezlik bademin pazar isteklerini 
dü ürmektedir. Bu nedenlerle son y llarda 
ülkemiz badem ithal etmektedir (Ka ka ve ark., 

Son 3 y l n üretim miktar  ortalamas na 
göre, ülkemiz dünya badem üretiminde 52.790 
ton ile 8. s rada yer almakta olup, Güneydo u 
Anadolu Bölgesi ile benzer toprak yap s  ve 
iklime sahip olan kom umuz Suriye 85.237 ton 
ile dünyada 6. s rada yer almaktad r (FAO, 
2011). Ülkemizde özellikle Akdeniz, 
Güneydo u Anadolu ve Ege Bölgeleri modern 
badem yeti tiricili ine uygundur. Son y llarda 
Güneydo u Anadolu Bölgesinde yabanc  
çe itlerle modern badem bahçeleri tesis 
edilmekte ve bunlar h zla yayg nla maktad r. Bu 
bölgede yürütülen adaptasyon çal malar ndan 
da oldukça olumlu sonuçlar elde edilmi tir 
(Ka ka ve ark., 1998; Ka ka, 2001; Atl  ve ark., 

lkbahar geç donlar  badem yeti tiricili ini 
s n rland ran ba l ca etmenlerden birisidir. Bu 
nedenle geç çiçeklenme özelli i badem çe itleri 
için oldukça önemlidir. Yerli badem 
çe itlerimizin tamam na yak n  ta  badem 
s n f nda olup kendine verimlilik özellikleri 
bulunmamaktad r. Godini (2002), çok y ll k 
çal malara göre, ayn  çevre ve yeti tirme 
ko ullar  alt nda kendine verimli bad
a aç ba na meyve tutumlar  ve birim alandaki 
verimlerinin, en popüler kendine uyu maz 
badem çe itlerinin 2 kat  kadar oldu unu 
bildirmektedir. Bu da verimlilik bak m ndan 
kendine verimli badem çe itlerinin önemini 
ortaya koymaktad r.  

haz rlanmas  a amas nda 

Müdürlü ünden al nan bilgilere göre, 2006 
y l nda fidanl klar taraf ndan yap lan badem 
fidan  sertifikasyon ba vurular n n tamam  
(351.175 adet badem fidan ) yabanc  çe itlerle 

edilmi  yerli çe itlerimizin 
üretilmesiyle ilgili olarak bu kurulu a hiç 
ba vuru yap lmam t r (Anonim, 2007). Yerli 

çe itlerimizin piyasalar n arad  özelliklere 
sahip olmamas ndan kaynaklanan bu durum, 
ülkemizde son y llarda h zla geli mekte olan 

yeti tiricili inin tamamen yabanc  
çe itlere ba ml  oldu u anlam na gelmektedir. 
Bu nedenle ülkemiz, ileriki y llarda yabanc  
çe itler için önemli miktarlarda patent ücreti 
ödemek zorunda kalabilecektir. 

Bademde kendine verimli çe itler 
yn olarak kullan ld nda 

kendine verimlilik özelli i yeni çe itlere 
ta nabilmektedir. 
verimli badem slah  çal malar nda 
ebeveynlerden birisi kendine verimli çe itlerden 
seçildi inde melezlerin %27 33’ünün kendine 
verimlilik özelli i ta d  belirlenmi tir (Vargas 
ve ark., 1998). spanya’da bademde yapay veya 
do al melezleme sonucu kendine verimli yeni 
çe itler geli tirilmi tir (Felipe ve Socias i 

Yerli badem çe itlerimizin hiçbirinde 
kendine verimlilik özelli i bulunmamaktad r. 
Kendine verimli çe itlerle yeni bahçeler 
kuruldu unda, tozlanma ve döllenme sorunlar  
ortadan kalkaca  için birim alandan daha 
ürün al nmaktad r. Ayr ca tozlay c  çe it sorunu 
ortadan kalkaca ndan iyi kaliteli tek çe itle 
bahçe tesisi mümkün olabilecektir. 

Bu projenin amac , melezleme slah  ile 
geç çiçeklenen ve kendine verimli yeni badem 
çe itleri elde etmektir. Böylece uzun dönem 
içerisinde ülkemizin yabanc  badem çe itlerine 
ba ml l  ortadan kald r labilecek ve 
ülkemizde badem yeti tiricili inin geli mesi 
sa lanabilecektir. 

Yöntem
Bu proje TÜB TAK taraf ndan 

desteklenmekte olup, Antepf st  Ara t rma 
stasyonu Müdürlü ü, Çukurova Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi ve Kahramanmara  Sütçü mam 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi i birli inde 2009 
y l nda ba lam t r. Projede, yerli badem 
çe itlerimizden Gülcan 1 (101 23), Gülcan 2 

verimli ve geç çiçeklenen yabanc  çe itlerden 

çal malar nda ebeveyn olarak kullan lm t r. 

bireylerinden kendine verimli oldu u moleküler 
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yöntemlerle belirlenenler slah çal mam z n 
materyalini olu turmaktad r. 

Kendine verimli oldu u moleküler 
yöntemlerle belirlenen F1 bireyleri, 2011 y l  k  
döneminde 2 x 1 m aral kla Antepf st  
Ara t rma stasyonu Müdürlü ü arazisine 
dikilmi tir. Yeni kurulan F1 birey bahçesinde 

praklanma tarihlerine göre geç çiçeklenen 
bireyler belirlenmi tir. 
Melezleme Çal malar  

Melezleme çal malar  Antepf st  
Ara t rma stasyonu Müdürlü ü Havaalan  

letmesindeki ve Kahramanmara  Sütçü mam 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi SEKAMER 
stasyonu bahçelerinde 

yürütülmü tür. Çe itler fenolojik olarak balon 
a amas nda iken emaskülasyon yap lm  ve 
hemen ard ndan melezlemelere ba lanm t r. 
Melezlemeler tek tarafl  yap lm  ve yerli 
çe itlerimizden Nurlu tozlay c  ebeveyn, di er 
yerli çe itlerimiz ise di i ebeveyn olarak 
kullan lm t r. Melezlemede kullan lan 
kombinasyonlar; ‘Gülcan 1’ x ‘Moncayo’, 
‘Gülcan 1’ x ‘Lauranne’, ‘Gülcan 1’ x ‘Guara’, 
‘Gülcan 2’ x ‘Moncayo’, ‘Gülcan 2’ x 
‘Lauranne’, ‘Gülcan 2’ x ‘Guara’, ‘Akbadem’ x 
‘Moncayo’, ‘Akbadem’ x ‘Lauranne’, 
‘Akbadem’ x ‘Guara’, ‘Moncayo’ x ‘Nurlu’, 
‘Lauranne’ x ‘Nurlu’ ve ‘Guara’ x ‘Nurlu.
F1 bireylerinde geç çiçeklenme durumunun 

Geç çiçeklenen badem çe itlerinden 
Lauranne çe idi (Ferragnes çe idinden 1 2 gün 
sonra çiçeklenir) F1 birey parseline ahit olarak 
dikilmi  olup, F1 bireylerin çiçeklenme durumu 
bu çe itle k yaslanacakt r. F1 bireylerde henüz 
çiçeklenme ba lamad ndan, bunlar n 
yapraklanma tarihleri dikkate al nm t r. Buna 
göre geç yapraklanan bireylerde çiçeklenmen
de geç olmas  beklendi inden 

tarihleri belirlenmi tir.

özelliklerinin saptanmas
üz fidan 

döneminde iken Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde moleküler 

S allel PCR yöntemi ile belirlenmi lerdir 
(erken seçim). Bunun için öncelikle F1 
bireylerden yaprak örnekleri al nm  ve 

Lyser cihaz nda parçalan p un haline 

getirilmi tir. lk önce F1 bireylerde Doyle ve 
Doyle’nin (1987) geli tirmi  oldu u ve 
laboratuarda birçok meyve türünde ba ar yla 
uygulanan CTAB yöntemine göre DNA 
izolasyonlar  yap lm t r. DNA miktarlar n n 
belirlenmesi ve PCR’a ayarlanmas  (5 ng / ul) 
Fluorometre (Qubit, Invitrogen) cihaz  
kullan larak yap lm t r. 

PCR’a haz r olan DNA’larda 

Perez ve ark.’n n (2004) geli tirdikleri primerler 
yard m yla Sf d  amplifiye edilmi tir. PCR 
reaksiyonunda s cakl k ve döngü ko ullar  
olarak, 35 döngü boyunca örnekler denatürasyon 
için 95 °C’de 30 sn primerin DNA’ya yap mas  
için 53 °C’de 45 sn ve uzama safhas  için 72 
°C’de 60 sn tutulmu lard r. Örnekler ilk 
denatürasyon a amas nda 95 °C’de 3 dk ve son 
uzama safhas nda ise 72 °C’de 7 dk 
bekletilmi lerdir. 

Sf band n n görüldü ü bireyler kendine 
verimli, band n görülmedi i bireyler ise 
kendiyle uyu maz olarak belirlenmi tir. Ayr ca 
bu çal mada F1 bireylerin S uyu mazl k 

Bulgular ve Tart ma
Melezleme Çal malar  

Kahramanmara  ve Gaziantep’teki badem 
bahçelerinde melezleme yap lan tüm 
kombinasyonlarda meyve tutumu sa lanm t r. 
Melez meyveler, tam olgunla t nda hasat 
edilmi  ve kur
konularak ekim zaman na kadar muhafazaya 
al nm t r.  

Proje kapsam nda kullan lan 12 melez 

tohum elde edilmi tir. En fazla tohum ‘Guara’ x 
‘Nurlu’, ‘Lauranne’ x ‘Nurlu’ ve ‘Gülcan 2’ 
‘Moncayo’ kombinasyonlar ndan elde edilirken, 
en az tohum ‘Akbadem’ x ‘Guara’, ‘Gülcan 1’ x 
‘Guara’ ile ‘Akbadem’ x ‘Moncayo’ 
kombinasyonlar ndan elde edilmi tir (Çizelge 1). 

gün suda bekletildikten sonra +4 °C’de
içerisinde katlamaya al nm  ve çimlenme 
ba lad nda katlamaya son verilmi tir. Katlama 
süresi 35 gün sürmü tür. Katlamadan ç kar lan 
tohumlar serada tüplere ekilmi tir. Tohumlar 

20 gün sonra ç k lar ba lam  ve 
F1 bireyi elde edilmi tir. 

En fazla bitki ‘Guara’ x ‘Nurlu’, en az bitki ise 
‘Akbadem’ x ‘Guara’ kombinasyonundan elde 
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edilmi tir. Tohumdan elde edilen bitki oran  
bak m ndan en yüksek de er ‘Moncayo’ x 
‘Nurlu’ kombinasyonundan (%93.50), en dü ük 
de er ise ‘Akbadem’ x ‘Lauranne’ 
kombinasyonundan (%44.29) elde edilmi tir. 
Tüm kombinasyonlar n ortalama 
edilen bitki oran %66.74 olmu tur (Çizelge 1)

sonucu elde edilen badem tohumlar nda 
ortalama çimlenme oran n n % 73.1 oldu unu 
bildirmi tir. Garcia
°C’de katlanan bademlerde çimlenme oran n n 

98 aras nda oldu unu; Heidari ve ark. 
(2008) ise yabani bademlerde 45 günlük 
katlamadan sonra tohum çimlenmesinin %82.5
94.0 aras nda oldu unu bildirmi lerdir. Melez 
tohumlardan elde edilen bitki oranlar , melez 
kombinasyonlar na göre de i mekle birlikte 
önceki çal malarla uyumlu bulunmu tur. 
F1 bireylerinde geç çiçeklenme durumunun 

mam na numaral  etiketler tak larak 
numara verilmi  ve F1 bireyleri üzerinde 
yürütülen çal malar bu numaralara göre 
yap lm t r.

Mart ve Nisan aylar nda F1 bireylerde 
fenolojik gözlemler yap larak geç 
yapraklananlar belirlenmi tir. F1 bireylerin geç 

klanma durumu, F1 birey parseline ahit 
olarak dikilen Lauranne çe idiyle k yaslanarak 
belirlenmi tir (Lauranne 21 Mart 2011’de 
yapraklanm t r). Kendine verimli F1 bireylerin 
yapraklanma tarihleri tek tek al nm  ve 
Lauranne çe idiyle ayn  günde veya daha geç 
yapraklanan bireyler geç çiçeklenen olarak kabul 
edilmi tir. Bademde y
çiçeklenme tarihleri aras nda bir korelasyon 
oldu u ve bunun da slah çal malar nda erken 
seleksiyon için önemli bir özellik oldu u 

Romero, 1984). Her melez kombinasyonu için 

ait yapraklanma tarihleri Çizelge 2’de 
verilmi tir. 

bireylerden, ahit olarak kullan lan Laur
çe idiyle ayn  günde veya daha geç yapraklanan 
F1 birey say lar  ile geç yapraklanan F1 birey 
oranlar  Çizelge 3’te verilmi tir.

Çizelge 3 incelendi inde, kendine verimli 
olan 1.743 F1 bireyinden 1.307 tanesinin geç 
yaprakland  ve F1 bireylerin %75’inin geç 

yapraklananlar aras nda yer ald  
görülmektedir. Bu oran n da badem gibi ilkbahar 
geç donlar ndan çok etkilenen bir meyve 
türünün slah  bak m ndan oldukça ümitvar 
oldu u görülmektedir.  

özelliklerinin saptanmas
Kendine verimli F1 bireyleri moleküler 
S allel PCR yöntemi ile belirlenmi tir. Sf

band n n görüldü ü bireyler kendine verimli, 
band n görülmedi i bireyler ise kendiyle 
uyu maz bireyler olarak saptanm t r. Kendine 
verimli F1 birey oran n n melez 
kombinasyonlar na göre de i ti i ve ana 

oran n n daha yüksek oldu u görülmü tür. 
‘Gülcan 1’ x ‘Moncayo’ melezleri d nda kalan 
kombinasyonlarda kendine verimli birey oran  

as nda de i mi tir (Çizelge 4). 

slah  çal malar nda 14 de i ik badem çe idi 
aras nda 22 kontrollü melezleme yapm  ve 

etmi lerdir. Kontrollü melezlemelerde 

çe itlerden seçmi lerdir. Bunlardan ‘Falsa 
Barese’ x ‘Marcona’ melezlerinin %33’ünde ve 
‘Lauranne’ x ‘Ramillete’ melezlerinin ise 
%27’sinde kendine verimlilik özelli i 
belirlemi lerdir. 

Sonuç
Proje kapsam nda elde edilen 

F1 bireyinden, kendine verimli oldu u 
moleküler yöntemlerle belirlenen 1.743 adet 
bitki, 2011 y l  ubat döneminde 2 x 1 m 
aral kla Antepf st  Ara t rma stasyonu 
Müdürlü ü arazisine dikilerek F1 bahçesi tesis 
edilmi tir. Kendine verimli olmad  beli
2.339 adet F1 bireyi ise projeden ç kar lm t r.

Proje kapsam nda kendine verimli bir 
badem popülasyonu elde edilmi tir. Bu 
popülasyondaki geç çiçeklenen bireyler bundan 
sonraki slah çal malar nda materyal olarak 
kullan lacakt r. Kendine verimli F
çiçeklenme zamanlar , erken meyveye yatma 
durumlar , verim ve meyve kalitesi gibi 
özellikleri ileriki y llarda belirlenecektir. Proje 

çe itlerin slah edilmesi çal malar na devam 
edilerek, ülkemize ait kendine verimli, geç 
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çiçeklenen, verim ve kalitesi yüksek yeni badem 
çe itlerinin elde edilmesi hedeflenmektedir.

Te ekkür
Bu çal ma TÜB TAK (TOVAG 108 O 

388) taraf ndan desteklenmi tir.

Kay tlar . Ankara.
Atl , H.S., Arpac ,  S., Açar, ., Bilim,  C., Akgün, A., 

Ayd n, Y., Ça lar, S., Ka ka, N., Soylu, M.K. ve 
Ak, B.E., 2007. Yerli ve Yabanc  De i ik Badem 
Çe itlerinin GAP Bölgesi Sulu Ko ullar nda 
Geli me, Meyveye Yatma, Verim ve Baz  Kalite 
De erlerinin Kar la t r lmas . Sonuç Raporu, 
Antepf st  Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü, 

Prunus dulcis

Dicenta F., Ortega E., Martínez Gómez P., Sánchez
Pérez R., Gambín M. and Egea J., 2007. Penta 

Eri im: A ustos 2011. 
Felipe A.J. and Socias i Company, R., 1987. 'Aylés', 

éditerranéennes, 63: 373

Prunus scoparia Prunus webbi

Ka ka, N., Küden, A.B. and Küden, A

GREMPA Seminar, Options Méditerranéennes, 

Ka ka, N., Ak, B.E. ve Açar, ., 1999. Dünyada ve 
GAP Bölgesinde Badem Üretimi, Yeti tiricili i 
ve Gelece i. GAP 1. Tar m Kongresi, 25
May s 1999, anl urfa, s: 9

Ka ka, N., 2001. Southeast Anatolia can be an 

Options Méditerranéennes, 56: 87

cultivares autógamos de almendro. Inf. Técn. 

Vargas, F.J. and Romero, M.A., 1984. Considérations 
autour de la sélection précoce dans des 
programmes d'amélioration de variétés 

Options Méditerranéennes

'Glorieta' and 'Francolí', three new almond 

Vargas, F.J., Clavé, J., Romero, M., Batll

Vargas, F., Romero, M., Clavé, J., Vergés, J., Santos, 

'Constantí', and 'Tarraco' almonds. 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Melez kombinasyonlar ndan elde edilen tohum say lar , F1 birey say lar  
oranlar

Say s  Birey Say s Bitki Oran  (%)
Gülcan 1 x Moncayo
Gülcan 1 x Lauranne
Gülcan 1 x Guara
Gülcan 2 x Moncayo
Gülcan 2 x Lauranne
Gülcan 2 x Guara

Çizelge 2. Melez kombinasyonlar nda ilk ve son yapraklanan kendine verimli F1 

lk Yapraklanma
Gülcan 1 x Moncayo
Gülcan 1 x Lauranne
Gülcan 1 x Guara
Gülcan 2 x
Gülcan 2 x Lauranne
Gülcan 2 x Guara

Çizelge 3. Kendine verimli melez bireylerin Lauranne çe idine göre geç yapraklanma 
oranlar  

Birey Say s
Geç Yapraklanan F1 

Birey Say s *
Geç Yapraklanan F1 

Birey Oran  (%)
Gülcan 1 x Moncayo
Gülcan 1 x
Gülcan 1 x Guara
Gülcan 2 x Moncayo
Gülcan 2 x Lauranne
Gülcan 2 x Guara

* Lauranne ile ayn  (21 Mart) veya daha geç yapraklanan F1 bireyler
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Çizelge 4. Kendine verimli F1 birey say lar  ve kombinasyonlara göre oran

Birey Say s F1 Birey Say s  (%)
Gülcan 1 x Moncayo
Gülcan 1 x Lauranne
Gülcan 1 x Guara
Gülcan 2 x Moncayo
Gülcan 2 x Lauranne
Gülcan 2 x Guara
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Gaziantep Yöresinde Ceviz Seleksiyonu

Sibel Aktu  Tahtac Hatice Gözel n Y lmaz Serpil Karada O uz Gündo du
Antepf st  Ara t rma stasyonu Müdürlü ü, Gaziantep 

Özet
Çal ma Gaziantep yöresine uyum sa lam , verimli, iç rengi aç k, rand man de eri yüksek, geç 

yapraklanan ceviz tiplerini belirleyerek üreticiye kazand rmak amac  ile ba lat lm t r. Gaziantep yöresinde, 
2007 y l nda ceviz yeti tiricili inin yo un olarak yap ld  Nizip, O uzeli, ahinbey, Araban ilçelerinde, 20 adet 
tip de erlendirmeye al nm t r. Bu tipler içerisinde 2008 y l nda kabu u kal n ve rand man  dü ük olanlar 
elenerek 10 tip üzerinden de erlendirmelere devam edilmi tir. 

Selekte edilen tiplerde, yapraklanman n 16 (27 11), yaprak dökümünün 27 
19) ile 12 Kas m (27 21) tarihleri aras nda oldu u belirlenmi tir. Çiçeklenme durumu aç s ndan 2 tip  

protogyny, 1 tip homogamy ve 7 tip protandry özellik göstermi tir. Kabuklu meyve a rl  9.47 15 g, rand man 
% 57.64, kabuk kal nl 1.70 mm aras nda tespit edilmi tir. Verim ve iç rengi de erleri de 

incelenen ara t rmada, göreceli puanlama yap lm t r. 
Göreceli puanlama sonucunda; 725 puan ile 27 21 nolu tip ilk s rada yer al rken  onu  655 puan ile 27

11 nolu tip takip etmi tir.  En dü ük puan  410 puan ile 27
5 nolu tip alm t r. Di er tipler 27 5 nolu tip aras nda yer alm t r. 

kernel ratio, late leafing and adapted to Gaziantep region. Twenty walnut types were marked in Nizip, O uzeli, 
ahinbey and Araban distr

Giri
 Juglans. Regia L

da lar n n güneyinden itibaren Do u Avrupa ve 
Türkiye, Irak, ran’ n do usundan ve Himalaya 
da lar n n arkas nda kalan ülkeleri içeren geni  
bir alan n tabii bitkisidir. Vavilov, cevizin orijin 

ve Yak n Do u’yu, 

Moldavya’y  da ilave etmi tir. Dünyada yayg n 
olarak yeti tiricili i yap lan ceviz türü olan J. 
Regia’ n n gen merkezleri aras nda ülkemiz de 
bulunmaktad r (Akça, 2005).

Dünya ceviz üretimi incelendi inde (FAO, 
2010), son be  y ll k ortalamalara göre 578 bin 
ton ile Çin ilk s rada, 325 bin ton ile A.B.D. 
ikinci s rada, 169 bin ton ile ran 3. s rada yer 
almaktad r. Türkiye ise 149 bin ton ile 4. 
s radad r.

TU K 2009 y l  verilerine göre ülkemizde 
iz üretimimiz ise 177 bin tondur. Bu verilere 

göre Güneydo u Anadolu Bölgesi, Türkiye 
ceviz üretiminin % 3.47‘ sini kar lamaktad r. 
Bölgenin kendi içerisinde ceviz üretimi 
irdelendi inde;   % 30.16 ile Diyarbak r birinci 
s rada, % 22.80 ile Gaziantep ikinci s rada, % 
15.39 ile Ad yaman üçüncü s rada yer 
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almaktad r. Kalan yüzdelik dilimi ise di er iller 
payla maktad r. 

Dünyada meyvecili in yap lmaya 
ba lamas ndan itibaren meyve slah na da önem 
verilmi tir. Di er kültür bitkilerinde oldu u gibi 

e de çok eski zamanlardan beri 
yabani formlardan  seleksiyonlar yap lm  ve 
bunlar slah n ba lang c n  olu turmu tur 
(Özbek, 1971). Bitkileri slah etmek için hangi 
yöntem uygulan rsa uygulans n en son a amay  
her zaman seleksiyon olu turur. Çünkü her sl
program nda amaç, istenilen özellikleri kendinde 
toplam  bir hat veya bir klonun elde 
edilmesidir. Planl  slah çal malar  ile istenilen 
özellikleri kendinde toplam  yeni bir genetik 
yap n n elde edilmesine çal lmadan önce, 
böyle bir bitkinin elde bulunup bulunmad n n 
kontrolü gereklidir ( en 1986).

Ceviz yeti tiricili i ülkemizde ço unlukla 
tohumla yap ld ndan çok farkl  genotipler 
bulunmaktad r. Islah aç s ndan  bu durum 
avantaj iken homojen bir üretim 
gerçekle tirilememekte bu potansiyelden 
ararlan lamamaktad r.

Ülkemizde bugüne kadar yap lan ceviz 
seleksiyonlar nda; dünya standartlar nda hatta 
daha üstün vas fl  meyve özelliklerine sahip, 
ümitvar tipler ortaya ç kar lm t r. Bu  konudaki 
çal malar n sürdürülmesi, üstün vas fl  ceviz 

naklar m z n belirlenmesi ve genetik 
zenginli imizin ortaya ç kar lmas  
gerekmektedir. Bugüne kadar Gaziantep 
yöresinde ceviz konusunda seleksiyon çal mas  
yap lmam t r. Yöre ekolojisine uymu , ço u 
tohumdan yeti me olan cevizler içerisinde üstün 
vas fl tiplerin olabilece i dü ünülerek bu 
çal ma ba lat lm t r.  Üstün özellikte ki tiplerin 
selekte edilerek yöre çiftçisine kazand r lmas n n 
hem ceviz yeti tiricili inin geli tirilmesine hem 
de çiftçinin gelir seviyesinin art r lmas na büyük 
katk  sa layaca  beklenmi tir. 

Gaziantep yöresinde son y llarda yay lan 
Yalova çe itlerinin bölge ekolojisine uyum 
sa layamad ; içlerde kararmalar n oldu u, 
verimin dü ük oldu u görülmü tür. Bu yörede 
cevizin yo un olarak yeti tirildi i yerlerde 
seçilen tiplerde a aç özellikleri belirlenerek, 
fenolojik ve pomolojik analizler yap lm t r. 
Böylece yörenin ekolojisine uymu  olan tipler 
seçilelerek yöre için en uygun olanlar  
belirlenerek üretime kazand rmak 
hedeflenmi tir. Yöredeki ceviz arazi varl  ile 
verim aras ndaki ters orant n n ortadan 

kald r larak çiftçi ekonomisinde cevizin 
gerçekten hak etti i de eri alabilece i umut 

Çal ma bölgeye do al olarak uyum 
sa lam , verimli, kaliteli, döllenme problemi 
olmayan tipleri belirleyerek, yöre çiftçisine 

iz bahçesi kurulmas nda yard mc  olmak 
üzere çe it önerisinde bulunabilmek, belirlenen 
tiplerle fidan üretimine taban olu turarak, bu 
fidanlarla  kapama bahçe kurulmas na te vik 
etmek ve böylece ceviz üretimini artt rarak ülke 
ekonomisine katk  sa lamak amaçlanm t r.

Materyal ve Yöntem
Gaziantep yöresinde, 2007 y l nda ceviz 

yeti tiricili inin yo un olarak yap ld  Nizip, 
O uzeli, ahinbey, Araban ilçelerinde, 20 adet 
tip de erlendirmeye al nm t r. Bu tipler 
içerisinde 2008 y l nda kabu u kal n ve 

man  dü ük olanlar elenerek 10 tip 
üzerinden de erlendirmelere devam edilmi tir. 
2009 y l nda 2 yeni tip gözlem alt na al nm t r. 
2010 y l nda ise kurudu u için  2 tip 
de erlendirme d  b rak larak 10 tip üzerinden 
çal ma devam etmi tir. 

Fenolojik gözlemlerde uç tomurcuk 
patlamas , çiçeklenme durumlar  (erkek ve di
çiçeklenme zamanlar n n kar la t r lmas ) ve 
yaprak dökümü; pomolojik de erlendirmede; 
kabuk kal nl  ( en, 1980; Akça,1993), iç rengi 
DFA’n n Ceviz Renk Kart  na göre 1

de erlendirmesi) ve % ‘de rand man; verimlilik 
durumu; a aç ba na verim (1
de erlendirmesi) ve  yan dalda %  verim 
kriterleri incelenmi tir.

Verim ve pomolojik veriler tart l  
derecelendirmeye tabi tutulmu tur. Tart l  
Derecelendirmede puanlamada ölçüm kriterleri 
Çizelge 1’de verilen de erler üzerinden 
yap lm t r.

Bulgular ve Tart ma
Fenolojik De erlendirme

Çal mada, 2008 2010 y llar  aras nda 
fenolojik gözlemler yap lm t r. Bu gözlemlerde 
uç tomurcuk patlama zaman , çiçeklenme 
durumlar  (protandry, protogyny ve
yaprak dökümü (%5) tarihleri belirlenmi tir. 
Tespit edilen tarihlerin üç y l ortalamalar  
Çizelge 2.’de  verilmi tir.

En geç uç tomurcuk patlamas  25 Mart 
tarihinde 15 ve 22 nolu tiplerde gözlenmi tir. 



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

Bunlar    s ras yla 8, 21, 5, 13, 19, 20, 
takip etmi tir. En erken  uç tomurcuk patlamas  

belirlenmi tir. Ayn  y llar aras nda Antepf st  
Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ünde yerli ve 
yabanc  de i ik çe itler üzerine yap lan bir 
ara t rmada ise uç tomurcuk patlamas  23 Mart 
ile 9 Nisan tarihleri aras nda olmu tur. Bu 
çal mada uç tomurcuk patlamas  en geç Pedro 
çe idinde, en erken ise yerli standart 
çe itlerimizden en 1 çe idinde olmu tur 
(Anonim, 2010). Yani yapt m z seleksiyon 
çal mas nda 15 ve 22 nolu tiplerin geç 
yapraklanma aç s ndan en 1’den daha iyi 
özellik göstermi  oldu u söylenebilir. Ancak 
seleksiyonlardan hiç biri bahsedilen çal madaki 
Pedro çe idi kadar geç yapraklanmam t r.   

Çiçeklenme durumlar nda yap lan 
gözlemlerde, 21 ve 22 nolu
20 nolu tipte homogamy, di er tiplerde ise 
protandry özellik  belirlenmi tir (Çizelge 2.). 
Gaziantep’de yap lan bir çal mada Yalova 1’de 

3’de protandry, Yalova
Bilecik çe itlerinde protogny özellik 
gösterdikleri belirlenmi tir (Aksu ve ark., 1993). 

homogamy  çiçeklenme durumu özellikleri 
gösteren tipler saptanm t r.  

Yaprak dökümü en erken 27 Ekim 
tarihinde 19 nolu tipte  gözlenmi tir. Bunu s ras  

etmi tir. En geç yaprak dökümü 12 Kas m 
tarihinde 21 nolu tipte  belirlenmi tir (Çizelge 
2.). 21 nolu tipin geç yaprak dökmesi genetik 
yap s n n  yan  s ra fazla sulama imkan n n 
olmas ndan da kaynaklanabilece i 
dü ünülmektedir. Ayn  y llarda Gaziantep 
ko ullar nda yap lan bir çal mada ise; yaprak 
dökümü 27 Ekim ile 6 Kas m tarihleri aras nda 
olmu tur. Söz konusu çal mada en erken yaprak 
dökümü en 1 çe idinde görülmü tür (Anonim, 

e en
çe idinin ayn  zamanda yaprak döktükleri 
görülmektedir. 

Çal man n yürütüldü ü 2008 2010 y llar  
aras nda a aç ba na verimde 1
de erlendirmesi yap lm  olup, yan dalda meyve 
verme durumu yüzde olarak belirlenmi tir. 
Gaziantep’te Yalova çe itleri ile Bilecik çe idi 
üzerine yap lan çal mada en yüksek verimin  

1 çe idinde oldu u belirlenmi tir (Aksu 

A aç Ba na Verim (1 4 De erlendirmesi)
Seleksiyon yap lan tiplerde 2008

Y llar  aras nda a aç ba na  verimde; 1
de erlendirmesi yap lm t r. Y llar ortalamas  
verim de erleri Çizelge 3.’de verilmi tir. 
Çal maya 21 ve 22 nolu tipler 2009 y l nda 
dahil edildi inden 2008 y l  verim de erleri 
al namam t r.

Ortalama verim de erlerinde, 3.67 puan 
ile  11 nolu tip en yüksek de eri alm t r. Bunu 
s ras  ile 21, 12, 20, 22, 8, 19, 13, 5 nolu tipler 
takip etmi tir. En dü ük verim 1.33 ile 15 nolu 
tipte görülmü tür. Tiplerden hiç biri 4 tam puan 
alamam t r. Zaten ülkemiz ceviz 
yeti tiricili inde en önemli sorun verimin dü ük
olu udur. Ayr ca yüksek yaz s cakl klar  da 
dü ünülecek olursa Gaziantep ve çevresinden  
dü ük verim al nmas  sonucunu 
do rulamaktad r. Ayr ca yörede  temmuz
a ustos aylar  aras nda s cakl n yüksek nem 
de erlerinin dü ük olmas  ve kuru ko ullarda 
üretim yap lmas  verim ve kaliteyi etkileyen 
olumsuz faktörlerdendir.

de erlendirilmi  olup, Çizelge 3.’de verilmi tir
Ortalama yan dal verim de erlerine 

bak ld nda; % 80 ile  11 nolu tip en yüksek 
de eri alm t r. Bu tipi s ras  ile 21, 20, 22, 12, 
5, 19, 13, 8  nolu tipler takip etmi tir. En dü ük 
verim % 11.67 ile 15 nolu tipte görülmü tür. 
Yan dal veriminde en yüksek de er ile en dü ük 
de eri alan tiplerin a aç ba na verimle uyumlu 
bir ekilde ayn  s ralamada yer ald klar  
belirlenmi tir.
Pomolojik De erlendirme

Pomolojik aç s ndan, 2008 2010 y llar  
aras nda  kabuklu meyve a rl  (g), rand man 
(%),  kabuk kal nl  (mm) ve iç rengi (1
de erlendirmesi) kriterleri incelenmi tir.
Kabuklu Meyve A rl  (g)

llar ortalamas  kabuklu meyve 
a rl na bak ld nda en yüksek de eri 15.93 g 
ile 20 nolu tip alm t r. Bunu s ras  ile 13,  15, 
19, 22, 12, 11, 21 ve 8 nolu tipler takip etmi tir. 
En dü ük kabuklu meyve a rl  ise 9.47 g ile 5 
nolu tipte belirlenmi tir ( Çizelge 3.).

Aksu ve ark.(1993)’n n Gaziantep’te 
yapm  olduklar  çal mada; meyve a rl n n 

1’de (14 g), ikinci s rada Yalova
(11 g)’te daha sonra Yalova 4 ve Bilecik’te (10 
g) oldu u belirlenmi tir. Seleksiyonlardan 20 

uklu meyve a rl  yönünden 
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1 çe idinden daha üstün olmu tur. 

ark.(1993)’ n n yapm  olduklar  çal mada en 
dü ük a rl  gösteren Bilecikten bile daha 
dü ük a rl k göstermi tir. Seleksiyon 
çal mas n n yürütüldü ü ayn  y llar aras nda 
Gaziantepte yap lmakta olan ba ak bir çal mada 
ise  yerli ve yabanc  baz  standart çe itlerde 
kabuklu meye a rl  9 22 g aras nda yer 
alm t r (Anonim 2010). Yap lan bu  seleksiyon  
çal mas nda tiplerin, standart ceviz çe
meyve a rl  yönünden yakalad n  
göstermektedir.
Rand man (%)

Çal mada y llar ortalamas  yüzde 
rand man oran  incelendi inde; % 57.64 ile 8 
nolu tip ilk s ray  alm t r. Daha sonra s ras  ile 
22, 12, 21, 19, 5, 11, 13, 15 nolu tipler gelmi ti
En dü ük rand man n ise % 43.78 ile 20 nolu 
tipte oldu u görülmü tür (Çizelge 3.).

Aksu ve ark.(1993)’n n yapt klar  
çal mada rand man de erlerine bak ld nda; en 
yüksek Yalova 4 (% 54), daha sonra s ras  ile 

3 (% 53), Bilecik (% 51) ve son s r
1 (% 48) yer alm t r. Ancak ba ka bir 

çal mada, rand man n standart çe itlerde  % 34
57 aras nda oldu u, en yüksek de erin en
çe idinde görüldü ü belirlenmi tir (Anonim 
2010). Seleksiyon çal mas nda ise 8 nolu tipin 

4’den ve en 1’d
rand man gösterdi i görülmektedir.
Kabuk Kal nl  (mm)

Kabuk kal nl  ortalamalar  
incelendi inde  1.21 mm ile en ince kabu un 22 
nolu tipte oldu u, daha sonra s ras  ile 12, 21, 8, 
19, 11, 15, 5, 20 nolu tipler yer ald  
belirlenmi tir. En kal n kabuk ise 1.70 mm ile 13 
nolu tipte tespit edilmi tir ( Çizelge 3.).

en (1980)  ve Akça (1993)’n n belirlemi  
olduklar  kabuk kal nl  ölçütlerine göre 22 

di er tipler ise kal n s n f nda yer alm t r. 
ç Rengi (1 4 De erlendirmesi)

ç rengi de erlendirmesinde y llar 
ortalamas  dikkate al narak en aç k iç rengi 4 
puan ile 21 nolu tipte  görülmü tür. Daha sonra 
s ras  ile 15, 11, 8, 13, 20, 5 ,19 ve 12 nolu tipler 
yer alm t r. En koyu iç rengi is
nolu tipte  belirlenmi tir (Çizelge 3.).   
Göreceli Puanlama

Çal man n yürütüldü ü 2008 2010 y llar  
aras nda a aç ba na verim (1
de erlendirmesi), yan dalda verim (%), kabuklu 

meyve a rl  (g), rand man (%), kabuk 
kal nl  (mm), iç rengi (1 4 de erlendirmesi)’ne 
ait ortalama de erler göreceli puanlamaya tabi 
tutulmu tur. Elde edilen puanlar Çizelge 4.’de 
verilmi tir.

Yap lan göreceli puanlama sonucunda 725 
puan ile 21 nolu tip ilk s rada yer al rken  onu  

645 puan ile 11 nolu tip takip etmi tir.  En dü ük 
puan  410 ile 5 nolu tip alm t r. Di er tipler 21 
ile 5 nolu tip aras nda yer alm t r. 

Sonuç
Çal mada öne ç kan tipler standart ceviz 

çe itlerden üstün özellik gösteremedikl
Seleksiyon II a amas na geçilmemi tir.  Öne 
ç kan 11, 12, 21, 22 nolu tipler korumaya almak 
için Antepf st  Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 
ceviz genetik parseline a lama yolu ile 
ta nm t r.  Sonuç olarak yöreye uygun standart 
ceviz çe itlerinden daha üstün özelliklerde tipler 
bulmak üzere seleksiyon çal malar na devam 

Te ekkür
Çal man n yürütülmesinde eme i geçen 

Antepf st  Ara t rma stasyonu Müdürlü ü 
çal ma komitesine te ekkür ederim.
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Çizelge 3. Y llar ortalamas  verim  ve pomolojik de erlendirme 

Çizelge 4. Göreceli puanlar
A aç 
Ba  

Mey A r Rand man Kabuk Kal nl ç Rengi

A aç ba na verim
Meyve A r Rand man Kal nl  ç Rengi
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Çanakkale Ayvac k’da Yeti tirilen Antepf st  A açlar n n 
Baz  Bitkisel Özellikleri ile Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Murat eker , Mehmet Ali Gündo du , Arda Akçal , Mustafa Sakalda
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Türkiye, antepf st n n ba l ca gen merkezlerinden biridir. Ayr ca, antepf st n n istedi i ekolojik 

ko ullara sahip oldu u için, en verimli ürün al nan ülkeler aras ndad r. Ülkemizde antepf st  yeti tiricili i 
özellikle Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde çok eski y llardan beri yap lmaktad r. Bu meyvenin ülke ekonomisine 
katk s  ise küçümsenmeyecek düzeyde yüksek olmaktad r. Ülkemizde son y llarda, antepf st  yeti tiricili inin 
geli mesi için önemli çal malar yap lmaktad r. Bu çal malar aras nda, Tar m ve Köyi leri Bakanl  taraf ndan 
yürütülen “Antepf st  Yabanilerinin A lat lmas ” projesi kapsam nda çok say da yabani Pistacia L. türleri 
a lanarak, yeni bahçeler kurulmu tur. Ülkemizde çok say da antepf st  a lanabilecek nitelikte, yabani Pistacia
a ac  bulunmaktad r. Çanakkale’nin do al floras nda da çok say da melengiç (Pistacia terebinthus L.) a ac  
bulunmaktad r. Özellikle Ayvac k ilçesinde bulunan çok say da melengiç a ac na antepf st  a lanarak 
antepf st  bahçesi olu turulmu tur. Bu çal mada Ayvac k yöresinin antepf st  yeti tiricili i aç s ndan iklim 
ve toprak özellikleri de erlendirilmi , antepf st  a açlar n n performanslar  yap lan fenolojik gözlemler ve 
pomolojik analizlerle ortaya konulmu tur. 

Pistacia vera Pistacia terebinthus

Grown in Ayvac k – Çanakkale

pistachio cultivation in Turkey. Among this studies, “Grafting of Wild Pistachios’’ with in the context of the 
Pistacia

Pistacia
P. terebinthus trees had been grafted with pistachios especially in Ayvac k county of 

Çanakkale province. In this study, for pistachio cultivation in terms of climate and soil properties in Ayvac k 

Pistacia vera Pistacia terebinthus

Giri
Dünyada kültürü yap lan en eski 

bitkilerden biri olan antepf st  (Pistacia vera
L). Kuzey ve Güney yar m küreleri –
paralellerinin uygun mikro klimalar nda 
yeti mektedir. Türkiye, antepf st n n ba l ca 
gen merkezlerinden biridir. Ayr ca, 
antepf st n n istedi i ekolojik ko ullara sahip 
oldu u için, en verimli ürün al nan ülkeler 
aras ndad r (Ka ka, 1995). Bun
Hindistan’ n kuzeyi Afganistan, Tacikistan, 

Kafkasya, ran ve Türkmenistan da 
antepf st n n gen merkezlerindendir (Özbek, 

Alt n a ac  veya ye il alt n olarak bilinen 
antepf st  Anacardiaceae familyas n n Pistacia
cinsine giren bir türdür. Bu cinsin içerisinde 
onbir tür bulunmas na ra men ekonomik olarak 
önem kazanan tek tür antepf st d r (Pistacia 
vera

Yabani antepf st  diye bilinen Pistacia
türleri ülkemizin hemen her yerine yay lm  
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umdad r. Say  bak m ndan ve yay l  alan  
itibariyle en yayg n olan  Pistacia terebinthus
(Melengiç) olup bunlar  P. khinjuk

P. atlantica Desf. (Atlantik sak z ) 
takip etmektedir (Bilgen, 1973; Türker, 2003). 

Ülkemizde yakla k 66 mi
antepf st  a lanabilecek nitelikte, yabani 
Pistacia a ac  bulunmaktad r (Kuru, 1990). 
Türkiye'deki farkl  ekolojik ko ullarda geni  bir 
yay l a sahip olan her üç tür (Pistacia 
terebinthus P. khinjuk P. atlantica 

P. vera L. için anaç olarak 
kullan labilmektedir (Ka ka, 1995).

Ülkemizde son y llarda, antepf st  
yeti tiricili inin geli mesi için önemli çal malar 
yap lm t r. Bu çal malar aras nda, Tar m ve 
Köyi leri Bakanl  taraf ndan yürütülen 
“Antepf st  Yabanilerinin A lat lmas ” projesi 
kapsam nda çok say da yabani Pistacia türleri 
a lanarak, yeni bahçeler kurulmu tur. 

Çanakkale bahçe tar m  aç s ndan büyük 
potansiyele sahiptir. l genelinde zeytin, eftali, 
kay s , erik, kiraz, elma en çok yeti tirilen 

türleri aras nda yer almaktad r. Bu meyve 
türleri yüksek kalite özellikleri ile dikkat 
çekmektedir. Ayvac k, Çanakkale’nin Kuzey 
Ege k y lar nda yer alan, geni  ormanl k alanlara 
sahip, özellikle zeytin tar m n n geli ti i bir 
ilçemizdir. Ayvac k ilçesinde bulunan çok 
say da melengiç a ac na ticari antepf st  
çe itleri a lanarak bahçeler olu turulmu tur. 
Böylelikle Çanakkale antepf st  üretiminde 
ülkemiz ko ullar nda 11. s rada yer almakla 
birlikte toplam a aç varl  bak m ndan ise 8. 
s rada yer almaktad r (Çizelge 1.).

Çanakkale ilinde 4994 da alanda toplam 
405.816 adet antepf st  a ac  bulunmaktad r. 
Bunlar n 373.576 adedi meyve veren ya ta, 

ya tad r. Bu a açlar n 344.576 adedi Ayvac k 
yöresinde yer almaktad r. Ayr ca toplam 330 ton 
antepf st  üretiminin 206 tonu yine Ayvac k 
yöresinden sa lanmaktad r (TU K, 2009).

Bu çal mada Ayvac k yöresinin 
antepf st  yeti tiricili i aç s ndan iklim ve 
toprak özellikleri de erlendirilmi , antepf st  
a açlar n n performanslar  yap lan fenolojik 
gözlemler ve pomolojik analizlerle ortaya 
konulmu tur. 

Materyal ve Yöntem
Bu ara t rma, 2009 y l nda Çanakkale'nin 

Ayvac k bölgesindeki antepf st  bahçelerinde 
yürütülmü tür. Ara t rmada, Çanakkale'nin 
Ayvac k yöresinde yeti tirilmekte olan P. 
terebinthus anac na a lanm  Uzun çe idi 
antepf st klar n n fenolojik ve pomolojik 
özellikleri incelenmi tir. ncelenen 
antepf st klar , Ayvac k yöresinde bulunan 4 
farkl  bahçeden 4 tekerrürlü olarak toplanm  ve 
sert kabuklu f st klar halinde çal maya dahil 
edilmi tir.

Bahçe seçiminde, yöreyi temsil 
edebilecek, verim ça nda ve sa l kl  f st k 
bahçeleri dikkate al nm t r.

Bahçelerden al nan f st k örneklerinde 
a a da belirtilen pomolojik özelliklere 
bak lm t r:

Sert kabuk eni (mm): 
kabuklar n n eni 0,01 mm hassasiyetli dijital 
kompasla ölçülmü tür.

Sert kabuk boyu (mm): 
kabuklar n n boyu 0,01 mm hassasiyetli dijital 
kompasla ölçülmü tür.

Sert kabuk a rl  (g): Meyvelerin iç 
k sm ndan ayr lm  sert kabuklar n n 0,1 g 
hassasiyetli teraziyle tart lmas yla elde 
edilmi tir.

Ç tlama aral  (mm):
kabu un yapt  ç tlama 0,01 mm hassasiyetli 
dijital kompasla ölçülmü tür.

ç eni (mm): Sert kabuktan ayr lan meyve 
içlerinin eni 0,01 mm hassasiye
kompasla ölçülmü tür.

ç boyu (mm): Sert kabuktan ayr lan 
meyve içlerinin boyu 0,01 mm hassasiyetli 
dijital kompasla ölçülmü tür.

ç a rl  (g): Sert kabuktan ayr lan 
meyve içlerinin 0,1 g hassasiyetli teraziyle 
tart lmas yla elde edilmi tir.

Kabuklu meyve a rl  (g): 
kabuklu halde bütün ve tek olarak 0,1 g 
hassasiyetli teraziyle tart m  sonucu 
hesaplanm t r.

100 kabuk a rl  (g): 
iç k sm ndan ayr lm  sert kabuklar n n 0,1 g 
hassasiyetli teraziyle tart lmas y
edilmi tir. 

100 ç meyve a rl  (g):
kabuktan ayr lan meyve içlerinin 0,1 g 
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hassasiyetli teraziyle tart lmas yla elde 
edilmi tir.

100 Kabuklu meyve a rl  (g):
100 adet sert kabuklu antepf st  meyvelerinin 

etli teraziyle tart lmas yla elde 
edilmi tir.

ç rand man  (%): A a daki formüle 
dayanarak hesaplanm t r:

ç Meyve A rl
Kabuklu a rl k

Tart ma ve Sonuç
Çanakkale Ayvac k ilçesinde 4 farkl  

bahçeden al nan “Uzun” çe idi antepf st klar n n 
pomolojik özelliklerinin kar la t r lmalar  ve 
elde edilen sonuçlar n ortalamalar  Çizelge 2.’de 
gösterilmi tir.

Buna göre en dar meyve kabu una 3. 
Bahçe’den (10,84 mm) al nan meyvelerde 
rastlan rken en geni  kabu a ise 4. Bahçeden 
(11,01 mm) al nan meyvelerde saptanm t r. En 
uzun kabuklar ise 2. Bahçe’den (20,53 mm) 
al nan f st klarda gözlenirken en k sa kabuklar 4. 
Bahçe’den al nan f st klarda (20,23 mm) 
belirlenmi tir (Çizelge 2).

Pala ve ark. (1994), Türkiye’de üretilen 
antepf st  çe itlerinin bile imini incelemi  ve 
kabuk enini 9,8 ile 11,9 mm aras nda oldu unu 
belirtmi  buna kar n kabuk boyu 20,1 ile 21,2 
mm aras nda de i ti ini belirlemi tir. Bu 
sonuçlar da ara t rma bulgular yla benzerlik 
göstermektedir.

100 kabuk a rl klar  kar la t r ld nda 
ise çe itler aras nda yine önemli bir farkl l k 
gözlenmemesine ra men en hafif kabuklara 3. 
Bahçe’nin (47,20 g) sahip oldu u saptanm t r. 
En a r kabuklara ise 4. Bahçe’den (48,86 g) 
al nan meyvelerde rastlanm t r. Tek kabuk 
a rl klar  100 kabuk a rl n n %1’i olarak 
hesaplanm t r. Meyvelerin iç kabuk a rl klar  
birbirlerine yak n ç kmakla birlikte 2. Ve 3. 
Bahçenin meyvelerinin iç kabuklar  0,47 g 
oldu u belirlenmi tir. Onlar  1. Bahçe 0,48 g ile 
takip ederken en a r iç kabuklar 4. Bahçe
al nan meyvelerde 0,49 g olarak saptanm t r 
(Çizelge 2).

Pala ve ark. (1994), yapt klar  çal mada 
meyvelerin kabuklu ve kabuksuz a rl klar n  
bildirmi tir. Bu çal mada kabuk a rl klar  0,49 
ile 0,70 g aras nda de i ti i belirtilmi tir. Bu 

sonuç da ara t rma bulgular yla benzerlik 
göstermektedir.

ç meyvelerin ç tlama aral klar na 
bak ld nda ise en dar ç tlama aral  2. 
Bahçe’den (2,14 mm) al nan f st klarda oldu u 
saptanm t r. En geni  ç tlama aral klar na sahip 
meyveler ise 1. Bahçe’den (2,52 mm) al nan 
meyvelerde gözlenmi tir (Çizelge 2).

Balta ve ark. (2003) Silvan’da antepf st  
üzerine yapt klar  bir ara t rmada ç tlama 
aral klar n  0 – 6,19 mm aras nda oldu unu 
tespit etmi lerdir. 

En dar iç meyveye 2. Bahçe’den (8,04 
mm) al nan f st klarda rastlanm  olmakla 
birlikte en geni  iç meyve ise 1. Bahçe’den (8,21 
mm) al nan f st klarda oldu u belirlenmi tir 
(Çizelge 2).

En uzun iç meyveler ise 3. Bahçe’den 
(16,72 mm) al nan meyvelerde gözlenmi tir. En 
k sa tohumlara da 4. Bahçe’den (16,18 mm) 
l nan meyvelerde saptanm t r (Çizelge 2).

Pala ve ark. (1994), yapt klar  çal mada 
antepf st klar n n iç meyve eni ve boyunu 
hesaplam lard r. Bu kapsamda iç meyve enleri 

– 9,2 mm aras nda de i mi  olmakla birlikte 
meyve boylar  ise 16,2 – as nda 
de i mi tir. Bu sonuçlar da ara t rma 
bulgular yla benzerlik göstermektedir.

100 iç a rl klar  k yasland nda da 
f st klar aras nda pek bir fark gözükmemektedir. 
En hafif kabuklara 2. Bahçe’den (45,18 g)  
al nan meyvelerde belirlenmi tir. En a r iç 
meyvelere ise 1. Bahçe’den (46,54 g) al nan 
antepf st klar nda rastlanm t r. Tek iç a rl klar  
100 iç meyve a rl n n %1’i olarak 
hesaplanm t r. ç meyve a rl  bak m ndan 
bahçeler aras nda yine önemli farkl l klar 
gözlenmemekle birlikte en hafif
ile 2. Bahçe’de gözlenmi tir. En a r meyveler 
ise 1. Bahçe’den (0,47 g) al nan f st klarda 
belirlenmi tir. 

Pala ve ark. (1994), yapt klar  çal mada 
iç a rl klar n  0,47 ile 0,60 g aras nda oldu unu 
bildirmi tir. Öztürk (2006) ise çal mas nda 0,46 
ile 0,81 g aras nda oldu unu belirtmi tir. 
Ara t rma bulgular  bu sonuçlarla benzerlik 
göstermektedir. 

Toplam 100 meyve a rl klar  bak m ndan 
kar la t r ld nda en hafif meyveler 2. 
Bahçe’de (92,53 g) kar m za ç kmaktad r. En 
a r antepf st klar  ise 4. Bahçe’de (95,16 g) 
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gözlenmi tir. Tek meyve a rl klar  ise 100 
meyve a rl klar n n %1 olarak hesaplanm t r.

Öztürk (2006), Siirt Pervari yöresinde 
yeti tirilen antepf st klar n n meyve özelliklerini 
belirlemi  ve bu kapsamda meyvelerin ta
a rl klar n  1,21 ile 1,93 g aras nda de i ti ini 
bildirmi tir. Ancak çal mada kullan lan çe itler 
Siirt yöresine özgü çe itlerdir. Buna kar n Pala 
ve ark. (1994), tane a rl klar n  0,95 ile 1,30 
aras nda de i ti ini bildirmi tir ki bu da 
ara t rma bulgular yla benzerlik göstermektedir.

Ayvac k yöresinde yeti en antepf st  
meyvelerinin iç rand manlar n n ortalamas  
%49,09 olarak hesaplanm t r. Bahçelere göre iç 
rand manlar k yasland nda ise  en fazla iç 
rand man  %49,45 ile 3. bahçenin 

nden temin edilmi tir. En dü ük 
rand man ise %48,65 ile 4. bahçeden elde 
edilmi tir.

Öztürk (2006), Siirt Pervari yöresinde 
yeti tirilen antepf st klar n n % iç 
rand manlar n 0020%31,5 ile %49 aras nda 
de i ti ini bildirmi tir. 1985–1992 y llar  
aras nda Gaziantep, anl urfa, Kahramanmara  
ve Ad yaman’da yap lan çal malarda iç 
rand man n n Uzun çe idinde %39,4 oldu unu  
belirtmi lerdir (Tekin ve Akkök, 1995). 
Ayd n’da yap lan ba ka bir çal mada ise Siirt 
çe idinin iç rand man  %46,07 ile %60,47 
aras nda oldu u tespit edilmi tir (Sefero lu ve 
ark., 2003). Çal mada elde edilen sonuçlar 
literatürlerle ba da makla birlikte arada farkl l k 
hasad n yap ld  y l, iklim, çevre, toprak gibi 
faktörlerin etkisinden kaynaklanmaktad r.
klim ve Toprak Özellikleri

ac k Çanakkale yöresinin antepf st  
yeti tiricili i bak m ndan iklim özellikleri göz 
önüne al nd nda ise 0 C’nin alt nda geçen gün 
say s  21,3 gün olmas na ra men 25 C’nin 
üstünde 115,8 gün geçmektedir. Gaziantep 

C’nin alt nda 56,2 gün geç
bu de er Ayvac k yöresinden 2 kat daha uzun 

C’nin üzerinde 152,6 gün 
geçmektedir (Sat l, 2003). Buna ra men en s cak 
günler 23,1 C ortalamayla Temmuz ay nda 
ya an rken 30 C’nin üstünde 44,7 gün 
geçmektedir. Gaziantep ilinde ise en s cak 
günler 27,3 C ortalamayla Temmuz ay nda 
ya an rken 30 C’nin üstünde 101,3 gün 
geçmektedir.

Antepf st , tomurcuklar n uyudu u k  
mevsiminde, oldukça so uk bir döneme 
(so uklama) ve yaz aylar nda da, meyvelerin 
olgunla abilmeleri için, fazlaca bir s cakl k 
toplam na (etkili s cakl klar toplam ) ihtiyaç 
duyar (Woodroof, 1979; Atl  ve ark., 1997).

Bu nedenle, Güneydo u Anadolu 
bölgemiz d nda bir yeti tirme alan  seçilirken, 
bölgenin iklim özelliklerinin elveri li olup 
olmad  gözden geçirilmelidir. Antepf st ndan 
iyi bir ürün alabilmek için, etkili s cakl k 
toplam n n 2746 2803 gün derece civar nda 
olmas  gerekti i bilinmektedir (Köro lu ve ark., 

Ayvac k yöresinin antepf st  için 
hesaplanan etkili s cakl klar toplam ; e ik 
s cakl k +12°C kabul edilirse 1387 Gün
+10°C kabul edilirse 1724 gün derece’dir (Sat l, 

Erkek a açlar n erken çiçek açmas n n 
yayg n olarak görüldü ü antepf st nda, 
çe itlerin çiçek açma zamanlar n n bilinmesi çok 
önemlidir. Çünkü ancak ayn  dönemlerde çiçek 
açan bireyler birbirlerini dölleyebilmektedirler. 
Sat l (2003), gerçekle tirdi i bir ara t rmada 
Ayvac k’taki f st k bahçelerinde, erkek ve di i 
a açlar n çiçeklenme periyotlar  aras nda 
döllenmeyi sa layan yeterli bir uyumun varl n  
bildirmi tir ( ekil 1). Buna göre; 1998 y l nda 
Nusratl ba  yöresinde erkek çiçekler 10
Nisan, di i çiçekler ise 11
açm lard r. Nusratl  köyü yöresinde ise 
Toprak Özellikleri:

Ayvac k yöresinin toprak yap s  genellikle 
t nl  ve hafif y

özellik sergilemektedir. Kireç içeri i genellikle 
dü ük düzeyde olup ayr ca tuzluluk problemleri 
ile kar la lmamaktad r. Üst katman toprak 
seviyelerinde organik madde içeri i dü ük 
olarak gerçekle mektedir. Ayvac k yöresi 

lar  genel anlamda antepf st  
yeti tiricili i aç s ndan uygun fiziksel ve 
kimyasal özelliklere sahiptir. Ancak, arazi yap s  
son derecede e imli, yeti tiricilik yap lan 
alanlarda teraslama uygulamalar  yok denecek 
kadar azd r.  

Sonuç 
Antepf st  yeti tiricili i Ayvac k 

köylerinde önem ta yan bir tar msal faaliyettir. 
Melengiç a açlar n n ekonomik getirisi yüksek 
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bir ürüne dönü türülmesi ve bu uygulamalar n 
yayg nla t r lmas  gerekmektedir. Yörede 
üretilen f st klar a rl kl  olarak stanbul’da 

n baklava üreticileri taraf ndan 
de erlendirilmektedir. Bunun nedeni olarak ise 
ye il iç renginin daha belirgin bir ekilde ortaya 
ç kmas d r. 

Yörede yeti tirilen antepf st klar nda 
mutlak periyodisite gözükmesi ve verimin çok 
varyasyon göstermesi en büyü
biridir. Özellikle a aç ba na verimin çok dü ük 
olmas  ve iç rand man n yetersiz gelmesi üretici 
zor duruma dü ürmektedir. Ayr ca etkili s cakl k 
toplamlar n n Gaziantep gibi antepf st n n 
merkez kabul edildi i yörelere göre daha dü ük 

as  yöre için önemli bir handikapt r. Bu 
durumun önlemek ve hem daha fazla ve düzenli 
verim hem de yüksek iç rand man  sa lamak 
için yörede Uzun çe idi d nda di er 
antepf st  çe itleri de incelenmeli ve bu de erli 
ürünün geli tirilmesi önerilmektedir. 
edilmesi gereken çe itler dü ük etkili s cakl k 
toplam  ihtiyac  göstermeli ve düzenli ve yüksek 
verimi sa layabilmelidirler. 

Yörede a lanmay  bekleyen hala 
melengiç (P. terebinthus L.) ve Atlantik sak z  
P. atlantica Desf.) a açlar  mevcut olma

birlikte bu a açlar n da a lanarak yöreye katma 
de er olarak kazand r lmas nda fayda vard r. 

Bunun yan nda yörede yeti tirilen 
antepf st klar nda herhangi bir hastal k ve zararl  
yoktur. Bu konuda üreticiler herhangi bir pestisit 
kullanmadan yeti tir
yörede organik tar m yap lmaktad r, ancak hiçbir 
üreticide “Organik Tar m Sertifikas ” yoktur. Bu 
durum da üreticilerin organik tar m n getirdi i 
avantajlardan yararlanamamas na neden 
olmaktad r. Üreticiler bu konu hakk nda 

gilendirilmeli ve organik tar m sertifikas  
almalar  sa lanarak bu sayede yurt içi veya yurt 
d  pazarda rekabet güçlerini artt rabilirler.
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Türkiye’de antepf st  yeti tiren illerin a aç say lar  ile üretim miktarlar  (TU K, 2009).

LLER

A AÇ SAYISI

Üretim (ton)
ya ta (adet) ya ta (adet)

ANLIURFA

GAZ ANTEP

S RT

KAHRAMANMARA

MAN SA

MU LA

ÇANAKKALE

ZM R

MARD N

K L S

BALIKES R

D YARBAKIR

Çizelge 2. Çanakkale Ayvac k ilçesinde yeti tirilen antepf st klar n n pomolojik özellikleri

A rl
a rl

Ç tlama 
Aral

ç ç ç 
A rl

100 iç 
a rl a rl

1. Bahçe
2. Bahçe
3. Bahçe
4. Bahçe
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ekil 1. Ayvac k yöresindeki erkek ve di i antepf st  a açlar n n 1998 y l ndaki çiçeklenme 
dönemleri (Sat l, 2003).
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Kadmiyum Uygulamalar n n Çilek Bitkisindeki Peroksidaz zoenzim 

Hatice Gülen , Müge Kesici , Sergül Ergin , Zeynep Zaimo lu
Eri
Uluda  Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü; 
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarl k Fakültesi, Çevre Mühendisli i Bölümü

Özet
Çilek bitkisinde (Fragaria  ananassa cv. Camarosa) kadmiyum uygulamalar n n etkilerinin ara t r ld  

bu çal mada frigo fidelere dikimden 4 hafta s ) içeren besin 
solüsyonu 8 hafta boyunca uygulanm t r. Deneme sonunda bitkilerin yaprak ve kök dokular ndaki hücresel 
zararlanma iyon s z nt s  ölçümleriyle belirlenirken peroksidaz enzim aktiviteleri Native yöntemine göre 
görüntülenmi tir. Tüm veriler de erlendirildi inde özellikle 1000 mg/l Cd uygulamas  çilek bitkilerinin 
köklerinde, yapraklar ndan daha fazla zararl  etkiye neden olmu tur. Ayr ca bir bazik izoperoksidaz n 
uygulamalara göre aktivitesinin de i ti i dolay s yla çilek bitkisinde Cd stresinde belirleyici rolü olabilece i 
saptanm t r. 

Çilek, kadmiyum, peroksidaz. 

Fragaria x ananassa

investigate the effects of cadmium. Leaf and root membrane njury were

Giri
Bitki büyüme ve geli iminde s n rlay c  

özelli e sahip olmas  nedeniyle abiyotik stres 
etmenleri aras nda incelenen a r metal stresi,  
tar msal üretimde verimi s n rlayan 
faktörlerdendir. Tar m topraklar nda a r metal 
birikimi ise bitkisel ürün yeti tiricili i 
bak m ndan önemli sorunlardan biridir. 

A r metaller aras nda kadmiyum (Cd), 
bitki geli imi için gerekli olmayan ancak en 
tehlikeli olanlar ndand r (Cieslinski ve ark., 
1996). Kadmiyum toksisitesinin görünür 
belirtileri aras nda yapraklarda büyümenin 
engellenmesi, klorozis ve doku ölümleri yer 
al rken, moleküler seviyede zar peroksidasyonu, 
iyon kayb , protein y k m , enzim inaktivasyonu 
ve DNA zincirinin k r lmas  yer almaktad r (Dai 
ve ark., 2006). Bunlar oksidatif stresin olas  

olmakla birlikte özellikle reaktif 

oksijen türevlerinin olu mas yla lipid 
peroksidasyonunda art  ve enzimatik ve 

dü ü  görülmektedir (Szöllösi ve ark., 2009). 
Özellikle, artan dünya nüfusu sebebiyle 

ndan daha fazla ürün elde edebilmek 
için kullan lan gübreler (özellikle fosforlu 
gübreler), endüstri ve kanalizasyon at klar n n 
topra a kar mas  ile birlikte topraktaki Cd 
düzeyi artmaktad r (Dong ve ark., 2007). 

stres faktörlerinden kaç namad ndan artan Cd 
konsantrasyonlar nda kökler taraf ndan öncelikle 
ve kolayca al n r. Cd iyonlar n n bir k sm  
köklerde tutulurken, büyük bir k sm  ise basit 
veya kolayla t r lm  difüzyon ile zarlar aras nda 
ta nabilmek
Hiperakümülatörler denilen bir grup bitki ise 
köklerden al nan Cd vb. metal iyonlar n  ta y c  
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kanallar sayesinde yüksek yo unluklarda 
sürgünlerde biriktirilebilme yetene ine sahiptir.

Dünyada oldu u gibi ülkemizde de yayg n 
yeti tiricili i yap lan çilek bitkisi çok miktarda 
esansiyel bile ikler içermesi ve besleyici 
yönünün yüksek olmas  nedeniyle tüketim 
aç s ndan tercih edilmektedir. Bu nedenle, 
gübreleme programlar n n ve çevre yönetiminin 
verimli bir ekilde uygulanamad  ülk
topraklar nda çilek bitkisinin geli iminin 
kontrollü ko ullarda incelenmesi tar msal 
verimde oldu u kadar tüketici sa l  aç s ndan 
da önem arz etmektedir. Buradan hareketle, 
ülkemizde ticari aç dan önde gelen Camarosa 
çilek çe idinde Cd stresinin yaprak ve kök 
peroksidaz izoenzim aktivitesine ve hücre 
membran zararlanmas na olan etkisi 
incelenmi tir.

Materyal ve Yöntem
Bu çal mada Camarosa çilek çe idine ait 

frigo fideler serada 14x12 cm’lik saks larda 
torf:perlit:bahçe topra  (1:1:1) kar m nda 
yeti tirilmi tir. Dikimin 4. haftas ndan itibaren 
bitkiler 0, 500 ve 1000 mg/l Cd içeren Actagro 

7) çözeltisi (Actagro LLC, Biola, CA, 
USA) ile 8 hafta boyunca haftal k olarak 
sulanm lard r. 

Bitkilerden al nan yaprak ve kök 
örneklerinde hücresel zararlanman n bir 
göstergesi olan iyon s z nt s  testi Arora ve ark. 
(1998)’na göre, Gülen ve Eri  (2004)’in çilek 
bitkisi için yapt klar  modifikasyonlar dikkate 
al narak belirlenmi tir. Buna göre, toplanan 
yaprak örneklerinden her tüpe 1 yaprak diski 

ekilde 1cm çap nda diskler ç kart lm t r 
ve üzerine 20 ml saf su eklenmi tir. Ayn  
uygulama kök örneklerinden al nan 1 cm 
uzunlu undaki kök dokular nda da 
gerçekle tirilmi tir ve tüm örnekler 4sa. boyunca 
inkübe edilmi tir. Meydana gelen iyon s z nt s n  
belirlemek amac yla ilk okumalar EC metre 

Level 1, Weilheim, Germany) vas tas  ile 
yap lm t r. Otoklavda 121ºC’de 15 dakika 
tutularak dokular n öldürülmesi sa lanm t r ve 

s cakl nda yap lm t r. Yap lan okumalar 
sonucunda iyon s z nt s  (%) a a daki ekilde 
hesaplanm t r:

yon S z nt s  (%) = ( Okuma de eri1/ Okuma 
de eri2 ) × 100 

yöntemine göre belirlenmi tir. Bu yönteme göre 
ksidaz enzim ekstraksiyonu için yaprak ve 

kök örneklerinden 0,1 g al narak, 1 ml 
ekstraksiyon çözeltisi ile homojenize edilmi tir 
(Gülen ve ark., 2002).  Elde edilen homojenizat 
1,5 ml santrifüj tüplerine al nm  ve 15 dak 
boyunca +4ºC’de çalkalanmaya b rak lm t r. 
Daha sonra örnekler 16000g.’de +4ºC’de 
santrifüjlenmi tir. Santrifüjden ç kan örneklerin 
üstteki s v  k sm  al narak temiz tüplere 
aktar lm t r, üzerlerine 1’er damla %10’luk 

eklenerek örnekler jele yüklenmeye haz r hale 
getirilmi tir. Elektroforez analizi mini 
PROTEAN III elektroforez ünitesi (Bio
kullan larak gerçekle tirilmi tir. Jeller, bazik 
peroksidaz aktivitesi için Resifeld (1962)’e göre; 
asidik peroksidaz aktivitesi için ise Davis 
(1964)’e göre haz rlanm t r ve her bir kuyucu a 
20 l olacak ekilde örnek yüklemesi 
yap lm t r. Yüklemeden sonra jeller tank içine 
yerle tirilmi  ve yürütme tamponu çözeltisi 
eklenmi tir. Jele önce 20 dak 10mA, sonra 20 

40mA’lik ak m verilmi tir. Yürütme i lemi 
+4ºC’de gerçekle tirilmi tir. Elektroforez 
sonras  peroksidaz akivitesinin belirlenmesi için 
jeller Wendel ve Weeden (1989) yöntemine göre 
boyanm t r. Boyanan jeller floresan k alt nda 
foto raflanm t r. Peroksidaz jeli üzerindeki 
bantlar n ilerleme mesafesi Manganaris ve 
Alston (1992)’un önerdi i ekilde Rf de eri ile 
ifade edilmi tir. Uygulamamalara göre farkl l k 
tespit edilen peroksidaz band n n yo unlu u 
‘NIH Image’ bilgisayar program  kullan larak 
ölçülmü  ve grafik olarak gösterilmi tir.

Deneme 3 tekrarlamal  olarak yap lm  ve 
her tekrarlamada 5 bitki kullan lm t r. 
Ara t rmadan elde edilen sonuçlar, “SPSS 13.0 
for Windows” istatistik program  kullan larak 
de erlendirilmi tir.

Tart ma Sonuç
A r metallerin hücre membran  

üzerindeki do rudan etkisi yüksek metal 
yo unluklar nda iyon s z nt s nda art a neden 
olmaktad r. Hall (2002)’a göre, Cd uygulamalar  
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geçirgenli ini etkilemektedir. yon s z nt s , 
hücresel membran zararlanmas n n do rudan bir 
göstergesidir ve a r metal stresi sonucunda 
artt  yap lan çal malar (Dai ve ark., 2006; 
Obata ve ark., 1996;) ile desteklenmi tir. Cd 
uygulamalar na ba l  olarak iyon s z nt s  
oranlar  kar la t r ld nda ( ekil
mg/l’lik uygulamalar n s ras yla kontrole ve 500 
mg/l’lik uygulamaya göre daha yüksek oldu u 
ve dolay s yla daha fazla zararlanmaya sebep 
oldu u belirlenmi tir. 

Dokular kar la t r ld nda ise Cd 
uygulamalar n n kök dokular nda yapra
dokular na göre daha fazla iyon s z nt s na neden 
oldu u görülmü tür. Bu durum, kök dokusunun 
yaprak dokusuna göre Cd stresine kar  daha 
duyarl  oldu unun ve bunun sebebinin de 
köklerin topraktaki Cd ile kar la an ilk organ 
olmas ndan kaynaklanabilece i dü ünülmü tür. 
Zengin ve Muzuro lu (2003)’nun Phaseolus 
vulgaris fidelerinde kadmiyumun kök, yaprak ve 
gövde büyümesindeki etkisini ara t rd klar  
çal mada; kök büyümesinin kadmiyuma daha 
duyarl  oldu u, bunu gövde ve yaprak 
büyümesinin takip etti ini bildirmi lerdir. 
Kadmiyum için tespit edilen sonuçlar yap lan bu 
çal ma ile benzer sonuçlar göstermektedir.

Peroksidazlar birçok özelli e sahip, geni  
aral kta izoelektrik noktalar  olan büyük bir 

içinde her grubun farkl  özellikleri oldu u gibi 
bazik peroksidazlar n da di er peroksidazlar için 

sa lad  öne sürülmektedir (Walter, 
1992). Yap lan çal mada kök ve yaprak 
dokular n n peroksidaz izoenzim profilleri 
incelendi inde ( ekil
ktivitesinde farkl l k görülmezken, bazik 

uygulamalara göre farkl l k gösteren Rf= 0.25 
band  tespit edilmi tir. Bu, peroksidaz 

yo unlu una ba l  olarak yeni bir aktivite 
gözlendi ini göstermektedir. Yap lan çal maya 
paralel olarak Bavi ve ark. (2011)’n n bezelye 
bitkisinde yürüttükleri ara t rmada uygulanan 
Cd dozlar n n (5, 10, 20, 50 ve 100 M) 
peroksidaz aktivitesini farkl  etkiledi i 
bildirilmi tir. Yap lan çal maya gö
köklerde 5, 10 ve 20 M Cd uygulamas n n 
peroksidaz aktivitesini 50 ve 100 M Cd 
uygulamas na göre daha az etkiledi i rapor 

edilmi tir. Ayn  ara t r c  bu denli yüksek CdCl2 
konsantrasyonlar n n bitkinin savunma sistemine 
olan etkisinin çok fazla oldu unu, öyle ki bitki 
protein üretim sisteminin peroksidaz 
üretemeyecek kadar sert bir biçimde geriledi ini 

Dokular kar la t r ld nda, bazik 
peroksidazlar n köklerde 500 mg/l 
uygulamas nda en yüksek seviyede oldu u, 1000 

amas nda ise kontrol ve 500 mg/l 
uygulamas na göre daha az miktarda 
sentezlendi i tespit edilmi tir ( ekil 2b). Ayn  
zamanda, 500 mg/l Cd uygulamas nda 
köklerdeki zararlanma geri dönü ümsüz 
zararlanman n s n r  olan % 50 seviyelerinde 
bulunmu tur. Bu e ik 
peroksidaz aktivite yo unlu u keskin bir ekilde 
art  gösterirken 1000 mg/l’lik Cd 
uygulamas n n ard ndan iyon s z nt s ndaki 
art n devam etmesiyle peroksidaz aktivitesini 
inhibe edildi i görülmektedir. Yapraklardaki 

esi incelendi inde ise, 
uygulamalara göre aktivitede art  belirlenmi tir. 
Ancak bu art  yapraklarda Cd uygulamas  
nedeniyle olu an zarar n kök dokular na oranla 
azalt lmas na yard mc  olmu , ancak zarar n 
tamamen engellenmesinde yeterli olamam t r.

çlar genel olarak 
de erlendirildi inde; çilek bitkisinin Cd stresine 
tepkisinin bitki dokusuna ve uygulamalar n 
miktar na göre farkl  oldu u ve bazik peroksidaz 
Rf= 0,25 band n n Cd stresinde belirleyici rol 
oynayabilece i belirlenmi tir.

Bavi, K., Kholdebar n, B. ve Moradshah , A. 2011.  

Fragaria 
X ananassa
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Gülen, H., Arora, R., Küden, A., Krebs, S.L., ve 

Gülen, H., ve Eri , A., 2004. Effect of Heat Stress on 

Munzuro lu, Ö. ve Zengin, F.K. 2003. Fasulye 
Fidelerinin (Phaseolus vulgaris L.) Kök, Gövde 
e Yaprak Büyümesi Üzerine Kadmiyum 

(Cd++) ve Civa (Hg++)’n n Etkileri. C.Ü. Fen
Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi. 24(1): 

Szöllösi, R., Varga, I., Erdei, L., ve Mihalik, E. 2009. 
nduced Oxidative Stress and 

Brassica Juncea

–

Çizelgeler ve ekiller

ekil 1 Cd uygulamalar na ba l  olarak 
Fragaria x ananassa

çilek çe idininiyon s z nt s  oranlar .

ekil 2 Cd stresi alt ndaki Camarosa (Fragaria x 
ananassa cv. Camarosa) çilek çe idine ait a) 

banta ait intensite grafi i.
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“Hac halilo lu” F Melez Populasyonunda Fenolojik ve Bitkisel Özelliklerin 

, Yasemin Evrenoso lu , Remzi Kokargül , K.U urtan Y lmaz
Yi it Kadir Gökalp , Özlem Boztepe , Ruhinaz Gülcan , Adalet M s rl
Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü Malatya Meyvecilik Ara t rma Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Bölümü, Malatya K rsal Kalk nma

Özet
Bu çal ma, Hac halilo lu çe idinin Boccucia, Ivonne Liverani, Nugget ve San Castrase çe itleri ile 

melezlenmesinden elde edilen populasyonda fenolojik ve bitkisel özelliklerin belirlenmesi amac yla 
yürütülmü tür. ki y ll k ara t rma sonuçlar na göre; melez bireylerde tomurcuk kabarmas , genel olarak, ubat 
ay n n son haftas  ile Mart ay n n ilk haftas  aras nda gerçekle mi tir. Tomurcuk kabarmas ndan yakla k 2

sonra pembe tomurcuk dönemi olarak belirlenmi tir. Çiçeklenme ba lang c , tam çiçeklenme ve 
çiçeklenme sonu yakla k 3 10 gün devam etmi tir. Yapraklanma Mart sonu Nisan ay n n ilk yar s  aras nda 
tespit edilirken, yaprak dökümü ise Ekim sonu – Kas m sonu aras nda saptanm t r. Meyve hasad  Temmuz 
ay nda yap lm t r. Ayr ca melez bireyler a aç formu, yaprak eni ve boyu ile yaprak alan  bak m ndan 
incelenmi tir.

kay s , melezleme, fenolojik özellikler, bitkisel özellikler

of “Hac halilo lu” F

that Hac halilo lu was crossed with Boccucia, Ivonne Liverani, Nug

Giri
Kay s  Dünyada birçok ülkede 

yeti tirilmekle beraber, genellikle s n rl  
adaptasyon alan na sahiptir ve farkl  üretim 
bölgeleri için spesifik çe itlerle yeti tiricili i 
mümkün olabilmektedir. Türkiye, gerek kay s  
çe it zenginli i gerekse üretim miktar  
bak m ndan dünyada tart lmaz konumdad r. Bu 
bak m ndan ansl  bir ülke olmakla beraber, 
ürünle ilgili birçok sorunla kar la lmakta 
dolay s yla ürün kay plar  ortaya ç kmaktad r. 
Üretimi önemli ölçüde etkileyen bu faktörler 
aras nda hastal k ve zararl lar ilk s ralarda yer 
almaktad r. Çiçeklerde görülen monilya ürün 

miktar n  etkileyen çok tehlikeli hastal klardan 

Ülkemizde yeti tirilen en önemli 
kurutmal k kay s  çe idi olan Hac halilo lu 
Monilinia laxa’ya oldukça duyarl d r. Baz  

rda, hastal k kimyasal yöntemle kontrol 
edilebiliyorsa da yüksek maliyet, çevre
kirlili i ve meyvede kal nt  gibi dezavantajlar n 
varl  mücadelede sadece genetik kontrolün 
etkili oldu unu aç kça ortaya koymaktad r 

1999; Nicotra ve ark.,  2006). Hastal n 
kontrolünde en etkin yol, monilyaya dayan kl  
çe it ve tiplerin geli tirilmesidir. Kurutmal k 
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özelli e sahip Hac halilo lu çe idinin duyarl l  
dikkate al narak, M. laxa’ya dayan kl  tipler elde 
etmek üzere melezlemeler gerçekle tirilmi tir 
(Gülcan ve ark., 1999). 

Islah programlar nda hedefe 
ula labilmesi bak m ndan elde edilen 
populasyonun fenolojik ve bitkisel özelliklerinin 
belirlenmesi çal man n önemli a amalar ndan 
birini olu turmaktad r. Meyve a açlar n n tam 
çiçeklenme, meyve olgunlu u ve yaprak 
dökümü gibi fenolojik evreleri, y llara ba l  
olarak büyük de i kenlik göstermektedir 

Kay s da en önemli fenolojik fazlar 
çiçeklenme ba lang c  ile olgunla ma ba lang c  

2003). Kay s da fenolojik geli me evreleri 
konusunda birçok ara t rma yürütülmü  olup 
farkl  lokasyonlarda birçok çe it ve tiplerde 
tomurcuk kabarmas , pembe tomurcuk, ilk 
çiçeklenme, tam çiçeklenme, yapraklanma, 
yaprak dökümü ve hasat zaman  ile ilgili 
fenolojik veriler elde edilmi tir (Bakt r ve ark., 

Ka ka ve ark., (1993), Bassi ve ark., 
(1993), Bolat ve Güleryüz (1993), Audergon ve 
ark. (1993), Audergon ve ark., (1997), Gülcan 
ve ark., (2006), Batmaz  (2005), Abac  ve As

itkisel özellikler bak m ndan de erlendirmede, 
a açlar n geli me kuvveti ve habitusu 
bak m ndan kay s  çe itleri aras nda geni  bir 
varyasyon görülmektedir. Farkl  taç ekli 
olu turma e ilimi s k dikim yeti tir
aç s ndan önem ta maktad r. 

Bu çal mada farkl  melezleme 
kombinasyonlar ndan olu an F
populasyonunda fenolojik ve bitkisel özelliklerin 
belirlenmesi amaçlanm t r.

Materyal ve Yöntem
Bu çal mada kurutmal k kay s  kalitesi 

aç s ndan üstün özelliklere sahip ancak 
monilyaya duyarl  Hac halilo lu (H) kay s  
çe idi ile dayan kl

Castrase (SC) çe itleri aras nda yap lan 

ko ullar nda suni inokulasyon sonras nda duyarl  
ve dayan kl  görünümde belirlenen F1 melez 
populasyonu materyal olarak kullan lm t r 

(Gülcan ve ark., 1999). Malatya Meyvecilik 
Ara t rma Enstitüsü koleksiyon bahçesinde 

y llar nda TÜB TAK destekli olarak yürütülen 
ara t rma kapsam nda, fenolojik ve bitkisel 
özellikler tespit edilmi tir.

Melez bireylerde fenolojik gözlemler 
olarak; tomurcuk kabarmas , pembe tomurcuk, 
çiçeklenme ba lang c , tam çiçeklenme, 
çiçeklenme sonu, yapraklanma, yaprak dökümü 
ve hasat zaman  gibi parametreler tespit 
edilmi tir. Bitkisel özelliklerden a aç formu 
IPGR kay s  deskriptöründen yararlan larak 
belirlenmi tir (Guerriero ve Watkins, 1994). 
Ayr ca melezlerin yaprak özelliklerinin 
de erlendirilmesi a amas nda, h
ait 15 adet yaprak örne i kullan larak en / boy / 
alan ölçümleri yap lm t r.

Bulgular ve Tart ma
Bu çal mada, F1 melez populasyonuna 

fenolojik gözlemler Çizelge 1’de 
verilmi tir. Tüm kombinasyonlara ait m

armas , genel olarak, 
ubat ay n n son haftas  ile Mart ay n n ilk 

haftas  aras nda gerçekle mi tir. Pembe 
tomurcuk dönemi iki y lda tomurcuk 
kabarmas ndan yakla k 30 (2009) ve 15 (2010) 
gün sonra belirlenmi tir. 

Çiçeklenme periyodu denemenin ilk 
y l nda 28 Mart tarihinde ba lay p yakla k 
15 gün devam etmi  ve 09
son bulmu tur. kinci y lda ise, bu dönemin 
ba lang c  08
Mart tarihinde sonland  tespit edilmi tir. kinci 
y l çiçeklenme periyodunun, ilk y la göre daha 
k sa oldu u görülmektedir. Ayn  zamanda tam 
çiçeklenme süresi kombinasyonlara göre 1 3 gün 
devam etmi tir. Vachun (2003), 
de erlendirmeye al nan kay s  genotiplerinin 
çiçeklenme periyodunun k sa oldu unu 
belirtmektedir. Bu durum, y llara ba l  olarak 
çiçeklenme döneminde görülen s cakl k 
yükseli inin sonucu olarak ortaya ç kmaktad r 
(Nendel 2010; Özbek, 1978). 

Genotiplerin çiçeklenme zaman  ile ilgili 
de erlendirmede, H X B kombinasyonunda 4, H 

deneme y l nda da erken çiçeklendi i tespit 
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edilmi tir. Buna kar l k, H X B 

deneme y l nda da geç çiçeklendi i gözlenmi tir.
Melez populasyonda çiçeklenme zaman  

bak m ndan ayn  y lda tipler aras nda farkl l k 
bulunmakla beraber y llar aras nda da varyasyon 
ortaya ç km t r. Szabo ve Nyeki (1999)’nin 
bildirdi ine göre benzer durum kay s  çe itleri 
içinde tespit edilmi tir (Mehlenbacher ve ark., 

Nisan ay n n ilk yar s  
aras nda tespit edilirken, yaprak dökümü ise 

– Kas m sonu aras nda saptanm t r. 
Melez populasyonda meyve hasad  08 

06 A ustos 2009 döneminde 
yap lm t r. H X B ve H X N kombinasyonuna 

edilmi tir. Bu kombinasyon melezlerinde hasat 
di er kombinasyonlara göre daha erken 
dönemde ba lam t r. Buna kar l k, H X IL ve 
H X SC kombinasyon melezleri yakla k 1 hafta 
kadar daha geç dönemde hasat olumuna 
ula m t r. Hasat periyodu genel olarak 3
devam etmi tir. 2010 y l nda ise, çiçeklenme 
döneminde Malatya’n n genelinde ya anan 
iddetli don olay  nedeniyle meyve tutumu 

gerçekle memi tir. 
Malatya'da yeti en kay s  çe itlerinde 

Haziran ay n n ilk haftas  hasada ba lanmakta, 
ancak yo un hasat dönemi bölgenin konumu 
nedeniyle Temmuz ay nda gerçekle mektedir 

ler biçimde melez 
populasyonunun büyük ço unlu u Temmuz 
ay n n ikinci yar s nda hasat edilmi tir. Ancak H 

zaman na ve ebeveynlerine göre daha geç bir 
dönemde  (06 2009) hasat edilmi tir. 
Çiçeklenme ve hasat zaman  aras nda bir 
korelasyon gözlenmemi tir (Vachum, 2003).

Melez genotiplerde yap lan iki y ll k 
de erlendirmede fenolojik özelliklerine ili kin 
varyasyon ortaya konmu tur. Meyve a açlar nda 
fenolojik özellikler çe it tip, ekoloji ve y llara 
ba l  olarak de i kenlik göstermektedir 
(Anonim, 2011; A ao lu ve ark., 1997, Crandall 
ve Daubeny, 1990; Y ld z, 1995). Bu özelliklere 

ait de i im aral , farkl  ara t r c lar taraf ndan 
(Abac  ve Asma, 2010; Asma ve ark., 

en, 1999) ve Erzincan  (Ertürk ve Güleryüz, 
2008) gibi  de i ik ekolojik ko ullarda 
yeti tirilmekte olan kay s  çe it ve tipleri için de 
belirlenmi tir. 

el özelliklerinin 
de erlendirilmesinde ki y lda toplam 344 
bireyde belirlenen bitkisel özellikler Çizelge 
2’de verilmi tir. Buna göre, genel olarak yayvan 
geli im gösteren bireylerin yan  s ra dik ve 
sark k formda geli im gösteren bireylerin de 
varl  belirlenmi tir. Benzer ekilde, Batmaz 
(2005), farkl  kay s  genetiplerinin da n k, dik, 
yay k ve az yay k taç yap s na sahip oldu unu 
ortaya koymu tur. Y lmaz (2002), baz  kay s  
çe it ve melezlerinin dik, yayvan, dik
gibi farkl  taç olu turma e ilimi gösterdi ini 
belirlemi tir. Y ld z (1995), ümitvar görülen 
kay s  melezlerinin taç formunun genelde dik 
olmakla beraber yayvan geli me gösteren 
melezlerin de bulundu unu belirtmektedir.

Melezlerin yaprak özelliklerinin 
de erlendirilmesinde yaprak eni de i im aral  

81,91 mm, yaprak boyu de i im aral  
93,79 mm olarak ölçülmü tür 

(Çizelge 3). Yaprak alan  bak m ndan en yüksek 
de er (53,39 mm ) ve en dü ük de er H X B 
kombinasyonuna ait bireylerden elde edilmi tir. 

Baz  yerli ve yabanc  kay s  çe itleri 
aras nda yap lan melezlemelerden elde edilen 
ümitvar bireylerde yaprak eni 4,81 –

– 7,41 ve yaprak alan  25,69 –
s n rlar nda de i im göstermi tir 

(Y ld z, 1995).

Sonuç
Fenolojik veriler bitkinin ya

çemberinde periyodik olaylar hakk nda bilgi 

mevsimsel ve y llar aras ndaki farkl l klar 
taraf ndan etkilenmektedir. Böylece hava 
s cakl  ve fenolojik a amalar n ba lang c  
aras nda korelasyon bulunmaktad r. Melez
kay s  populasyonunda kombinasyonlar ve 
genotipler aras nda fenolojik özellikler,a aç 
formu ve yaprak özellikleri bak m ndan 
de i kenli in varl  görülmü tür.
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Kahramanmara  Sütçü mam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Çizelgeler ve ekiller
 
Çizelge 1. Melez bireylerde kombinasyonlara göre fenolojik gözlemler (2009 –

Çizelge 2. Melez bireylere ait a aç formu   

A aç Formu Sark k

Hac halilo lu X Boccuccia 
Hac halilo lu X Ivonne Liverani 
Hac halilo lu X Nugget 
Hac halilo lu X San Castrase 

Kombinasyon / 
Adet Y llar Tomurcuk 

kabarmas  
Pembe 

tomurcuk 
Çiçeklenme 
ba lang c  

Tam 
çiçeklenme 

Çiçeklenme 
sonu Yapraklanma Hasat Yaprak 

dökümü 
Hac halilo lu 
X Boccucia 
(dayan kl ) 

2009 26/02 – 
06/03  

24/03 – 
26/03 

26/03 – 
07/04 

30/03 – 
09/04 

02/04 – 
10/04 

09/04 – 
12/04 

08/07- 
31/07 

29/10– 
23/11 

2010 18/02 – 
01/03  

03/03 – 
10/03 

09/03 – 
12/03 

13/03 – 
14/03 

19/03 – 
19/03 

30/03 – 
01/04 

- 28/10– 
20/11 

Hac halilo lu 
X Boccucia 
(duyarl )    

2009 26/02 – 
11/03 

25/03 – 
27/03 

26/03 – 
07/04 

28/03 – 
07/04 

02/04 – 
10/04 

09/04 – 
12/04 

08/07– 
06/08 

30/10– 
22/11 

2010 20/02 – 
02/03 

05/03 – 
10/03 

10/03 – 
14/03 

13/03 – 
16/03 

19/03 – 
19/03 

30/03 – 
02/04 

- 30/10– 
31/11 

Hac halilo lu 
X 
IvonneLiverani 
(dayan kl )   

2009 02/03 – 
11/03 

26/03 – 
27/03 

28/03 – 
05/04 

30/03 – 
07/04 

02/04 – 
09/04 

09/04 – 
12/04 

15/07– 
06/08 

30/10– 
22/11 

2010 20/02 – 
23/02  

05/03 – 
08/03 

08/03 – 
11/03 

12/03 – 
14/03 

19/03 – 
19/03 

30/03 – 
30/03 

- 01/11– 
20/11 

Hac halilo lu 
X 
IvonneLiverani 
(duyarl )   

2009 28/02 – 
06/03  

24/03 – 
27/03 

26/03 – 
02/04 

30/03 – 
07/04 

02/04 – 
09/04 

09/04 – 
11/04 

16/07– 
06/08 

30/10– 
23/11 

2010 22/02 – 
23/02  

06/03 – 
08/03 

09/03 – 
11/03 

12/03 – 
14/03 

19/03 – 
19/03 

29/03 – 
30/03 

- 05/11– 
30/11 

Hac halilo lu 
X Nugget 
(dayan kl )   

2009 28/02 – 
06/03 

25/03 – 
27/03 

26/03 – 
02/04 

28/03 – 
05/04 

02/04 – 
09/04 

09/04 – 
12/04 

16/07– 
28/07 

10/11– 
27/11 

2010 20/02 – 
25/02  

05/03 – 
10/03 

08/03 – 
13/03 

12/03 – 
15/03 

19/03 – 
19/03 

29/03 – 
30/03 

- 10/11– 
17/11 

Hac halilo lu 
X Nugget 
(duyarl )   

2009 28/02 – 
11/03 

24/03 – 
27/03 

26/03 – 
05/04 

30/03 – 
07/04 

02/04 – 
09/04 

09/04 – 
13/04 

08/07– 
31/07 

30/10– 
23/11 

2010 20/02 – 
25/02  

05/03 – 
10/03 

08/03 – 
13/03 

12/03 – 
15/03 

19/03 – 
19/03 

30/03 – 
02/04 

- 01/11– 
20/11 

Hac halilo lu 
X San 
Castrase 
(dayan kl ) 

2009 26/02 – 
11/03  

24/03 – 
27/03 

28/03 – 
02/04 

30/03 – 
05/04 

02/04 – 
09/04 

10/04 – 
13/04 

16/07– 
28/07 

30/10– 
07/11 

2010 22/02 – 
25/02  

05/03 – 
08/03 

10/03 – 
11/03 

13/03 – 
14/03 

19/03 – 
19/03 

29/03 – 
30/03 

- 27/10– 
01/11 

Hac halilo lu 
X San 
Castrase 
(duyarl )   

2009 26/02 – 
11/03  

24/03 – 
27/03 

26/03 – 
05/04 

30/03 – 
07/04 

02/04 – 
09/04 

09/04 – 
13/04 

09/07– 
06/08 

30/10– 
30/11 

2010 20/02 – 
24/02  

05/03 – 
08/03 

08/03 – 
11/03 

12/03 – 
14/03 

19/03 – 
19/03 

29/03 – 
30/03 

- 06/10– 
20/11 
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Çizelge 3. Melez bireylere ait yaprak özellikleri

A aç Formu / Kombi

Hac halilo lu X Boccuccia 

Hac halilo lu X Ivonne Liverani 
Hac halilo lu X Nugget 
Hac halilo lu X
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M9 Anac  Üzerine A l  Farkl  Elma Çe itlerinde Hytec ve Vertical Axis Terbiye 
Sistemlerinin Erken Dönem Performanslar n n Belirlenmesi

Emine Küçüker , Yakup Özkan , Kenan Y ld z
Tokat Tar m l Müdürlü ü, 
Gaziosmanpa a Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal ma 2008 2009 y llar  içerisinde, Gaziosmanpa a Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ara t rma ve 

Uygulama Bahçesi’nde yürütülmü tür. Bu amaçla 2007 y l nda, 3x1.5m mesafe ile dikilen  M9 anac  üzerine 
a l  ‘Fuji’, ‘Jonagold’, ‘Granny Smith’ ve ‘Golden Reinder’ çe itlerinin erken dönem performans  üzerine Hytec 
ve Vertical Axis terbiye sistemlerinin etkisi incelenmi tir.

herek kombinasyonu üzerinde geli tirilen a açlarda; meyve dal  say s  (adet/a aç), çe it gövde kesit 
alan  (cm²), taç hacmi (m ), a aç ba na verim (kg), dekara verim (kg) verim etkinli i (kg/cm²), meyve a rl  
(g), meyve eti sertli i (kg), SÇKM (%), titre edilebilir asitlik gibi vejetatif ve generatif geli im kriterlerine ait 
gözlem ve ölçümler yap lm t r. Ara t rma sonuçlar na göre 2008 y l nda, incelenen özellikler bak m ndan 
terbiye sistemlerinden kaynaklanan belirgin bir farkl l n meydana gelmedi i gözlenmi tir. 2. ürün y l nda en 
yüksek de erler dikkate al nd nda; Jonagold/Vertical Axis kombinasyonunda a aç ba na verim 10.65kg, 
dekara verim 2365.90 kg, verim etkinli i 1.45 kg/cm², Fuji/Vertical kombinasyonunda taç hacmi 10.96  m
gövde kesit alan  8.01 kg/ cm²  olarak tespit edilmi tir.

Elma, M9, terbiye sistemleri, a aç geli imi, verim ve meyve kalitesi

study was carried out in Horticultural Department of Agricultural Faculty of Gaziosmanpa a 

l area (cm²), canopy volume (m
(kg/cm²), average fruit weight (g), MES (kg), SÇKM (%), titretable acids 

Axis combination 10.65 for yield per tree, 2365.90 kg for yield per decree,, 1.45 kg/cm²  for  
yield efficiency, In Fuji/Vertical Axis combination 2.74 m³ for canopy volume.

Giri
Elma, l man iklim meyve türleri 

içerisinde Dünya’da üretimi en fazla yap lan 
türdür (Özkan ve ark., 2009). Türkiye, dünya 
elma üretiminde ön s ralarda olmas na ra men 
dekara dü en verim yönünden Avrupa Birli i 
(AB) ortalamas n n % 35 40’  kadard r (Çay ve 

Geleneksel meyve bahçelerinde ekonomik 
anlamda verim geç ba lad  için bahçe tesis 

masraflar ndaki faiz birikimi, ço u kez en 
önemli maliyet kalemi olur. Ancak meyve 
bahçesinin üretime ba lama süresi 
k salt ld nda birikmi  faiz maliyeti azal r. 
Erkenci üretim, yeni çe itlerin üreticisine, daha 
yüksek fiyat avantaj ndan yararlanma imkân n  
da sa lar (Barritt, 1992).

Modern meyve yeti tiricili inde temel 
amaç, a açlar  erken y llarda meyveye yat rmak 

zl  verim elde 
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etmektir (Küden, 1998). Modern meyvecilikte 
budama ve terbiye sistemi yüksek verimin 
hedeflendi i yerlerde en önemli etmenlerden 
birisidir ve meyve bahçesinden beklenen erken 
verim ve yüksek meyve kalitesini do rudan 

Türkiye’nin dünyada önde gelen elma 
üreticisi ülkelerle rekabet edebilmesi için bodur 
anaçlar üzerinde gündemde olan çe itlerin 
yeti tiricili ine öncelik vermesi gerekir. 

Yap lan bu çal mayla ülkemizde son 10 
y ld r h zl  bir geli me gösteren bodur elma 
yeti tiricili inde, dünyada yayg n olarak 
kullan lan Hytec ve Vertical Axis  terbiye 
sistemlerinin ülkemiz elma yeti tiricili inde de 
kullan m durumuna k tutabilmek ve bu 
sistemlerin M9 anac na a l  farkl   elma 
çe itlerinde verim ve meyve kalitesi üzerine 

ni saptamakt r. 

Materyal ve Yöntem

Deneme Alan  Özellikleri
Çal ma, Gaziosmanpa a Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 
Ara t rma ve Uygulama Bahçesi’nde 2007 
y l nda kurulmu  olan destek sistemli bodur 
elma bahçesinin bir bölümünde 2008 ve 2009 
y llar nda yürütülmü tür. M9 anac  üzerine a l  

Fuji elma çe itlerinde
a aç/da) ve Vertical Axis (3x1.5m) (222.22 
a aç/da) terbiye sistemleri uygulanm t r.

Yöntem

Sistemde her çe idin do al büyüme 
habitüsü ve do al meyve olu turma 
yetene inden faydalan lmas  amaçlanm t r. 
Genellikle M9 ve M26 anaçlar  kullan l r. 
A açlar 3 m yükseklikte tek veya 3 telli sistemle 

dikey ve ana gövde boyunca küçük çapl  meyve 
dallar ndan olu maktad r. A aç geli imi 
boyunca uç tomurcu un hakimiyetini devam 
ettirmek için zay f meyve dallar n n geli imini 
sa lamak önemlidir (Lespinasse ve Delort, 

yap lmaz. M9 anac  üzerindeki çe itlerde 

vejetatif büyüme ve meyve verimi aras nda iyi 
bir dengenin sa lanmas  için 12
dal  olu umu sa lanmal d r (Lauri ve 
Lespinasse, 2000). Dallar n say s  budama ile 

Bu sistem 1980’li y llar n sonunda Barritt 
taraf ndan meyveleri güne  yan kl ndan 
korumak amac yla Slender Spindle ile Vertical 
Axis sistemlerinin kombinasyonu eklinde 
geli tirilen bir terbiye eklidir. Sistemde 
a açlar n erken ya larda verime yat r lmas , 
düzenli verim al nmas , meyve kalitesinin 
yükseltilmesi ve i çili in azalt lmas  
hedeflenmi tir. Lider dal n her y l budanmas  
veya ba lanmas  ile gücü kontrol edilerek yan 
dal geli imi te vik edilmektedir. Hytec 
sisteminde aç k bir taç ekli olu turularak daha 
iyi k da l m  sa lan r (Wertheim, 1983; 

Ara t rmada ncelenen Parametreler ve 
statistik Analiz

Meyve dal  say s  (adet/a aç):
döneminde a aç üzerinde bir, iki ve üç ya l  
dallar üzerinde meydana gelen meyve dallar n n 
(topuz, karg  ve dalc k ) say lmas  ile 
belirlenmi tir.
Çe it gövde kesit alan  (cm
periyodunda her a açta a  yerinin 15 cm 
üstünden gövde çaplar n n kumpas 

ile her iki yönden 
ölçülmesi ve ortalamas n n al nmas  ile ortalama 
gövde çap  (R) belirlenmi  ve “Alan= r ” 
formülü kullan larak gövde kesit alanlar  
hesaplanm t r. 
Taç hacmi (m Dinlenme döneminde her 
a açta taç izdü ümlerinden her iki yönden tac n 
en de erlerinin belirlenmesinin ard ndan ilk ana 
daldan itibaren taç yüksekli i ölçülerek tac n 
geometrik ekline göre taç hacmi (V= r
hesaplanm t r (Y ld r m ve Çelik, 2003).
A aç ba na verim (kg/a aç): Her bir a açtan 

dilen tüm ürünün tart lmas  ile a aç ba na 
verim elde edilmi tir.
Verim etkinli i (birim gövde kesit alan na 
dü en verim) (kg/cm A aç ba na verimin 
gövde kesit alan na oranlanmas  ile saptanm t r.
Ortalama meyve a rl  (g): Her a açtan 
al nan 10 adet meyvenin 0.01 g hassasl ktaki 

tart lmas  ile hesaplanm t r.
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a açtan al nan 10 adet meyvenin en (mm) ve 
boylar  (mm) kumpas ile ölçülmü tür.
Meyve eti sertli i (MES) (kg): kerrürden 
al nan 10 adet meyvenin ekvatoral bölgesinde üç 
farkl  yerde kabuk kesilerek penetrometre 

–
ile 11.1 mm’ lik uç kullan larak 

ölçülmü tür.
Suda çözünebilir kuru madde miktar  
(SÇKM) (%): rtli i ölçülen 
meyvelerden elde edilen ve filtre ka d ndan 
süzülen meyve sular ndan al nan örneklerin 
SÇKM içerikleri el      refraktometresiyle 

% olarak belirlenmi tir.
Filtre ka d ndan süzülen meyve sular n n 

pH de erleri pH metrede 
ölçülmü tür.

ka d ndan süzülen meyve sular n n pH metrede 
8,1 de erine ula ncaya kadar 0,1 N sodyum 

 esas al narak malik asit 
cinsinden ölçülmü tür.
statistik Analiz: Deneme tam ansa ba l  

deneme deseninde faktöriyel düzende 4 çe it ve 
2 terbiye sisteminde 3 tekerrürlü olarak 
kurulmu tur. Her tekerrürde 3 a aç 
kullan lm t r. SAS paket program  kullan larak 
varyans analizi yap lm  uygulama ortalamalar  
Duncan çoklu kar la t rma testi ile 
kar la t r lm t r.

Bulgular ve Tart ma 
2 y l yürütülen bu çal mada, M9 üzerine 

a l  4 farkl  elma çe idine uygulanan Hytec ve 
nin a açlar n 

vegetatif ve generatif geli im düzeylerine etkisi 
incelenmi tir. 

irinci y l (2008) yap lan gözlemler 
sonucunda belirlenen meyve dal  say lar  
Çizelge 1’de verilmi tir. ncelenen özellik 
bak m ndan çe it x terbiye sistemi interaksiyonu 
önemli bulunmu tur. Di er taraftan çe itler 
aras nda önemli bir fark n oldu u ve Granny 
Smith çe idinde en fazla meyve dal  (17.39 adet) 
saptan rken Jonagold çe idinde en az meyve dal  
(3.67 adet) olu umu gözlenmi tir.  Çe it gövde 
kesit alan  aç s ndan yap lan kar la t rmada, 
2008 y l  verilerine göre hem çe it x terbiye 

aras nda önemli bir farkl l k belirlenememi  
ancak çe itler aras ndaki fark n istatistiki olarak 
önemli oldu u saptanm t r. A açlarda taç 
geli imini ifade etmek amac yla ölçülen taç 
hacmi de erleri ilk y lda çe it ve terbiye 
sistemine göre önemli bir farkl l k göstermedi i 
görülmü tür. 2008 y l nda taç hacmi üzerine 
yaln zca çe itlerin etkili oldu u saptanm t r. 
2008 y l  verilerine göre terbiye
aras nda fark görülmemesinin nedeni terbiye 
sistemlerinin olu turulmas na 2008 y l nda 
ba lanm  olmas  bu nedenle de a aç 
boyutlar n n ve sürgün uzunluklar n n benzer 
olmas ndan kaynakland  belirlenmi tir.

kinci y l (2009) verilerine göre m
dal  say lar  incelendi inde interaksiyon etkisi 
önemli bulunmu tur. Çe it kesit alan  de erleri 
bak m ndan çe it x terbiye sistemi interaksiyonu 
ile terbiye sisteminin etkisi önemsiz bulunurken, 
çe idin ana etkisi önemli bulunmu tur. Jonagold 
çe idi (7.45 cm²) di er çe itlere göre daha 
yüksek kesit alan  olu turmu tur. Elstar/P 22 ve 
Sampion/M 26 kombinasyonlar  ile Slender 

kar la t r ld  bir çal mada; ayn  anaç ve çe it 
kombinasyonlar  ile ayn  dikim yo unluklar nda 
gövde kesit alan  bak m ndan terbiye sistemleri 
aras nda fark görülmezken, Elstar/P 22 

kombinasyonuna göre yakla k % 50 oran nda 
daha dü ük gövde kesit alan  saptanm t r (Buler 
ve ark., 2001). Yine Özkan ve ar
farkl  elma çe idi üzerine Vertical Axis terbiye 
sisteminin vegetatif ve generatif geli im üzerine 
etkilerini inceledikleri çal mada ayn  dikim 
yo unlu u ve ayn  terbiye sisteminde gövde 
kesit alan  ve taç hacmi de erleri bak m ndan 
çe itler aras ndaki fark n istatistiki olarak önemli 
oldu unu ortaya koymu lard r. 2009 y l  
verilerine göre; Taç hacmi üzerine interaksiyon 
etkisi önemli bulunmu tur. Deneme sonunda en 
yüksek taç hacmi Fuji/Vertical Axis 
kombinasyonunda (2.74 m³) saptanm t r. 

biye sistemleri aras nda ise, Vertical Axis 
sistemi (1.83m³) uygulanan a açlar n taç hacmi 
Hytec (1.25m³) uygulananlara göre daha yüksek 
olarak belirlenmi tir. Vertical Axis sistemi 
olu turulma özellikleri bak m ndan Hytec 
sistemine göre daha büyük taç yap s  olu turmu  
bundan dolay  taç hacmi de erleri bak m ndan 
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yüksek sonuçlar vermi tir (Çizelge 1). Bu 
sonuçlar taç yap s na çe it özelliklerinin ve 
terbiye sisteminin etkili oldu unu (Y ld r m, 

çal malar ile örtü mektedir. Terbiye 
sistemlerinin taç hacmi üzerine etkilerinin 
incelendi i benzer çal malarda; Slender 

taç hacim de erleri al nm  Merkezi Lider/M 7 
/a aç) sisteminde taç hacmi en yüksek, 

/a aç) sisteminde 
ise en dü ük de erde oldu u belirlenmi  

A aç büyüklü üne göre verimi ifade 
etmenin en basit yolu gövde 

kesit alan na dü en verimi belirlemektir 
, 1995). lk y l verilerine göre (2008), 

çe it x terbiye sistemi interaksiyonunun a aç 
ba na verim, dekara verim ve verim etkinli i 
de erlerine etkisi önemsiz bulunmu tur. 
Denemenin ikinci y l nda (2009),  incelenen 
özellikler bak m ndan Çe it x terbiye s
interaksiyonu önemli bulunmu tur. En yüksek 
de erler dikkate al nd nda Jonagold/Vertical 
Axis kombinasyonunda a aca verim (10.65kg), 
dekara verim (2365.90 kg) ve verim etkinli i 
(1.45 kg/cm²) olarak tespit edilmi tir.  Nitekim 

3), M 26 anac  üzerinde 

sistemlerini uygulayarak a aç performans n  
izledikleri çal malar nda denemenin 3. y l nda 
Vertical Axis sistemi uygulad klar  a açlarda 
di er iki sisteme göre verimi daha yüksek 

lmu lard r. Szczygie ve Mika (2003), M 9 ve 
P 22 anaçlar  üzerine a l  Jonagold çe idinde 

ulam lar deneme 
sonunda dekara en yüksek verimi M 9 üzerine 
a l , Vertical Axis terbiye sistemi uygulanan 
a açlardan elde etmi lerdir. Bu konuyla ilgili 
yap lan baz  çal malar da a aç ba na verim ve 
verim etkinli i bak m ndan terbiye sistemleri 
aras ndaki farkl l klar n, a aç s kl  ve anac n 
ayn  oldu u durumda daha az oldu u, ancak 
farkl  anaç ve dikim yo unluklar nda etkinin 
daha net ortaya ç kt  ve ayn  s ra aral ndaki 
uzun a açlar k sa a açlara göre daha fazla k 
tuttu u ve daha verimli olduklar  vurgulanm t r 

Ortalama meyve a rl , meyve eni ve 
meyve boyu de erlerinde her iki deneme y l nda 
da terbiye sistemi ve interaksiyon etkisi önemsiz 
bulunmu tur. Deneme sonuçlar na göre meyve 

etkilenmemesi incelenen ara t rma bulgular  ile 

örtü mektedir. Nitekim;
anaçlar n n ve Palmet (4x4 m) ve Slender 

eyve kalitesi üzerine etkilerinin 
incelendi i benzer bir çal mada terbiye 
sistemlerinin meyve özelliklerine etki etmedi i 
bu kriterlerin daha çok ekolojik ko ullardan 
etkilendi i bildirilmi tir (Antognozzi ve ark., 

Her iki deneme y llar nda,  pH. SÇKM 
MES ve TEA de erlerine terbiye sistemi ve çe it 
x tebiye sistemi interaksiyon etkisi önemli 
görülmemi tir. ncelenen de erlere çe it 
özelliklerinin etkili oldu u belirlenmi tir. 
Empire ve Golden Delicious elma çe itl

sistemlerinin incelendi i çal mada Y

sistemlerinde. renk ve SÇKM de erlerinde baz  
y llar a r  gölgelemeden kaynaklanan 
azalmalar n oldu u görülmü tür (Robinson ve 

Sonuç 
Deneme sonuçlar na göre modern terbiye 

sistemleri kullan larak yo un dikim s kl nda 
dikimin ilk y llar nda verim al nabilmi tir. 
Deneme y llar  ilerledikçe terbiye sistemleri taç 
geli imi de erleri bak m ndan farkl l klar 
olu turmu tur. Vertical Axis sistemi (1.83 m³) 
Hytec sistemine göre (1.25 m³) daha yüksek taç 
hacmi olu turmu tur. Denemenin ilk y llar nda 
ayn  anaç ve dikim s kl nda gövde kesit alan  
üzerine terbiye sistemlerinin etkisi önemsiz, 
çe itlerin ana etkisi önemli bulunmu tur. 
Jonagold çe idi en yüksek gövde kesit alan  
(7.45 cm²) olu turmu tur.  Deneme sonunda 
çe it x terbiye sistemi interaksiyonunun verim 
de erleri üzerine etki etti i saptanm t r.  

da a aca 

verim etkinli i (1.45 kg/cm²) olarak tespit 
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edilmi tir.  Vertical Axis sisteminde 1887.6 
kg/da verim elde edilmi tir. Dal e me teknikleri 
kullan larak uygulanan terbiye sistemlerinin 
olu turulmas  yo u
erkencilik aç s ndan faydal  bir uygulama 
sa lam t r.

Decidious trees: a. Brief ntroduction, Hort. Sci. 

dwarf and semidwarf apple trees on yield, ts 

Çay, ., Tar , A.F., Dinç, N., Bitgi, S., Özbahçe, A., 
Palta, Ç. ve O. Okur, 2009. Farkl  Sulama 
Programlar n n M9 Anac na A l  ‘Granny 
Smith’ Elma A açlar n n Verim ve Kalite 
Özellikleri Üzerine Etkisi. TABAD 2(2):73

nd nrow spacing on early performance 

Küden, A., 1998. Ülke Ölçe inde Meyvecilik 
Geli tirme Entegre Projesi, Elma   E itim 
Program  I, Ç. Ü. Pozant  Tar msal Ara t rma ve 

Özkan, Y., Küçüker, E., Özdil, S., Engin, K., Mehter, 

M 27 Üzerine A l  Amasya Misketi. Topaz ve 
Cooper 42 Çe idinde A aç ve Meyve 
Özellikleri. Tar m Bilimleri Ara t rma Dergisi. 

of “Golden Delicious” and “Royal Gala” apples. 

Y ld r m, F., 2002. M9 Anac  Üzerine A l  Baz  
Elma Çe itlerinde Tek, Çift ve Üç S ral  Dikim 
Sistemlerinin Kar la t r lmas , Ankara 
Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Doktora Tezi, 

Y ld r m, Çelik, 2003. anac  üzerine a l  
baz  elma çe itlerinde tek, çift ve üç s ral  dikim 
sistemlerinin kar la t r lmas , Türkiye IV. 
Bahçe Bitkileri Kongresi: S(22),Antalya.
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. M9 anac  üzerine a l  farkl  elma çe itlerinde baz  vegetatif özellikler
Çe it Meyve Dal  Say s Çe it Gövde Kesit 

Alan  (cm²)
Taç Hacmi (m

öd öd öd

Çe it 
amas

Ortalamas
x: Ayn  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark önemli de ildir (p>0,05)
öd: Çe it x terbiye sistemi interaksiyonu 0,05 ihtimal seviyesinde önemsizdir.

Çizelge 2. M9 anac  üzerine a l  farkl  elma çe itlerinde verim de erleri.
Çe it A aç ba na verim 

(kg/a aç)
Verim etkinli i 

(kg/ cm²)

öd öd öd

Çe it 
Ortalamas

Ortalamas
x: Ayn  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark önemli de ildir (p>0,05)
öd: Çe it x terbiye sistemi interaksiyonu 0,05 ihtimal seviyesinde önemsizdir.
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Çizelge 3. M9 anac  üzerine a l  farkl  elma çe itlerinde baz  meyve özellikleri
Çe it Meyve a rl

öd öd öd öd öd

Çe it 
Ortalamas

Ortalamas
x: Ayn  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark önemli de ildir (p>0.05)
öd: Çe it x terbiye sistemi interaksiyonu 0,05 ihtimal seviyesinde önemsizdir.

Çizelge 4. M9 anac  üzerine a l  farkl  elma çe itlerinde baz  meyve özellikleri.
Çe it SÇKM (%) Meyve eti sertli i 

öd öd öd öd öd öd öd öd

x: Ayn  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark önemli de ildir (p>0.05)
öd: Çe it x terbiye sistemi interaksiyonu 0,05 ihtimal seviyesinde önemsizdir

Çe it 
Ortalamas

Ortalamas
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Amasya Elmas  Genotiplerinin Bitkisel Geli imi Üzerine Klon Anaçlar n Etkisi

, Muharrem Özcan , Aysen Koç , dris Macit
Tar msal Ara t rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü Ankara, Ondokuz May s Üni

Fakültesi, Karadeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü

Özet
Elma klon anaçlar n n Samsun ko ullar nda Amasya Elmas  genotiplerinin bitkisel geli imi üze

etkilerini belirlemek amac n  güden bu çal ma 2002 2010 y llar  aras nda Karadeniz Tar msal Ara t rma 
Enstitüsü’nün Ç narl k Deneme Alan ’nda tesis edilen bahçede yürütülmü tür. Çal mada 4 elma klon anac  
(M9, M26, MM 106, MM 109), 14 Amasya Elmas  genotipi (Amasya Elmas , Ka el 20, Ka el 31, Ka el 37 
çe itleri ile 05 AE 09, 05 AE 13, 05 AE 15, 05 AE 21, 05 AE 22, 05 AE 31, 60 AE 04, 60 AE 08, 60 AE 12, 60 
AE 20 klonlar ) olmak üzere toplam 56 kombinasyon yer alm t r. Tesadüf Bloklar nda Bölünmü  Pa
deneme deseninde kurulan çal mada 2005 y l ndan itibaren 6 y l boyunca her kombinasyonun gövde kesit 
alanlar  (cm ) al nm t r. Taç hacimleri (m ) ise 2010 y l nda ölçülmü tür. Al nan de erlere istatistiki analiz 
uygulanarak farkl l klar ortaya konmu tur.

Bu çal ma ile klonal elma anaçlar n n, 14 farkl  Amasya Elmas  genotipinde bitkisel geli imi üzerine 
etkisi belirlenmi tir. Böylece Orta Karadeniz Bölgesinde klasik meyvecilikten modern meyvecili e geçi te 
klonal anaç seçiminde, dikim s kl klar n n belirlenmesinde ve kombinasyonlar n olu turulmas nda üreticiler için 
gerekli veriler sa lanm t r.

elma, klon anaçlar , gövde kal nl , taç hacmi, s k dikim

his study was conducted out in an orchard established in Ç narl k Experiment Station of The Black

Amasya

Amasya Elmas , Ka el 20, Ka el 31, 
Ka el 37

Giri
Elma Antarktika hariç bütün k talarda, l man 

iklime sahip bölgelerde ve tropik bölgelerin yüksek 
rak mlarda yeti tiricili i yap lan bir meyve türüdür. 
Farkl  ekoloji ve toprak yap lar na uygun çe it ve 
anaç zenginli i nedeniyle iklim ve toprak özellikleri 
iste i aç s ndan en esnek meyve türlerinden birisidir. 
Bu türde ülkemiz oldukça geni  bir çe it 
zenginli ine sahiptir. Ancak bunlar n çok az  

aç s ndan önem kazanm t r. Türkiye  yakla k 
çe ite (Özbek, 1977) sahip elma 

gen merkezlerinden biri olmas na ra men  
yabanc  çe itlerin bask s  alt nda kalm  ve elma 
üretim deseninde Amasya Elmas  d nda  yerli 
çe itler yer alamam t r. Amasya Elmas  
çe idimiz de periyodisite göstermesi nedeni ile

Ülkemiz aç s ndan büyük öneme sahip 
Amasya Elmas ’n n orijini Anadolu’dur. Meyveleri 
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orta büyüklükte, kar n taraf  geni çe, kabu u ince, 
sert, mumlu, güne  gören k s mlar koyu
di er k s mlar aç k k rm z  ve yer yer parlak ye il 
zemin rengi gözükmektedir. Meyve eti hafif 
ye ilimtrak beyaz, tatl , sulu, gevrek dokuludur. 
Eylül ay n n ikinci yar s nda veya ekim ay  ba nda 
toplanan meyveler iyi muhafaza ko ullar nda May s 
ay na kadar dayanabilmektedir. yi bir yeme 

kokusu ve aromas  vard r. Bir y l çok meyve verir, 
bir y l dinlenir. Bu haliyle mutlak periyodisite 
gösterir. Türkiye’nin hemen bütün bölgelerinde 
yayg n yeti tiricili i yap lmaktad r. Çe itte 
yap lacak iyile tirmelerle Türkiye elmac l k 
sektöründe belirli bir yeri olan Amasya elmas  
daha fazla ilgi çekecektir (Gürbüz, 1977; Özbek 
1978; Öz ve ark. 1991, Dündar ve ark. 1995; 

Amasya Elmas yla ilgili olarak ilk ke
Eltez ve Ka ka (1985) Ni de yöresinde 
yapt klar  seleksiyon çal mas yla Ka el elmas  
olarak adland r lan ve birbirinden farkl  52 klon 
belirlemi ler ve bu klonlar  muhafaza alt na 
alm lard r. Ka ka ve Küden (1992) KA EL 
elmalar n n farkl  klonal anaçlar üzerindeki 
davran lar n  incelemek amac yla Çukurova 
Üniversitesi Pozant  Tar msal Ara t rma 
Merkezinde 1984 y l nda ba lad klar  çal mada 
Ka el 20, Ka el 31 ve Ka el 37 tiplerinin farkl  
anaçlar üzerinde olumlu özellik gösterdiklerini 
bildirmi lerdir

Amasya Elmas n n olumlu özelliklerini 
koruyarak dezavantaj unsurlar n  gidermek 
amac yla Kaplan ve arkada lar  taraf ndan 

ba lanan kapsaml  çal man n ilk dilimi 2000 
y l  sonunda sonuçlanm ; ve bu a amada 27 

ya Elmas  klonu seçilmi tir (Kaplan ve 
ark. 2003). 2001 y l nda, bir taraftan bu 
klonlardan en üstünlerini belirlemek amac yla 
“Klon Seleksiyonu II” a amas na geçilirken 
di er taraftan da Amasya Elmas ’n n modern 
meyvecilikteki yerini alabilmesi için bu kl
en uygun klon anaçlar n belirlenmesi çal malar  
ba lat lm t r.

Meyvecilikte geli mi  birçok ülkede 
klasik yeti tiricilik sistemleri yerini s k dikimle 
yap lan modem meyvecili e b rakm t r. Bodur 
anaç ve spur çe it kullan larak yap lan s k dikim 

eya yo un yeti tiricilik sisteminde birim 
alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün 

al nmakta, ürün maliyeti azalmakta, bahçenin 
ürüne yatmas  erkene al nmakta, meyilli ve hatta 
küçük alanlarda da meyvecilik 
yap labilmektedir. Elma yeti tiricili inin en 
önemli a amalar ndan birisi anaç seçimidir. Her 
bir anac n özellikleri farkl  oldu undan toprak 
yap s , üzerine a lanacak çe it, ekonomik 
durum, yeti tiricinin teknik bilgisi  gibi faktörler 
göz önüne al narak anaç seçimi yap lmal d r. 
Di er l man iklim meyve türleri ile 
kar la t r ld nda elma yeti tiricilerinin en 
önemli avantaj , farkl  geli me karakterlerinde 
ve özelliklere sahip anaçlar n varl d r.

Türkiye elma yeti tiricili i 1970’li y llara 
kadar çö ür anaçlar üzerine a l  ve kuvvetli 
geli en çe itlerin a lanmas  ile yap lmaktayd . 
Bu y llarda ba layan anaç çe it çal malar  ile 
farkl  klon anaçlar n ve yeni çe itlerin 
performanslar  ortaya konulmu tur. Ara t rma 
sonuçlar  ile beraber modern meyvecili e do ru 
h zl  geçi  olmu tur.  Karadeniz Bölgesi’nde 
modern meyvecili in benimsenmesi çok parçal  
ve da l k arazi yap s  nedeniyle di er 
bölgelerden geç olmu tur. Halen bu geçi  süreci 

Bu çal ma, klonal elma anaçlar n n, 
Samsun ko ullar nda Amasya Elmas  
genotiplerinin bitkisel geli imine etkisini 
belirleme amac yla yap lm t r. Ayr ca, Orta 
Karadeniz Bölgesinde klasik meyveciliktem 
modern meyvecili e geçi te klonal anaç 
seçiminde, dikim s kl klar n n belirlenmesinde 
ve kombinasyonlar n olu turulmas nda ür
için gerekli verilerin  sa lanmas  hedeflenmi tir

Materyal ve Yöntem
Çal ma 2002 2010 y llar  aras nda 

Karadeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nün 
Ç narl k Deneme Alan ’nda tesis edilen bahçede 
yürütülmü tür.

Çal mada M9, M26, MM 106 ve MM 
olmak üzere 4 elma klon anac  

kullan lm t r. Bu anaçlar geli me kuvvetine 
göre bodur (M9), bodur yar  bodur (M26), yar  

s n fland r lmaktad r (Özongun 2011). Bu 
anaçlar n her birine 14 Amasya Elmas  genotipi 

sya Elmas  (05 AE 32), Ka el 20, Ka el 
31, Ka el 37 çe itleri ile 05 AE 09, 05 AE 13, 05 

04, 60 AE 08, 60 AE 12, 60 AE 20 klonlar ] 
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a lanm ,  böylece 56 anaçXçe it 
kombinasyonu olu turulmu tur.

‘Tesadüf Bloklar nda Bölünmü  
Parseller’deneme deseninin uyguland   
çal mada,  3 tekerrür ve her tekerrürde 3 bitki 
olacak ekilde dikim yap lm t r. S ra aral k 
mesafeleri M9 ve M26 anaçlar na a l  

anac yla olu turulan kombinasyo
olarak tutulmu tur. Modifiye lider terbiye 

sistemi uygulanm t r. Deneme süresi boyunca 
normal bak m i lemleri eksiksiz olarak yerine 
getirilmi tir. 
Gövde Kesit Alan  (cm2): A  noktas ndan 15 
cm yükseklikten gövde çevresi ölçülmü  ve 
gövde kesit alan  bulunmu tur 
1997). Bu ölçüm 2005 y l ndan itibaren her y l 
vejetasyon döneminin biti inde yap lm t r.
Bitki Boyu (m): eritmetre ve mira ile bitki boyu 
ölçümleri yap lm t r.
Bitki Eni (m): A aç tac n n yay ld  mesafe, her 
bir a aç için Kuzey Güney ve Do u Bat  
yönlerinde eritmetre ile ölçülerek ortalamas  
al nm t r.
Bu ölçümler geli me peryiyodu sonunda aral k 
ay nda yap lm t r.  
Taç Hacmi (m3): 2010 y l nda yap lan ölçümlere 
ba l  olarak a a daki e itlikte belirlenmi tir 

Taç Hacmi (4/3) a
a= Taç geni li inin yar s , m

L= Taç Yüksekli i, m  

m’dir.
2010 y llar nda al nan  kay tlar JMP 

istatistik program nda de erlendirilmi lerdir. 

Bulgular ve Tart ma
Gövde Kesit Alanlar

Çizelge 1’de  elma klon anaçlar n n gövde 
kesit alanlar na etkisi verilmi tir. 2005 y l ndan 
2010 y l na kadar takip edilen bu süreçte bütün 
y llar anaçlar aras ndaki farkl l k istatistiki 
bak mdan  çok önemli ç km t r. Beklendi i gibi 
zay f geli en M9 anac  her y l en zay f geli en 
anaç olmu  ve 2010 y l  sonunda 106,5 cm
gövde kesit alan yla son grubu olu turmu tur. 
Kuvvetli geli en MM 109 klon anac  ise bütün 
y llarda en fazla gövde kesit alan n  veren anaç 

olmu ; 2010 y l  sonunda 154,6 cm2’lik gövde 
kesit alan  ile ilk grubu olu turmu tur. Zay f
kuvvetli geli en M26 ve orta kuvvetli geli en 
MM 106 anaçlar  ise ba lang çtan beri ayn  

ta) geli mi  ve istatistiksel olarak 
ayn  gruba girmi lerdir.  Y llar içinde,klon 
anaçlara göre birim gövde kesit alanlar ndan 
al nan verim miktar  Çizelge 2’de verilmi tir. 
Bodur anaç M9; 816,3 g/cm kümülatif verim 
düzeyi ile di er anaçlara üstünlük sa lam t r.  
Yar  bodur geli en MM 106 anac  ise 720,0 

ile ikinci grubu olu turmu tur. En kuvvetli 
geli en MM 109 anac  ise 413,5 g/cm
düzeyi ile son s rada yer alm t r. 

Kullan lan anaç, a ac n verimlili i 
üzerine çe it kadar etki yapar. A aç tac  
küçüldükçe, a aç ba na verim azal rken birim 
alandaki a aç say s n n fazla olmas  nedeniyle 
birim alana verim artar. Anaçlar n verim 
etkinli inin hesaplanmas nda kullan lan en iyi 
yöntem, gövde kesit alan na verim de eridir 

sun artlar nda, 
klonal elma anaçlar n gövde kesit alanlar  
üzerine olan etkisi, benzer çal malarla (Camai 

Pamir ve Öz 1997; Mika ve Krawiec 1999; 
Ka ka ve Küden 1992; Özongun ve ark. 2010) 
paralellik göstermi tir. Bu çal mada bodur anaç 
M9’a göre yar  bodur bodur anaç M26 % 21,9; 
yar  bodur anaç MM 106 % 20,7 ve kuvvetli 
anaç MM 109 % 45,1 daha büyük gövde kesit 
alan  vermi tir.

Amasya Elmas  genotiplerinin gövde kesit 
alan na yapt klar  yapt klar  etki de y llar 
tibariyle istatistiksel bak m ndan çok önemli 

ç km t r (Çizelge 4).  60 AE 08 klonu  2005 
y l nda 37,80 cm gövde kesit aln yla en büyük 
de eri verirken, kuvvetli geli imini sürdürmü  
ve 2010 y l nda 157,04 cm de eri ile yine ilk 
grubu olu turmu tur. Ka el 37 çe idi ise 2005 
y l nda 25,04 cm gövde kesit alan yla en zay f 
geli en genotip olmu ; di er genotiplere göre 
zay f geli imini sürdürmü  ve 2010 y l nda da 

ile yine son grubu olu turmu tur. 
Di er 12 genotipin gövde kesit alanlar  bu iki 

otip aras nda de er alm t r. 
AnaçXçe it/klon kombinasyonlar n n 

gövde kesit alan na olan etkisi ise Çizelge 4’te 
görülmektedir.  Olu turulan 56 kombinasyon 
aras ndaki farkl l kta istatistiki aç dan çok 
önemli ç km t r. Zay f klon anac  olan M9’un 
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Elmas  ile olu turdu u kombinasyon en 
zay f geli meyi göstemi tir. Bu kombinasyonun 
2005 y l nda 19,98 cm olan gövde kesit alan  
2010 y l nda 84,33 cm olarak gerçekle mi  ve 
y llar itibar yla en küçük de eri vererek son 
grubu olu turmu tur. Kuvvetli geli en MM 109 
klon anac n n  60 AE 04 klonu ile olu turulan 
kombinasyonu 2005 y l nda 44,80 cm gövde 
kesit alan na sahipken  y llar itibar yle giderek 
daha kuvvetli geli mi  ve 2010 y l nda bu rakam 

’ye ç karak ilk grubu olu turmu tur. Bu 
sonuçla kombinasyonlar aras nda % 277’ye 
varan farkl l klar olu mu tur. 
Taç Hacmine Etki

Elma klon anaçlar n n bitki boyutlar  ve 
taç hacmine olan etkisi Çizelge 5’te verilmi tir. 
Klon anaçlar  aras ndaki farkl l k çok önemli 
(P<0.01) bulunmu tur. Bitki eni bak m nd
26, MM 106 ve MM 109 ayn  gruba girerken 
M9 ikinci grubu olu turmu tur. Bitki boyu 
bak m ndan ise orta kuvvetli MM 106 ile 
kuvvetli MM 109 anaçlar  birinci grubu, zay f
orta kuvvette geli en M26 ikinci grubu ve zay f 
geli en M9 üçüncü grubu olu turmu tur. Taç 
hacminde olu an gruplarda, bitki boyunda 
oldu u gibidir. M9 anac  17,44 m taç 
büyüklü ü ile son grubu olu tururken MM 109 
ve MM 106 anaçlar  s ras yla 23,45 m

hacimleri ile ilk grubu olu turmu lard r. M26 
anac  ise 20,90 m taç hacmi
aras nda yer alm t r. Bu de erlere göre M9 
anac na göre M26 anac  %19; MM 106 anac  % 
31; MM 109 anac  da % 34 daha büyük taç 
yapm t r. Ara t rman n yap ld  Samsun
Ç narl k beldesindeki toprak ve iklim ko ullar  
gerek bitki boyutlar  ve gerekse taç hacmi 
bak m ndan klon anaçlar n n aras ndaki farkl l k 
beklenildi i kadar büyük olmamas nda etkili 
olmu tur. Birim taç hacmine dü en verim 

) bak m ndan da klonlar aras ndaki 
farkl l k çok önemli ç km t r. M9 anac na a l  

olan kümülatif 
verim, M26 anac nda 2,73; MM 106 anac nda 
2,43; MM 109 anac nda ise 2,00 kg/m ’e 
dü mü tür. Gövde kesit alan na oldu u gibi taç 
hacmine verim bak m ndan da M9 anac  en 
olumlu sonucu; MM 109 anac  en olumsuz 
sonucu vermi lerdir

Amasya Elmas  genotiplerinin bitki 
boyutlar na ve taç hacmine olan etkisi de çok 
önemlidir. Çizelge 6’da görüldü ü gibi  bitki 

boylar  343 cm (60 AE 12) ile 401 cm (05 AE 

(05 AE 15) aras nda de i mi tir. Taç hacimleri 
(60 AE 12) ile en çok 24,08 

(05 AE 15) aras nda de i mi tir. Buna göre 
Amasya Elmas  genotipleri aras nda taç 
hacimleri bak m ndan %    55‘e varan bir 
farkl l k olu mu tur. 

Çizelge 7’de Amasya elmas  
genotiplerinin anaçlarla olu turduklar  
kombinasyonlarda verdikleri taç hacimleri 
görülmektedir. Bu çizelgede her klon anac  ile 
olu turulan 14 kombinasyon kendi içinde 
de erlendirilmi tir. Buna göre 05 AE 12 klonu 
ve Ka el 37 çe idinin  bütün anaçlarla 
olu turdu u kombinasyonlar en küçük de erleri 
vermi lerdir. Bu iki genotip di er genotiplere 
göre daha bodur geli mi lerdir. M9 anac na a l  

(05 AE 22) aras nda;  M26 anac na a l  

AE 13) aras nda; MM 106 anac na a l  

(60 AE 04) aras nda; MM 109 anac na a l  

(05 AE 21) aras nda taç hacimleri vermi lerdir. 
anaçXgenotip kombinasyonlar  aras nda % 75’e 
varan farkl l k ortaya ç km t r. 

Sonuç
2002 y l nda ba layan bu çal mayla da  

Amasya Elmas  genotiplerine en uygun 
olabilecek klon anaçlar n belirlenmesi 
amaçlanm t r. 8 y l süren ve çal man n 
sonucunda,  M9 klon anac , birim gövde kesit 
alan  (cm ) ve birim taç alan na (m
bak m ndan en olumlu sonucu vermi tir. Yar  
bodur MM 106 klon anac  da di erlerinden 

göstermi tir. Bu sonuçla; Amasya Elmas  
genotiplerinin, M9 ve MM 106 anaçlar  ile 
olu turduklar  kombinasyonlar n n modern 
meyvecilik plantasyonlar nda rahatl kla yer 
alabilece i görülmü tür. Ka el 37 ve 60 AE 12 
genotipleri di er genotiplere göre daha zay f 
geli mi lerdir. 14 Amasya Elmas  genotipinin  4 
farkl  klon anac yla olu turulan 56 

inasyonun bitkisel  geli imi bu çal mayla 
ortaya konmu tur. 
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5 Eylül,  

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Elma klon anaçlar n n gövde kesit alanlar na etkisi

Anaçlar
Gövde Kesit Alan  (cm

Ayn  harf ile gösterilen ortalamalar aras nda istatistiki olarak fark yoktur. (P<0.01)

Çizelge 2. Elma klon anaçlar n n elma genotiplerinin kümülatif verimleri üzerine etkileri
Anaçlar Y llara göre birim gövde kesit alan na verim (g/cm

Toplam  (Kümülatif)

Ayn  harf ile gösterilen ortalamalar aras nda istatistiki olarak fark yoktur. (P<0.01)
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Çizelge 3. Amasya elmas  genotiplerinin gövde kesit alanlar na etkisi
Gövde Kesit Alan  (cm

Elmas

60 AE 12 73,08 h

Ka el 20 73,73 g
Ka el 31 72,65 h
KA EL 37 

Ayn  harf ile gösterilen ortalamalar aras nda istatistiki olarak fark yoktur. (P<0.01)

Çizelge 4. Amasya Elmas  genotipxanaç kombinasyonlar n n gövde kesit alanlar na etkisi 
Gövde Kesit Alanlar  (cm

Amasya Elmas  /M9

60 AE 12 /M9 
114.96 t

Ka el 20/ M9 111.94 t
Ka el 31/ M9
KA EL 37 /M9

Amasya Elmas /M 26
39.53  o

KA EL 20 / M 26
Ka el 31 / M 26 7.99 t
KA EL 37 / M 26
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Çizelge 4’ün devam
155.29 b
154.70 b

A.Elmas / MM106
114.92 t

Ka el 20 / MM 106
Ka el 31/ MM 106
Ka el 37 / MM 106

A.Elmas  / MM 109

Ka el 20/ M109
Ka el 31/ MM109
KA EL 37 /MM 109

Ayn  harf ile gösterilen ortalamalar aras nda istatistiki olarak fark yoktur. (P<0.01)

Çizelge 5. Elma klon anaçlar n n bitki boyutlar  ve taç hacmine etkisi
Anaçlar Taç Hacmi** taç hacmine dü en kümülatif

Ayn  harf ile gösterilen ortalamalar aras nda istatistiki olarak fark yoktur. (P<0.01)
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Çizelge 6. Elma genotiplerinin bitki boyutlar  ve taç hacmine etkisi
Klon/Çe it Taç hacmi**

Ka el 20
Ka el 31
Ka el 37

Ayn  harf ile gösterilen ortalamalar aras nda istatistiki olarak fark yoktur. (P<0.01)

Çizelge 7. Amasya Elmas  genotiplerinin klon anaçlara göre olu turduklar  taç hacimleri (2010)
Taç Hacmi (m

Amasya Elmas

60 AE 12 

Ka el 20
Ka el 31
KA EL 37
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Bodur Elma Yeti tiricili inde Modern Terbiye Sistemlerinin Analizi

Yakup Özkan , Ya ar Akça , Kenan Y ld z , Çetin Çekiç , Mustafa Özgen
Küçüker
Gaziosmanpa a Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 
Tokat l Tar m Müdürlü ü Çiftçi E itim ube Müdürlü ü,
Gördes lçe Tar m Müdürlü ü

Özet
Çal ma, TÜB TAK’ n deste iyle 2006 2010 y llar  içerisinde, Gaziosmanpa a Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait Ara t rma ve Uygulama Bahçesinde yürütülmü tür. Projede, M 9, M
ve MM 106 anaçlar  üzerine a l  Fuji, Jonagold, Braeburn ve Red Chief elma çe itlerinde, farkl  s ra aras  ve 
üzeri dikim sistemleriyle modern terbiye sistemlerinin verim de erleri üzerine etkileri incelenmi tir. Ancak bu 
makalede M 106 üzerine a l  çe itlerin verim durumlar  incelenmemi tir. 

2010 y l  verilerine göre a aç ba na ve dekara verim s ras yla; M9/Fuji/Slender spindle(3x0.7) 
kombinasyonunda 7,32 ve 3484 kg, M9/Fuji/Vertical axis(3x1)’de 10,96 ve 3653 kg, M9/Fuji/Hytec (3x1.5) 

M9/Fuji/Super spindle(2x1) kombinasyonunda 6.99 ve 3496 kg olarak saptanm t r. Benzer ekilde 2010 y l  
verilerine göre Jonagold çe idinde a aç ba na ve dekara verim s ras yla; M9/Jonagold/Slender spindle(3x0.7) 
kombinasyonunda 5,74 ve 2734 kg, M9/Jonagold/Vertical axis(3x1)’de 7,41 ve 2471 kg, M9/Jonagold/Hytec 

/Jonagold/Super spindle(2x1) kombinasyonunda 6.90 ve 3448 kg olarak saptanm t r.
Yine 2010 y l  verilerine göre a aç ba na ve dekara verim; M 26/Braeburn/Slender spindle (3.5x1.5) 

Hytec (3.5x1.5) kombinasyonunda 11,34 ve 2154 kg olarak saptanm t r.  

Analysis of Modern Tra n ng Systems in Dwarfed Apple Growth

TUB TAK in Horticultural Department of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University during 2006
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Giri
Elma, dünyada yeti tiricili i en fazla 

yap lan meyve türlerinden biridir. Ülkemizde 
y ll k ortalama 2.700.000 ton üretim 
gerçekle mektedir. Bu üretimin ancak, 50.000 
ton gibi sembolik bir miktar n  ihraç 

Yeni elma çe itlerinin zaman 
kaybedilmeden üretime sokulabilmesi ancak M 
27, M 9, M 26 ve M 7 gibi bodur anaçlar üzerine 
a l  fidanlarla s k dikim (yo un) bahçelerin 
olu turulmas yla mümkündür  (Barritt 1972; 

; Özkan, 2004; Haak ve 
Kadaja, 2007). Bodur anaçlara a l  küçük 
a açlarda seyreltme, hasat, budama ve terbiye 
i lemleri daha kolay yap laca  için gerekli olan 
i gücü maliyeti azal r. Meyve üretiminde pestisit 
ve herbisit kullan m n n azalt lmas , tüketic
çevreciler ve meyve yeti tiricileri için bir ihtiyaç 
olmu tur. Meyve a açlar n n ilaçlanmas nda 
küçük a açlar, büyük a açlardan dekar ba na % 
75 daha az pestisite ihtiyaç duyarlar. 

Geleneksel yeti tiricilikte, kuvvetli ya da 
orta kuvvetli anaçlara a l  büyük a açlarda, 
tac n büyük bir k sm  gölgelenir ve yüksek 
meyve kalitesi için ihtiyaç duyulan güne  

ndan daha az faydalan l r. Halbuki, bodur 
anaçlar üzerindeki a açlarda tac n çok büyük bir 
oran  yeterli güne   al r ve meyve kalitesi 
yük

Elma yeti tiricili inde ilk y llarda yüksek 
erkenci üretim isteniyorsa, a aç destek 
sistemlerinden baz lar n n kullan lmas  

Ba ar l  bir bodur elma bahçesi sistemi, anaç, 
a aç s kl , a aç düzenlemesi, fidan kalitesi, 

sistem elemanlar n n bir araya getirilip 
düzenlenmesiyle olu ur (Heinicke, 1975). 

Bodur bir elma bahçesinde hangi terbiye 
sisteminin kullan laca  aç kça belli olmal d r. 
Bugün bodur elma yeti tiricili inde Hollanda’da 
Slender spindle, Fransa’da Vertical axis ve 
Solen, Amerika’da Hytec sistemleri yayg nd r. 
Türkiye’de son 10 y ld r yo un olarak bodur 
fidanlarla meyve bahçeleri olu turulmu tur. 
Ancak, Avrupa’da ve Amerika’da ayn anaç ve 
çe itlerin kullan lmas yla elde edilen verimin 
yar s na ancak ula labilmi tir. Üreticilerimiz, ya 

eksikli inden dolay  istenilen verimi elde 
edememektedirler (Özkan, 2004). 

Bugün dünyada, modern meyvecili
geli ti i ülkelerde, a açlar n geli imi ve meyve 
kalitesi üzerine farkl  terbiye sistemi, anaç ve 
dikim sistemlerinin etkisinin incelendi i birçok 
çal ma vard r (Gandev, 2007; Fan Xiu Fang ve 

Bodur a açlar mevcut ktan küçük taç 
yap lar  nedeniyle daha fazla faydalan rlar 
(Tukey, 1990; Barritt, 1992). Dekar ba na 
yüksek erkenci üretim sadece h zl  geli en ve 
bodur anaçlara a l  a açlarla mümkündür. 

gibi bodur anaçlar, gövde veya lider dal deste i 
olmadan a r ürün yükünü ta yamazlar. E er 
bodur a açlardan erken üretim bekleniyorsa, 
destek sistemi, bir tercih de il, zorunluluktur 

Polonya’da, M 9 ve P 22 anac  üzerine 
a l  Jonagold çe idiyle 3,5x1.0 ve 3.5x1,3 m 
s kl nda slender spindle ile 3,5x1,0 ve 3.5x0,7 
m s kl nda vertical axis terbiye sistemleri 
denenmi , sonuçta dekara en yüksek verim, M 9 
üzerine a l  vertical axis terbiye siste
a açlardan elde edilmi tir. Meyve kalitesinde 
pek farkl l k görülmemi tir (Szczygie ve Mika, 

1985 y l nda Washington’da yap lan bir 
ara t rmada; Granny Smith elma çe idinde M26 
ve  Mark anaçlar  ile, hektara 889 a aç dikilerek 

6, M9 ve Mark anaçlar  ile 
hektara 1270 a aç dikilerek Vertical Axis , M9 
ve M26 anaçlar  ile hektara 1667 a aç dikilerek 
Slender Spindle  terbiye sistemlerinde üç 
büyüme mevsiminde  klanma ve meyve 
kalitesi verileri al nm t r. Vertical Axis a açlar  
aha uzun ve büyük taç olu tururken, Merkezi 

lider terbiye sistemli a açlar daha k sa ve daha 
küçük taç olu turmu lard r. Hektara toplam 
yaprak alan  ve klanma yüzdesi Slender 
Spindle sistemde daha çok,  Merkezi lider 
sistemde daha az bulunmu tur. En yük
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23,3 ton/ha ile M9 anac  üzerine a l  ve Slender 

16 ton/ha ile M9 anac  üzerine a l  ve Vertical 
Axis terbiye sistemi olan parsel ve M26 anac na 
a l  ve Merkezi lider terbiye sistemine sahip 

el 6,9 ton/ha verim ile takip etmi tir (Barritt, 

Terbiye sistemlerinin ve anaçlar n 
meyvenin karakteristik özelliklerine etkisi 
konusunda kan t bulunamam t r. Yap lan bir 
denemede Golden Delicious çe idinde en iyi 
üretim, Slender Spindle terbiye s
ve M9 anaçlar  kullan ld nda gerçekle mi tir 

2000 y llar  aras nda Poznan’da 

çe itlerinde M.9 ve M.26 anaçlar  ile Spindle ve 

ve geli im üzerine etkileri incelenmi tir. En 
yüksek verim M.26 üzerine a l  ve Spindle 

çe idinde bulunurken, kümülatif(toplam) en 
yüksek verim ise M.9 üzerine a l  ve Super 

yine Jonagold çe idinden elde edilmi tir (Gruca, 

çe itleri üzerine yapt klar  bir çal mada, Mark 
ve M.26 anaçlar  üzerinde Merkezi lider (445 
a aç/acre); Mark, Bud.9, ve M.9 üzerinde 

Spindle (996 a aç/acre); Mark, M.26, 
M.9, O. 3 ve P.1 anaçlar  üzerinde Vertical Axe 
terbiye sistem (608 a aç/acre)lerini 
uygulam lard r. Verim aç s ndan Vertical Axe 
sistemi en iyi sonucu vermi tir. Vertical Axe ve 

Merkezi lider sisteminden daha yüksek 
bulunmu tur. 

S egr st (1991), M.9 ve M.26 anaçlar  
üzerinde Golden Delicious çe idiyle Spindle ve 
Palmet terbiye sistemlerini denemi , meyve 
kalitesi yönünden Spindle terbiye sistemi, az bir 

minden daha yüksek sonuç 
vermi tir. Palmet terbiye sisteminde meyve 
kalitesi M.9 anac  ile iyi, M.26 anac  ile dü ük 
bulunmu tur. Verimde terbiye sistemleri 
aras nda farkl l k görülmemi tir. 

Bu çal mada as l amac m z, modern 
terbiye sistemlerinin ülkemiz artlar nda populer 
çe it ve anaç kombinasyonlar  kullanarak, 
verime etkisini incelemek olmu tur.

Materyal ve Yöntem
Çal ma, Gaziosmanpa a Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait 
Ara t rma ve Uygulama Bahçesinde 2006
y llar  içerisinde yürütülmü tür. Bahçenin 
olu turulmas  ve fidanlar n dikimine Kas m 
2006 da ba lanm t r. Kullan lacak fidanlarda 
anaç ve çe it kombinasyonlar , uygulanacak 
terbiye sistemleri, s ra aras  ve üzeri mesafeler 
ve birim alana a aç say s  Çizelge 1’de 

lmi tir.
Verim, a aç ba na verim (kg/a aç) ve 

dekara verim olarak hesaplanm t r. Verim 
etkinli i (kg/cm ) ise a açtaki toplam meyve 
a rl n n, a ac n gövde enine kesit alan na 
oranlanmas yla saptanm t r. 

s ra üzeri 1.0 m’den da
az olan bahçe sistemleri için uygulanmaktad r. 
Anaç olarak daha çok M 9 kullan l r ( ekil 1). 
Sistemin özü budama yapmaks z n a açlar n 
vegetatif ve generatif güçlerini kontrol alt nda 
tutmakt r.

M9 anaçlar na a l  
kuvvetli çe itlere uygulanan en yayg n terbiye 
sistemidir. Sistemin özü geli mekte olan ana 
gövdeye S eklinin verilmesidir ( ekil 2). 
A açlara i  eklinin verilmesi toplam a aç boyu 
ve geli meye göre ekil alabilmektedir. 

dünyada M9 ve M 26 
üzerine a l  kuvvetli çe itlere uygulanan ve 

Asl nda bodur a açlara uygulanan tüm modern 
sistemlerin özü en az kesim ve budamaya 
dayan r. Ancak bu durum, sürgünlerde e me, 
bükme ve aç  açma gibi terbiyeye yönelik 

ulamalar n ve yeti tiricinin a açlarla oynama 
kabiliyetine ba l d r ( ekil 3). 

sisteminin özelliklerinin birle tirildi i bir 
sistemdir. Dünyada M9, M 26 ve M 7 anaçlar na 
benzer geli me gösteren anaçlar üze
a açlara uygulanmaktad r ( ekil 4).

Bulgular ve Tart ma
Yöntem bölümünde de ayr nt l  olarak 

aç kland  gibi, farkl  s ra aras  ve üzeri 
mesafelerin uyguland  modern terbiye 
sistemlerine yönelik bu çal mada dikimden 
sonraki ilk üç y l için M 9 anac na a l  Fuji 
çe idinde verim durumu Çizelge 2’ de, M 9 
üzerine a l  Jonagold çe idinde verim durumu 
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Çizelge 3’de ve M 26 üzerine a l  Braeburn ve 
Red Chief çe itlerinde verim durumlar  Çizelge 
4’te ayr nt l  olarak sunulmu tur.     

Çizelge 2’den de rahatl kla izlenebilece i 
gibi, Fuji çe idinde a aç ba na ilk üç y l için 

m’li Super spindle’de 9,88 kg, 2.0x1.0 m 

olarak saptanm t r. S ra aras  ve üzeri mesafe 
artt kça a aç ba na verimin uygulanan terbiye 
sistemlerine ba l  olarak ilk üç y l için artt  
görülmektedir. Fuji çe idinde dekara verim 
durumu dikkate al nd nda ise yine ilk üç y l 
için toplam verim; Slender spindle sisteminde 

sisteminde 5494 kg, 2.0x0.5 m’li Super 
spindle’de 11.064 kg, 2.0x1.0 m mesafeli Super 

saptanm t r. Dekara a aç say s  artt kça toplam 
verimin artt  görülmektedir. Verim etkinli i 
yönünden 2010 y l  verilerine göre en yüksek 
de er 1,17 kg/cm
saptanm t r. 

Jonagold çe idinde a aç ba na ilk üç y l 
için (2008 2010) toplam verim (Ç

13,06 kg, 2.0x0.5 m’li Super spindle’de 9,12 kg, 

12,73 kg olarak saptanm t r. Jonagold çe idinde 
de s ra aras  ve üzeri mesafe artt kça a aç ba na 
verimin uygulanan terbiye sistemlerine ba l  
olarak ilk üç y l için artt  görülmektedir. Bu 
çe itte dekara verim durumu ise yine ilk üç y l 
için toplam verim; Slender spindle sisteminde 

sisteminde 3346 kg, 2.0x0.5 m’li Super 
spindle’de 9124 kg, 2.0x1.0 m mesafeli Super 

saptanm t r. Bu çe itte de dekara a aç say s  
artt kça toplam verimin artt  görülmektedir. 
Verim etkinli i yönünden 2010 y l  verilerine 
göre en yüksek de er ise 0,80 kg/cm
çe idinin tam aksine 2.0x1.0 m mesafeli Super 
spindle sisteminden elde edilmi tir. 

Szczygie ve Mika (2003), M 9 üzerine 
a l  Jonagold çe idiyle Slender spindle (3,5x1.0 

3.5x0,7 m) terbiye sistemlerini denemi ler, 

sonuçta dekara en yüksek verimi, Vertical axis 
terbiye sistemli a açlardan elde etmi lerdir. 
Bizim çal mam zda Jonagold çe idinde Slender 
spindle sisteminden en yüksek (5520 kg/
verim al nm t r. Ancak, çal mam zda terbiye 
sistemleri aras nda dekara a aç say s  
bak m ndan farkl l k bulunmas  sistemlerin 
verim yönünden k yaslanmas n  zorla t r r. 
Gruca (2001), M.9 üzerine a l  iki çe itte, Super 

nm  parsellerde 
kümülatif (toplam) en yüksek verimi, Jonagold 
çe idinden elde etmi tir. Çal mam zda ise Fuji 
çe idi, Jonagold’a göre ilk üç y ll k dilimde daha 
verimli bulunmu tur. 

Empire çe itleriyle yapt klar  bir çal mada, 
Mark, M.26, M.9, O. 3 ve P.1 anaçlar  üzerinde 
Vertical Axe terbiye sistemini (608 a aç/acre) 
verim yönünden di er terbiye sistemlerine göre 
daha yüksek bulmu lard r. Siegrist (1991), ise 
M.9 ve M.26 anaçlar  üzerinde Golden Delicious 
çe idiyle
denemi ler, sonuçta verim yönünden sistemler 
aras nda fark olmad n  saptam lard r. 
Kanaatimizce s ra aras  ve üzeri mesafenin e it 
uygulanmas  halinde terbiye sistemleri aras nda 
verim yönünden önemli bir fark olu mayacakt r.   

M 26 üzerine a l  s ra aras  ve üzeri 
mesafelerin terbiye sistemlerinde e it 
uyguland  Braeburn çe idinde ilk üç y l için 
a aç ba na toplam verim; Slender spindle 

ba na toplam verim ise; Slender spindle 

olarak saptanm t r. Yine ayn  artlarda denenen 
Red Chief çe idinde ilk üç y l için a aç ba na 

sisteminde 16,79 kg, dekar ba na toplam verim 

sisteminde 3467,23 kg olarak saptanm t

Sonuç 
Çal mada iki farkl  anaç üzerindeki dört 

popüler elma çe idine de i ik s ra aras  ve üzeri 

sistemleri tasarlanarak çe itlere ait a açlar n ilk 
üç y l için verim durumu incelenmi tir. Fidan 
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raki ilk verim y l nda (2008) M9 
ve M26 anaçlar na a l  Fuji, Jonagold, Braeburn 
ve Red Chief çe itlerinin hemen hemen tüm 
a açlar ndan meyve elde edilmi tir. 

Meyveye yatmada ikinci derecede önemli 
faktör s ra aras  ve üzeri mesafeyle birlikte 

modern terbiye sistemleri olmu tur. 
M9 üzerine a l  Jonagold ve Fuji çe itlerinde 
2.0 x 0.5 m s ra aras  ve üzeri mesafede meyve 
kalitesinde fazla dü me olmadan a aç ba na 
verim yeteri düzeyde olmu tur. Bu durum, M9 
üzerine a l  Fuji ve Jonagold gibi ku
çe itlerde s k dikim uygulanarak birim alandan 
çok yüksek ürün al nabilece ini göstermektedir. 

Ayn  anaç, çe it ve aral k mesafenin 
kullan ld  kombinasyonlarda farkl  terbiye 
sistemlerinin verim ve meyve özelliklerine etkisi 

enelde önemsiz 
bulunmu tur. Her bir terbiye sisteminde, o 
sistemin özüne uygun budama ve terbiye 
teknikleri bahçeciler taraf ndan iyi 
uyguland nda meyve kalitesi ve verim 
yönünden sistemler aras ndaki farkl l k 
azalacakt r. Ancak Fuji ve Jonagold gibi 

vvetli geli me gösteren çe itlere uygulanan 
s ra üzeri mesafe 1.0 m den yukar  olacaksa 
Slender spindle ve Hytec gibi vegetatif gücü 
azalt c  terbiye sistemleri uygulanmal d r. Yine 
M26 üzerine Red Chief gibi zay f karakterdeki 
çe itler için de, Vertcal axe gibi vegetatif gücü 
destekleyen terbiye sistemleri önerilmelidir. 
Ancak, sadece çe itlerin büyüme güçlerine göre 
terbiye sistemlerini önermek kolayc l k olur. 
Çe itin büyüme ve verim karakteri farkl  anaç, 
farkl  toprak ve beslenme ko ullar na göre 
de i iklik gösterecektir. 

Sonuç olarak; bodur elma yeti tiricili inde 
terbiye sistemlerinin verim üzerine etkisi 
incelenirken anaç, anac n kuvvet derecesi, çe it, 
çe idin zay f (spur) veya kuvvet derecesi, s ra 
aras  ve üzeri mesafe, bahçe kurulan topra n 

s  birlikte dikkate al nmak ve 
de erlendirilmek zorundad r. yi bir bahçeci ve 
üretici bu faktörleri dikkate alarak meyve 
bahçesi sistemini seçmeli ve elde edilen 
sonuçlara göre kendine özel kararlar 

Te ekkür
Bu çal ma TÜB TAK TO

Proje sonuçlar ndan haz rlanm t r.

Anonim, 2009. Web sayfas ; http:// www. fao.org.
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Özkan, Y., 2004. Bodur Elma Yeti tiricili inde 
Türkiye Nereye Gidiyor ? Hasad Ayl k G da, 
Tar m ve Hayvanc l k Dergisi, Y l: 20, Say : 

S egr st, J. P., 19
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Proje bahçesinde uygulanan anaç ve çe it kombinasyonlar , terbiye sistemleri, s ra aras  ve 
üzeri mesafeler

Anaç     Çe it (kalem) S.A. ve S.Ü  (m) A aç say s   (adet/ha)

Çizelge 2. M 9 üzerine a l  Fuji çe idinde dikimden sonraki ilk üç y l verim durumu.

(kg/a aç)
Kümülatif Kümülatif Verim etkinli i 

(kg/cm²)
(kg/a aç)

Çizelge 3. M 9 üzerine a l  Jonagold çe idinde dikimden sonraki ilk üç y lda verim durumu.

(kg/a aç)
Kümülatif Kümülatif Verim etkinli i 

(kg/cm²)
(kg/a aç)
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Çizelge 4. M26 / Braeburn ve M 26 / Red Chief kombinasyonlar nda ilk üç y l için verim durumu.
Terbiye sistemi / Çe it

(kg/a aç)
Verim etkinli i

(kg/cm²)

öd

öd öd öd öd

ekil 1. Super spindle sistemi uygulanm  Fuji                   ekil 2. Slender spindle (ince i ) uygulanm  iki ya l  
çe idinde ikinci verim y l nda (2009) meyve                      Braeburn a açlar nda meyvelenme (2008) 
tutumu (Foto: Y. ÖZKAN) (Foto: Y.ÖZKAN)                                 

ekil 3. Vertical axe sistemi uygulanm  iki ya l              ekil 4. Hytec sistemi uygulanm  iki ya l  Red Chief
Red Chief  a açlar nda meyve tutumu (2008)                    çe idinde meyve tutumu  (2008) (Foto: Y. ÖZKAN)
(Foto: Y. ÖZKAN)
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Marmara Bölgesi Meyvecili i

Erdo an Barut , Hatice Gülen , Sergül Ergin , Müge Kesici
Uluda  Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Uygun ekolojik özellikleri nedeniyle birçok meyve türünün yeti tiricili inin yap labildi i Marmara 

Bölgesi, ülkemiz meyvecili inde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayr ca co rafi konumu nedeniyle yurt içi ve 
yurt d  ihtiyaca önemli ölçüde cevap vermesinin yan  s ra tar ma dayal  sanayiye sahip olan bölgenin, ülke 
ekonomisine katk s  üst düzeydedir. Marmara Bölgesi, 3 915 km ’lik meyve üretim alan yla toplam 
yüzölçümünün yakla k %6’s na (Marmara Bölgesi yüzölçümü 67 000 km ), ülkemizdeki toplam meyve üretim 
alanlar n n ise yakla k % 17’sine sahiptir. Meyve üretim kapasitesi bak m ndan ise,  bölge toplam 1 milyon 578 
bin ton meyve üretimi ile yakla k 12 milyon ton olan Türkiye toplam meyve üretiminin yakla k % 13’ünü 
kar lamaktad r. Yeti tiricili i yap lan türler ele al nd nda; zeytin, elma, eftali ve nektarin, f nd k, armut, 
kiraz, erik, ayva, çilek öne ç kmaktad r. Marmara Bölgesi’ndeki meyve üretim potansiyeli iller baz nda 
de erlendirildi inde ise; ilk s ray  Bursa almakta bunu Çanakkale ve Bal kesir illeri izlemektedir.  

Marmara, meyvecilik, meyve üretimi

) and 17 % of the country’s whole fruit growing area. Total fruit 

followed by Çanakkale and Bal kesir.

Giri
Ülkemizin kuzeybat  kö esinde yer alan 

Marmara Bölgesi, Türkiye yüz ölçümünün 
%8,5'i ile alt nc  büyük bölgemizdir. Karaden
Marmara ve Ege denizlerine kom u olmakla 
birlikte ülkemizde yükseltisi en az olan bölgedir. 
Bölgede tar m n 
oldukça geli mi  olmas  nedeniyle göç sonucu 
nüfus ve nüfus yo unlu u oldukça artm t r. 
Bölge s n rlar  içerisin

stanbul Tekirda K rklareli
tamamen bölge s n rlar  içinde; 

adeniz Bölgesi
topraklar  olup; Bal kesir
Bölgesi'nde de topraklar  vard r. Çanakkale
ilinin topraklar n n çok büyük bir bölümü 
Marmara Bölgesi içinde olup sadece 

Körfezi çevresindeki yerle im yerleri 
Bölgesi s n rlar  içinde kal r (Dara, 2001).

Marmara Bölgesi iklimi, genel olarak 

aras nda geçi  ku a nda yer almaktad r. K saca 
özetlenecek olursa, Trakya bölgesi Karadeniz, 

zaman ve yer yer farkl  iklim özellikleri gösterir. 
Bununla birlikte bu bölge
denizden uzak iç kesimlerinde karasal iklim 
hâkimdir. Öte yandan,   Çanakkale ve Bal kesir 

iklimi özelli indedir. Bu iller zaman zaman 
kuzeyden gelen so uk ve çok so uk hava 
kütleleri ile Akdeniz üzerinden gelen nispeten 
l k etki yapan hava kütlelerinin etkisi alt nda 

kalmaktad r. Bilecik, Bursa, Kocaeli, stanbul, 
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ikliminden karasal iklime geçi  bölgesi 
niteli indedirler. Marmara’ya yak n olan 
k s mlar nda Karadeniz ve Akdeniz iklimi
aras nda bir iklim hüküm sürmektedir. 
K y lardan güney ve do u kesimlere do ru 
gidildikçe ise karasal iklim görülmektedir. Hava 
s cakl klar n n 0 °C’nin alt nda geçti i gün say s  
az olmakla beraber, don olay  Akdeniz
göre daha fazlad r. Marmara Bölgesi'nin y ll k 
s cakl k de erleri: ortalama 14 °C, en s cak 
ay ortalamas : 23 °C, en so uk ay ortalamas : 

°C'dir. Y ll k ortalama ya  miktar  500 mm 
ile 700 mm aras nda de i kenlik göstermektedir. 

ya n n en yo un oldu u aylar aral k
ubat aylar  iken; ya n en az oldu u 

a ustos
Bölgede hâkim rüzgârlar genelde Kuzey ve 
Kuzeydo u yönlerinden esmektedir. Marmara 
Bölgesi ayr ca toprak yap s  olarak genelinde 
tar ma elveri li organik madde bak m ndan 
zengin topraklar içermektedir (Anonim, 2007a; 

Bölgesi Türkiye'de bölge 
yüzölçümüne göre, ekili dikili alan n en fazla 
oldu u bölge konumundad r. Bölgede tar m n 
geli mesinde ula m kolayl , sulaman n 
yayg nl , tüketici nüfusun fazla olmas  rol 
oynamaktad r. Bununla birlikte ayn  anda,  üç 
de i ik iklim tipinin görülmesi, tar msal ürün 
çe idini art rm t r. Meyvecilik aç s ndan da 
ekolojik olarak bu bölgenin pek çok l man iklim 
türün yeti tiricili i için uygun olmas  ve ayn  
zamanda yeti tirilen ürünlerin 
de erlendirilebilmesine yönelik olarak bö
tar ma dayal  sanayinin de oldukça iyi durumda 
olmas  bölgeyi meyvecilik aç s ndan önemli 

Bölgesi’nin meyve üretim alanlar  ve miktarlar  
ülkemizdeki toplam meyve üretimi ile 
kar la t rmal  olarak ortaya konulmu tur. 
Ayr ca meyve üretimi, iller ve türler baz nda da 
incelenerek mevcut durum öneriler nda 
de erlendirilmi tir.
Marmara Bölgesi’nin Türkiye Meyve 
Üretimindeki Yeri

2009 y llar  aras nda, Türkiye’nin 
ve Marmara Bölgesi’nin meyve üretim alanlar  
ve üretim miktarlar  Çizelge 1’de görülmektedir. 
Buna göre, Türkiye’deki meyve üretim alanlar  
2000 y l nda 1 milyon 900 bin ha iken 2009 
y l nda 2,3 milyon ha’a geni lemi tir. Marmara 

Bölgesi’nde ise, 2000 y l nda ~344 bin ha olan 
meyve üretim alanlar  on y ll k süreçte artarak 
~391 bin ha’a ula m t r. Üretim miktar  
aç s ndan incelenecek olursa, ülkemizde 2000 
y l nda meyve üretimi 9,8 milyon ton iken, 2009 
y l nda bu üretim yakla k 2 milyon tonluk bir 
art la 12,1 milyon tona yükselmi tir. Marmar
Bölgesi’nde ise meyve üretimi 2000’de 1,48 
milyon tondan 2009 y l nda 1,57 milyon tona 
yükselmi tir.  Dolay s yla bu son on y ll k 
süreçte ülkemiz meyvecili inin yan  s ra 
Marmara Bölgesi meyvecili i de üretim alan  ve 
miktar  aç s ndan ilerleme kaydetmi tir. Öte 
yandan bölgenin meyve üretim alan  ve 
miktarlar n n Türkiye üretim alan  ve 
miktarlar ndaki pay  incelenecek olursa son on 
y ll k süreçte y llar itibariyle bir miktar azalma 
görülmektedir. Bu durum Marmara 
Bölgesi’ndeki meyvecili in ülkemiz 

cili ine oranla daha dü ük bir hacimde 
geli im gösterdi ine i aret etmektedir.

2009 y l  verileri dikkate al narak 
Marmara Bölgesi’nde yeti tiricili i yap lan 
meyve türlerinin ülkemizdeki toplam 
üretimlerine olan katk s  Çizelge 2’de 
de erlendirilmi tir. Üretim alan  ve miktar  
bak m ndan eftali nektarin ve ayva türleri 
ülkemiz üretiminin yakla k yar s n  
kar lamaktad r. Ayr ca Türkiye üretiminin 
yakla k % 40’ a yak n n  olu turan armut ve 
kivi de bölge meyvecili i için oldukça 
önemlidir. F nd k, erik ve zeytin türleri ise, ülke 
üretiminin % 20’den fazlas n  kar lamaktad r. 
Öte yandan çilek ve ceviz için ilginç bir durum 
söz konusu olmu tur. Bu iki türün üretim 
alanlar n n ülkemizdeki pay  oldukça yüksek 
iken (çilek: % 34,6; ceviz % 23,1), üretim 

lar  bu oranlara göre nispeten daha dü ük 
düzeyde (çilek: % 16,0; ceviz: % 12,7) kalm t r. 
Çilek yeti tiricili i Marmara Bölgesi’nde genel 
olarak aç kta yap lmaktad r. Oysa yo un çilek 
yeti tiricili inin yap ld  di er bölgelerde genel 
olarak örtü alt  yeti tirme sistemi hâkim oldu u 
için üretim miktar n n Marmara Bölgesi’nden 
daha yüksek oldu unu görmekteyiz. Kiraz, 
badem ve kestane üretim alan  ve miktarlar n n 
Türkiye alan ve miktar na göre pay  % 10’dan 
fazlad r. Vi ne, elma ve incir türleri ise, ülke
üretim alan  ve miktar ndan % 10’dan daha az 
bir pay almaktad r. Ancak unu belirtmek 
gerekir ki, incir üretimi alan ve miktar aç s ndan 
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az görünmekle beraber Avrupa pazar nda çok 
de erli olan “Bursa Siyah nciri” meyve 
ihracat nda önemli bir üründür. Dolay s yla tüm 
bu veriler de erlendirildi inde, ülkemizde 
tüketimi yap lan meyve türleri göz önüne 
al nd nda, miktar ve tür çe itlili i bak m ndan 
Marmara Bölgesi Türkiye genelinde önemli bir 

Marmara Bölgesi Meyve Üretimini Olu turan 
Türl

Marmara Bölgesi’nde yeti tiricili i 
yap lan meyve türlerinin 2000 ve 2009 
y llar ndaki verileri Çizelge 3’te 
de erlendirilmi tir. Buna göre Marmara 
Bölgesi’nde 2009 y l  itibariyle en geni  üretim 
alanlar na s ras yla zeytin, f nd k, eftali

elma, kiraz, ceviz, armut, çilek, erik, 
ayva, vi ne, kestane, badem, incir ve kivi türleri 
sahip olmu tur.  Y llar aras ndaki de i imler 
incelendi inde,  alan ve miktar bak m ndan baz  
meyve türlerinde çok çarp c  yükseli ler söz 
konusudur. Buna göre, son on y lda hem üretim 
yap lan alan hem de miktar bak m ndan en fazla 
art  kivide belirlenmi tir. Kivi üretimindeki bu 
art , bölgeyi bu tür için oldukça önemli bir 
konuma getirmi tir. Badem ve ceviz türlerinin 
üretim alan ndaki art lar  ise, % 300’ün 
üzerinde olmu tur. Ancak bu türlerin di er 
meyve türlerine göre geç meyveye yatmas  
nedeniyle alandaki bu art  üretim miktarlar na 
henüz tam olarak yans mam t r. Kirazda ise son 
y llarda erken meyveye yatan bodur ve yar  
bodur anaçlarla bahçe kurulmas  nedeni
on y lda alandaki iki kat art  üretim miktar na 
da yans m t r. Erik ve incir türlerinde de alan ve 
miktar bak m ndan art lar çarp c d r. 2009 
y l nda 2000 y l na göre hem üretim alanlar  ve 
hem de miktarlar  bak m ndan ayvada küçülme 
görülmektedir.  Bu türde son y llarda ekonomik 
gelirin di er ürünlere göre daha dü ük kalmas  
nedeniyle yeti tiricilerin ba ka ürünlere 
yönelmesi söz konusu olmu tur. Öte yandan, 
çilek ve elmada üretim alanlar  küçülürken 
üretim miktarlar  artm t r.  Örne in, elma 
üretim alanlar  % 7,1 azal rken üretim miktar  % 
14,2 artm t r. Dolay s yla elma ve çilek 
yeti tiricili inde entansif tar m uygulamalar n n 
ve elmada s k dikim bodur yeti tiricili in 
etkisinin artt n  görmekteyiz.

Yukar da bahsedilen durumun tersine, 
tane, zeytin ve f nd kta üretim alanlar  

geni lerken, üretim miktarlar  dü mü tür. 
Marmara Bölgesi için önemli bir ürün olan 
zeytinden örnek vermek gerekirse üretim 
alanlar ndaki % 9,5’luk art a ra men üretim 
miktar  % 39,2 oran nda dü mü tür. Bu durum, 
eytinin y llar itibariyle stabil ürün vermemesi 

veya ba ka bir deyi le periyodisite ile 
aç klanmaktad r. Ayn  ekilde f nd k da 
periyodisite gösteren bir bitki oldu undan 
veriminde ve buna ba l  olarak üretimde y ldan 
y la dalgalanmalar kaydedilmektedir.  
Kestaneliklerimiz ise, genel olarak büyük 
ço unlukla as rl k a açlardan veya kestane 
ormanl klar ndan olu maktad r. Dolay s yla 
mürekkep hastal  ve kestane kanseri gibi 
hastal klara dayan mlar  oldukça zay ft r. 
Bölgemizde üretim alan n n oldukça art yor
görünmesine ra men üretim miktar n n dü mesi 
genel olarak buna ba l d r. Bu nedenle bölgeye 
ve tüketim ekillerine uygun, üstün verimli 
hastal klara dayan kl  kestane çe itlerinin 
geli tirilmesi ve ayn  zamanda bu hastal klara 
dayan kl  oldu u bilinen anaçlar n kendi 
çe itlerimizle uyum derecelerinin belirlenerek 
kapama bahçelerin kurulmas  yerinde olacakt r.
Marmara Bölgesi Meyve Üretiminin llere 
Göre Da l m

Marmara Bölgesi s n rlar  içerisinde yer 
alan 11 ilin meyve üretim alanlar  ve miktarlar  
Çizelge 4’te verilmi tir. Son y l n (2009) 
verilerine göre en fazla meyve üretim alan na 
sahip iller Bal kesir, Sakarya ve Bursa iken 
bunlar  Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Yalova, 
Tekirda , stanbul, Edirne ve K rklareli 
izlemektedir. llerin meyve üretim alanlar  2000 
ile 2009 y llar  aras nda büyük de i iklik 
göstermi tir. Baz  illerde meyve üretim alanlar  
% 513,5 (Edirne), % 242,6 (K rklareli), % 185,2 
(Tekirda ), % 40 (Bilecik), % 27,3 (Çanakkale) 
gibi oranlarda artarken; stanbul ilinde % 11,6 
oran nda azalm t r. 

llerin meyve üretim miktarlar  
incelendi inde, 2009 y l  verilerine göre en 
yüksek meyve üretimine Bursa ili sahip olurken, 
bunu Çanakkale, Bal kesir ve Sakarya illeri 
izlemi tir. Di er illerin üretimi ise, 100 000 

dü ük üretim K rklareli ilinde (6 362 ton) 
gerçekle mi tir. Y llar itibariyle üretimdeki 
art n en çarp c  oldu u iller Tekirda  (% 88,1), 
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44,4) olmu tur. Söz konusu bu illerin meyve 
üretimi Marmara Bölgesi’nde ilk s ralarda yer 
almamalar na ra men üretim miktarlar ndaki bu 
art  ümit var olarak de erlendirilmi tir. Öte 
yandan, Bal kesir, K rklareli ve Sakarya’da ise 
üretim alan  artmas na ra men üretim miktarlar  
dü mü tür. Bal kesir ve Sakary
yeti tiricili inin yap ld  ba l ca meyve türleri 
zeytin ve f nd kt r. Bu meyve türlerindeki üretim 
2009 y l nda 2000 y l na göre daha azald  için 
Bal kesir ve Sakarya illerinde dü ü  
görülmektedir. Bu durum, zeytin ve f nd k 
yeti tiricili i yap lan yerler için üretim 
miktar n n y llara göre stabil olmamas ndan ve 
baz  bölgelerde yeni meyve bahçelerinin 
olu turulmas  ancak bunlar n henüz verime 
yatmam  olmas ndan kaynaklanabilmektedir. 
K rklareli’nde ise, bu il için ön planda olan 
meyve türlerinin ürüne yatmalar  yava  yava  bu 
y llarda gerçekle ti i için alan bak m ndan 
görülen art  henüz üretime yans mam t r. 
stanbul’da ise meyve üretim alan ndaki 

küçülme gibi, üretim miktar nda da azalma 
olmu tur. Bilindi i üzere nüfus yo unlu u 

le bu kentteki tüm tar msal nitelikteki 
araziler ehirle me ve sanayile menin etkisiyle 
yok olmaktad r. Dolay s yla meyve bahçelerinin 
de yava  yava  azalmas  kaç n lmaz bir sondur. 

Marmara Bölgesi’nde 2009 y l  itibariyle 
illerde üretim alan  ve miktar  bak m ndan ön 
plana ç kan meyve türleri Çizelge 5’te 
görülmektedir. Buna göre, zeytin 
yeti tiricili inin en fazla yay l m gösterdi i iller 
s ras yla, Bal kesir, Bursa ve Çanakkale 
olmu tur. Bu üç il Marmara Bölgesi zeytin 
üretiminin % 90’ ndan fazlas n  olu turmaktad r. 

eftali nektarin aç s ndan de erlendirildi inde 
ise, Bursa ili için bu tür birincil meyve 
konumundad r ve tüm Marmara üretiminin 
yar s ndan fazlas na sahiptir. Bursa’y  Çanakkale 

olmakla birlikte tüm üretimin % 70’den fazlas  
bu ilde gerçekle mektedir. Kiraz yeti tiricili i 
için de Bursa ili lider konumdad r. Bu bak mdan 
Bursa’y  Bilecik ili takip etmektedir.  Ceviz ise 
Edirne ve K rklareli illerinin hâkim ürününü 
olu turmaktad r. Elma yeti tiricili i ele 
al nd nda Çanakkale, Edirne, stanbul ve 
K rklareli illeri için önem arz etmektedir. 
Karadeniz k y lar na yak n olan Sakarya, 

Kocaeli ve stanbul illerinde f nd k yeti tiricili i 
a rl k kazan rken özellikle Sakarya ili toplam 
bölge üretiminin yakla k yar s n  
kar lamaktad r. 

Sonuç 
Tüm istatistiki veriler genel olarak 

de erlendirildi inde Marmara Bölgesi’nin 
Türkiye meyvecili indeki önemi aç kça 
görülmektedir. Bu konudaki tespitler a a da 
s ralanm t r: 

Özellikle son 10 y l n verilerine 
bak ld nda meyve üretim alanlar n n ve 
miktar n n istikrarl  bir ekilde artan seyir 
izledi i dikkati çekmektedir. Bu da Marmara 
Bölgesi’nde meyvecili e verilen önemin bir 
göstergesidir. 

Yeti tiricili i yap lan meyve türleri ele 
al nd nda, üretim alan  ve miktar  bak m ndan 
ülkemizdeki paylar  en yüksek olan ayva,  
eftali

çile in ön plana ç kt n ; bu türleri kiraz, 
kestane, badem ve incirin takip etti ini 
görmekteyiz

Bölgede en önemli meyve üretici 
konumundaki il Bursa’d r. Bu ili Çanakkale, 
Bal kesir ve Sakarya izlemektedir.

Özellikle kivide son on y ll k süreçte hem 
üretim alanlar  hem de üretim miktarlar  çok 
yüksek oranlarda artarak Marmara Bölgesi’ni bu 

önemli bir konuma getirmi tir. Öte 
yandan ceviz ve badem türleri 2000 y l ndan 
2009 y l na gelindi inde üretim alanlar nda ciddi 
oranda geni leme olmu , bu da üretim 
miktar nda belirli oranlarda art a sebep 
olmu tur. Bu türlerde yeni kurulmu  olan 
bahçelerden önümüzdeki y llarda daha yüksek 
verimin al naca , bu trendin devam edece inin 
bir göstergesidir. Ayn  ekilde bu türlerden daha 
az olmakla birlikte, armut, erik, incir ve vi ne 
türlerinde de anlaml  art lar söz konusu 
olmu tur.

De erlendirmelerde ç
üretim alan nda y llar itibariyle bir azal  
olmas na ra men, üretimde görülen art , 
bölgemizde yeti tiricilikte birim alandan yüksek 
verim al nmas na yönelik uygulamalara önem 
verildi inin ve bitki ba na verimin 
yükseltildi inin i aretidi

Marmara Bölgesi özellikle ayva, eftali
nektarin, armut ve kivi türlerinin yay l m  ve 



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

üretimi aç s ndan çok önemli bir konumdad r. 
Ayr ca üretim miktarlar n n Türkiye üretim 
pay na göre daha dü ük durumda olsa bile 
zeytinde  “Gemlik” çe idi ve incirde “Bursa 
Siyah nciri” çe idi de ülkemiz için çok 
de erlidir. Dolay s yla,  bu türlerin 
yeti tiricili ine özel önem verilerek kendi 
ekolojik bölgelerine has olan meyve tür ve 
çe itlerinin marka haline getirilmesi 
do rultusunda çal malara gereken önemin 

lmesi yerinde olacakt r.
Dünyada son dönemlerde önemi gittikçe 

artan meyvecilik konusunda, bu sektörü 
ilgilendiren tüm payda lar n n tamam n n 
i birli i içinde hareket ederek koordineli bir 
ekilde çal mas  Marmara Bölgesi meyve 

yeti tiricili inin gelecekte de hak etti i yeri 
korumas n n ötesinde ulusal ve uluslararas  
öneminin artmas na, dolay s yla ülke 
ekonomisine katk  sa layacakt r.

TR1 stanbul Tar m Master Plan  
( stanbul l Master Plan )

. Eri im tarihi: Eylül, 2011.
Anonim 2007b. TR2 Bat  Marmara Bölgesi Tar m 

lan  . 

. Eri im 
tarihi: Eylül, 2011.

Anonim 2007c. TR2 Do u Marmara Bölgesi Tar m 
aster Plan  . 

. Eri im tarihi: Eylül, 2011.
Marmara Bölgesi. 155

Kare Yay nlar , stanbul
TU K, 2011. Bitkisel üretim istatistikleri.

Eri im tarihi: Eylül, 2011

Çizelgeler ve ekill

Çizelge 1. 2000 ve 2009 y llar  aras nda Türkiye’nin ve Marmara Bölgesi’nin toplam meyve üretim 
alanlar  ve miktarlar  ile Marmara Bölgesi’nin pay  (TU K, 2011). 

Y llar Meyve Üretim Alan  (ha)
Bölgesi’nin 
Pay  (%)

Meyve Üretim Miktar  (ton)
Bölgesi’nin 
Pay  (%)

Türkiye
Bölgesi

Türkiye
Bölgesi
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Çizelge 2. Marmara Bölgesi’nde yeti tiricili i yap lan ba l ca meyve türlerinin 2009 y l  itibariyle 
Türkiye ve Marmara Bölgesi üretim alanlar  ile üretim miktarlar n n kar la t r lmas  
(TU K, 2011). 

Türler Üretim Alan  (ha)
Bölgesi’nin 
Pay  (%)

Üretim Miktar  (ton)
Bölgesi’nin 
Pay  (%)

Türkiye
Bölgesi

Türkiye
Bölgesi

Çilek

F nd k

eftali

ncir
Vi ne

Çizelge 3. 2000 ve 2009 y llar  itibariyle Marmara Bölgesi’nde yeti tiricili i yap lan meyve türlerinin 
üretim alan  ve miktar  ile bunlar n her iki y l aras ndaki de i imleri (TU K, 2011). 

Türler
Üretim Alan Y llara Göre

De i im
Üretim Miktar  Y llara Göre

De i im 

Çilek

F nd k

eftali

ncir
Vi ne
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Çizelge 4. 2000 ve 2009 y llar  itibariyle Marmara Bölgesi’nde illere göre toplam meyve üretim alan  
ve  miktar  ile bunlar n her iki y l aras ndaki de i imleri (TU K, 2011).

ller Meyve Üretim Alan  (ha) Y llara Göre
De i im (%)

Meyve Üretim Miktar  (ton Y llara Göre
De i im (%)

Bal kesir

Çanakkale

K rklareli

stanbul

Tekirda

Çizelge 5. Marmara Bölgesi’nde iller itibariyle yeti tiricili i yap lan ba l ca meyve türlerinin 2009 y l  
itibariyle üretim alan  ve  miktar  ile bunlar n Marmara Bölgesi’ne göre paylar  (TU K, 2011). 

ller Ba l ca Meyve 
Türü

Türünün
Üretim Alan

Meyve Türünün 

Bölgesi Üretim 
Alan ndaki Pay

Türünün
Üretim Miktar

Meyve Türünün 

Bölgesi Üretim
Miktar ndaki 

Pay

Bal kesir 

eftali

eftali

Çanakkale 
eftali

K rklareli 

F nd k 

stanbul F nd k 

F nd k 

Tekirda
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Gölgeleme ve Kaolin Uygulamalar n n Kirazda kiz Meyve Olu umunun 
Azalt lmas na Olan Etkisi

Atilla Yüksek , Semih Ça lar
Kahramanmara  Sütçü mam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
rmada gölgeleme materyalinin ve kaolin uygulam n ‘Gisela 5’ anac ‘Lapins’ çe

açlar nda yüksek oranda görülen ikiz meyve (çoklu meyve) olu
Gölgeleme için nda geçiren örtü materyali 25 Haziran tarihinde a aç tac  üzerine 
yerle tirilmi tir. Kaolin 25 Haziran tarihinden 2.5 hafta aral kla 4 kez a açlara püskürtülmü tür; ayr
uygulama kombine edilerek denenmi tir. Deneme kapsam nda yaz dönemindeki günlük ortalama s cakl k ile en 
yüksek hava s i, çanak yaprak taslaklar
tarihi ile ertesi y l may s ay  sonunda ikiz ve mahmuzlu meyve oranlar açlar nda çanak 

n en yüksek oldu içinde olu mu tur. Kaolin 
açlar nkine göre 2ºC, gölgeleme + kaolin uygulamas 4ºC kadar, 

gölgeleme uygulamas da 5ºC kadar dü ürmü tür. Tan açlarda % 26 olan ikiz meyve olu
nda % 17’ye, kaolin + gölgeleme ve gölgeleme uygulamalar nda ise % 8’e kadar dü mü tür. Tan

açlarda ve kaolin uygulamas k % 6 iken, gölgeleme +kaolin ve gölgeleme 
nda % 3 düzeyinde olmu

ölgeleme, ikiz meyve.

In this study, the effects of shading and kaolin applications on the double fruit formation of ‘Lapins’ 
wn on ‘Gisela 5’ rootstock were investigated. Shading treatment was done with a woven 

application reduced fruit bud surface temperature by 2ºC, kaolin + shading application by 4ºC, shading alone by 
5ºC compared to control trees. Double fruit formation was 26 % in control trees, 17 % in the kaolin treatment 

Giri  
Ülkemizde kiraz meyvelerini

mevsimini uzatmak ve pazara daha uzun süre 

geççilik aç
ekolojilerden yararlan lmaya ba lan lm t r. 
Önce Kemalpa a’da (
sonra Honaz’a (Denizli) ora
Dereçine’ye (Afyon), Ak ehir’e (Konya) daha 

n’a (Kahramanmara
kadar ç kmakta ve böylece uzun bir süre 
pazarlarda kiraz bulmak mümkün olmaktad r 

ka, 2001). Özellikle erkencilik aç

na do ru yönelim oldu u da 
bildirilmi tir (Küden ve ark., 1997). Ancak, 
dünyada yazlar  cak geçen di
oldu u gibi (Beppu ve ark., 2001) ve ülkemizde 

 
Ege Bölgesinde kaliteyi dü üren “ikiz (çoklu 
veya çift) meyve” olu umu önemli bir sorun 
olmaktad r (Engin ve Ünal, 2003). Ülkemizde 

umunun baz  y llarda % 
50'ye varan ürün kayb na yol açt  bildirilmi tir 
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(Engin ve Ünal, 2004). Üstelik, küresel 

umumun daha da artaca  dü ünülmektedir 
(Küdela ve Krejzar, 2005). Bu yüzden ülkemizin 
önemli bir d  m ürünü haline gelen kirazda 

umunun önlenmesine veya çok 
esine yönelik ara

aç dan büyük öneme sahiptir. 
nda çiçek tomurcu u 

ma dönemindeki yüksek s cakl klar ikiz 
meyve olu umuna yol açmaktad r. 
‘Satohnishiki’ kiraz çe idi için 30ºC üzerindeki 

çinde iki di
 umu için kritik bir faktör 

u bildirilmi tir (Beppu ve Kataoka, 1999). 
nda çiçek tomurcuklar

döneminde ya anan yüksek hava s  
n n içinde iki adet di

 mesine yol açmaktad
zleyen ilkbaharda da açan çift di  

çiçeklerin döllenmesi sonucunda ikiz meyveler 
r (Engin ve Ünal, 2003). 

maddesinin a açlara püskürtülmesiyle yap lan 
ve “ince örtü kaplama” teknolojisi olarak da 
adland r lan uygulaman n meyvelerdeki güne  

 k stresini azaltt  bildirilmi tir 

açlara püskürtülen kaolin bitki 
yüzeyinin tamamen beyaz bir örtü ile 

na yol açarak güne   
tmakta ve böylece bitkinin çe

n yüzey s  hava s cakl na 
oranla daha dü ük olmaktad r. Japonya’da 
gölgeleme materyalinin taç içi s  

ölçüde etkili olabilece
açlar

püskürtülmesinin de s  dü ürerek 
umunu azaltt na i aret edilmi tir 

ma döneminde 
tomurcuk yüzey s
dü ürülmesi kiraz yeti tiricili inde 

n gölgeleme materyali ile örtülmesinin ve 
güne    özellikte olan kaolin (ince 
örtü kaplama teknolojisi) uygulamas
kiraz çe
dü ürülmesine ve böylece ikiz meyve 

umunun azalmas na olan etkisi 

Materyal ve Yöntem 
 Sütçü 

Üniversitesinde Av
 ‘Gisela 5’ Anac  

‘Lapins’ çe idi dört ya ndaki kiraz bahçesinde 
yürütülmü tür. Deneme kurulmadan önce 

lan ölçümlerde meyvelerin derim tarihi 
 

n n da 
tir. Denemede dört adet 
 olup ve her uygulama 5’er 

açta yinelenmi
nce örtü uygulamas )

“Surround WP” (Turcan Tar

önerisine uygun olarak meyve hasad
hafta sonra 25 Haziran tarihinden ba layarak 2.5 

açlara püskürtülmü tür. 

açlara 
çözelti olarak püskürtülmü tür.
Gölgeleme uygulamas

 geçiren gölgeleme materyali taç üstüne 
gerilmi tir.

+ gölgeleme uygulamas

açlara püskürtülmü   
açlar % 50 oran  geçiren gölgeleme 

materyali ile örtülmü tür. Bu a açlara daha 
sonra 20’ er gün aral

 r. Her üç  uygulamada da 
% 5 dozunda kaolin püskürtülmü tür.

Tan k a açla
tarihlerinde sadece su püskürtülmü tür.

Bu ara t rma kapsam nda y
dönemindeki ortalama ve en yüksek hava 

erleri deneme bahçesi yan ndaki 
meteoroloji istasyonundan al nm , t

 ‘Scantemp 410’ infrared termome

USA) ile ölçülmü tür. 25 Haziran tarihinden 
klarla çiçek tomurcu

örnekleri al nda çanak 

(Engin ve Ünal, 2003). Ertesi y l meyvelerin 
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derim zaman nda her uygulamadaki 5’er a ac n 
her birinden 100’er adet meyvede say

turma yüzdesi saptanm
tesadüf bloklar  deneme desenine göre kurulmu  

Tukey testine göre harflendirilmi

Deneme bahçesinde temmuz ay  ba nda 
ortalama hava s cakl  30ºC’nin biraz alt
olup ay sonuna do ru artarak 30ºC’nin üzerine 
ç km t r ( ekil 1). A ustos ay n n ba nda 
30ºC’nin biraz alt na dü en ortalama hava 
s cakl  ay ortas ndan itibaren tekrar yükselme 
e ilimine girmi tir ( ekil 2). Ayl k en yüksek 
s cakl k ortalamalar n n may s ay nda ºC, 
aziran ay nda 32.2 ºC, temmuz ay nda 36.1 ºC 

ve a ustos ay nda  34.7 ºC oldu u belirlenmi tir. 
7 Temmuz’dan 1 Eylül’e kadar sekiz kez 

k ölçümleri bir arada 
ekil 3’de gösterilmi

vsimi süresince tan
n ortalama olarak 36.2ºC ile 

en yüksek de u, bunu 34.1ºC ile 
i, gölgeleme + 

kaolin ile gölgeleme uygulamalar
32.0ºC ve 31.2ºC ile ayn  
girerek en dü ük de

10:00 aras nda yap lan yaprak stoma iletkenli i 
ölçümlerinde en yüksek de erin 

ile tan k uygulamas nda oldu u, kaolin 
uygulamas nda 55.42 ile tan k 
uygulamas na göre daha dü ük de er oldu u 
belirlenmi tir (Çizelge 1). Gölgeleme + kaolin 
ve gölgeleme uygulamalar n n da s ras yla 51.56 

ile ayn  
istatistiksel gruba girerek en dü ük de erde 
oldu u saptanm t r. 
aras nda yap lan yaprak stoma iletkenli i 
ölçümlerine göre tan k uygulamas n n 71.42 

ile en yüksek de erde oldu u, 
kaolin uygulamas n n 55.98 mmol.m 1’

de erle tan k uygulamas na göre daha dü ük 
de ere yol açt görülmü tür. Gölgeleme + 
kaolin ve kaolin uygulamalar nda s ras yla 45.28 

ile en dü ük 
de erler elde edilmi tir. Saat 15:30 ila 16:30 
aras nda yap lan yaprak stoma iletkenli i 

ölçümlerinde, en yüksek de erin 
ile yine tan k uygulamas nda oldu u, kaolin 

uygulamas ndan 57.22 ile tan k 
uygulamas na göre daha dü ük de er elde 
edilmi tir. Gölgeleme + kaolin ve gölgeleme 
uygulamalar  da s ras yla 49.18 

ile dü ük iletkenlik de erine 
yol açm lard r. 

4 A ustos 2008 tarihinde gerçekle tirilen 
stoma iletkenli i ölçümleri de önceki ölçümler 
benzer e ilim göstermi tir. Yine tan k a açlarda 
iletkenlik de eri en yüksek olurken bunu kaolin 
uygulamas  izlemi  ve kaolin+gölgeleme
gölgeleme uygulamalar nda da en dü ük 
iletkenlik de erleri oldu u saptanm t r (Çizelge 

Deneme yer alan tan k kiraz a açlar nda 
ikiz meyve oran  %26.2 olurken, kaolin 
uygulamas nda % 17 ile daha dü ük ve 
gölgeleme + kaolin ve gölgeleme 

nda 
olmu tur ( ekil 4). kiz ve mahmuzlu meyve 

n n da % 32.6 ile yine en yüksek olarak 
tan k a açlarda oldu
uygulamas  sonucu ikiz ve mahmuzlu meyve 

 na göre daha 
dü ük olup gölgeleme + kaolin ve gölgeleme 

nda da 
ile en dü ük de erler bulundu u belirlenmi tir 
( ekil 4). 

Tart ma ve Sonuç
Deneme bahçesindeki Lapins çe

açlar nda çanak yaprak taslaklar
 içinde olu

ekilde, Engin ve Ünal (2007) 0900 
Ziraat kiraz çe idinde çanak yaprak taslaklar
25 Temmuz’da olu
Bölgemizdeki gerek günlük ortalama s cakl klar 
gerekse en yüksek hava s özellikle 

nda çok yüksektir. Bu 
açlar nda çift di

umuna yol açan kritik s
etkisinin çanak yaprak taslaklar

i dönemde oldu
Ünal (2003)’
ve Kataoka (1999) 25ºC’de tüm çiçek 

n n i organa sahip oldu unu, 
35ºC’nin üzerindeki s
çiçeklerinin % 80’nin çift di

unu bildirmi tir.
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Deneme bahçesinde meyve tomurcu u 
yüzey s k ölçümleri dikkate al
Temmuz ile 1 Eylül aras

n n 36.2ºC ile tan açlarda en fazla 
oldu u saptanm

 
açlar nkine göre ortalama 2ºC kadar azalmaya 

çm k, gölgeleme + kaolin 
  

nda 4ºC kadar azalmaya yol açm
Gölgelemenin ise en etkili uygulama oldu u ve 
tomurcuklarda 5ºC kadar s k dü ü ü 

lad  belirlenmi tir. Bu bulgulara göre 
n tümünün tomurcuk 

n dü ürülmesinde etkili oldu
etkili sonucun ise gölgeleme uygulanmas

 
dü ürülmesinde gölgeleme + kao
gölgeleme uygulamas na göre biraz daha az 

açlar nda gölgeleme, 
su püskürtme ya da ince örtü uygulamas  
yöntemlerin  ik düzeyde engelleyerek 

  
 

2005). Bu nedenle burada sunulan ara t rma 
sonuçlar na göre gölgeleme veya ince örtü 

 
altmadaki etkisi önceki çal

ekilde gerçekle
(2000) Satohnishiki kiraz çe

 yapay gölgelemenin günlük 
en yüksek hava s

açlara göre 1.8 – 3.2ºC azaltt n  v
durumun çift di umumu önemli 
ölçüde dü ürdü ünü bildirmi lerdir..

Bu çal lan gün içi 
i ölçümlerine göre en 

yüksek de

i, gölgeleme ve gölgeleme 
n ise en dü ük 

  açlara 
göre daha az transprasyona yol açt  
söylenebilir. Bu yüzden  

k geçirgenli ini azaltan (gölgeleme) 

– kisi üzerine 
olan etkisinin önemli oldu u görülmü tür.

Denemedeki Lapins kiraz çe
açlar n ikiz meyve oran n n çok yüksek 

as  bu çe
bölgemizde yüksek oranda çift meyve olu

unu göstermektedir. 
Ayr ca, denemedeki kiraz a açlar  tam bodur 
özellikteki Gisala 5 anac  üzerine a

açlar zay f geli mekte ve daha küçük taç 
hacmine sahip olmaktad r. Bu nedenle bodur 
a açlar n ndaki güne  nlar na büyük 
a açlara göre daha fazla maruz kald  ortadad r
Bu durum özellikle kaolin uygulamas

 dü ürme etkisinin beklenenden daha az 
na yol açm  olabilir. 
Sonuç olarak, yaz aylar nda hava 

n yüksek olmas  kiraz 
meyvelerinde kalite sorunlar na yol açmaktad r. 
Kirazlarda ikiz (çoklu) meyve sorunu olan 
yazlar  s cak geçen ekolojilerde bu ara t rmada 
da saptand  gibi yaz aylar

n dü ürülmesine yol açan gölgeleme 
yap lmas  veya kaolin püskürtmesi (ince örtü 
teknolojisi) gibi uygulamalar etkili olmaktad r. 
Nispeten küçük ölçekli bahçelerde a açlar
üzerine gölgeleme materyali ile örtülmesi 

büyük ölçekli 
bahçelerde kaolin kil (ince örtü teknolojisi) 
uygulamas  daha pratik olabilir. kiz meyve 
olu umunun azalt lmas  için güne  na 

yerine, daha fazla gölgeleme sa layan taç 
 

i de dü ünülmelidir. Kiraz 
d sat m nda süreklili i sa lamak amac yla 
erkencilik aç s ndan dü ünülen bölgelerde farkl  
kiraz çe itlerinin ikiz meyve olu
potansiyellerinin ara t r lmas  da yararl  
olacakt r.

‘Satohnishiki’ Sweet Cherry. Scientia 

‘Satohnishiki’ Sweet Cheery. Scientia 
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Double Pistils in ‘Satohnishiki’ sweet cheery. 

Engin, H. Ve Ünal, A. 2003. Baz  Kiraz Çe
 Üzerinde Ara

Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkiler Kongresi. 
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü, 8 12 Eylül, Antalya..s 261
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Çizelge 1. Gün içi yaprak stoma iletkenli i de eri (21 Temmuz). 
Yaprak stoma iletkenli i (mmol.m

– – –
Tan k

Gölgeleme + Kaolin 
Gölgeleme

Çizelge 2. Gün içi yaprak stoma iletkenli i de eri (4 A ustos).
Yaprak stoma iletkenli i (mmol.m

– – –
Tan k

Gölgeleme + Kaolin  
Gölgeleme
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Tokat Yöresinde Yeti en Baz  Üvez (Sorbus domestica 
Tohumlar n n Çimlenmesi Üzerine Farkl  Uygulamalar n Etkileri

Resul Gerçekcio lu , Cemil Y lmaz , Öznur Öz Atasever
Gaziosmanpa a Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Ara t rma, Tokat ili merkez ilçesinden selekte edilen iki üvez (Sorbus domestica ) tipinin tohumlar n n 

çimlenme özelliklerinin belirlenmesi amac yla, 2009 2010 y llar nda yürütülmü tür. Tohumlara 9 farkl  
uygulama yap larak, farkl  katlama sürelerindeki çimlenme özellikleri belirlenmi tir. Çimlenme özellikleri 
genotip,  katlama süreleri ve uygulamalara ba l  olarak de i mi tir. 60D2 genotipinde en iyi çimlenme %80 
olarak katlaman n 105.gününde ve 2000 ppm GA3 uygulamas ndan; 60D3 genotipinde ise yine katlaman n 
105.gününde %90 olarak C vitamini+ 1000ppm GA3 uygulamas ndan elde edilmi tir.  Tohumlarda çürümeler en 
fazla sülfirik asit uygulamas nda görülmü tür. Genotiplere ait tohumlar n çimlenmesi genellikle ilk 5 günde 
gerçekle mi tir.

Üvez, çimlenme,  katlama, GA

Determ nat on of Seed Germ nat on Capab l ty of Some W ld Serv ce Tree (Sorbus 
domestica  .) Genotypes Grown In Tokat Prov nce

2000 ppm GA3 and 
ascorbic acid + 1000ppm GA3

Giri
Üvez dünya’da Güney Bat  Avrupa, 

Güney Bat  ngiltere, Kuzey Bat  Afrika ve 
Güney Bat  Asya üzerinde do al olarak yay l  
gösterir(Anonim, 2007a). Ülkemizde ise üvez(S. 
domestica) daha çok Marmara Bölgesi, Orta ve 
Bat  Karadeniz Bölgesi, ç Anadolu’nun 
kuzeyinde ve ç Ege, Göller yöresi ile Hatay 
yöresinde de bulunur(Gültekin ve Alan, 2007
Kapama bahçeler eklinde yeti tiricili i 
olmamakla birlikte, özellikle geçit bölge 
illerinde(Tokat gibi) tüketimi oldukça yayg nd r. 
Üvez, Rosaceae familyas na ait bir tür olup, 
k n yapra n  döken ve ülkemizde do al olarak 
yay l m gösteren 17 taksonu vard r. En 
önemlileri, Üvez (has)  (Sorbus domestica 
Akçaa aç yaprakl  üvez (S. torminalis), Ku  
üvezi (S. aucuparia) ve Ak üvez (S. umbellata
‘dir.

Üvez meyveleri yabani ya am ve insan 
için önemli bir besin kayna  olu turur. S. 
domestica türü e üretimi amac yla 
yeti tirilir. De i ik özellikleri nedeniyle peyzaj 
düzenlemelerinin ve kent a açland rmalar n n 
önemli bir bitkisi konumundad r. Dünya ve 
Türkiye üvez üretim miktar  bak m ndan gerek  
FAO gerekse, D E kay tlar nda istatistiki bir 

ula lamam t r. Almanya’ da ku  üzümü 
diye de bilinir. Meyveleri sevilerek tüketilir ve 
birçok hastal k için iyile tirici özellikleri vard r. 
Karaci er ve eker hastalar  meyve suyunu ve 
marmelat n  ekersiz tüketirlerse yararl  olur. 
Eskiden eker hastalar  için sorbit maddesi, üvez 
meyvesinden elde edilirdi. Marmelat  ayr ca 
ilkbahar yorgunlu u ve k  hastal klar na da iyi 
gelir. Ayr ca, komposto, reçel ve çay  da yap lan 
sanayi ürünüdür(Recht ve Wetterwald,  1985; 
Schönfelder ve Schönfelder, 1982).
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ellikle t bbi özelli i ve botanik 
çal malar  daha da a rl kta olup, yeti tiricili i 
ve tohum ç
amac na yönelik çal malar az say dad r. Bitkisel 
üretiminde yayg n olan bir üretim ekline 
rastlanmam sa da genellikle a ile ço alt ld  
belirtilmektedir. Anaç olarak kullan lan üvez 
çö ürleri, genellikle yeti ti i alanda hangi üvez 
türüne rastlan yorsa, o türün tohumlar ndan elde 
edilmektedir. Tokat yöresinde meyveleri 
sevilerek tüketilen ve ifa kayna  olarak bilinen 
üvez’in(Sorbus domestica L) tohumlar n n 
çimlenme özelliklerinin belirlenmesi amac yla 
yap lan bu çal ma ile elde edilen bulgular, 
Tokat yöresinde ve Türkiye’ de anaç olarak 
kullan labilecek tohumlardan çö ür bitki elde 
edilmesi ile tohumlar n çimlenme özel
belirlenmesi bak m ndan önem ta maktad r.

Materyal ve Yöntem

2008 y l nda yürütülen ara t rman n 
materyalini, Tokat yöresinde yeti en ve 
meyveleri tüketilen Sorbus domestica
üvez) türünden selekte edilmi  iki üvez tipinin 

2 ve 60D3) tohumlar  
olu turmu tur(Gerçekcio lu ve ark., 1997). 
A aç olumu döneminde hasat edilen 
meyvelerden ç kar lan tohumlar, gölgede 
kurutulmu  ve enfeksiyonlar  önlemek amac yla 

%3’lük dozu ile ilaçlanm t r(Büyüky lmaz ve 

Yöntem
Her tipe ait tohumlar n canl l klar  TTC 

testi ile belirlenmi tir(Özça ran,  1975).
Çimlenme yeteneklerinin belirlenmesi amac yla 
a a daki uygulamalar yap lm t r. Gibberellik 
asit uygulamalar , s cak su uygulamas  
a nd rma uygulamalar  Özvardar ve Özça ran 
(1991), Carrera ve ark., (1988), Gerçekçio lu ve 
Çekiç (1999)’ a  göre; çama r suyu uygulamas  

vitamini uygulamalar  ise Anonymous 

(1980)’e göre belirlenmi tir.
24 saat süreyle steril su 

ortam nda bekletilen tohumlar,   haz rlanan 
katlama ortam na al nm t r. 
vitamini uygulamalar : 2000 ppm GA3 
uygulamas C-vitamini+1000 ppm GA3 
uygulamas C-vitamini+2000 ppm GA3 

uygulamas C-vitamini+3000 ppm GA3 
uygulamas vitamini  uygulamalar  100 

Gibberellik asit uygulamalar  ise yine ayn  
dozlarda 24 saat süre ile uygulanm t r. S cak su 
uygulamas : Tohumlar s cak su banyosundaki 

C’ lik suda 5 dakika bekletildikten 
sonra, suyun s cakl  40 C’ye dü ünceye kadar 
çe me suyu ilave edildikten sonra, hiç su ilave 
etmeden 2 saat süreyle s cakl  giderek 
kendili inden azalan su içerisinde bekletilmi tir. 
Çama r suyu(Sodyum hipoklorit) 

ygulamas : 18 saat süreyle yeteri kadar 
haz rlanan %15’lik Sodyum hipoklorit ortam nda 
bekletilen tohumlar, katlama ortam na 
al nm t r(Anonymous, 1990
a nd rma(Sülfürik asit) Uygulamas  : Üvez 
tohumlar na petri kaplar  içerisinde, tohum 
a rl n n iki kat  kadar H2SO4
tutulduktan sonra yap kan ms  maddeler gidene 
kadar akar suda y kanm  ve daha sonra katlama 
ortam na al nm t r. 
Tohumlar, perlit+koyun gübresi+ince 
kum(1:1:1) kar mlar ndan olu an harç 
ortam nda do rudan aç k arazide katlamaya 
al nm t r.

So uk katlama ortam  olarak  steril tar m 
perliti kullan lm  ve perlit 1 kg’l k plastik 
kaplara doldurulmu  ve bu haliyle buzdolab  
ko ullar nda(7.11 ± 1.17 ) tutulmu tur. 
Buzdolab  içi nem içeri i ±2.16 
olmu tur. Kap içindeki nem, gerekti inde 
slat larak korunmu tur. Bu ortamda katlama 6 

ay olarak planlanm , ancak, katlaman n 135. 
gününden sonra deneme durdurulmu tur. lk iki 
ay çimlenme özellikleri için hiç örnek 
al nmam t r. ki aydan s
günde bir (katlaman n 60., 75., 90., 105., 120., 
135. günlerinde)  katlama ortam ndan  
çimlendirme ortam na al nm t r. Çimlenme 
özellikleri her tekerrürde(3 tekerrür)  10 adet 
tohumda yap lm t r. Bu amaçla kurutma ka d  
yerle tiril
kaplar nda, s cakl  23.2±3.67 °C olan 
laboratuar ko ullar nda yap lm t r. Belirtilen 
sürelerde katlama ortam ndan al nan tohumlar n 
14 gün boyunca çimlenme özellikleri 
gözlemlenmi tir. 
Yap lan Gözlemler

Çimlendirme ortam na konulan 
tohumlar n, 14 günlük çimlenme dönemindeki  
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5., 8., 12. ve 14. günlerdeki çatlama oran (%), 
çimlenme oran (%), çimlenme gücü  ve 
çimlenme h z  katsay lar  belirlenmi tir. 
Çimlenme h z  katsay s : Çimlenen tohumlar n 
toplam  X 100 / A1T1 + A2T2 + ….AnTn. 
formülüne göre hesaplanm t r. 
sonuçlar  iki tip ve 9 uygulama olacak ekilde, 
tesadüf parselleri deneme desenine’ göre 
variyans analizi yap ld ktan sonra, ortalamalar 
aras nda farklar LSD’ ye göre 
kar la t r lm t r(Düzgüne  ve ark., 1
Variyans analizleri tiplerdeki çimlenmenin en iyi 
oldu u katlama süreleri ve uygulamalarda 
yap lm t r.

Tart ma ve Sonuç
Deneme de kullan lan üvez tiplerinin 

1000 adet tohum a rl klar  56,246 g(60D3) ve 
50,971 g(60D2) olarak saptanm t r. Tohumlar n 
canl l k oranlar n n belirlenmesi amac yla 
tap lan Tetrazolium testi(TTC) sonuçlar na göre, 
her iki tipin de canl l k oranlar  %100 olarak 
belirlenmi tir. Uygulamalar sonras nda katlama 
ortam na konulan ‘60D2’ ve ‘60D3’ üvez 

ar n n, katlama süreleri ve 
uygulamalara ba l  olarak belirlenen bulgular  
Çizelge 1 ve Çizelge 2’ de verilmi tir. Katlama 
süresi 180 gün olarak planm  ancak katlaman n 
120. gününden itibaren ‘60D2’ genotipinde; 
135.gününden itibaren de ‘60D3’ tipinde 
çimlenme oranlar ndaki büyük dü ü ler 
nedeniyle deneme sonland r lm t r. Yinede 
s cak su uygulamas n n sonucunu belirlemek 
amac yla 180 gün boyunca her iki tipte de 
sonuçlar takip edilmi  ancak bu süreçte 
tohumlarda hiç çimlenme saptanmam t r. 

‘60D2’ tipi için en iyi çimlenme katlaman n 
90. ve 105.günlerinde gözlenmi ; 105.gün 
katlamas ndan ve 
uygulamas ndan en iyi sonuç elde edilmi tir. Bu 
tip için çürümeler genellikle katlaman n her 
a amas nda asit uygulamas nda yo un olarak 
görülmü tür. Di er uygulamalarda çürümeler 
daha dü ük düzeylerde saptanm t r(Çizelge 1). 
‘60D3’ tipinde en yüksek çimlenme oran  yine 
katlaman n 90. ve 105. günlerindeki katlama 
sürelerinde saptanm t r(Çizelge 2). 

Bulgular m zda 60.gündeki çimlenme 
oranlar  oldukça dü ük olmu ,  75. günden 
itibaren çimlenmeler ba lam t r. Baz  
kaynaklara göre 0 C ‘de 60 gün ve daha fazla 

katlamada tutulan tohumlar, nemli ve geçirgen 
çimlendirme ortamlar na (kumlu, toprakl , 
perlitli vb) yada do rudan araziye ekilerek 
çimlenmesi sa lanabilir(Anonim, 2007c). 
Katlaman n 90. günündeki en iyi çimlenme oran  
C-vitamini + 1000 ppm GA3 uygulamas nda 
‘60D3’ tipinde  % 86,67 olarak saptan rken, 
‘60D2’ tipinde ise bu katlama süresinde 
uygulamalar ile kontrol benzer bulunmu  ve en 
yüksek çimlenme oran  kontrolde %76,67 olarak 
saptanm t r. Kontrol uygulamas n n sonuçlar  
çok düzensiz olmu tur. Özellikle bu durumun 
içsel dinlenmenin tamamlanamay ndan 
kaynaklanm  olabilece i dü ünülmektedir.   
‘60D3’ tipinde  katlaman n 105. gününde ise e
iyi çimlenme oran   C-vitamini+1000 ppm GA3

C-vitamini + 3000 ppm GA3 uygulamalar nda 
% 90,00 olarak saptan rken, ‘60D2’ tipinde ise 
ayn  katlama süresinde en iyi çimlenme oran   

uygulamas nda %80,00 olarak 
saptanm t r Hartmann ve Kester(1997)’ nin de 
belirtti i gibi, bütün çevre ko ullar  uygun olsa 
bile baz  durumlarda içsel nedenlerle de 
çimlenme engellenebilmektedir.                 

Bulgular m zda tohumlar  fiziksel olarak 
a nd ran asit uygulamas , çama r suyu 
uygulamas  ve s cak su uygulamas  iyi sonuç 
vermemi tir. Do rudan araziye tohum ekimi 
eklinde yap lan ekimlerde ise her iki genotipte 

de, katlaman n 75., 90. ve 105. günlerinde 
13,33 oranlar nda dü ükte olsa 

çimlenmeler saptanm t r. leriki katlama 
sürelerinde hiç çimlenme saptanmam t r. 
Çimlenme oranlar na ait bulgular, s n rl  say da 
da olsa bu konuda yap lan çal malar ile 
kar la t r ld nda de erlerimiz oldukça yüksek 
bulunmu tur. Ba lang çta tipler aras nda fark 
olmayacak gibi dü ünülse de, tiplere göre 
çimlenme oranlar n n farkl  bulunmas  da 
önemli bir sonuçtur. enay(2007) S. domestica
türünün tohumlar n n çimlenme özeliklerine ait 
bulgular  (%89,00), bulgular m zla benzer 

(1997) ile Koçak (2006)’ n n 
dü ük de erleri bulgular m z n oldukça alt nda 
görülmektedir. Katlama süreleri ise  genellikle 
benzer olmu tur. 

Genotiplerin 90. ve 105. günlerdeki 
sülfürik asit uygulamas nda çürüme oranlar  en 
fazla olmu tur. Ancak tiplerin duyarl l k oranlar  
farkl l k göstermi tir. Asit uygulamalar ndaki 
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çürümelerin fazla olmas  muhtemelen sürenin 
sert çekirdeklilere göre daha uzun olmas ndan 
kaynaklanm  olabilir(Gerçekcio lu ve Çekiç, 

Çimlenme ortam ndaki tohumlar n 
tipte de çimlenmelerinin %90’ n n i
gününde, %10’unun ise 5 8. günler aras nda 
oldu u saptanm t r. Bundan sonraki 
çal malarda bu türde e er çimlenme h z  
katsay s  hesaplanmak isteniyorsa; tohumlar n 
çimlendirme ortam ndaki gözlemlerinin 2, 4, 6, 
8, 10, 12 ve 14. günlerde yap lmas  ö

Sonuç olarak; ‘60D2’ genotipinde en iyi 
çimlenme oran  105.gün katlama süresi ve 2000 

uygulamas ndan;  60D3 genotipinde 
ise yine 105. gün katlama süresi ve C 

uygulamas ndan elde 
edilmi tir. Farkl  bir uygulama olarak
çama r suyu uygulamalar nda
ba ar l  bir sonuç al namam t r.  
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Çizelgeler ve ek

Çizelge 1. ‘60D2’ üvez tipinde katlama süreleri ve uygulamalara göre çimlenme(çim) ve çürüme(çür) 
oranlar *

Katlaman n 
60.günü

Katlaman n 
75.günü

Katlaman n 
90.günü

Katlaman n 
105.günü

Katlaman n 
120.günü

Katlaman n 
135.günü

Çim Çür. Çim. Çür. Çim. Çür.(%) Çim. Çür. Çim. Çür. Çim. Çür. 

Çam.suyu

S cak su

Çizelge 2. ‘60D3’ üvez tipinde katlama süreleri ve uygulamalara göre çimlenme(çim) ve çürüme(çür) 
oranlar *

atlaman n 
60.günü

Katlaman n 
75.günü

Katlaman n 
90.günü

Katlaman n 
105.günü

Katlaman n 
120.günü

Katlaman n 
135.günü

Çim. Çür. Çim. Çür. Çim. Çür. Çim. Çür. Çim. Çür. Çim. Çür. 

Çam.suyu

S cak su
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Çizelge 3. ‘60D2’ ve ‘60D3’ tiplerinin  katlaman n 90. günündeki  çimlenme oranlar (%)
Üvez  tipleri

Sülfürik asit
Çama r suyu

S cak su uygulamas

Uygulamalar** ; Tipler: ÖD ;  (Uygulama x tip)*             
ÖD : Önemli de il

Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki
fark %1 (**) ve %5 (*) seviyesinde önemlidir.

Çizelge.4. ‘60D2’ ve ‘60D3’ tiplerinin  katlaman n 105.günündeki  çimlenme oranlar  (%)
Üvez  tipleri

Sülfürik asit

Çama r suyu

S cak su uygulamas

+ :Uygulamalar**;  Tipler: ÖD ; 
(Uygulama x tip)**    ÖD : Önemli de il
+ :  Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki 
fark %1 (**) ve %5 (*) seviyesinde önemlidir. 
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Farkl  Anaçlar Üzerine A l  Antepf st  Çe itlerinin Sulu Ko ullarda Geli me, 
Meyveye Yatma, Verim ve Baz  Kalite De erlerinin Belirlenmesi 

Halit Seyfettin Atl , Yusuf Ayd n pac , zzet Açar , Serpil Karada , Lütfiye 
Nurettin Ka ka

Antepf st  Ara t rma stasyonu Müdürlü ü Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bölümü,  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal ma 1997 2008 y llar  aras nda, sulu ko ullara uygun antepf st  anaç ve çe it kombinasyonunu 

bulmak amac yla anl urfa’da(Harran Ovas nda) yürütülmü tür.  
Projede 4 antepf st  anac  (Pistacia khinjuk P. atlantica P. vera P. terebinthus

ve 5 antepf st  çe idi (Siirt, Ohadi, Sel.14, Kellekoçi ve Kerman)  kullan lm t r. Bahçe, 20 anaç – çe it 
kombinasyonunun fidanlar  ile sulu ko ullarda 4 x 6 m aral klarla tesis edilmi tir.

syonlar n geli me meyveye yatma verim ve baz  meyve özellikleri de erlendirilmi , son 4 y l 
içerisindeki veriler dikkate al narak Tart l  Derecelendirmeye tabi tutulmu lard r.

Yap lan de erlendirme sonucunda P. khinjuk P. atlantica nasyonlar n n sulu 
ko ullarda yeti tirilmesi durumunda yüksek verim ve kalitenin elde edilece i saptanm t r.

Antepf st , anaç, çe it, adaptasyon

variety combination for irrigated conditions in anl urfa 
Pistacia Pistacia khinjuk Pistacia atlantica Pistacia vera

Pistacia terebinthus L.) were used as rootstocks and five standard pistachio cultivars (Siirt, Ohadi, Kellekoçi, 

P. khinjuk
P. atlantica

Giri
Dünya antepf st  üretiminde ran birinci 

(300.000 ton) s rada, ABD  ikinci (120.000 ton) 
s rada ve Türkiye üçüncü (72.000 ton) s rada yer 
almaktad r. Dünya antepf st  ihracat nda da 
yine ran birinci (152.000 ton) s rada, ABD 
ikinci (43.000 ton) s rada yer almas na ra men 
Türkiye dokuzuncu (3.000 ton) s rada yer 
almaktad r (Anonim, 2007). Bunun en önemli 
nedenleri; ran ve ABD’nin antepf st  
üretimlerini sulu ko ullarda yapmas , üretimde 
periyodisite oran  dü ük, verimli ve çerezlik 
kalitesi yüksek çe it kullanmalar d r. 

Türkiye’nin antepf st  üretimi dü üktür. 
Üretim ancak iç pazar ihtiyac n  

kar layabilmektedir. Türkiye’de yeti tirilen 
Uzun antepf st  çe idi lezzetli ve ye il içlidir. 
Bu çe idin meyvelerinin iri olmamas  meyve 
kabu unun ayr lma direncinin fazla olmas , 
fiyat n n yüksek olmas  sebebiyle ihracat  zor 
olmaktad r.

Türkiye’nin antepf st  ihracat n  
t rabilmesi için sulu ko ullarda, verimli ve iri 

meyveli çe itlerle üretim yapmas  
gerekmektedir. Üretimin artmas  ile iç pazar 
ihtiyac  kar lanacak, artan antepf st  ihraç 

Bu proje Türkiye’nin sulu ko ullara 
uygun antepf st  anac n  ve çe idini belirlemek 
için uygulamaya konulmu tur. Proje sonuçlar  
sulanan alanlarda uygulanarak antepf st  
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üretimi iri meyveli çe itler ile art r lacakt r. 
Önümüzdeki y llarda Türkiye’nin de antepf st  
ihracat  üst s ralara ç kacakt r.

öntem
Proje bahçesi 1997 y l nda anl urfa 

(Harran ovas ) da sulu ko ullarda kurulmu tur.  
Projede 4 antepf st  anac  (Pistacia khinjuk

P. atlantica P. vera P. 
terebinthus L.) ve  5 antepf st  çe idi (Siirt, 
Ohadi, Sel.14, Kellekoçi
kullan lm t r. Bahçe 20 anaç – çe it 
kombinasyonunun fidanlar  ile sulu ko ullarda 4 
x 6 m aral klarla tesis edilmi tir. 
Kombinasyonlar n 18 adedinde geli me, verim 
ve kalite de erlendirmeleri yap lm t r. ki 
kombinasyonda a  tutmama proble
gelmi , bu iki kombinasyon projeden 
ç kar lm t r.

lk verimler 2001 görülmü tür. Verim ve 
kalite de erlendirmelerine 2005 y l nda 
ba lanm t r. 

En iyi anaç – çe it kombinasyonu “Tart l  
Derecelendirme Metodu” ‘na göre seçilmi tir 
(Çizelge 1). Seçimlerde, a a da s ralanan 5 
özellik kullan lm  en yüksek puan  alan 2 
kombinasyon seçilmi tir.

A açlar n 2008 y l ndaki anaç ve çe it 
geli meleri dikkate al nm t r. A  alt , a  yeri 
ve a  üstü çevreleri ölçülmü tür. A  yerinin 10 

lt ndan ve üstünden çevre ölçümleri 
yap lm t r. 

Anaçlar n çe itle uyu ma durumunu 
belirlemek için ’ n formülü 
kullan larak Affinite emsalleri bulunmu tur. 
Buna göre; 

10 (uyu man n tam oldu unu göster
A : Çe it çevresi, C : Anaç çevresi, B : 

A  yeri çevresi

A açlar n ya  meyvelerin tar m  yap lm , 
1 kg’l k örnekler al nm , meyveler kurutularak 
kuru meyve oran  bulunmu tur. A açlar n 
verimleri kuru k rm z  kabuklu meyve olarak 

anm t r. Dekara verimler bulunarak 
kar la t r lm t r.
100 Meyve A rl  : 

Kuru k rm z  kabuklu meyve örnekleri; 4 
tekerrürlü, her tekerrürde 25 meyve olacak 

ekilde al nm , tart lm , 4 ile çarp lm  ve 
ortalamalar  al nm t r.
ç Meyve Rand man  : 

Meyve örnekleri; 4 tekerrürlü,  her 
tekerrürde 25 meyve olacak ekilde al nm , 
meyveler tart lm , meyvelerin içleri ç kart lm , 
meyve a rl  ile içlerin oranlamalar  yap lm , 
iç meyve rand man  bulunmu tur.
Ç tlama Oran  : 

Meyve örnekleri; 4 tekerrürlü,  her 
tekerrürde 25 meyve olacak ekilde al nm , 
ç tlama oranlar  bulunmu tur.

Tart ma ve Sonuç
En iyi anaç – çe it kombinasyonu, a a da 

aç klanan 5 özelli e göre “Tart l  
Derecelendirme Metoduna” göre yap lm t r.

A açlar n 2008 y l ndaki anaç, a  yeri ve 
çe it geli meleri dikkate al nm t r. Buna göre;  
en fazla anaç geli imi P. atlantica
cm),  en dü ük de eri P. terebinthus
(34.5 cm) kombinasyonu vermi tir. En yüksek 
a  yeri geli imi P. atlantica
en dü ük a  yeri geli imi de erlerini ise P. 
terebinthus P. vera
14 (45.0 cm)  kombinasyonlar  vermi tir. En 
yüksek çe it geli imi P. atlantica
cm), en dü ük çe it geli imi de erlerini ise P. 
vera x Ohadi (45.0 cm)  kombinasyonlar  
vermi tir.

Genel olarak en iyi geli en anaç; P. 
atlantica P. khinjuk

P. vera 47.5 cm) en zay f geli en anaç ise P. 
terebinthus (39.2 cm) olmu tur. 

En iyi geli en çe it Siirt (55.0 cm) olmu , 

Kellekoçi (48.2 cm) izlemi , en zay f geli en 
çe it Sel. 14 (43.2 cm) olmu tur.

P. atlantica, P. khinjuk P. vera n n 
çe itlerle afiniteleri iyi olmu  (10 civar nda), P. 
terebinthus un afinitesi iyi olmam t r 
civar nda).

P. khinjuk P. atlantica anaçlar  üzerine 
a l  çe itlerin verimleri P. vera üzerine a l  
çe itlerden daha yüksek olmu tur. A aç ba na 
en yüksek verim Siirt P. khinjuk
– P. atlantica – P. vera
kg) kombinasyonlar ndan al nm t r (Çizelge 3)
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Çe itlerin verimleri (2005 2008 y llar ) en 
P.atlantica (219.7 kg/da) anac   üzerinde 

olmu , bunu P. khinjuk P. 
terebinthus (172.7 kg/da)  izlemi , en az verim 
P. vera /da) anac ndan al nm t r. 

Kuru ko ullar için antepf st  anaç – çe it 
seçimi yapan Atl  ve ark. (2003) da kuru 
ko ullar için en iyi kombinasyonun P. khinjuk
Siirt oldu unu bulmu lard r. 

P. khinjuk
P.atlantica

kombinasyonlar ndan elde edilmi tir. Daha önce 
bu konuda ara t rma yapan Arpac  ve ark. 

P vera
kg/da verim alm lard r. Bizim sonuçlar m z 
daha üstün olmu tur.
100 Meyve A rl  : 

En yüksek 100 meyve a rl  P. 
terebinthus x Kellekoçi (190 g) ve P. atlantica
Kellekoçi (189 g), en dü ük 100 meyve a rl  

P. terebinthus P. 
atlantica x Sel. 14  (134 g) kombinasyonlar nda 
saptanm t r. 

Kellekoçi çe idi sulu ko ullarda çok 
meyveler olu turmakla birlikte toplam s cakl k 
iste i yüksek bir çe ittir (Atl  ve ark. 1998). 

anl urfa gibi s cak bölgeler için uygundur.
ç Meyve Rand man  : 

Sulu ko ullarda yeti en antepf st  
çe itlerinin genel olarak rand manlar  yüksek  
olmu tur. Rand manlar % 39.7 ile % 46.9 
aras nda de i mi tir. En yüksek rand manlar   P. 
khinjuk P. atlantica

P. khinjuk
P. terebinthus
kombinasyonlar nda saptanm t r.
Daha önce kuru ko ullarda çal ma yapan Atl  
ve ark. (2003) n n sonuçlar ndan daha iyi 
sonuçlar elde edilmi tir.

Ç tlama Oran  : 
Antepf st  çe itlerinin meyvelerinin 

ç tlama oranlar  çok yüksek olmu tur. 
Kombinasyonlar n meyve ç tlama oranlar  % 

aras nda de i mi tir. En yüksek 
ç tlama oranlar  Siirt çe idinde, en dü ük ç tlama 
oranlar  ise Sel. 14 çe idinde saptanm t r. 

Sulama ile meyvelerin ç tlama oranlar n n 
%90 üzerine ç kabilece i, daha iyi gelir elde 
edilece i görülmü tür.
Verilerin De er

En iyi anaç – çe it kombinasyonu “Tart l  
Derecelendirme Metodu” ‘na göre seçilmi tir 
(Çizelge 1).  Seçimlerde kombinasyonlar n; 
affinite, verim, 100 meyve a rl , meyve iç 
rand man  ve meyve ç tlama oran  özellikleri 
de erlendirilmi  en yüksek puan  alan 2 
kombinasyon seçilmi tir.

Sulu ko ullar için en uygun antepf st  
anaç – çe it kombinasyonunun P. khinjuk

P. atlantica x Siirt oldu u saptanm t r.

Arpac , S., Akkök, F., Tekin, H., (1995). Sulu ve 
Kuru Ko ullardaki Antepf st  Yeti tiricilinde 
Verim ve Ürün Kalitesindeki De i imlerin 
ncelenmesi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit. 

Atl , H.S., Arpac , S.,Tekin, H., Yaman, A., 1997. 

Atl , H. S., Arpac , S., Akgün, A., Açar ., 2003. 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Antepf st  Anaç – Çe it Kombinasyonlar n n Göreceli Puanlama Çizelgesi
ÖZELL K SINIF ARALI I DE ER

Zay f
10 aras

11’in üzeri veya 9’un alt
Yüksek

Yüksek

Dü ük
Dü ük

300 kg aras
250 kg aras
200 kg aras

A rl

Çok iri
ri

Küçük

– 180 g aras
– 165 g aras

ç Meyve 
Rand man

Yüksek

Dü ük

% 45 ve yüksek
%45 aras

%40 ve dü ük  

Ç tlama Oran Yüksek

Dü ük

%95 ve yüksek
%95 aras

%85 ve dü ük  

Çizelge 2. Antepf st  Anaç – Çe it Kombinasyonlar n n Affinite Emsalleri
ANAÇ ÇE T A  Alt  

Çevresi (cm)
A  Yeri
Çevresi

A  Üstü 
Çevresi

GÖRECEL  

P.atlantica 
  Kellekoçi
  
  
  
P.vera 
  Kellekoçi
  
  
  
P.khinjuk 
  Kellekoçi
  
  

  
P.terebinthus 

Kellekoçi
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Çizelge 3. Antepf st  Anaç – Çe it Kombinasyonlar n n 2005 2008 Y llar  (4 Y l) Dekara Verimleri  
ANAÇ ÇE T VER M (kg/da)

VER M (kg/da)

GÖRE
CEL  

P.atlantica 
  Kellekoçi
  
  
  
P.vera 
  Kellekoçi
  
  
  
P.khinjuk 
  Kellekoçi
  
  
  
P.terebinthus 

Kellekoçi

Çizelge 4. Antepf st  Anaç – Çe it Kombinasyonlar n n 2005 2008 Y llar  (4 Y l) 100 Dane 
A rl klar , ç Meyve Rand manlar  ve Meyve Ç tlama Oranlar
ANAÇ ÇE T

A rl  (g)

Göreceli ç Meyve 
Rand ma
n   (%)

Göreceli 
Ç tlama 

Oran  (%)

Göreceli 

  
  
P.atlantica 
  
  

Kellekoçi

  
  
P.vera 
  
  

Kellekoçi

  
  
P.khinjuk 
  
  

Kellekoçi

  
  

P.terebinthus 
  
  

Kellekoçi
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Çizelge 5. Antepf st  Anaç – Çe it Kombinasyonlar n n Göreceli Puan Toplamlar
ANAÇ ÇE T

A rl  
ç Meyve 

Rand ma 
n  (%)

Ç tlama
Oran Göreceli Puan

  
  
P.atlantica 
  
  

Kellekoçi

  
  
P.vera 
  
  

Kellekoçi

  
  
P.khinjuk 
  
  

Kellekoçi

  
  

P.terebinthus 
  
  

Kellekoçi
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GAP Bölgesi Sulu Ko ullar  çin Badem Çe itlerinin Belirlenmesi 

Halit Seyfettin Atl f Ayd n , Selim Arpac , zzet Açar , Abdulkadir Akgün
, Semih Ça lar , Nurettin Ka ka

Antepf st  Ara t rma stasyonu Müdürlü ü, Kahramanmara  Sütçü mam Ünv. Bahçe Bi
Bölümü, GAP Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü

Özet
Bu Proje GAP Bölgesi sulu ko ullar na uygun badem çe itlerini belirlemek amac yla yap lm t r. 

Gaziantep, Kahramanmara  ve anl urfa illerinde 1998 2007 y llar  aras nda yürütülen projede, yerli ve yabanc  
badem çe itlerinin (Gaziantep’te 20 çe it, Kahramanmara  ve anl urfa’da 21 çe it) sulu ko ullardaki 
performanslar  belirlenmi tir.

Bahçelerde; 101 Gülcan I, 17 4, Gülcan II, 48 1, Hac alibey (48
2), Nikitski, Cristomorto, Nonpareil,   D. Largueta, Picantili, Dokuzo uz II (120 

Drake, Texas, Ferraduel, Tuono, Ferragnes, Yaltinski, Garrigues badem çe itleri denenmi tir
Çe itlerin geli me, çiçeklenme, verim ve meyve özellikleri dikkate al narak “Tart l  Derecelendirme 

Yöntemi”ne göre seçimler yap lm t r. 
Gaziantep lokasyonunda en yüksek puan  alan; Ferraduel (790 Puan) ve Ferragnes (740 Puan)  badem 

çe itlerinin yörede yeti tirilmesi uygun bulunmu tur.
Kahramanmara  lokasyonunda en yüksek puan  alan; Ferragnes (870 Puan) ve Yaltinski (850 Puan) 

badem çe itlerinin yörede yeti tirilmesi uygun bulunmu tur.  
anl urfa lokasyonunda ise en yüksek puan  alan; Ferragnes (820 Puan), Gülcan II      (710 Puan) ve 

Ferraduel (690 Puan) badem çe itlerinin yörede yeti tirilmesi uygun bulunmu tur.  

Badem, Çe it, Adaptasyon, Verim, Kalite

Kahramanmara  and anl urfa provinces).

ation), Gülcan I, 17 4, Gülcan II, 48 1, Hac alibey (48
D. Largueta, Picantili, Dokuzo uz II (120 

In Kahramanmara  location, the cultivars with highest scores such as Ferragnes (870) and Yaltinski (850) 

In anl urfa location, the cultivars with highest scores such as Ferragnes (820), Gülcan II (710) and 
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Giri  
Türkiye, 2 milyon tonluk dünya badem 

üretiminde % 2.2 üretim pay  (50.000 ton) ile 8. 
s rada yer almaktad r. Ülkemiz ekolojisi badem 
üretimi için çok uygun oldu u halde üretimimiz 
istenen seviyede de ildir. 

Türkiye y lda 3.300 ton badem (1.100 ton 
iç, 2.200 ton kabuklu) ithal etmekte ve her y l 
yurt d na 8 milyon dolar civar nda döviz 
ödemektedir (Anonim, 2005).

Son y llarda Güneydo u Anadol
Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde büyük 
ölçekli (300 500 dekarl k) badem bahçeleri 
kurulmaya ba lanm t r. Modern badem tesisi 
yapmak isteyen üreticilerin en acil ihtiyac  
bölgelerine uygun çe itlerin belirlenmesidir. 

Türkiye’ye geçmi  y llarda getirilmi  ve 
yayg n olarak fidan üretimi yap lan ABD  
kökenli Texas ve Nonpareil çe itleri bulunmakta 
ve yeti tiricili i yap lmaktad r. Bu çe itlerin 
ilkbahar geç donlar ndan etkilendikleri ve ku  
zarar na hassas olduklar  bilinmektedir. 

Bu proje ile GAP Bölgesi (Özellikle 
Gaziantep, Kahramanmara  ve anl urfa illeri 
için) uygun badem çe itleri belirlenmi , bunun 
yan nda benzer ekolojilere de öneriler yap lacak 
kadar bilgi birikimi sa lanm t r

Türkiye’de badem seleksiyonuna ilk defa 
Dokuzo uz ve ark., (1968) taraf ndan Akdeniz 
ve Marmara Bölgeleri’nde yürütülen projelerle 
ba lanm , badem tipleri selekte edilmi  ve farkl  
ekolojilerde adaptasyon parselleri kurulmu tur 
(Dokuzo uz ve ark., 1968, Dokuzo uz ve 
Gülcan, 1972,  Dokuzo uz ve ark., 1976).  Daha 

ar  farkl  bölgelerde de i ik ara t r c lar 
taraf ndan seleksiyon çal malar  sürdürülmü tür 
(Gerçekçio lu ve Güne , 1999, Aslanta  ve 
Güleryüz, 1999). Ama bu seleksiyon 
çal malar n n adaptasyon çal malar  
yap lamam t r. 

Seçilen baz  badem tiplerinin A
bölgesine adaptasyonu çal malar  yap lm t r 
(Küden ve ark.,1994). Ayr ca, geç çiçeklenen, 
kendine uyu ur, yüksek verimli ve kaliteli baz  
yabanc  çe itlerle Akdeniz Bölgesinde 
adaptasyon denemesi kurulmu tur (Ka ka, 

Türkiye’de badem slah  ve çe it 
adaptasyonu ile ilgili çal malar s n rl  olmakla 
birlikte yurt d nda bu konuda oldukça fazla 
çal ma yap lm t r.

Fransa’da (Duval, 1997), ABD’de (Asai 

spanya’da (Anonim, 2008), talya’da (Anonim, 
), Yunanistan’da (Anonim, 2008), Tunus’ta 

(Ghrab ve ark., 2002), ran’da (Damvar ve 
Hassani, 2006),  (Moradi, 2006) badem çe it 
adaptasyon çal malar  yap lm , ülkelerine 
uygun çe itler belirlenmi tir.

Materyal ve Yöntem 
2007 y llar  aras nda

yürütülmü , Gaziantep, Kahramanmara  ve 
anl urfa illerinde 1998 y l nda, yerli ve yabanc  

badem çe itleri ile sulu ko ullarda (Gaziantep’te 
20 çe it, Kahramanmara  ve anl urfa’da 21 
çe it) bahçeler tesis edilmi tir. 

Bahçelerde; 101
Gülcan I, 17 4, Gülcan 

1, Hac alibey (48

Picantili, Dokuzo uz II (120

Yaltinski, Garrigues badem çe itleri 
mi tir.
Deneme bahçeleri; her çe itten 10 a aç 

olacak ekilde, 3x5 m aral kla (Mara  lokasyonu 
5x5 m aral kla), tesadüf parselleri deneme 
desenine göre dikilmi , damla sulama sistemi ile 
sulanm t r. 

“Tart l  Derecelendirme Yöntemi”ne göre 
için uygun çe itler belirlenmi tir.

Puanlamada 7 özellik dikkate al nm t r (Çizelge 
1). Bu özellikler; Geli me De erleri, 
Çiçeklenme Durumu, Verim, ç Meyve A rl , 
ç Meyve Rand man , kiz ç Oran  ve Meyve 

Tad  d r.

Tart ma ve Sonuç
Geli me De erleri :

Genel olarak üç lokasyon içerisinde en iyi 
geli meyi Kahramanmara ’ta bahçe göstermi , 
bunu Gaziantep’teki bahçe takip etmi , en zay f 
geli me anl urfa’daki bahçede gözlenmi tir. 
Kahramanmara ’taki geli menin fazla olmas  
dikim aral n n 5x5 metre olmas  gösterilebilir. 
Di er iki lokasyonun dikim aral n n 3x5 metre 
olmas  geli melerinin Kahramanmara  
lokasyonuna göre zay f kalmas na sebep 
olmu tur. 
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Her üç lokasyonda görülen ortak özellik, 
Cristomorto çe idinin en fazla geli meyi 
gösteren çe itlerden olmas d r.
Çiçeklenme Durumu :

çe itlerinin 4 y ll k çiçeklenme ortalamalar na 
göre çiçeklenmeler 11 Mart –
aras nda gerçekle mi tir. Kahramanmara  
lokasyonunda badem çe itlerinin çiçeklenmeleri 

– 5 Nisan tarihleri aras nda 
gerçekle mi tir. anl urfa 
çe itlerinin çiçeklenmeleri 7 Mart –
tarihleri aras nda gerçekle mi tir. 

Lokasyon bölgesinin s cakl na ba l  
olarak ilk çiçeklenmeler anl urfa’da ba lam , 

ep’teki çiçeklenmeler bunu takip etmi , 
Kahramanmara ’taki çiçeklenmeler bundan 1 
hafta sonra ba lam t r. Genel olarak badem 
çe itlerinin çiçeklenme s ralar  lokasyonlar 
aras nda benzerlik göstermi tir.

Gaziantep ve anl urfa’da 4
e meydana gelen dü ük s cakl k (

–8°C) çe itlerin tam çiçeklenme veya küçük 
meyve dönemine rastlam  ve bu lokasyonlardan 
verim al namam t r. Gaziantep’te 2005 y l nda 
s cakl k 14 Mart’ta –3°C ve 24 Mart’ta da –1°C 
ye dü mesine kar l k bademler pem
ve ilk çiçeklenme devrelerinde oldu undan zarar 
görmemi lerdir. 

kg/da),  D. Largueta (439.6 kg/da) çe itlerinden, 
Kahramanmara  lokasyonunda en fazla ve

Nikitski (447.2 kg/da) çe itlerinden, anl urfa 
lokasyonunda ise en fazla verim; Gülcan II 

kg/da) çe itlerinden elde edilmi tir (Çizelge 2).
Lokasyonlarda öne ç kan badem 

çe itlerinin verimleri genel olarak birbirine 
yak n ç km t r. Bu sonuçlar, seçilmi  çe itlerle 
kurulacak bir badem bahçesinden (9 ya ndaki)   
500 kg/da verim al nabilece ini göstermi tir. Bu 
sonuç badem yeti tiricili inin çiftçiler için iyi 
bir gelir olaca n  göstermektedir
ç Meyve A rl  :

Gaziantep lokasyonunda en iri meyve içi;  

çe itlerinde, Kahramanmara  lokasyonunda 

çe itlerinde, anl urfa lokasyonunda ise 48
2) (1.53 g) çe itlerinde 

saptanm t r.
Elde edilen sonuç, Dokuzo uz ve Gülcan 

(1979) ile uyu maktad r.
anl urfa ve Gaziantep’te 48

çe itleri daha iri meyve olu turmu tur
çe itlerin çiçeklenmeleri erken oldu undan 
yeti tirilecek yerdeki don durumu dikkate 
al nmal d r.
ç Meyve Rand man  :

iç rand man ;  Nonpareil (%57.0) ve 17
(%54.8) çe itlerinde, Kahramanmara  

(%48.5) çe itlerinde, anl urfa lokasyonunda ise 
4 (%55.5) çe itlerinde 

saptanm t r (Çizelge 3). Elde edilen sonuç, 
Dokuzo uz ve Gülcan (1979) ile uyu maktad r.

Her üç lokasyonda da rand man  en 
yüksek çe it Nonpareil olmu tur. Bu çe itde ku  
zarar n n fazla olmas , çiçeklenmenin orta 
dönemde olmas  gibi olumsuz özelliklerin 
bulunmas  sebebiyle yeti tirilecek bölgelerin 
buna göre seçilmesi gerekmektedir. 
kiz ç Oran  :  

Gaziantep lokasyonunda en dü ük ikiz iç 
oran  Ferragnes (%0.0), Tuono (%0.0) ve 
Ferraduel (%0.3) çe itlerinde, Kahramanmara  

(%0.0) ve Ferraduel (%0.0) çe itlerinde, 
anl urfa lokasyonunda ise 101

(%0.0) ve Ferraduel (%0.8) çe itlerinde
saptanm t r. 
Meyve Tad  :

Yap lan tat kontrollerinde; 
2), Cristomorto, D. Largueta, Dokuzo uz II (120 
1), Drake ve Texas badem çe itlerinde ac  

badem kokusuna rastlanm t r.
Verilerin De erlendirilmesi

Badem çe itlerinin incelenen özellik
içerisinde 7 adedi dikkate al nm  ve Çizelge 
1’deki aral klara göre puanlama yap larak uygun 
çe itler seçilmi tir.

Gaziantep lokasyonunda en yüksek puan  

Puan) badem çe itlerinin yörede yeti tirilmesi 
iye edilmektedir (Çizelge 4).  Çiçeklenme 

zamanlar  ayn  olan bu iki çe itle bahçe 
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Kahramanmara  lokasyonunda en yüksek 
puan  alan; Ferragnes (870 Puan) ve Yaltinski 
(850 Puan) badem çe itlerinin yörede 
yeti tirilmesi tavsiye edilmektedir (Çizelge 4).  
Çiçeklenme zamanlar  ayn  olan Ferragnes ve 
Yaltinski ile bahçe kurulabilir. 

anl urfa lokasyonunda en yüksek puan  
alan; Ferragnes (820 Puan), Gülcan II      (710 

çe itlerinin yörede yeti tirilmesi tav
edilmektedir (Çizelge 4).  Çiçeklenme zamanlar  
ayn  olan Ferragnes ve Ferraduel’le  bahçe 
kurulabilecek, Gülcan II yeti tirmek istenir ise 
çiçeklenmesi buna uygun olan Tuono çe idi 
tozlay c  olarak kullan labilecektir.

spanya’da kuru ko ullarda Ferr
Ferraduel badem çe itleri yeti tirilmektedir. 
Bizim denememizde de sulu ko ullarda bu 
çe itler öne ç km t r. 

Anonim,  2005. Tar m statistikleri. FAOSTAT Web 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Göreceli derecelendirme puanlama çizelgesi
Özellik tsay S n flar S n f aral De er

Geli me
(A aç çap ) Zay f

14 cm aras

Çiçeklenme
Geç

Ekolojiye Göre 
De i iyor

Yüksek
Yüksek

Dü ük
Dü ük

450 kg aras
400 kg aras
350 kg aras

ç Meyve A rl
Çok iri
ri

Küçük

– 1.41 g aras
– 1.12 g aras

ç Meyve Rand man Yüksek

Dü ü

% 50 ve yüksek
%50 aras

%30 ve dü ük  

kiz ç Oran Yüksek

Dü ük

%10 ve yüksek
%10 aras

%5 ve dü ük  
Meyve Tad
(Ac  Badem Kokusu)
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Çizelge 2. Badem çe itlerinin de er
Kahramanmara anl urfa

Göreceli Göreceli Göreceli 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Çizelge 3. Badem çe itlerinin iç meyve rand man  (%) de erlendirmeleri (3 lokasyonda)

Çe itler
Kahramanmara anl urfa

ç Meyve
Rand man (%)

Göre
ç Meyve

Rand man (%)

Göre
ç Meyve

Rand man (%)

Göre

Dokuzo uz II (120

Gülcan I 
Gülcan II  
Hac alibey (48
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Çizelge 4. Badem çe itlerinin  ald klar  göreceli puanlar (3 lokasyonda)
Göreceli Puanlar
Kahramanmara anl urfa
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Kuru Ko ullarda Yeti en Badem Çe it ve Genotiplerinin Bitki ve Meyve 
Özellikleri

Öznur Öz Atasever , Resul Gerçekcio lu
Gaziosmanpa a Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Ara t rma; Tokat ekolojisinde kuru ko ullarda yeti en 10 badem çe idi ve genotipinde 2007

y llar nda yürütülmü tür. Bitki fenolojik özellikleri yan nda, bitkisel özellikleri, kabuklu ve iç meyve a rl klar , 
kabuk kal nl klar , iç rand man , a aç ba na verim, bo  içli meyve oran  ve çift tohum oranlar  gibi özellikler 
belirlenmeye çal lm t r. Çiçeklenme tarihleri 21.03 16.04 tarihleri aras nda olmu tur. Kabuklu meyve 
a rl klar  1.26g(‘17 4’) 5.37g(‘ferraduel’)  aras nda, iç a rl klar  ise 0.62g(‘60ÇÖT04’) 1.41g(‘ferraduel’) 
aras nda de i mi tir. ç rand man  en yüksek çe it ‘17 4’ (%59.89) olurken, en dü ük çe it ‘60YD002’ (%21.67) 
olmu tur. Bo  iç oran na ‘Ferraduel’, ‘Texas’ ve ‘101 13’ çe itlerinde rastlanmazken, ‘60YD001’ ve ‘60ÇÖT04’ 
genotiplerinde yüksek oranda tespit edilmi tir. En yüksek verim ‘60YD002’ (2,94kg/a aç), en dü ük verim ise 
‘17 4’ çe idinde 0,40kg/a aç olarak belirlenmi tir.

uru ko ullar, fenoloji, pomoloji

5.37g(ferraduel) and kernel weights were differance between 0.62g(60ÇÖT04)
highest kernel ratio was found as 59.89% in ’17 4’,  the lowest  was as 21.16% in ‘60YD002’. There was no 
kernel free nut ratio in ‘ferraduel’, ‘texas’, 101
60ÇÖT04  genotypes. The highset yield per tree was obtained from 60YD002 ( 2,94kg/tree),  and the l
‘17 4’ (0,40kg/tree).

Giri
Badem’in anavatan  Bat  ve Orta 

Asya’d r. Bu bölgeden do uya do ru Hindistan 
ve Çin’e , bat da ise Kuzeyde ran, Suriye ve 
Akdeniz ülkelerine yay lm t r. Anadolu da 

edilir. Ancak badem so uklama gereksinimi çok 
dü ük bir meyve türü oldu undan ilkbahar geç 
donlar n n s kça zarar görmesi nedeniyle 
ülkemizin bir çok yöresinde ekonomik olarak 
yeti tirilememektedir (Özça ran ve ark.,2007). 

Ticari badem yeti tiricili i yap lan 
ülkelerde geç çiçek açan ve verimli çe itler 
tercih edilir. Di er yandan yap lan slah 
çal malar nda da geç çiçeklenme, kendine 
verimlilik ve a aç verimi iyi olma özellikleri 

öncelikler aras ndad r(Grassely, 1990; Kester 
and Asay, 1975). Ülkemizde de son y llarda don 
zarar  görülmeyecek alanlarda, ‘ferraduel’, 
‘ferragnes’, ‘picantillli’, ‘teksas’ ve ‘tuono’ gibi 
geç çiçeklenen yabanc  çe itlerin yan  s ra, 
Dokuzokuz ve Gülcan(1979)’ n ‘101 9’,‘101
13’, ‘106 1’ ve ‘Gülcan 1(101 23)’ gibi yerli 
selekte çe itler tercih edilmektedir. 

Di er yandan badem, Kuzey Afrika’n n 
y ll k ya lar n n 200 mm oldu u yerlerde 
sulanmadan yeti ebilen, kuru ko ullar n en ideal 
meyve türü oldu undan gerek bu alanlar n 
a açland r lmas  gerekse meyve eldesi amac yla 
bu ve benzeri alanlara yo un olarak badem 

ilmektedir (Özça ran ve ark.2007). Bununla 
birlikte badem sulanmas  durumunda, meyve 
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kalitesi ve a aç verimi iyi olan bir meyve 
türüdür (Girona ve ark., 2005). 

Ara t rmam zda Tokat kuru ko ullar nda 
yeti tirilen baz  badem çe it ve genotiplerinin 

anslar  belirlenmeye çal lm t r. 

Materyal ve Yöntem

Ara t rma GOÜ Ziraat Fakültesi 
Ara t rma ve Uygulama Bahçesinde, 2002 
y l nda tesis edilen badem koleksiyon 
bahçesinde bulunan 10 farkl  çe it ve genotip 
üzerinde, 2007 2008 y llar  aras nda
yürütülmü tür.  
Yöntem

Yap lan pomolojik gözlemler 3 tekerrürlü 
(her a aç bir tekerrür) ve her tekerrürde 30 
meyvede, fenolojik gözlemler aktif dönemde; 
sürgün ve baz  bitkisel özellikler ise dinlenme 
döneminde yap lm t r. Sürgün özellikleri 
yaln zca 10 sürgün de ölçülmü  ve 2008 y l nda 
yap lm t r. Meyve pomolojik özellikleri olarak 
meyve kabuklu ve iç a rl , meyve 
boyutlar (yanak, kar n, boy), kabuk kal nl , iç 
rand man, çift tohum ve bo  iç oranlar  yan nda, 
bitkisel özelliklerden a aç verimi, taç hacmi, 
sürgün özellikleri(yazl k sürgün say s , sürgün 
boyutlar ) ile a aç gövde çap  belirlenmi tir 
(Gülcan, 1976; Gülcan, 1985; Dokuzo uz ve 
Gülcan, 1979;Gerçekcio lu ve Güne , 1999). 

Tart ma ve Sonuç
Fenolojik özellikler

Ara t rman n yap ld  y llara ait ekolojik 
veriler Çizelge 1; çe it ve genotiplere ait 
çiçeklenme ve hasat tarihleri de Çizelge 2 ve 3’ 
de verilmi tir. 

Çizelge 1’ incelendi inde her iki y lda da 
en en geç çiçeklenen çe it ‘ferraduel’ olurken, 
bunu ‘picantilli’ çe idi izlemi tir. Vargas ve 
Romero(1988)’ nun çiçeklenme dönemlerine 
göre yapt klar  6 grup s n fland rma içinde 
‘picantilli’ orta geçci, ‘ferraduel’ geçci çe it 
olarak tan mlanmaktad r. Bununla birlikte, yöre 
ekolojik özellikleri, bahçe rak m  ve yöneyine   
göre çiçeklenme dönemleri ve hasat tarihleri de 
de i ebilmektedir(Felipe, and Gómez 1999) . 
Gözlemlerimize göre genellikle 2008 y l nda 
çe itler daha erken çiçek açm t r. Di er yandan 
ikinci y lki çiçeklenme dönemindeki 

s cakl klar n daha fazla olmas , çiçekle
erkene alm  olabilece i dü ünülmektedir. 
Bitkisel özellikler

Ortalama a aç ba na verim de erleri iki 
y l, di er bitkisel özellikler ise yaln zca 2008 
y l nda incelenmi tir. Ortalama a aç verimi 
de erleri de(Çizelge 4) y l ve çe it
göre de i imler göstermi tir. Verim de erleri 

2,62 kg aras nda de i mi  olup, ikinci 
y lda genel olarak art  gözlenmi tir. Verimlerin 
genel olarak dü ük olmas  özellikle sulamas z 
yeti tirilmesi ile ve yetersiz tozlanma ve 
döllenmeden kaynaklanm  ola
ark. 1998.). Kuru ko ullarda sulamas z 
yeti tiricilik yap lan ülkelerde de buna benzer 
sonuçlar al nmaktad r (Hernandez ve Moreno, 
2002; Monterio ve ark., 2003). Di er yandan 

2008 y l  iklim verileri incelendi inde 
2008 y l  y ll k ya  toplam  ile meyvelerin iç 
doldurmaya ba lad  aylardaki ya  miktar n n 
fazla olmas (Çizelge 1), ikinci y l verim 
de erlerinin artmas n n en önemli nedeni oldu u 
dü ünülmektedir. 

Di er bitkisel özellikler ise Çizelge 5’ de 
verilmi tir. 
Pomolojik öz

Seçilen tiplerin 2007–2008 y llar  
ortalama kabuklu ve iç badem özellikleri 
Çizelge 6 13’de verilmi  olup, seçilen tipler 
aras nda istatistiksel aç dan farkl l klar 
bulunmu tur. Seçilen badem tiplerinde ortalama 
yanak, kar n ve boy aç s ndan y llara ve çe itlere 
göre de i imler belirlenmi tir. 2008 y l nda 
meyve boyutlar nda genel bir art  gözlenmi tir. 
Bu duruma ikinci y lki ya  toplam n n fazlal  
neden olmu  olabilir. 

Kabuklu ve iç a rl k ile iç rand man 
bak m ndan da yine, çe it ve genotipler aras nda 
ve y llara göre farkl l klar gözlemlenmi tir. 
Kabuklu ve iç a rl k bak m ndan ‘ferraduel’ 
çe idi en yüksek de erlere sahip olurken(5,37g
1,41g), ‘17 4’ çe idinin ortalama kabuklu 
a rl  1,26 g ile en dü ük, iç a rl k olarak ise 
en dü ük ‘60ÇÖT04’ genotipi saptanm t r. 
Bununla birlikte ka t badem olarak bilinen ‘17
4’ çe idinde meyve rand man de erinin yüksek 
bulunmas (%62.80), kabuk yap s n n oldukça 
ince olmas ndan kaynaklanm t r. Polat ve ark. 
(1999)’n n  yerli ve yabanc  çe itlerle yapt klar  
bir çal mada, yapt m z çal mada da yer alan  
‘Texas’ çe idinin kabuklu a rl (5.19 g), 
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bulgular m za göre daha yüksek bulunmu tur 
(Çizelge 9). Ekolojik faktörler, meyve 
özelliklerine birinci derecede etki 

Meyve rand man  ‘1 4’ çe idinde en 
yüksek seviyede belirlenirken, tüm çe it ve 

62,80 aras nda de i mi tir.  
Beyhan ve ark.(2007), yapt klar  çal malarda 
seçtikleri tiplerin kabuklu meyve a rl n n 
1.31g ile 7.58g aras nda de i ti ini saptam t r. 

adeniz ve Erman(1996), yapt klar  
çal malarda iç badem a rl n n 1.01g ile 1.80g 
aras nda de i ti ini tespit etmi lerdir. 
Çal mam zda belirlenen de erler benzer 
olmu tur.

Ara t rmada kulland m z çe it ve 
genotiplerimizden, ‘ferraduel’, ‘texas ’, ‘101 13’ 
çe itlerinde bo  iç oran na her iki y lda da 
rastlanmazken, ‘60YD001’ ve ‘60ÇÖT04’ 
genotiplerinde her iki y lda da yüksek oranlarda 
belirlenmi tir. Çift tohum oran  her iki y lda da 
sadece ‘picantilli’ çe idinde gözlemlenirken 
‘texas’, ‘17 4’ ve ‘Gülc 1)’ çe itlerinde 
birinci y lda bulunmu tur.

Bu çal mada sonucunda; ‘picantilli’, 
‘texas’ ve ‘17 4’ çe itlerinin verim de erleri 
dü ük olmas na ra men iç rand man oranlar  
oldukça yüksek bulunmu tur. Düzenli sulama 
ko ullar  sa land nda verim de erlerinde 
artaca  dü ünülmektedir.
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Ara t rman n yap ld  y llara ait 

Max. S c. Min. S c. Ayl k 
Top.Ya .

ubat

May s

A ustos
Eylül

Kas m
Aral k

Çizelge 2. Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin çiçeklenme özellikleri 

Çe itler
Çiç.  Ba .

Çiç.(% 55
Çiç.Sonu

60ÇÖT04

Çizelge 3. Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin hasat tarihleri 

Çe itler

60ÇÖT04

Çizelge 4. Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin ortalama verim de erleri

Çe itler
Verim (kg/a aç)

Gülcan 

60ÇÖT04

LSD(y l) ** ;LSD(çe it)** ; LSD (y l x çe it)**      
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark  
**(%1) ve  *(%5) düzeyinde önemlidir.
ÖD: Önemli de il
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Çizelge 5.  Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin bitki ve sürgün özellikleri 
(2008 y l )

Çe itler
Gövde 
çap

Taç Yazl k 
sürgün 
say s  

Sürgün 
çap

Sürgün 

60ÇÖT04

Çizelge 6.  Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin meyve yanak boyutlar n n 
y l ve çe itlere göre de i imi +

Çe itler

GülcanII(300

60ÇÖT04

LSD(y l): **                       LSD(ç it): **   
LSD (y l x çe it) : **  
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar 
aras ndaki fark  **(%1) ve  *(%5) düzeyinde 
önemlidir.
ÖD: Önemli de il

Çizelge 7.  Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin meyve kar n boyutlar n n 
y l ve çe itlere göre de i imi +

Çe itler
Kar n (mm)

GülcanII(300

60ÇÖT04

LSD(y l) : **                    LSD(ç it) : **    LSD 
(y l x çe it): **
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar 
aras ndaki fark  **(%1) ve  *(%5) düzeyinde 
önemlidir.
ÖD: Önemli de il

Çizelge 8.  Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin meyve boylar n n y l ve 
çe itlere göre de i imi

Çe itler

ülcanII(300

60ÇÖT04

LSD(y l) : **                          LSD(ç it) : **          
LSD (y l x çe it) : **      
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar 
aras ndaki fark  **(%1) ve  *(%5) düzeyinde 
önemlidir.
ÖD: Önemli de il
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Çizelge 9. Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin meyve kabuklu 
a rl klar n n y l ve çe itlere göre de i imi +

Çe itler
Kabuklu a rl k (g)

Gülcan II(300

60ÇÖT04

LSD(y l) : **                       LSD(ç it) : **          
LSD (y l x çe it) : **      
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar 
aras ndaki fark  **(%1) ve  *(%5) düzeyinde 
önemlidir.
ÖD: Önemli de il

Çizelge 10. Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin meyve iç a rl klar n n y l 
ve çe itlere göre de i imi

Çe itler
ç a rl k (g)

GülcanII(300

60ÇÖT04

LSD(y l) : **            LSD(ç it) : **         
LSD (y l x çe it) : **      
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar 
aras ndaki fark  **(%1) ve  *(%5) düzeyinde 
önemlidir.
ÖD: Önemli de il

Çizelge 11. Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin meyve rand manlar n n y l 
ve çe itlere göre de i imi

Çe itler
Rand man (%)

Gülcan 

60ÇÖT04

LSD(y l) : **                        LSD(ç it) : **         
LSD (y l x çe it) : **      

arkl  harfle gösterilen ortalamalar 
aras ndaki fark  **(%1) ve  *(%5) düzeyinde 
önemlidir.

Çizelge 12. Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin meyve kabuk kal nl klar n n 
y l ve çe itlere göre de i imi +

Çe itler Kabuk kal nl  (mm)

Gülcan 

0ÇÖT04

LSD(y l) : **                          LSD(ç it) : **         
LSD (y l x çe it) : **     
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar 
aras ndaki fark  **(%1) ve  *(%5) düzeyinde 
önemlidir.
ÖD: Önemli de il
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Çizelge 13. Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin bo  içli meyve oranlar n n 
y l ve çe itlere göre de i imi +

Çizelge 14. Kuru ko ullarda yeti tirilen badem 
çe it ve genotiplerin çift tohumlu meyve 
oranlar n n y l ve çe itlere göre de i imi 

Çe itler
Çift tohum oran  (mm)

Gülcan 

60ÇÖT04

LSD(y l) : **                          LSD(ç it) : **          
LSD (y l x çe it) : **     

arkl  harfle gösterilen ortalamalar 
aras ndaki fark  **(%1) ve  *(%5) düzeyinde 
önemlidir.
ÖD: Önemli de il

Çe itler
Bo  iç oran  (mm)

Gülcan II(300

60ÇÖT04

LSD(y l) : **                          LSD(ç it) : **         
l x çe it) : **      

+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki 
fark  **(%1) ve  *(%5) düzeyinde önemlidir.
ÖD: Önemli de il
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Kontrollü Tozlama ve Sulama Yap lan Ferraduel Badem Çe idinin 
Bitki ve  Meyve Özellikleri

Resul Gerçekcio lu , Öznur Öz
Gaziosmanpa a Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Badem yeti tiricili ini s n rland ran en önemli etken geç donlar ile tozlanma zorunlulu udur. Bu nedenle 

son y llarda badem yeti tiricili inde özellikle geç çiçek açan çe itlerden ‘Ferraduel’ badem çe idi tercih 
edilmektedir. Tozlay c  olarak ta ‘Ferragnes’ ya da ‘Picantilli’ çe itleri kullan lmaktad r. Bununla birlikte 
tozlanma yetersizli i nedeniyle verim dü ük olmaktad r. Kontrollü tozlaman n ve sulaman n yap ld  bu 
ara t rmada, ‘Ferraduel’ badem çe idi için tozlay c  olarak ‘Picantilli’ çe idi kullan lm t r. Çiçek tozu canl l k 
oranlar  ‘Picantili’ için %40.00, ‘Ferraduel’ için %37.83 olarak belirlenmi tir. Ara t rma sonucuna göre;  meyve 
tutumu uygulamalara göre önemli bulunmam  (ortalama % 91.20); hasat edilen meyve oranlar  ise en yüksek 
yapay tozlama+sulama uygulamas nda %27.69 olarak saptanm t r. Meyve kabuklu a rl  ile iç a rl  
s ras yla, aç kta tozlanan a açlarda ortalama 5.33 g,  di er uygulamalarda 6.74 g ile 1.18 g ve 1.54 g ola
saptanm t r.

of  ‘ferraduel’ almond cultivar

cultivars are desirable  eg. ‘cv. ferraduel’. Preferred that pollinator cultivars are ‘ferragnes’ or ‘picantilli. 

Giri  
Son y llarda Türkiye badem 

yeti tiricili inin h zla artmaya ba lamas  ile 
özellikle geç çiçeklenmesi nedeniyle ‘ferraduel’ 
çe idi tercih edilmektedir. Tozlay c  olarak ta 
‘ferragnes’ ve ‘picantilli’ gibi çe itleri 
önerilmektedir(Vargas ve ark., 1998; Mekn
1996; Vargas ve ark., 1984). Her ne kadar geç 
çiçek açmas  nedeniyle tercih ediliyorsa da yine 
özellikle geçit bölgelerinde ilkbahar geç 
donlar ndan zarar görebilmektedir. Bademlerde 
verim dü üklü ünün  temel nedenleri aras nda 
ilkbahar geç donlar  ile tozlanma  ve döllenme 
yetersizli i say l r. Tozlanma ve döllenme 
yetersizli inin nedenleri aras nda ise tozlay c  
çe idin durumu, çiçeklenme dönemindeki dü ük 
s cakl klar, tozlay c  ar  ya da böceklerin 

yoklu u(çal amamas ), kurak ve s cak havalar 
ile çiçeklenme dönemindeki ya lar 
say labilir(Felipe, 1987; Felipe ve Aparisi, 1999; 
Felipe ve ark., 1998).  Bu ara t rmada 
‘Ferraduel’ çe idinin kullan ld  bahçelerde 
çe idin çiçek özellikleri, tozlanma ve sulaman n 
etkinli i ara t r larak yeti tiricilikte 
kar la labilecek sorunlara de inilmeye 
çal lm t r. 

Materyal ve Yöntem 

Materyal olarak ‘Ferraduel’ badem çe idi 
kullan lm t r. Tozlay c  çe it olarak ta 
‘Picantilli’ tercih edilmi tir. Çe itler GOÜ Ziraat 
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü kolleksiyon 
bahçesine 2002 y l nda dikilmi  olup, 8 
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ya lar nda ve Tokat ko ullar nda kuru artlarda 
yeti tirilmektedir. 
Yöntem

Kontrollü tozlama ve canl l k testleri 
amac yla ‘Picantili’ çe idinin balon döneminde 
çiçekleri  kopart larak, anterle
ko ullar nda petri kaplar na aktar lm  ve 18

C de 2 gün bekletilip polenleri al narak hiç 
bekletilmeden kullan lm t r( ekil 1). 
Polen Canl l k Testi 

‘Picantilli’ ve ‘ferraduel’ badem 
çe itlerinin polenlerinin canl l k testi   TTC ile 
ap lm t r(Heslop

Yapay(kontrollü) Tozlama lemi 
Ara t rma 2009 y l nda yürütülmü tür. 

Yapay tozlamada ‘Picantilli’ badem çe idinin 
polenleri kullan ld . Polenler, ‘Ferraduel’ 
çe idinin çiçekleri aç lmadan(balon dönem
evvelki hali) di icik tepesine f rça ve parmak 
ucu yard m yla bula t r ld .  Aç kta ve yapay 
tozlama i lemleri 3 a açta ve her a açta farkl  

7 adet dal) olmak üzere, toplam 100 
çiçek üzeri (106 235 adet çiçek etiketlendi) 
olacak ekilde yap ld  ve etiketlendi ( ekil 2). 
Sulama uygulamas  

Normal ya lar n d nda yapay tozlama 
yap lan ve aç kta tozlanan bitkilere belli 
tarihlerde 100’er litreden 4 defa sulama 
yap lm t r (toplam 400 litre/a aç). Sulama 
tarihleri a a daki  gibi olmu tur.

1.sulama tarihi (100 litre/a aç) : 29.05.
2.sulama tarihi(100 litre/a aç)  : 05.07.
3.sulama tarihi(100 litre /a aç) : 20.08.
4.sulama tarihi(100 litre/a aç)  : 27.08.

Ara t rmada bu ekilde 4 farkl  uygulama 
dikkate al nm t r. Bunlar; yapay 
tozlama+sulama, aç kta tozlama+sulama
yapay tozlama aç kta tozlama
Pomolojik özellikler

Meyve pomolojik ölçümleri i aretli 
dallar n tamam ndaki meyvelerde yap lm t r. 
Meyve tutumu’na ait gözlemler; taç yapraklar n 
döküldü ü, erkek organlar n döküldü ü ya da 

rudu u, di icik tepesinin kurudu u ve çanak 
yapraklar n bir apka gibi di icik tepesini 
örttü ü dönemde ( ekil 3) yap lm t r 
(Karaçal ,1990); hasat edilen meyve oran  hasat 
döneminde (ye il kabuk kavlamaya ba lad  
yada kolayca kavlad  dönemde nm t r 

). Sonuçlar tesadüf bloklar  deneme 
desenine göre de erlendirilmi , LSD testine göre 
grupland r lm t r.  

Tart ma ve Sonuç
Çe itlere ait çiçeklenme tarihleri a a daki 

gibi olmu tur. 

Çe it ad Çiçek. 
ba lang c çiçeklenme

Çiçeklenme 

‘Picantilli’ badem çe idinin polenleri 
–30.03.2009 tarihleri aras nda 

al nm t r. ‘Ferraduel’ çe idinin çiçeklenmeleri 
Tokat ekolojisinde ‘Williams’ armut çe idinin 
açt  döneme rastlam t r. Bununla birlikte yine 
de bu ekolojide çok s k ilkbahar geç donlar ndan 
zarar görebilmektedir. Gözlemlerimize göre 
çiçekler 2007, 2008 ve 2009 y llar nda zarar 
görmemi ken, 2010 y l nda zarar görmü , 2011 
y l nda düzenli meyve al nm t r. Ticari badem 
yeti tiricili i Tokat gibi geçit iklimine sahip 
yörelerde rak m  250 300 aras  olan Erbaa ve 
Niksar ilçelerinin korunakl  yerleri d nda 
önerilmez.  

‘Ferraduel’ çe idinin çiçek say mlar  
s ras nda(her a açta  çiçekte di i organ  
olmayan ayr ca çift/yap k di i organ  olan
çiçeklere de rastlanm t r ( ekil 4). Uygulamalar 
aras nda bir fark bulunamam t r. Bulgular 
a a daki gibi olmu tur. 

di i 
 

Di i Çift/yap k 
di i organ 

‘Picantilli’ badem çe idinin polen canl l k 
oran   %40 ve  Ferraduel’ için %37.83 olarak 
saptanm t r. Bu oran Sütyemez (2011)’in 
bulgular na göre dü ük gibi
edilebilir. Di er yandan polen canl l k oranlar  
ekoloji ve y llara göre de de i ebilmektedir 
(Güleryüz ve Ülkümen, 1972). ‘Ferraduel’ 
çe idinin meyve  tutumu ve meyve özelliklerine 
ait sonuçlar da Çizelge 1 3’ te verilmi tir. 
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Felipe, A.J. 1987. La mejora genética del almendro. 
Frutic. Prof

Felipe, A.J. and Gómez Aparisi, J. 1999. 
Acta 

Hort
Felipe, A.J., Gómez Aparisi, J., García, J.E. and 

Acta Hort
Güleryüz, M . ve Ülkümen, L. 1972. Erzincan’ da 

yeti tirilen baz  önemli elma ve armut 
çe itlerinin pomolojileri ile döllenme 

biyolojileri üzerinde ara t rmalar. Atatürk 
Üniversitesi Zir.Fak.Dergisi 3(3):65

Karaçal , . 1990. Bahçe ürünlerinin muhafazas  ve 
pazarlanmas . Ege Üni Zir Fak.Yay nlar  no: 

zmir.
Options méditerranéennes

Sütyemez, M. 2011. 

J. 1984. Amioration de l‘amandier par 

Options 
Méditerranéennes

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. ‘Ferraduel’ badem çe idinde 
uygulamalar n baz  bitki ve meyve özelliklerine 

oran  

çatlama 
oran  

Bo  iç
oran  (%)

Aç kta 

Aç kta 

ÖD

ÖD

ÖD ÖD 

ÖD

ÖD 
Uyg.:ÖD

:Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark *(%5) ve 
**(%1) düzeyinde önemlidir        
ÖD: Önemli de il   

Çizelge 2. ‘Ferraduel’ badem çe idinde 
uygulamalar n baz  meyve özelliklerine etkisi 

Kar n
(çap)

Aç kta 

Aç kta 

ÖD ÖD ÖD

:Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark *(%5) ve 
**(%1) düzeyinde önemlidir        
ÖD: Önemli de il   
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Çizelge 3. ‘Ferraduel’ badem çe idinde 
uygulamalar n baz  meyve özelliklerine etkisi 

a rl k 
ç 

a rl
ç ran
d man 

Çift 

oran  (%)

Aç kta 

Aç kta 

ÖD ÖD
Tek.:ÖD
Uyg.:ÖD

Tekerrür:
ÖD
Uyg.:ÖD

:Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark *(%5) ve 
**(%1) düzeyinde önemlidir        
ÖD: Önemli de il   

ekil 1. ‘Ferraduel’ badem çe idinin balon 
dönemindeki çiçekleri  (RGERÇEKC O LU

ekil 2. Kontrollü tozlaman n yap l  
(RGERÇEKC O LU

ekil 3. Meyve tutum dönemi badem meyveleri
(RGERÇEKC O LU

ekil 4. Ayn  çiçekte 3 adet di i organ  olan 
‘Ferraduel’ badem çe idi (RGERÇEKC O LU
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Çitlen Celtis australis
Özellikleri

Aysun Çavu o lu , Melekber Sülü o lu
Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu

Özet
Bu çal ma 2010 y l  vejetasyon döneminde, Kocaeli ilinde yürütülmü tür. Çal mada yer alan 16 

çitlenbik tipinin fenolojik, morfolojik ve pomolojik özelliklerinin ortaya konmas  amaçlanm t r. Çal mada 
meyve a rl , boyutlar  ve daldaki meyve say s , tohum a rl  ve boyutlar , meyve eti/çekirdek oran , meyve 
sap  uzunlu u incelenmi  olup ayr ca bitki yaprak özellikleri de ele al nm t r. Çiçe e ait özelliklerin tespit 
edilmesi aç s ndan da ana çiçek sap  uzunlu u, çiçek sürgünü ba na dü en erkek çiçek say s , çiçek 
yapraklar n n boyu ve eni gibi özellikler de gerekli ölçümlerle ortaya konmu tur. ncelenen tiplerde bitki 
fenolojisinin tespit edilmesi aç s ndan ilk çiçeklenme, tam çiçeklenme ve meyve hasat dönemleri de takip 
edilmi tir. Çal mada incelenen tipler aras nda sözü edilen parametreler minitab istatistik program  ile varyans 
analizine tabii tutulmu  ve farkl l klar n p<0.05 olas l k düzeyinde tespit edildi i durumlarda farkl l klar Duncan 
testi ile ortaya konmu tur.

Çitlenbik, Celtis australis, fenoloji, bitkisel özellikler

Celtis australis

differencies. After obtaining the difference at p<0.05 probability  level, means were compared at Duncan’s 

Celtis australis

Giri
Celtis cinsinin, dünyan n tropik ve l man 

bölgelerinde da lm  70 kadar türü 
bulunmaktad r (Gökmen, 1973). Celtis australis

25 m boyunda, yuvarlak tepeli bir a açt r. 
Co rafi yay l  Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve 
Bat  Asya’d r. Ülkemizde Kuzey, Bat  ve Güney 
Anadolu’da 50 700 (1000) m. yükseltiler 
aras nda görülür. Hiçbir zaman ba l ba na orman 
kurmay p, da n k olarak bulunurlar (Yalt r k, 

Çitlenbik, yakacak, yem, kereste amac yla 
tar m alanlar n n etraf nda yada içinde 
yeti ebilmekle birlikte, yamaçlarda ya ayan 
insanlar için ye il yem yoklu unda hayvanc l kta 

yenilebilir, besleyici ve tanin içermeyen 
yapraklar n n ye il yem olarak kullan labilmesi 
aç s ndan da sosyo ekonomik ya amda hayati 
bir öneme sahiptir (S

Çitlenbi in odunu çe itli el aletlerinin 
(tabak, ka k, baston, yay k) spor aletlerinin 
(kano, kürek) ve tar m aletlerinin yap m nda 
kullan labildi i gibi oymac l kta da 
de erlendirilmektedir. Bunlar n yan nda yap  ve 
in aat malzemesi, ka t ve ka t hamurundan 
enerji üretmek amac yla da mükemmel bir 
kaynakt r. C. australis zarif ve gölge verici 
tac yla süs bitkisi olarak ta kullan labilmekte 
olup, kurakl a ve parazitlere olan dayan kl l  
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ile de k rsal alanlara uygun bir bitki özelli i 
ta maktad r (Singh ve ark., 2006). 

Bunun yan nda çitlenbik meyveleri lezzetli 
olup, insanlar taraf ndan da severek 
tüketilebilecek özelliktedir.

Dünyada ve ülkemizde çitlenbik ile ilgili 
olarak yap lan çal malar imdilik oldukça s n rl  
say dad r. Bu çal malardan baz lar  çitlenbik 

madde ve besin içeri i ile fiziksel özellikleri 
hakk nda (Demir ve ark., 2002; Kaltenhauser ve 

2011) yap lm ken, baz  çal malar n da fenoloji 
Diez ve ark., 2003) oldu u 

görülmektedir. Genomik ve moleküler düzeyde 
de birkaç çal ma (De Castro ve Maugeri, 2006; 
Loureiro ve ark., 2007) mevcuttur. Ormanc l k 
veya ksiloloji  (Sar ba  ve Yaman, 2009; Bhatt ve 

2010; Özdemir ve Kaya, 2010) ve 
yeti tiricilik üzerine ele al nan çal malar da 
(Singh ve ark., 2006; Yüceda  ve Gültekin, 
2008) görülmektedir. 

Çal mam z n amac  ülkemizde yeterince 
tan nmayan, do al olarak yeti ti i k rsal 
alanlarda s n rl  miktarda tüketilen, üzerinde 
yap lan bilimsel çal ma say s  son derece az 
olan, k rsal alan a açland rmalar  bak m ndan 
önem ta yabilecek ve t bbi
olarak ta ümitvar olabilecek bu meyve türünde 
Kocaeli ilinde bulunan bir populasyon içindeki 
farkl  kümelerden tespit edilen 16 çitlenbik 

morfolojisi ve pomolojisi ile çiçek 
özelliklerinden baz  parametreleri inceleyerek 
farkl l klar n ortaya konmas d r.

Materyal ve Yöntem
Çal mam z Kocaeli ilinde, çal madan 

önceki y lda ön gözlemler sonucunda tespit edilip 
belirlenen çitlenbik populasyonu içinden seçilmi  
16 tip ile 2010 y l nda gerçekle tirilmi tir.

Yaprak morfolojisi için yaprak eni (cm), 
yaprak boyu (cm) ve yaprak sap  (cm) 
ölçülmü tür.

Çiçeklere ait morfolojik bulgular için; 
çiçeklenme döneminde a açlardan al nan dallar 
üzerinde ana çiçek sap  uzunlu u (mm), erkek 
çiçeklerin say s  (adet/çiçek), çiçek salk m  
büyüyüp uzad kça aralar ndan ç kan çiçek 
yapraklar  boyu (mm) ve eni (mm) ölçülmü tür. 

ere ait morfolojik bulgular için; 
olgunla mas n  tamamlam  meyvelerin çap  
(mm), boyu (mm), a rl  (g), meyve sap  
uzunlu u (cm), meyve say s  (adet meyve/dal), 
meyve eti/çekirdek oran  ortaya konmu tur. Bu 
ölçümlerde dijital kumpas ile analitik terazi 
kullan lm t r.

Tohumlara ait morfolojik bulgular için de 
yukar da ölçümleri yap lan ayn  meyvelerin 
etinden s yr larak ayr lan tohumlar n n çap  
(mm) ve boyu (mm) dijital kumpas ölçülmü  ve 
a rl  (g) analitik terazi ile tart lm t r.

Çitlenbik tiplerinde fenolojik bulgular n 
elde edilmesi için tespit edilen tipler, 
çiçeklenme döneminde daha s k olmak üzere 
belli aral klarla ziyaret edilmek suretiyle ilk 
çiçeklenme, tam çiçeklenme ve hasat zamanlar  
gözlemlenerek kay t  edilmi tir. lk ve tam 
çiçeklenme gün olarak, hasat zaman  ise 
meyvelerin a açta kademeli olarak 
olgunla malar  göz önüne al nd ndan a aç 
üzerindeki meyvelerin yakla k %75’inde renk 
sar dan kahverengine döndü ünde hafta olarak 
tespit edilmi tir.

Çal mam zda ölçümlerini  
gerçekle tirdi
parametreler için a ac n her taraf ndan e it 
oranda örnek al nm  ve a ac  temsil edebilecek 
düzeyde olgunla mas n  tamamlam  yaprak, 
çiçek salk m  ve meyveden yararlan lm t r. 
Çal ma, her parametre 3 tekerrürlü olacak ve 

r tekerrür 10’ar örnek içerecek ekilde 
planlanm  olup, böylelikle a aç ba na toplam 
30’ar örnekten yararlanarak gerçekle tirilmi tir.
Çal mada incelenen tipler aras nda sözü edilen 
parametreler minitab istatistik paket program  

bii tutulmu  ve 
farkl l klar n p<0.05 önem seviyesinde tespit 
edildi i durumlarda Duncan testi ile farkl l klar 
ortaya konmu tur.

Bulgular ve Tart ma
Çal mam zda ele ald m z çitlenbik 

(Çizelge 1) yaprak en 6.96 cm aras nda 
de i mekle birlikte istatistiki bir farkl l k 
göstermedi ini ancak yaprak boyunun 8.48
13.11 cm ve yaprak sap  uzunlu unun da 1.27
2.39 cm aral nda olup, istatistiksel olarak 
p<0.05 önem seviyesinde tiplere göre de i en 
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farkl l klar arz etti ini ortaya koymu tur. ekil 
1’de 7. tip’e ait yapraklar görülmektedir.

Çitlenbik tiplerinde çiçeklere ait 
morfolojik bulgulara göre (Çizelge 2, ekil 2) 
incelenen tiplerde erdi i çiçeklerde ana çiçek sap  

2.23 cm) aras n
de i kenlik göstermi  olup p<0.05 seviyesinde 
önemli bulunurken, sürgünün dip taraf ndan 
ç kan erkek çiçek say s  da tiplere göre ortalama 

8.33 adet/sürgün oldu u ve p<0.05 
düzeyinde tiplere göre de i en önemli 
farkl l klar içerdi i ortaya konmu tu
ekilde Yalt r k (1998), çitlenbik çiçeklerinin 

erdi i veya bir cinsli oldu unu, erdi i çiçeklerin 
uzun sapl  (1.5 2.5 cm) oldu unu, erkek 
çiçeklerin de k sa sapl  olup 3
arada bulundu unu ifade etmi tir ki bu say lar 
bu çal madaki bulgularla k smen uyumludur.

Çiçek yapraklar , tomurcuk aç l nca ortaya 
ç kan çiçek huzmesinin uzay p geli mesi 
s ras nda salk m üzerindeki çiçekler aras nda 
olu an  yapraklar  ifade etmekte olup (Çizelge 2) 
çal mam zdaki çiçek yapraklar  boyunun 5.17

4.25 cm aras nda 
de i ti i görülmü tür. Bununla birlikte çiçek 
yaparaklar  boylar  aras ndaki farkl l k  
istatistiksel olarak ta (p<0.05) önem arz etmi tir.

Ele al nan çitlenbik tiplerindeki fenolojik 
bulgulara göre (Çizelge 3) tiplere göre 
de i mekle birlikte ilk çiçeklenme 18 Nisan
May s 2010; tam çiçeklenme ise 22 Nisan
May s 2010 tarihleri aras nda olmu tur. Hasat 
zaman n n da 2010 y l  için, Ekim ay n n 1. 
haftas  ile 4. haftas  aras nda olabildi i 
gözlenmi tir .

r, Gökmen (1973)’in de ifade 
etti i üzere önceleri ye il, sonralar  sar ms  

kahverenginde olmu  ve tatl ms  lezzet 
bulmu tur. Meyve morfolojisi verileri de tiplere 
ba l  olarak de i mekte olup (Çizelge 4) meyve 
çap  8.
mm; meyve a rl  0.52 0.92 g ; meyve sap  
uzunlu u 2.11 3.48 cm; meyve say s  1.33
meyve/dal ve meyve eti/çekirdek oran  da 

3.4382 aras nda olmu  ve bu 
parametrelerin tamam  p<0.05 seviyesinde 
önemli bulunmu tur. ekil 3 ve 4’te Tip 2’ye ait 
meyveler gerek daldaki farkl  olgunluk 
a amalar nda gerekse hasat edilmi  tam olgunluk 
durumunda görülmektedir.

Çitlenbik tohumlar na ait morfolojik 
bulgulara göre de (Çizelge 5; ekil 5); tohum 
çap  5.70
mm;tohum a rl  da 0.1532
dane a rl  153.2 269.9 g) aral nda olmu  ve 
parametrelerin tümü p<0.05 önem seviyesine 
istatistiksel farkl l k göstermi tir. Çal mam za 
benzer ekilde Yüceda  ve Gültekin (2008) C. 
australis’te 1000 dane a rl n n ortalama 164.8 

g oldu unu vurgularken, Singh ve ark. (2006) 
ise 1000 dane a rl n n 47.8
66.9±10.7 g) aras nda de i ti ini 
bildirmi lerdir. Bu çal madaki farkl l k, 
çitlenbi in yeti me yeri, yükseltisi, iklim ve 

prak ko ullar , bireylerin ya lar  ve genotipik 
farkl l klarla ili kilendirilebilir.

Sonuç
Çitlenbik, a açland rma çal malar n n 

yan  s ra  hemen her organ ndan farkl  
amaçlarla yararlan labilecek çok y ll k bir bitki 
türüdür. Çitlenbik yeti tiricili inde amaç 
hayvansal üretimde kurakl k y llar nda yem 
aç n  kapatmak ise büyük yaprakl  tiplerin 
üretimine a rl k vermek (13. tip vd.) önem 
ta rken; yeti tiricili indeki amaç meyve 
üretimi ise daldaki meyve say s  ile meyve 
eti/çekirdek oran  yüksek olan t
12. tipler vd.) seçilerek ço alt lmas  olumlu 
sonuçlara ula lmas n  sa layabilecektir.

Kocaeli ilinde bulunan bir çitlenbik 
populasyonu içinden tespit edilen 16 tip 
üzerinde yap lan bu çal ma ile gerek 
yeti tiricilik ve gerekse ard ndan yap lacak 
fizyolojik, morfolojik ve anatomik çal malara 

k tutabilmek ve çitlenbik türü hakk nda daha 
çok bilimsel veriye ula labilmesini sa lamak 
amaçlanm t r.

Celtis australis

Díez, P., Montserrat Martí, G. and 
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Matbaac l k, stanbul, s.214
Yüceda , C. and Gültekin, H.C., 2008. Adi Çitlenbik 

Celtis australis L.) ve Do u Çitlenbi i (Celtis 
tournefortii Lam.) Tohumlar n n Çimlenmesi 
Üzerine Ara t rmalar. Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Çitlenbik Tiplerinde Yapraklara Ait Morfolojik Bulgular
Yaprak Sap  Uzunlu u

*Say sal farkl l klar P<0.05 önem seviyesinde istatistiksel olarak ta önem arz etmi  ve farkl l klar sütunlardaki farkl  harf
gösterilmi tir.
** Say sal farkl l klar istatistiksel olarak önemli de ildir.



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

Çizelge 2. Çitlenbik Tiplerinde Çiçeklere Ait 
Ana Çiçek Sap
Uzunlu u

Erkek Çiçek Say s
(adet/sürgün)*

Çiçek Yapraklar  Boyu Çiçek Yapraklar  Eni 

*Say sal farkl l klar P<0.05 önem seviyesinde istatistiksel olarak ta önem arz etmi  ve farkl l klar sütunlardaki farkl  harf
gösterilmi tir.
** Say sal farkl l klar istatistiksel olarak önemli de ildir.

Çizelge 3. Çitlenbik Tiplerinde Fen
lk Çiçeklenme Tam Çiçeklenme Hasat Zaman
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Çizelge 4. Çitlenbik Tiplerinde Meyvelere Ait Mo
Meyve Çap Meyve A rl Meyve Sap Meyve Say s

Çekirdek 
Oran *

*Say sal farkl l klar P<0.05 önem seviyesinde istatistiksel olarak ta önem arz etmi  ve farkl l klar sütunlardaki farkl  harf
gösterilmi tir.

Çizelge 5. Çitlenbik Tiplerinde Tohumlara Ait Morfolojik Bulgular
Tohum Çap Tohum  A rl

*Say sal farkl l klar P<0.05 önem seviyesinde istatistiksel olarak ta önem arz etmi  ve farkl l klar sütunlardaki farkl  harf
gösterilmi tir.
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ekil 1. Yapraklar n genel görünü ü (Tip 7)
ekil 2. Erdi i ve erkek çiçekler toplulu u (Tip 3)
ekil 3. Farkl  olgunluk düzeyinde meyveler (Tip 2 )
ekil 4. Hasat edilmi  olgun meyveler (Tip 2)
ekil 5. Çitlenbik tohumlar  (Tip 6)

Erdi i 
çiçekler 

Çiçekler
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Hatay’da Yeti tirilen ncir Genotiplerinin Morfolojik ve Pomolojik Özelliklere 
Göre S n fland r lmas

O uzhan Çal kan
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 31034, Antakya/HATAY

Özet
Çal mada Hatay’da yeti tiricili i yap lan 76 incir genotipinin morfolojik ve pomolojik özellikleri 2008 

ve 2009 y llar nda de erlendirilmi tir. Belirlenen genotipler, incelenen özellikler bak m ndan incir 
deskriptörlerine göre s n fland r lm lard r. Bu s n fland rmada; iyilop ürün olgunla malar n n yo un oldu u 
dönem (gün), derim süresi (gün), sürgündeki yaprak say s  (adet), sürgündeki meyve say s  (adet), sürgün 
uzunlu u (cm), yaprak uzunlu u (cm), yaprak geni li i (cm), yaprak alan  (cm ), merkez lop uzunlu u (cm), 
yaprak sap uzunlu u (cm), yaprak sap kal nl  (mm), meyvenin daldan kopma durumu, meyve kabu unun 
soyulabilirli i, meyve kabu unda çatlamalar, meyve iç bo lu u, meyve a rl  (g), meyve eni (mm), meyve 
boyu (mm), meyve indeksi, meyve boyun uzunlu u (mm), a z aç kl  (mm), kabuk kal nl  (mm), suda 
çözünebilir toplam kuru madde (SÇKM) içeri i (%), titre edilebilir asit içeri i (%) ve SÇKM/asit oran  
özellikleri kullan lm t r. Hatay’dan örneklenen incir genotiplerinin %65’nin geç dönemde meyvelerini 
olgunla t rd klar , %53’nün küçük ve orta düzeyde a z aç kl na, %63’nün kal n kabuk yap s na, %60’n n 
“yüksek” SÇKM’ye ve %42’nin “tatl ” meyvelere sahip olduklar  saptanm t r. Genotiplerin yaprak alan  
de erlerinin %67’sinin orta düzeyde oldu u belirlenmi tir. Seçilen genotiplerin %18’inin orta iri, %8’inin iri ve 
%1’inin çok iri meyvelere sahip olduklar  saptanm t r. Sonuç olarak, morfolojik ve pomolojik özellikleri büyük 
bir varyasyon gösteren incir genotiplerinden ‘Bardak’, ‘Dolap’, ‘Kabak 2’, ‘Kabak 1’, ‘Mor 1’, ‘Sar  1’ ve 
‘Siyah 12 tipleri Hatay’daki ticari incir yeti tiricili i için oldukça ümitvar bulunmu tur.

: ncir, morfoloji, pomoloji, s n fland rma, temel bile enler analizi

(42%). Fruit size was medium in 18%, large in 8% and very large in 1%. As a result, ‘Bardak’, ‘Dolap’, ‘Kabak 
2’, ‘Kabak 1’, ‘Mor 1’, ‘Sar  1’ and ‘Siyah 1’ which has a great variation 

iri
ncir, farkl  ekolojik ko ullara ad

yetene i yüksek olan tipik bir Akdeniz meyve 
türüdür. Türkiye, 1.183.248 ton olan dünya incir 
üretiminin %21’ni (244.351 ton) kar lamaktad r 
(FAO, 2009). Türkiye, bu üretim de eri ile 

gerek incir üretimi gerek incir ihracat  
bak m ndan dünyada ilk s rada yer almaktad r. 
Ülkemizde incirin genel olarak %70’i 
kurutmal k olarak de erlendirilmektedir. Ancak, 
kurutmal k incir üretiminin tamam , ekolojik 
ko ullar n n uygun olmas  nedeniyle, Ege 
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bölgesinde yap lmaktad r. Sofral k incir 
yeti tiricili inde ise son 10 y l içerisinde önemli 
geli meler görülmektedir. Nitekim, 2001 y l nda 
6.409 ton olan sofral k incir ihracat m z, 2008 
y l nda %49.4’lük art la 9.573 tona ula m t r 
(FAO, 2009). Bu üretim ve ihracat de erlerinin 
art nda, sofral k incir tica
gelen yeni so utmal  ta ma sistemlerinin 
kullan lmas n n yan nda kaliteli meyveleriyle 
muhafazaya ve ta maya dayan kl  olan Bursa 
Siyah  incir çe idinin yayg nla mas n n önemli 
katk s  bulunmaktad r. Belirtilen üstün 
özellikleri nedeniyle Bursa Siyah  incir çe idiyle 
kapama bahçe tesisi, ba ta Bursa olmak üzere 
Akdeniz Bölgesinde de Mersin, Adana ve Hatay 
illerinde giderek artmaktad r. 

Akdeniz Bölgesinde ekolojik ko ullar n 
uygun olmamas ndan dolay  (özellikle yüksek 

) ticari olarak kurutmal k 
incir yeti tiricili i yapmak mümkün de ildir 
(Çal kan ve Polat, 2008). Bununla birlikte, 
bölgenin sahip oldu u erkencilik potansiyelinin 
sofral k incir için oldukça önemli oldu u 
görülmektedir. Nitekim Polat ve Çal kan 

Bursa siyah  çe idinin Do u Akdeniz 
bölgesinde 1 A ustos’ta olgunla maya 
ba lad n  bildirirken, Kayna  ve ark. (1998)
ayn  çe idin Bursa ko ullar nda Eylül ba nda 
olgunla t n  bildirmi tir. Bu nedenle Bursa 
Siyah  çe idinin Akdeniz Bölgesinde erkenc
incir yeti tiricili i için oldukça önemli oldu u 
görülmektedir. Bununla birlikte, Akdeniz 
Bölgesinin mevcut potansiyelinin 
sürdürülebilmesi için Bursa Siyah  çe idine 

ta maya dayan kl , meyve ve iç rengi pembe 
da k rm z , olgunla ma ba lang c  erken ya da 
geçci olan ümitvar çe it adaylar n n belirlenmesi 

incir a ac ndan elde edilen 6.404 ton üretim ile 
Akdeniz Bölgesi üretiminin %28.2’lik k sm n  
kar lamaktad r (TU K, 2010). 

Bu çal man n amac , Hatay’dan seçilen 
76 incir genotipinin baz  morfolojik meyve 
kalite özelliklerine göre s n fland r lmas d r. 
Böylece, elde edilen ümitvar genotiplerin s n f 
aral klar n n belirlenmesi gelecekteki slah 
çal malar  için oldukça önemli yararlar 
sa layacakt r. 

Materyal ve Yöntem
Bu ara t rma, 2008–2009 y llar nda, 

Hatay’a ba l  Antakya, Alt nözü, Belen, 
Dörtyol, Erzin, Hassa, skenderun, K r khan, 
Samanda , Yaylada  ilçeleri ile bu ilçelere 
ba l  köylerde yürütülmü tür. Bu ilçe ve ilçelere 
ba l  köylerde yap lan ara t rmalar sonucunda 
76 yerel incir genotipi belirlenmi tir (Çizelge 1). 

Bu genotiplerde, 2 y l süresince toplam 65 
morfolojik ve pomolojik karakter incelenmi  ve 
incir deskriptörleri ve ara t r c lar taraf ndan 
s n fland r lmalar  yap lm  olan 29 karakter 
de erlendirilmeye al nm t r. Bu 
de erlendirmede IPGRI ve CIHEAM (2003) ve 
UPOV (2007) taraf ndan olu turulmu  olan incir 
deskriptörleri temel al nm t r. Bu 
deskriptörlerde s n fland r lma yap lmam  
özellikler ise Ero lu (1982) ve Çal kan 
(2010)’a göre tan mlanm lard r. Bu 
s n fland rmada 13 morfolojik özellikten; iyilop 
ürün olgunla malar n n yo un oldu u dönem 
(gün), derim süresi (DS; gün), a aç ekli (A ), 
sürgündeki yaprak say s  (YS; adet), sürgündeki 
meyve say s  (MS; adet), sürgün uzunlu u (SU; 
cm), yaprak uzunlu u (YU; cm), yaprak 
geni li i (YG; cm), yaprak alan  (YA; cm
yaprak merkez lop uzunlu u (MLU; cm), 
merkez lop uzunlu u/yaprak uzunlu u oran , 
yaprak sap uzunlu u (YSU; cm), yapra
kal nl  (SK; mm); 16 pomolojik özellikten, 

kabu unun soyulabilirli i, meyve kabu unda 
çatlamalar, meyve iç bo lu u, meyve a rl  

(MB; mm), meyve ekli (M ), meyve boyun 
zunlu u (BU; mm), a z aç kl  (AA; mm), 

kabuk kal nl  (KK; mm), 100 tohum a rl , 
suda çözünebilir toplam kuru madde içeri i 
(SÇKM; %), titre edilebilir asit içeri i (TA; %) 
ve SÇKM/asit oran  özellikleri kullan lm t r.

atif özellikler 
bak m ndan ortalama, standart sapma ve de i im 
aral klar  ile temel bile en analizleri SAS (2005) 
program  ile de erlendirilmi tir. Ayr ca, tüm 
morfolojik ve pomolojik veriler kullan larak 
yap lan kümeleme analizi NTSYS
program nda (Rohl
dendrogram  kullan larak yap lm t r.
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Bulgular ve Tart ma
Bu ara t rmadan elde edilen sonuçlara 

göre Hatay’daki incir genotiplerinin morfolojik 
ve pomolojik özellikler bak m ndan büyük 
farkl l klara sahip oldu u belirlenmi tir (Çizelge 

Morfolojik Özellikler
Çal mada kullan lan sürgündeki yaprak 

ve meyve say s , yaprak alan  ve yaprak sap 
kal nl  d ndaki tüm morfolojik özellikler 
genotipler aras nda büyük bir varyasyon 
göstermi tir (Çizelge 2). yilop olgunla mas n n 
yo un oldu u dönem bak m ndan 1 genotip 
“erken”, 19 genotip (%25.7) “orta”, 48 genotip 
(%64.9) “geç” ve 6 genotip “çok geçci” olarak 
belirlenmi tir. Derim süresi 15 günden az süren 
genotip belirlenmemi tir. Derim süresi 45 
genotipte (%59.2) “orta” ve 25 genotipte 

0) “uzun” bulunmu tur. A aç eklinin 
genelde “yayvan” (%47.4) oldu u tespit 
edilmi tir. Sürgündeki yaprak ve meyve 
say lar n n “orta” düzeyde (s ras yla, %81.6 ve 
%86.8) oldu u saptanm t r. Genotiplerden 35’i 
(%46.1) “orta”, 20’si(%26.3) “k sa” 20’si 

.3) “uzun” sürgüne sahip olmu tur. Yaprak 
uzunlu unun genotiplerden % 65.8’inde (50 
genotip) “orta” düzeyde oldu u belirlenirken, 
yaprak geni li inin genotiplerden %72.4’ünde 
(55 genotip) “orta” düzeyde oldu u 
belirlenmi tir. Genelde genotipler “orta” 
büyüklükte (%67.1) yaprak alan na sahip 
olmu lard r. Yaprak merkez lop uzunlu unun 71 
genotipde (%93.4) “orta" düzeyde oldu u 
saptanm t r. Yaprak merkez lop 
uzunlu u/yaprak uzunlu u oran n genotiplerin 
%52.6’s nda “küçük” ve %46.1’inde “büyük” 
oldu u belirlenmi tir. Genotiplerin %51.3’ü 
“orta” ve %38.1’i “uzun” yaprak sap uzunlu una 
sahip olmu lard r.
Pomolojik Özellikler

ncelenen pomolojik özelliklerden 

kabu unun soyulabilirli i ve meyve 
kabu undaki çatlamalar gibi subjektif özellikler 
d ndaki tüm de i kenler genotipler aras nda 
önemli farkl l klar göstermi tir (Çizelge 3). 
Meyve a rl n n 15 genotipte “orta iri” 
(%19.7), 14 genotipte “iri” (%18.4) ve 15 
genotipte “çok iri” (%19.7) oldu u saptanm t r. 
Meyve eni de erlerine göre yap lan irilik 
s n fland rmas nda genotiplerden 1’i (Kabak 2) 

“çok iri”, 6’s  (Kilis, Bardak, Sar  1, Sar  6, 
Siyah 4 ve Kabak 1) “iri” ve 14’ü “orta iri” 
grupta yer alm lard r. Meyve boyunun 4 
genotipde “uzun” oldu u belirlenmi tir. 

en 51’i (%67.1) küresel meyve 
ekline sahip olmu tur. Genotiplerden 1’i (Gud 

Yeni i) “boyunsuz” olarak saptanm t r. A z 
aç kl n n 15 genotipte “küçük”, 26 genotipte 
“orta” düzeyde oldu u belirlenmi tir. Meyve 
kabuk kal nl  48 genotipte “kal n” olarak
edilmi tir. SÇKM’si “çok az” olan genotip 
saptanmazken, genelde genotiplerin “fazla” 
(%60.5) ve “orta” (%32.9) düzeyde SÇKM’e 
içerdikleri saptanm t r. ncir genotiplerinin titre 
edilebilir asit içeri i “orta” düzeyde olanlar 
(%61.8) ço unlu u olu turmu tur. Meyve tad  
32 genotipte (%42.1) “tatl ” ve 29 genotipte 
“orta tatl ” olarak belirlenmi tir. Genotiplerin 
100 tohum a rl n n %46.1’nin “a r” oldu u 
saptanm t r. Genotiplerin %34.2’i “çok küçük” 
meyve iç bo lu una sahip olmu tur.
Kantitatif Ö

Hatay’da yeti tirilen 76 incir genotipinin 
20 kantitatif özellik kullan larak elde edilen 

maksimum de er aral klar  Çizelge 4’de 
sunulmu tur. ncir genotiplerinin ortalama 
meyve a rl  46.5±18.9 g ve de i im aral  

99.4 g aras nda, ortalama meyve eni 
43.81±7.5 mm ve de i im aral  27.7
aras nda, ortalama a z aç kl  4.05±2.8 mm ve 
de i im aral  0.60 21.01 mm aras nda tespit 
edilmi tir. SÇKM içeri inin ortalama %20.8±2.1 

aras nda de i im gösterdi i 
saptanm t r. Ilg n ve Küden (1998), 
Kahramanmara ’ta yapt klar  çal mada, 
ortalama meyve a rl n  16.90

43.60 mm, a z aç kl n  0.10
SÇKM içeri ini %17.70

Bostan ve slam (1999 Vakf kebir (Trabzon) 
ilçesindeki yerel incirlerin meyve a rl n  

SÇKM içeri ini %18.00 Gözlekçi ve 
ark. (2004), Bat  Akdeniz Bölgesinden seçtikleri 
169 incir genotipinde meyve a rl n  7.85

64.74 mm, a z 
aç kl n  19.80 mm, SÇKM içeri ini 

Çal kan ve Polat (2008)
Dörtyol ko ullar nda baz  incir çe it ve 
genotiplerinde meyve a rl n  22.0

8.9 mm, a z aç kl n  
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SÇKM içeri ini %20.1
de erleri aras nda belirlemi lerdir. Bu 
çal madan elde edilen bulgular, ara t r c lar n 
belirttikleri de er aral klar  aras nda yer 
almaktad r.

ncir genotiplerinin 16.42±7.6 cm 
uzunlu undaki y ll k sürgünlerinde ortalama 
6.82±1.6 yaprak ve 4.42±1.3 meyve bulundu u 
belirlenmi tir. Ilg n ve Küden (2003), 
Kahramanmara  ko ullar nda sürgün 
uzunlu unu 4.4 7.1 cm aras nda; Hepaksoy ve 
ark. (2004), Erbeyli ncir Ara t rma 
Enstitüsünde yer alan incir genotiplerinde 
sürgün uzunlu unu 5.5 31.7 cm aras nda tespit 
etmi tir. Ortalama yaprak uzunlu unun 
21.07±2.3 cm, yaprak geni li inin 18.20±2.2 cm 
ve yaprak alan n 265.08±48.0 cm oldu u tespit 
edilmi tir. Ülkemizin de i ik yörelerinde 
yap lan çal malarda incir genotiplerinin yaprak 

r  13.1 cm ile 33.84 cm aras nda, 
yaprak geni likleri 8.0 cm ile 31.3 cm aras nda 
belirlenmi tir (Ilg n ve Küden, 2003; Gözlekçi 
ve ark., 2004). Yaprak merkez lop uzunlu unun 
9.76 ile 16.12 cm aral nda de i ti i ve 
ortalama 12.52±1.30 cm de erine sahip oldu u 
saptanm t r. Genotiplerin yaprak merkez lop 
uzunlu u/yaprak uzunlu u oran  %49.76 ile 
%76.62 aras nda de i im göstermi tir. Yaprak 
sap uzunlu unun ortalama 7.24±1.49 cm ve sap 
kal nl n n 5.02±0.61 mm oldu u belirlenmi tir. 
Temel Bile en Analizler

Temel bile enler analiz sonuçlar na göre 
ilk üç temel bile en (TB) genotipler aras ndaki 
%44.3’lük bir farkl l  olu turmu tur (Çizelge 
5). Bu farkl l n %24.3’ünü TB1, %10.7’ini 
TB2 ve %9.3’ünü TB3 meydana getirmi tir. 
Temel bile enler analizinde birinci bile eni 
etkileyen en önemli özelliklerin sürgündeki YS 

ME, MB ve SÇKM içeri i oldu u saptanm t r. 
kinci bile eni etkileyen en önemli özellikler 

meyve rengi, sürgündeki MS, MA, ME, M , 
BU, AA ve SÇKM/asit oran  o
belirlenmi tir. yilop olgunla mas n n en yo un 
oldu u dönem, meyvenin daldan kopma 
durumu, meyve kabu unun soyulabilirli i, MA, 
ME ve MB, BU, KK, TA ve SÇKM/asit oran  
üçüncü temel bile eni etkileyen en önemli 
özellikler olarak tespit edilmi tir. To
özellikten 21’i genotipler aras ndaki farkl l n 
%44.3’nü belirleyebilmi tir. 

genotiplerinin birbirinden ayr lmas nda en 
önemli özelliklerin meyve a rl , meyve 
uzunlu u, meyve eni, meyve ekli, 
boyun uzunlu u, meyvenin daldan kopma 
durumu ve a z aç kl  oldu u ara t r c lar 
taraf ndan bildirilmektedir (Giraldo ve ark., 

Morfolojik ve Pomolojik Özellikler 
Kullan larak ncir Genotiplerinin 
Birbirlerinden Farkl l k Durumlar n n 

Hatay’dan seçilmi  olan 76 incir 

özellikleri kullan larak elde edilen UPGMA 
dendrogram  ekil 1’de sunulmu tur. Buna göre, 
incir genotipleri genel olarak 5 gruba ayr lm t r. 
Birinci grup, üç alt gruptan meydana gelmi tir. 
Bu grubun ikinci alt grubunda siyah ve üçüncü 
alt grubunda ise ye il
(Karagöz, Siyah 8 ve Mor 4) yer alm lard r. 
kinci grup toplam 40 genotiple en büyük grubu 

olu turmu tur. Bu grup iki alt gruba ayr lm t r. 
lk alt grupta iri meyvel

ve Sar  1 bir arada yer alm lard r. Ayr ca, ikinci 

genotipleri ve Raml  genotipleri birbirleri ile 
ayn  alt grupta yer alm lard r. Üçüncü grupta 6 
incir genotipi yer alm t r. Bu grup
Bakras 4 genotipleri ayn  alt grupta yer 
alm lard r. Dördüncü grupta yer alana Bardak 

ayr  bir grup olu turmu lard r. K rm z  2 
genotipi ise be inci grupta yer alarak di er tüm 

lm t r. Elde edilen morfolojik 
dendrogram sonuçlar  Hatay’daki 76 incir 
genotipi aras nda benzer, sinonim ve homonim 
olan genotipler olabilece ini göstermi tir.

Sonuç
Ara t rma bulgular na göre, yerel incir 

kaynaklar m z n zenginli inin belirlenmesinde 
incir deskriptörlerine göre yap lan 
s n fland rmalar n kullan lmas  yararl  olacakt r. 
Bunun, meyve kalite özellikleri bak m ndan 
istenilen özellikteki incir genotiplerinin 
belirlenmesinde oldukça önemli oldu u 
belirtilebilir. Bu bak mdan Hatay’daki incir 

1, Mor 1, Sar  1 ve Siyah 1 özellikle meyve 
irili i, meyve ekli, a z aç kl  ve tat 
bak m ndan ticari incir yeti tiricili i için oldukça 
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ümitvar olduklar  belirlenmi tir. Yap lan temel 
bile en analizleri son
morfolojik ve pomolojik özellikten 21’i, 
genotiplerin birbirinden ay rt edilmesinde 
ba ar l  bulunmu tur. Hatay’dan seçilmi  olan 
76 incir genotipinin morfolojik özelliklerinin ilk 
kez s n fland r lmas   bu  genotipler  üzerindeki
slah çal malar n n ba lang c n  

olu turmaktad r.  Bununla birlikte, morfolojik ve 
pomolojik özelliklerin çevresel faktörlerin 
bask s  nedeniyle de i kenlik 
gösterebilmektedir. Bu de i kenlerin, moleküler 
tekniklerle birlikte kullan lmas  benzer, sinonim 

monim genotiplerin ay rt edilmesinde 
önemli kolayl klar sa layacakt r.

slam, A., 1999. Vakf kebir’de 
yeti tirilen önemli mahalli incir çe itlerinin 
pomolojik özellikleri. Türkiye III. Bahçe 

17 Eylül, s.751

Çal kan, O. ve Polat, A.A., 2008. Fruit 

Çal kan, O., 2010. Hatay’da yeti tirilen incir 

özelliklerinin belirlenmesi ve moleküler 
karakterizasyonu. MKÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü 

Ero lu, A. ., 1982. ncir seleksiyonu. ncir 
Ara t rmalar  Projesi. Erbeyli Zirai Ara t rma 
Enstitüsü Müdürlü ü, Ayd n.

, Eri im: 
07 Eylül.

Gözlekçi, ., Kaynak, L., Ya in, D., Alkaya C.E. ve 
Karhan, M., 2004. Bat  Akdeniz bölgesinde 

sofral k incir (Ficus carica

Hepaksoy, S., Aksoy, U. ve ahin, N., 2004. Baz  
incir çe itlerinin morfolojik ve moleküler 
yöntemlerle tan mlanmas . TUB TAK

3. 59 s, zmir.
Ilg n, M. ve Küden, A.B., 1998. Table fig selections 

Ilg n, M. ve Küden, A.B., 2003. Kahramanmara  
Bölgesinde incir seleksiyonu ve selekte edilen 
tiplerin bitki özelliklerinin incelenmesi. 
Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 

12 Eylül, Antalya, s. 31

Kayna , N., Kayna , K. ve Sütçü, A.R., 1998. Studies 
on fruit maturity of the Bursa Siyah  fig 

Polat, AA. and Çal kan, O., 2008. Fruit 
Ficus carica

Ficus carica

TU K, 2010. 
Eri im: Eylül 2010.

stability, Geneva, talya.52 p.
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Hatay’dan Seçilen 76 ncir Genotipinin Yerel Ad  ve Al nd klar  Yerler
Yerel Ad Genotipin Bulundu u Yer Yerel Ad Genotipin Bulundu u Yer

ami Pirinçlik skenderun
skenderun

H lv ni Pirinçlik skenderun Uzunba Samanda
Büyük Siyahlop Kurtba skenderun Yaylada
S hle Pirinçlik skenderun K lak Yaylada
Kilis nciri K c K lak Yaylada

tba skenderun
Burnu K z l Kurtba skenderun
Allene Karas Alt nkaya Alt nözü O lakören

Alt nkaya Alt nözü
Kandam k Alt nkaya Alt nözü Alt nkaya Alt nözü

Alt nkaya Alt nözü ncirli K r khan
Alt nkaya Alt nözü Alt nözü

Armut Sap Alt nkaya Alt nözü O lakören
K lak Yaylada

Gud Yeni i ncirli K r kha
Bald r nciri K r khan
Halep nciri Dörtyol eble 1 skenderun

eble 2 Büyükdere skenderun
Ye il ncir K reni 1 Alt nözü

ebli Uzunba Samanda K reni 2 Alt nka Alt nözü
T nesvit Uzunba Samanda Alt nözü
Sütlü Sar O lakören Alt nkaya Alt nözü

O lakören K c
Z rh ni Uzunba Samanda K lak Yaylada

Çabala Yaylada Alt nkaya Alt nözü
Arpal Yaylada Alt nkaya Alt nözü

ibili Yaylada K rm z  1
Karagöz Çabala Yaylada K rm z  2 K lak Yaylada
Beyaz ncir Yaylada Yaylada
Sar  1 K r khan Yaylada
Sar  2 Alt nkaya Alt nözü Raml  1 Yaylada
Sar  3 Raml  2 K lak Yaylada
Sar  4 Dörtyol B rasi 1 Uzunba Samanda
Sar  5 O lakören
Sar  6 K c

K c B rasi 4 Büyükdere skenderun
Alt nkaya Alt nözü skenderun



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

Çizelge 2. ncir Genotiplerinin Tan mlamas nda Kullan lan Morfolojik Kriterler ve Özellikleri 
Özellik S n f Tan De eri

yilop ürün olgunla mas n n 
yo un oldu u dönem

Çok erken

15 A ustos
31 A ustos Geç

>31 A ustos Çok geç
Derim süresi (gün) Çok k sa

K sa

Çok uzun
A aç ekli (D  dallar 
aras ndaki aç )

60º
80º Yar  dik
90º
100º Çok yayvan 
120º Sark k

Sürgündeki yaprak say s  

Çok fazla
Sürgündeki meyve say s  Dü ük

Yüksek
Sürgün uzunlu u (cm) K sa

Çok uzun
Yaprak uzunlu u (cm) K sa

Yaprak geni li i (cm)

Geni
Yaprak alan  (cm Küçük

Büyük
Çok büyük

Yaprak merkez lop uzunlu u K sa

uzunlu u/yaprak uzunlu u 
oran

Küçük

Büyük
Yaprak sap uzunlu u (cm) K sa

Çok uzun
Yaprak sap kal nl  (mm) nce

Kal n
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Çizelge 3. ncir Genotiplerinin Tan mlamas nda Kullan lan Pomolojik Kriterler ve Özellikleri 
Özellikler S n f Tan mlama De eri say s

Meyve a rl  (g) Çok küçük
Küçük

ri
Çok iri
Küçük

ri
Çok iri
K sa

Çok uzun
Meyve indeksi ( ekli) Uzun ve k vr k

Küresel
Bas k oval

Meyve boyun uzunlu u 
K sa

A z aç kl  (mm) Küçük

Büyük
Çok büyük

Kabuk kal nl nce

Kal n
SÇKM içeri i (%) Çok az

Çok
Çok fazla

Titre edilebilir asit içeri i Çok dü ük
Dü ük

Çok fazla
SÇKM/asit oran

Tatl
Çok tatl

100 Tohum a rl  (g)

A r 
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Çizelge 3. (Devam) ncir Genotiplerinin Tan mlamas nda Kullan lan Pomol
Özellikleri 

Özellikler Tan mlama De eri say s
Meyve kabu unun soyulabilirli i

Meyve kabu unda çatlamalar Çok

e iç bo lu u Bo luk yok
Çok küçük
Küçük

Büyük
IPGRI ve CIHEAM (2003) kriterlerine göre; UPOV (2007) kriterlerine göre; Ero lu (1982)’na 

göre; Çal kan (2010)’na göre yap lm t r. s n fland rmalar  göstermektedir.

Çizelge 4. ncir Genotiplerinin 20 Kantitif Özelli inden Elde Edilen Ortalama, Standart Sapma ve 
De i im Aral klar  

Özellikler De i im aral
Sürgündeki yaprak say s  (adet) 6.82 ± 1.57
Sürgündeki meyve say s  (adet) 4.42 ± 1.33
Sürgün uzunlu u (cm) 16.42 ± 7.63
Yaprak uzunlu u (cm) 21.07 ± 2.25
Yaprak geni li i (cm) 18.20 ± 2.17
Yaprak alan  (cm 265.08 ± 47.95

k merkez lop uzunlu u (cm) 12.52 ± 1.30
Yaprak merkez lop uzunlu u/yaprak 
uzunlu u oran  (%) 59.65 ±5.08

Yaprak sap uzunlu u (cm) 7.24 ± 1.49
Yaprak sap kal nl  (mm) 5.02 ± 0.61
Meyve a rl  (g) 46.46 ± 1

43.81 ± 7.46
43.85 ± 6.38

Meyve boyun uzunlu u (mm) 5.05 ± 2.43
A z aç kl  (mm) 4.05 ± 2.77
Kabuk kal nl  (mm) 1.47 ± 0.34
SÇKM içeri i (%) .81 ± 2.10
Titre edilebilir asit içeri i (%) 0.20 ± 0.06
SÇKM/asit oran 113.92 ± 39.08
100 Tohum a rl  (g) 0.12 ± 0.04
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Çizelge 5. Hatay’dan Seçilen 76 ncir Genotipinin lk Üç Temel Bile en (TB) Analiz Sonuçlar
Özellikler
yilop olgunla mas n n yo un oldu u dönem

Derim süresi
A aç ekli

Meyve kabu unun soyulabilirli i
Meyve kabu unda çatlamalar
Meyve iç bo lu u

Sürgündeki yaprak say s  (adet)
Sürgündeki meyve say s  (adet)
Sürgün uzunlu u (cm)

aprak uzunlu u (cm)
Yaprak geni li i (cm)
Yaprak alan  (cm
Yaprak merkez lop uzunlu u (cm)
Yaprak merkez lop uzunlu u/yaprak uzunlu u 
oran  (%)
Yaprak sap uzunlu u (cm)
Yaprak sap kal nl  (mm)
Meyve a rl  (g)

Meyve ekli (en/boy)
Meyve boyun uzunlu u (mm)
A z aç kl  
Kabuk kal nl  (mm)
SÇKM içeri i (%)
Titre edilebilir asit içeri i (%)
SÇKM/asit oran
100 Tohum a rl  (g)
Eigen De eri
Oran  (%
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Morfolojik Farkl l k Katsay s
ekil 1. Hatay’da yeti tirilen 76 yerel incir genotipinin 29 morfolojik ve pomolojik veri kullan larak elde  edilen 

farkl l k dendrogram

ami

Kandam k

Ye il
Sütlü Sar
Sar  6

K reni 2
Sar  3 

S hle
Allene Karas
Z rh ni

B rasi 1
Karagöz

Sar  4

K reni 1
eble 2

Sar  1

Sar  2
Burnu K z l
Armut Sap

Bald r

üyüklop
ibili

K rm z  1

Yeni i

Raml  1
Raml  2

ebli

eble 1
H lv ni

Beyaz ncir
Sar  5

K zm z  2
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Sakarya linde Meyvecilik Potansiyeli, Sorunlar  ve Çözüm Önerileri

, Ömer Beyhan
Sakarya Üniversitesi, Pamukova Meslek Yüksekokulu, 
Sakarya Üniversitesi Akyaz  Meslek Yüksekokulu

Özet
Sakarya ili Türkiye meyvecili inde önemli bir yere sahiptir. Sakarya’da 2010 y l  verilerine göre 802.454 

dekar alanda meyve yeti tiricili i yap lmaktad r. Yeti tiricili i yap lan meyveler aras nda f nd k ilk s rada yer 
almakta, bunu üretim miktar na göre Ayva, Elma, Üzüm (sofral k çekirdekli), kiraz, eftali, armut, erik ve di er 

Sakarya ilinin ilçeleri meyve üretimi aç s ndan üç kategoride de erlendirilebilir. Karadenize sahil ilçeler 
ile bu ekolojiye sahip Adapazar ovas nda yer alan ilçelerde a rl kl  olarak f nd k yeti tirilmektedir. Sapanca 
gölüne s n r olan ilçelerde Erik, Armut, Ceviz, Elma,  Kiraz ve di er l man iklim meyve türlerinin üretimi 
gerçekle tirilmektedir. Sakarya ilinin Güneyinde yer alan ilçelerde ise Elma, Ayva, Sofral k çekirdekli üzüm,  
Kiraz, eftali, Çilek, Vi ne ve di er meyveler üretilmektedir.

Meyve Yeti tiricili i, Sakarya, Problemler, Çözüm Önerileri

Giri
Sakarya ili Türkiye meyvecili inde önemli 

bir yere sahiptir. Gerek arazi yap s  ve klim 
özelliklerinin meyve yeti tiricili ine uygunlu u, 
gerekse yo un yerle im merkezlerine yak nl  
meyve yeti tiricili inin geli mesine katk da 
bulunan önemli unsurlar aras nda yer almaktad r. 

Bu çal ma Sakarya ilinde meyvecilik 
potansiyelinin ortaya konmas , sorunlar n n 
tespiti ve çözüm önerileri amac yla yap lm t r.

linin Co rafi 
ap s

Sakarya ili, Türkiye ekonomisinde en 
büyük paya sahip olan Marmara bölgesinde yer 
almaktad r. l s n r  olarak do usunda Bolu, 
bat s nda Kocaeli ve Bursa, güneyinde Bilecik ve 
kuzeyinde ise Karadeniz bulunmaktad r. Nüfus 
yo unlu unun fazla oldu u; stanbul’a 148 km, 

zmit’e 37 km, Bursa’ya 159 km, Eski ehir’e 
174 km ve Ankara’ya ise 305 km mesafede yer 
almaktad r (Anonim, 2011a .  Avrupa’y  
Anadolu’ya ba layan iki önemli karayolu ve 
stanbul Anadolu tren yolu il s n rlar  içerisinden 

geçmektedir ( ekil 1).
Sakarya ili arazisi yüzey ekilleri 

bak m ndan do u bat  do rultusunda uzanan üç 
farkl  kesimden olu maktad r. Güneyde, Geyve 
ve Pamukova arazisi, orta kesimde Adapazar  
ovas  (Akova), Adapazar  ovas n n kuzeyi ile 
Karadeniz aras nda ise Kocaeli platosunun 
devam  olan az yükseltili platolar ve tep
silsilesi yer al r. Karadeniz’e 60 km uzunlu unda 
k y  eridi bulunmaktad r. l topraklar n  güney
kuzey istikametinde geçen Sakarya nehri bu üç 
farkl  bölgeyi de kapsayan bir yol izleyerek 
Karasu ilçesinden belirgin olmayan bir delta 
olu turarak Karadeniz’e dökülmektedir ( ekil 2).
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l topraklar  içerisinde Sapanca gölü (4200 
ha), Ta k s k gölü (90 ha), Poyrazlar gölü (60 
ha), Büyük Akgöl (190 ha) Küçük Akgöl (20 
ha), Acarlar gölü (1562 ha) ve di er baz  küçük 
göller yer almaktad r (Anonim, 2009). 

arya ilinde Marmara ve Bat  Karadeniz 
iklim Bölgesinin özellikleri hüküm sürmektedir. 
Yazlar  s cak, k lar  l k ve her mevsim 
ya l d r. Uzun y llar ortalamalar na göre y ll k 
toplam ya  miktar  840.5 mm’dir.   Bu ya n 
%21,32’si (179,2 mm) ilkbahar aylar nda, 
%17,66’s  yaz aylar nda (148,4 mm), %33,21’lik 
k sm  (279,1 mm) sonbahar aylar nda ve 
%27,82’lik k sm  ise k  aylar nda 
gerçekle mektedir (Anonim, 2011b) ( ekil 3). 
Sakarya li Tar m Potansiyeli

Sakarya ilinde Tar m sektörü gerek 
ekse sosyal alanda önemli bir yere 

sahiptir. Sanayi sektörü ve hizmet sektöründeki 
h zl  geli meye kar n ekonomik aç dan Tar m 
sektörü hâlihaz rda önemini muhafaza 
etmektedir. Sakarya ili arazi da l m na 
bak ld nda; toplam arazinin %51’lik k sm  

56 ha) tar m alan  olarak kullan lmaktad r. 
Bu alan n yakla k % 38’lik bölümü (93.000 ha) 
sulanabilir özelliktedir. Sulanabilir özellikteki bu 
arazinin sadece %21,5’lik bir bölümünde 
(20.000 ha) sulu tar m yap lmaktad r (Anonim, 

Sakarya li Meyvecili i
Sakarya iline ait meyve üretim alanlar  ve 

üretim miktarlar na ait 2009 ve 2010 y l  verileri 
çizelge 1’de verilmi tir. Çizelge incelendi inde 
f nd k ba ta olmak üzere Ayva, Elma, Üzüm 
(sofral k çekirdekli), kiraz, eftali, armut, erik ve 
di er birçok meyve türünün yeti tiricili i 
yap lmaktad r. lin toplam Meyvecilik alan  2010 
y l  verilerine göre 802.454 dekar olarak tespit 
edilmi tir. Bu alandan 2009 y l nda toplam 
234.872 ton, 2010 y l nda ise toplam 379.087 ton 
meyve elde edilmi tir. ki y ll k verilerin 
ortalamas na göre elde edilen ürün miktar  
306.979 ton olarak belirlenmi tir. 

Gerek kaplad  alan gerekse y ll k üretim 
miktar  bak m ndan f nd k 2009 y l nda toplam 
79.041 ton ve 2010 y l nda ise 107.631 ton 
üretim ile ilk s rada yer almaktad r.  2010 y l  
verilerine göre üretim bak m ndan bunu s ras yla 
Ayva (73.920 ton), Elma (67.950 ton), Üzüm 
(53.717 ton), Kiraz (16.811 ton), eftali (14.616 

ton), Armut (12.361 ton), Erik (9.421 ton), Çilek 
(8.052 ton) ve di er meyveler izlemektedir.

Sakarya ili ilçeleri meyve üretimi 
aç s ndan üç kategoride de erlendirilebilir. 
A rl kl  olarak f nd k yeti tiricili inin ap ld  
Karadeniz sahil eridi ve bu ilçelere s n r  olan 
Akova’da yer alan ilçeler (Kocaali, Karasu, 
Hendek, Akyaz , Ferizli, Karapürçek, Kaynarca, 
Erenler, Adapazar  ve Sö ütlü), Sapanca gölü 
havzas nda yer alan ilçeler (Arifiye, Sapanca ve 
Serdivan) ve Güneyde yer alan ilçeler (Geyve, 
Pamukova ve Tarakl ).

lçelerin meyve üretimleri incelendi inde; 
Karadeniz sahil eridi ile s n r y
içerisinde yer alan Kocaali, Karasu, Hendek, 
Akyaz , Ferizli, Karapürçek, Kaynarca, Erenler, 
Adapazar  ve Sö ütlü ilçelerinde çok büyük 
oranda f nd k tek ürün olarak kar m za 
ç kmaktad r. F nd n do al olarak yeti ti i 

ahip olan bu ilçeler Sakarya 
ili toplam f nd k üretiminin tamam na yak n n  
üretmektedir. (Çizelge2).

Bu ilçelerin l toplam meyve üretimindeki 
paylar na bak ld nda Kocaali %9.19 pay ile ilk 
s rada yer almaktad r. Bunu s ras yla Karasu 

%5.59), Akyaz  (%3.35), 
Ferizli (%2.28), Karapürçek (%1.31), Erenler 
(%1.26), Kaynarca (%1.25), Adapazar  (%0.68) 
ve Sö ütlü (%0.38) izlemektedir. 

F nd k üretimi, ilçe toplam meyve 
üretiminin Kocaali ilçesinde %93.54’üne, 
Karasu ilçesinde %95.43’üne, Hendek ilçesinde 
%80.08’ine, Akyaz  ilçesinde %95.13’üne, 
Ferizli’de %95.75’ine, Karapürçek’te %96. 
42’sine, Erenler’de %41.08’ine, Kaynarca’da 
%97.66’s na, Adapazar  ilçesinde %50.86’s na 
ve Sö ütlü ilçesinde ise %90.91’ine kar l k 

oplam f nd k üretiminin 
%28.26’s  Kocaali, %25.07’si Karasu, %14.73’ü 
Hendek, %10.48’i Akyaz , %7.18’i Ferizli, % 
4.17’si Karapürçek ilçelerinde 
gerçekle tirilmektedir.  

Bu ilçeler içerisinde Akova’da yer alan 
Hendek, Erenler ve Adapazar  ilçelerinde 
f nd n yan  s ra Ceviz, Erik, ncir, Kestane, 
Elma ve Armut türleri de yeti tirilmektedir. 
Sapanca gölü havzas nda bulunan ilçelere ait 
meyve üretimleri Çizelge 3’te verilmi tir.

Çizelge 3 incelendi inde Sakarya ili 
toplam meyve üretiminin %4.73’ü Sapanca, 
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4.36’s  Serdivan ve %0.76’s  da Arifiye 
ilçelerinde gerçekle tirilmektedir. 

Sapanca gölüne s n r olan bu ilçelerde 
Erik, Armut, Ceviz, Elma,  Kiraz ve di er l man 
iklim meyve türlerinin üretimi 
gerçekle tirilmektedir. Sakarya ili toplam erik 
üretiminin %30.00’u Serdivan, %28.47’si 
Sapanca ve %4.00’ü de Arifiye ilçelerinden elde 
edilmektedir. Toplam armut üretiminin 
%24.83’ü Sapanca, %24.27’si Serdivan ve 
%5.99’u da Arifiye ilçelerinde 
gerçekle tirilmektedir. Bu ilçelerin meyve 
üretimlerine bak ld nda polikültür 
meyvecili in oldu u görülmektedir. Bu durum 
Sapanca gölü havzas n n meyvecilik aç s ndan 
birçok meyve türünün yeti tirilmesine imkân 
sa lamas ndan kaynaklanmaktad r. Sakarya 
ilinin güneyinde yer alan Geyve, Pamukova ve 
Tarakl  ilçelerinin meyve ü
veriler Çizelge 4’te verilmi tir.

Geyve ve Pamukova ilçeleri Sakarya 
nehrinin iki yan nda yer alan geni  bir ova 
üzerinde yer almaktad r. Arazi meyvecilik 
aç s ndan oldukça uygun bir ekolojiye sahip ve 

Tarakl  ilçesi ise Geyve ilçesinin 
do usunda nispeten yüksek ve engebeli bir arazi 
yap s na sahiptir.. Çizelge 4 incelendi inde 
Sakarya ili toplam meyve üretiminin %34.24lük 
bölümü Geyve, %20.28’lik bölümü Pamukova 
ve %2.34’lük bölümü de Tarakl  ilçelerinde 
gerçekle ti
üretiminin %67.56’s , Ayva üretiminin    
%56.70’i, Sofral k çekirdekli üzüm üretiminin % 
46.80’i,  Kiraz üretiminin %73.51’i, eftali 
üretiminin ise %38.66’s  Geyve ilçesinde 
üretilmektedir. Bu meyvelerin ilçe toplam me
üretimi içindeki pay  incelendi inde %32. 24’lük 
payla Elma ilk s rada yer almakta, bunu Ayva 
(%24.92), Üzüm (%21.17) ve di er meyveler 
izlemektedir. l toplam üzüm üretiminin 
%51.70’i, Ayva üretiminin %32.92’si, eftali 
üretiminin %58.04’ü ve Çilek ür
94.37’si Pamukova ilçesi taraf ndan 
gerçekle tirilmektedir. lçe meyve üretiminde 
üzüm ilk s rada (%39.48) yer al rken bunu 
s ras yla Ayva (%24.43), eftali (%12.14), Çilek 
(%11.81) ve di er meyveler izlemektedir. 

Sakarya li Meyvecili inin Sorunlar  ve 
Çözüm Önerileri

Meyvecilik aç s ndan önemli say labilecek 

meyvecili in çözüm bekleyen çok önemli baz  
sorunlar  bulunmaktad r. Bu sorunlar; fidan 
temini, kalite ve standardizasyon, kültürel 

alar , muhafaza ve pazarlama, 
e itim ve yay m, teknik eleman gibi ba l klar 
alt nda toplanabilir. 

Üretimde kullan lacak girdilerin do ru 
seçilmesi ba ar l  bir üretim için ilk ve en önemli 
a amad r. Meyvecilik aç s ndan 
de erlendirildi inde, yeti tiricili in yap laca  
bölgeye uyum sa layan, üstün özelliklere sahip 
meyve çe itlerinin üretim materyali olarak 
kullan lmas  en önemli a amad r.  Dolay s yla 
fidan seçiminin ba lang çta do ru yap lmas  
gerekir. Sakarya ili aç s ndan 
de erlendirildi inde, ülkemizin di er birçok 
bölgesinde oldu u gibi fidan temini pazarlara 
getirilen fidanlar aras ndan yap lmaktad r. 
Böylelikle üretici, verim ve kalite özelliklerini 
bilmedi i fidanlar  üretim materyali olarak 
kullanarak daha üretimin ba lang c nda hatal  bir 

edilemeyecek sorunlarla u ra mak zorunda 
kalmaktad r. Fidanc l k konusu ülkesel çapta ele 
al narak her meyve türü için kaliteli ve standart 
sertifikal  fidan üretimi ve kullan m  
sa lanmal d r.

Mevcut meyve bahçelerinde önemini 
yitirmi  birçok meyve çe idi bulunmaktad r. 
Yeni bahçeler kurulurken bu çe itlerin yerine 
daha verimli ve tüketiciye hitap eden çe itlerin 
kullan lmas  te vik edilmelidir.

Sakarya ili f nd k yeti tirilen alanlarda 
yayg nla maya ba layan Dalk ran 
ara t rmalar yap larak verim kay plar  
önlenmelidir. 

Özellikle üretim a amas nda yap lan 
ilaçlama, gübreleme, sulama gibi teknik ve 
kültürel i lemlerin gere i gibi yap lmamas  ürün 
kalitesini dü ürmekte ve standart ürün eldesini 
güçle tirmektedi

Bölgede ilaçlama konusunda erken uyar  
yap lmakta ve üreticiler ilaçlama yapmalar  
konusunda te vik edilmektedir. Ancak 
üreticilerin ilaçlama konusunda yeterince bilgiye 
sahip olmamalar  neticesinde hatal  uygulamalar 
yap labilmektedir. laçlama konusunda çiftçilere 
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e itim verilmesi sorunun çözümüne katk  
sa layacakt r.

Zararl larla mücadele yap l rken, 
zararl n n etkili oldu u bölgelerde entegre 
mücadele yap lmas  sa lanmal d r. Zira yap lan 
mücadelenin etkinli inin art r lmas  ve maliyetin 
dü ürülmesi bu ekilde sa lanabilir.

Gübreleme yap lmadan önce yaprak ve 
toprak analizlerinin yap lmas  sa lanmal  ve 
gübreleme bu analiz sonuçlar  dikkate al narak 
önerilen ekilde gerçekle tirilmelidir.

F nd k plantasyonlar nda budamayla 
sürgün geli iminin te vik e
sürgünlerinin erken dönemde al nmas  hem besin 
rekabetini ortadan kald racak hem de bitkilerin 
güne ten daha iyi yararlanmas n  sa layarak 
verim üzerine olumlu etki yapacakt r. Nitekim 
f nd klara uygulanan iddetli taç budamas  y ll k 
sürgün uzunlu u, sürgündeki karanfil say s  ve 
verimi olumlu yönde etkilemektedir (Beyhan ve 
ark., 1999). Özellikle Geyve ve Pamukova 
Yöresinde Ayva, Elma, Armut, eftali, Erik 
Bahçeleri ve Üzüm Ba lar  kar k bahçeler 
olu turmaktad r. Bu durumda hastal k ve 

rarl larla mücadele etkinli i azalmaktad r. Bu 
konuda üreticiler bilinçlendirilerek bahçelerde 
birden fazla tür bulundurulmamas  ve belli 
bölgelerde sadece belli türlerin yeti tirilmesi 
sa lanmal d r.

Gelecekte sulama ile verimlili in 
art r lmas  zorunludur. Sulama ile verim art  
yan nda kalitenin art r lmas  da sa lanarak 
maliyetin dü ürülmesi ve ihracat n art r lmas  
mümkün olacakt r.  

Bölgede yeti tiricili i yap lan meyve 
türlerinde slah çal malar  te vik edilmelidir. 
Üniversitelerden ara t r c lar n bölgede ara t rma 
yapmalar  mevcut sorunlar n çözümüne katk  
sa layaca  gibi, yeni tekniklerin uygulamas n  
da te vik edecektir. 

Ara t rmalar n te vik edilmesi ayn  
zamanda genetik kaynaklar m z n ortaya 
ç kar lmas  ve ileri çal malara zemin 
olu turmas  aç s ndan da önemlidir.

Sakarya ili meyvecili inde önemli 
konulardan biri de üretilen ürünün hak etti i 
fiyattan sat lamamas d r. Zira bölgedeki 
üreticiler için en büyük sorun pazarlamad r. 
Üretilen ürünün etkili ekilde pazarlanabilmesi 
için Kooperatifler veya Üretici Birliklerinin 
kurulmas , üreticilerin buraya üye olmalar  
konusunda yasal çal malar n ve te viklerin 
yap lmas  sorunun çözümüne katk  sa layacakt r.

Anonim 2011a. Karayollar  Genel Müdürlü ü. 

Anonim 2011b. Meteoroloji Genel Müdürlü ü 

Anonim 2009. Sakarya Valili i, Tar m l Müdürlü ü, 
2009 Y l  Faaliyet Raporu.

Anonim 2010. Sakarya Valili i, Tar m l Müdürlü ü, 
l  Faaliyet Raporu.

Beyhan, N., Ü. Serdar ve
Bölgesinde f nd k, kestane ve ceviz 
yeti tiricili inin geli tirilmesi. 
Bölgesi Tar m n n Geli tirilmesinde Yeni 
Teknikler Kongresi, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi 10
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge . Sakarya ili meyve üretim alanlar  ve üretim miktarlar  (Anonim, 2009; 2010)

Kaplad  Alan Üretim Miktar  

(2009 Y l )

Üretim Miktar  

0 Y l )

Üretim Miktar  l 
Üretimindeki 

Pay  (%)

Çilek (örtüalt  dahil)

F nd k
ncir

Kay s  (Zerdali hariç)

K z lc k

eftali (Di er)
eftali (Nektarin)

Trabzon Hurmas
Üzüm (Sofral k Çekirdekli)
Vi ne
Yenidünya
Zeytin (Sofral k)
Zeytin (Ya l k)
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Çizelge . lçelerin üretim alanlar , üretim miktarlar , ilçe ve il üretimindeki paylar  (1. Grup lçeler) 

Kaplad  Alan Üretim 
Miktar  (ton) 
(2009 Y l )

Üretim 
Miktar  (ton) 
(2010 Y l )

Üretim
Miktar  (ton) 

lçe 
Üretimindeki 

Pay  (%)

l 
Üretimindeki 

Pay  (%)
KOCAAL  

F nd k
Di er

F nd k
Di er

F nd k
ncir

Di er

F nd k
Di er
FER ZL  (Toplam)
F nd k
Di er
KARAPÜRÇEK 

F nd k
Di er

F nd k
Di er

F nd k

F nd k
Di er
SÖ ÜTLÜ 

F nd k
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Çizelge . lçelerin üretim alanlar , üretim miktarlar , ilçe ve il üretimindeki paylar  (2. Grup lç

Kaplad  Üretim 
Miktar  (ton) 
(2009 Y l )

Üretim 
Miktar  (ton) 
(2010 Y l )

Üretim 
Miktar  (ton) 

lçe 
Üretimindeki 

Pay  (%)

l 
Üretimindeki 

Pay  (%)

Di er
SERD VAN 

Di er
AR F YE (Toplam)

Di er
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Çizelge . lçelerin üretim alanlar , üretim miktarlar , ilçe ve il üretimindeki paylar  (3. Grup lçeler) 

Üretim 
Miktar  (ton)

Üretim 
Miktar  (ton)

Kaplad  Üretim 
Miktar  (ton)

lçe 
Üretimindeki 

Pay  (%)

l 
Üretimindeki 

Pay  (%)

eftali (Di er)
Üzüm (Sofral k 
Çekirdekli)
Vi ne
Zeytin (Sofral k)
Di e

Çilek (örtüalt  dahil)

eftali (Di er)
Üzüm (Sofral k 
Çekirdekli)
Di er

Üzüm (Sofral k 
Çekirdekli)
Vi ne
Di er
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ekil . Sakarya ilinin co rafi konumu                ekil 

   
ekil . Sakarya ili ya  ortalamalar n n                     ekil 4: Sakarya ili arazi da l m

mevsimsel da l m
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skilip Elmalar

, Mustafa Serdar Çorumlu , Tar k Yar lgaç
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
skilip (Çorum) kültür varl klar yla oldu u gibi meyveleriyle de ünlü, Karadeniz bölgesinin ç 

Anadolu’ya geçi  ku a  üzerinde yer alan önemli bir ilçedir. lçe ve köylerinde 40’ n üzerinde mahalli elma 
çe idi yeti mekte ve yöre ekonomisine önemli katk lar sa lamaktad r. Bu çal mada yörede yeti en elma 
çe itlerinden 10 tanesi tan t lmaya çal m t r. 2 y l süren çal mada incelenen mahalli elma çe itlerinde fenolojik 
gözlemlere göre tam çiçeklenme 13 Nisan 28 Nisan aras nda; pomolojik de erlendirmelere göre meyve a rl  

SÇKM % 8.6 5.90, ekil indeksi 0.746 1.077 oldu u 
belirlenmi tir.

Elma, pomoloji, mahalli çe it, skilip

skilip Apples 

This study was carried out on Apple native cultivars in skilip (Çorum). In

Apple, pomology, native cultivar, skilip

Giri
Anadolu, sahip oldu u de i ik iklim ve 

toprak artlar n n sa lam  oldu u avantajlardan 
dolay , birçok meyvede tür ve çe it zenginli i 
göstermektedir. Bu meyve türlerinin en 
önemlilerinden biri olan elman n (Malus 
communis
içinde yer ald  Güney Kafkasya oldu u ileri 
sürülmektedir (Özbek, 1978). 

Bugün dünyada 6500'ün üzerindeki çe it 
say s yla, gerek yeti me mevsiminin uzun bir 
periyota dayanmas  ve gerekse depolamadaki 
eli en teknikler sayesinde, her mevsim taze 

olarak tüketilme imkan  bulan elman n insan 
beslenmesinde de son derece önemli bir yeri 
vard r (Özbek, 1978).

Dünya elma üretimi 
bunun % 4.03'ü olan ton'unu Türkiye 
üretmektedir (An ünya elma 
üretimi 1987'den 2006'ya kadar ortalama olarak 
% 52’lik oranda artt , ülkemizin 2.5 milyon 
ton elma üretimiyle dünyada üçüncü s ralarda 
yer ald  kaydedilmektedir (Anonim, 2008).

Halen yurdumuzun birçok yerinde 
meyvecilik, kültür çe itlerinin yan  s ra yerel 

meyve çe itleriyle yap lmaktad r ve bunlar n 
aras nda muhtemelen elma ilk s rada 
gelmektedir. Oysaki yerel elma çe itleri ile 
yap lacak yeti tiricilikten elde edilen meyveler, 
pazarda hem daha az al c  bulacak hem de daha 

çe itlerin üretimden ziyade slahç lar aç s ndan 
muhafaza edilmesinde büyük yarar 
görülmektedir. 

Elman n yabanc  tozlanmaya aç k olu u 
neticesinde meydana gelen heterozigot yap daki 
tohumlar n çimlenmesi ile olu a
ayr ca bu meyve türünde mutasyonlar n s kça 

bireyler aras nda yürütülen basit seleksiyonlar 
sonucunda, bugünkü kültür ve yerel elma 
çe itleri kar m za ç km t r (Brown, 1975). 
Buna ba l  olarak meyvecilikte en önemli ve 
belirleyici sorunlar n ba nda çe it sorunu 

Bütün dünyada elma ve di er meyve gen 
kaynaklar  üzerinde son y llarda önemle 
durulmaktad r. Bu amaçla her y l slah 
çal malar yla albenisi yüksek, hastal k ve 
zararl lara dayan kl , uzun süre muhafaza 
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edilebilin yüksek kaliteli elmalar elde 
edilmektedir (Ka ka, 1997).

Yurdumuzda ilk olarak Ülkümen 1937'de 
Malatya'da yeti en önemli elma, armut ve kay s  
çe itlerinin pomolojik özelliklerini incelemi , 
bunu takiben Özbek 1947'de ülkemizde yeti en 
yerli ve yabanc  elma çe itlerinin pomolojik 
özelliklerini belirlemi , daha sonra Güleryüz 
1972'de Erzincan'da yeti tirilen mahalli elma ve 
armutlar n pomolojik özelliklerini incelemi tir 
(Ülkümen, 1937; Özbek, 1947; Güleryüz, 1972). 
Ard ndan, elma ile ilgili çal malar n baz lar  
Ni de yöresinde (Eltez, 1983), Konya'da (Bolat, 
1991); Ahlat ilçe merkezinde ( en ve ark., 1992) 
Erci 'te (O uz ve A k n, 1993); Posof yöresinde 
(Osmano lu, 2008) ve Ünye yöresinde (Acar, 
2007) yürütmü ler ve bu çal malardan oldukça 
ümitvar mahalli çe it ve tipler ortaya 
ç kart lm t r. 

Yurtd nda da benzer nitelikli 
çal malar n yürütüldü ü ve bu çal malar 

ç kart ld  ve kültüre al nd  bildirilmektedir 

Elma seleksiyonunda, meyve çap  65 
mm'nin alt nda olanlar n küçük kabul edildi i, 
kabuk renginin parlak k rm z , parlak sar  ve 
parlak ye il olmas  tercih edilirken, renkleri 
alacal  olanlar n fazla tercih edilmedi i, ancak 
bunlar n da bir tüketim alan  buldu u 

ta ma i lemlerinde yuvarlak ve düzgün ekilli 
olanlar n tercih edildi i kaydedilmektedir 
(Özbek, 1978;Brown, 1975; Güleryüz, 1972; 

skilip yöresinde yeti en maha
çe it ve tipleri üzerinde yürütülen bu çal mada, 
çe it ve tiplerin pomolojik özellikleri 
incelenmi , renk, tat ve aroma bak m ndan 
tiplerin birbirinden oldukça farkl  özellikler 
ta d  saptanm t r.   

Islah edilen çe itler takip edilerek sahip
oldu umuz elma genetik kaynaklar m z n ülke 
ve dünya meyvecili ine kazand r lma çabalar  
son derece önemlidir. skilip (Çorum) yöresinde 
mahalli olarak yeti tirilen 40’ n üzerinde 
bulunan mahalli elma çe idi üretilmekte ve çok 

çevre illere gönderilmektedir. Bu mahalli 
çe itlerin meyve özelliklerinin tan t lmas , 
yörenin elma gen kaynaklar  aç s nda 

potansiyelinin ortaya konulmas  aç s ndan 
önemlidir. Çal lan çe itlerin özelliklerinin elma 
slah  ve slahç lar  aç s ndan önemli materyal 

olaca  dü ünülmektedir. Ayr ca yöresel olarak 
ekonomik de er ta yan bu elma çe itlerinin yok 
olma tehlikesinden kurtar lmas , çe it ve tiplerin 
a lanarak ço alt lmas  ile mümkün olacakt r.

Materyal ve Yöntem
Çal ma, 2007 08 y llar nda Çorum ili 

skilip ilçesinde yeti tirilen mahalli elma çe it ve 
tipleri üzerinde yürütülmü tür. Yörede yeti en 
elma çe itlerinden 10 tanesi pomolojik ve 
fenolojik bak m ndan incelenmi tir. A açlar n 
her yönünden tesadüfen seçilen 15

yve üzerinde pomolojik ölçümler yap lm t r 
(Güleryüz,1972), ölçümlerde 0.1 mm duyarl kl  
bir kompas, tart mlarda 0.1 g duyarl  teraziden 
yararlan lm , suda çözünebilir kuru madde 
miktar  (SÇKM) el refraktometresi ile pH, pH
metre ile saptanm t r. 

Tart ma ve Sonuç
skilip yöresinde 40’ n üzerinde 

yeti tirilen mahalli çe itten 10 adedi bu 
çal mada tan t lm  ve incelenen elma 
çe itlerinin önemli meyve özellikleri Çizelge 1’ 
de sunulmu tur. Meyve a rl  önemli 
pomolojik ölçütlerden biridir. skilip çe itlerinde 
meyve a rl  86.15 354.29 g aras nda 
de i mektedir. Farkl  yörelerde yürütülen benzer 
çal malarda meyve a rl  çe it ve tiplere göre 
farkl  bulunmu tur. Balta ve Kaya (2007) 
ortalama meyve a rl klar n Cebegirmez 
çe idinde 155 g ile 310,08 g, Bey çe idinde ise 
121,21 g ile 133 g aras nda; en ve ark. (1992), 
23,95 g ile 168,5 g aras nda; O uz ve A k n 

214.2 g;  Osmano lu (2008) 48.7 g 
ile 268.1 g aras nda oldu unu bildirmi lerdir. 
skilip yöresinde yürütülen bu çal ma ile di er 

ara t r c lar n bulgular n n uyum içerisinde 
oldu u görülmektedir. 

ekil indeksi de erleri çe itlerimizde 
1.077 aras nda de i mektedir. Balta ve 

Kaya (2007) Cebegirmez çe idinde ekil indeks 
de erini 0,74 ile 0,84; ,bey çe idinde ise 0,84 ile 
0,90 aras nda; Cosby ve ark. (1994), 
‘’Enterprise’’ elmas nda 0,91; Granger ve ark. 
(1997),  ‘2 Primevere’’ elma çe idinde 0,95
O uz ve A k n (1993) yazl k çe itlerde 0,77 ile 
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1,025; güzlük çe itlerde 0,83 ile 0,92; k l k 
çe itlerde ise 0,78 ile 0,94 aras nda de i ti ini 
bildirmektedirler. Elde edilen ekil indeksi 
de erlerinin, bulgular m zla paralellik arz etti i 
görülmektedir.

Suda çözünebilir kuru madde miktar  
çe itlerimizde% 8.6 16.4 aras nda de i mi tir. 
Yurtiçi ve yurtd nda yap lan benzer 
çal malarda elde edilen sonuçlarla bizim 
bulgular m z uyum içerisindedir. Nitekim Balta 
ve Kaya (2007) bu de erleri Cebegirmez 
çe idinde %12 14, Bey çe idinde %10

aras nda; Balta ve Uca (1996) % 10,8 ile % 
12,40; Osmano lu (2008) SÇKM %8.6 ile 

olarak bulmu tur.
Meyvelerde asitlik oran  artt kça, meyve 

tad  tatl dan mayho a, mayho tan ek iye do ru 
de i mektedir. Bat Avustralya’ da yap lan bir 
ara t rmada ‘’Pink Lady’’ elmas n n de i ik 
özellikleri ara t r lm  olup, titre edilebilir asit 
miktar  %0,71 ile %0,9 aras nda bulunmu tur. 
Ayn  çal mada titre edilebilir asit miktar n n 
Golden Delicious’ ta % 0,32, Lady Williams’ da 
ise % 0,83 oldu u bildirilmektedir (Cripps ve 
ark., 1993). ncelenen skilip elmalar n titre 
edilebilir asitlik oranlar n n % 1.67
aras nda oldu u görülmektedir. Yürütülen 
benzer çal malarda titre edilebilir asitlik 
de erinin Cebe girmez çe
0,293; Bey çe idinde ise % 0,289
aras nda (Balta ve Kaya, 2007); %0.18 ile %1.30 
aras nda (Osmano lu, 2008) oldu u bulunmu  
ve bizim çal malarla bu de erlerin uyum 
içerisinde oldu u görülmektedir.

Yap lan bu ara t rma ile skilip yö

fenolojik özelliklerinin belirlenmesine 
çal lm t r. Yurdumuzun birçok yeri böyle gen 
kaynaklar  bak m ndan son derece zengin 
yerlerdir. Üstün vas flara sahip genotiplerin yok 
olup gitmesinin önüne geçilmesi ve gen 
kaynaklar m z n korunmas  ancak buna benzer 
çal malarla mümkün olacakt r. 

Elde edilen sonuçlar, yöredeki çe itlerin 
elma gen kaynaklar  bak m ndan çok de erli 
oldu unu göstermektedir. skilip mahalli elma 
çe itlerinin tescil çal malar  d

Acar, ., 2007. Ünye (Ordu) ve Çevresinde 
yeti tirilen Mahalli Elma ve  Armut Çe itlerinin 
Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek 

Anonim, 2005. statistik Göstergeler 1923
Devlet statistik Enstitüsü,            

Ankara. Eri im Tarihi: 23.03.2009 
Eri im 
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Do u Karadeniz Bölgesi Sahil Ku a ndaki Baz  Yerel Elma Çe itlerinin
Meyve Özellikleri Bak m ndan De erlendirilmesi

Hatice Dumano lu , Ahmet Aygün , Veli Erdo an , Ümit Serdar , Özgün Kalk m
Kubilay Ba ta , Mine Ak ehirli Pakyürek
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110 D kap , ANKARA
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 52200 ORDU
Ondokuz May s Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 55139 SAMSUN
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Özet
Bu çal ma Malus spp.) gen kaynaklar  bak m ndan önde gelen Do u Karadeniz Bölgesi’nde, 

kizce’den (Ordu) Gürcistan s n r na kadar ülkemizin en yüksek nem ve ya  de erlerine sahip sahil ku a na 
uyum sa lam  olan ve a lama yoluyla günümüze kadar ula t r lan baz  yerel elma çe itlerinin meyve 
özelliklerinin belirlenmesi amac yla 2009 2010 y llar nda yürütülmü tür. Bu kapsamda periyosite göstermeyen 
44 yerel çe itte meyve irili i, ekli, albenisi, kabuk zemin ve üst rengi, pasl l k durumu, yeme kalitesi ve m
etinin yap s , meyve a rl  (g), boyu (mm), eni (mm), sap uzunlu u ve kal nl  (mm), meyve eti sertli i, suda 
eriyebilir toplam kuru madde ve titre edilebilir asitlik düzeyleri belirlenmi tir.

Malus, çe it, periyodisite, genetik kaynaklar, Do u Karadeniz Bölgesi 

Malus spp

Malus

i

Do u Karadeniz Bölgesi kültür elmas n n 
geli imine katk da bulunan önemli bir bölgedir 
(Volk et al. 2008). Anavatan  bu bölge olan 
Malus türleri, bunlar n hibrit ya da melezlerine 
ait tesadüf çö ürleri aras ndan tar
meyve özelliklerine göre seçilerek a lama 
yoluyla günümüze kadar geldi i tahmin edilen 
bu çe itler, Do u Karadeniz’in sahil kesiminde 
kapama bahçeler eklinde de il, da n k olarak 
ço unlukla f nd k ve çay bahçelerinin içerisinde 
tek tek a açlar halinde bulunmaktad r. Bu 
bölgede bulunan elma genetik kaynaklar  
konusunda Serdar ve ark. (2007) Camili’de 

(Artvin); Bostan ve Acar (2009) Ünye’de 
(Ordu); Yar lgaç ve ark. (2009) Ordu Merkez 
ilçede; slam ve ark. (2009) Yomra’da 
(Trabzon); Aygün ve Ülge
çal malar yapm lard r. 

Bu ara t rmada Do u Karadeniz 
Bölgesi’nde, kizce’den (Ordu) Gürcistan 
s n r na uzanan sahil ku a nda bulunan ve 
periyosite göstermeyen yazl k, güzlük ve k l k 
baz  yerel elma çe itlerinin meyve özellikleri 
incelenmi tir. 

Materyal ve Yöntem
Çal mada bitkisel materyal olarak Ordu, 
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sahilden 250 m yüksekli e kadar olan tüm 
yerle im birimlerinde belirlenen 201 yerel elma 
çe idinden 2009 ve 2010 y llar nda üst üste ürün 
al nan 44 yerel çe idin meyveleri kullan lm t r. 
Elma için haz rlanm  deskriptöre göre (Watkins 
and Smith, 1982) her çe it için 30 meyve örne i, 
irilik (çok küçük, küçük, orta, iri, çok iri), meyve 
ekli (küresel (1.0), konik küresel (1.1), alçak

küresel (1.2), yass  (2.0), yass küresel 

yumurta eklinde (4.1), oblong (5.0), oblong
ortas  girintili (5.2)),  albeni 

(çok kötü, kötü, orta, iyi, çok iyi), meyve 
kabu unun zemin rengi (k rm z , krem
sar , ye ilimtrak sar , ye il), üst rengi (portakal, 
pembe, k rm z , koyu k rm z ) ve tipi (çizgili, 
benekli, alacal , hafif k zarm , soluk, s vama), 
pasl l k durumu (%0 100),  yeme kalitesi (ç
kötü, kötü, orta, iyi, çok iyi) ve meyve etinin 
yap s  (çok kaba, kaba, orta, ho ince, çok ho ) 
bak mlar ndan görsel olarak incelenmi tir. 
Ayr ca tüm çe itlerde ortalama meyve a rl  
(g), boyu (mm) ve çap  (mm), meyve sap  
uzunlu u ve kal nl  (mm), meyve eti sertli i 

de erleri ölçülmü tür. 

Bulgular ve Tart ma
Çizelge 1’de de sunuldu u gibi hasat 

zaman  bulunduklar  yerlerde Temmuz sonu ile 
A ustos ay  olan yazl k çe itlerden Yaz elmas  
(102) (Çayeli Rize), simsiz (pembe etli) (123) 

Rize) ve simsiz yidere (150) ( yidere
Rize) çe itlerinde meyveler orta irilikte (100.5

küresel ekilde, albenileri iyi ya 
da orta, pasl l k düzeyleri dü üktür. Me
etinin yap s  ho  ve çok, ho  ile orta, yeme 
kaliteleri çok iyi ile orta aras nda de i mektedir. 
Çe itlerde meyve kabu u ye il zemin üstünde 
pembe çizgilidir. Meyveler SETKM yönünden 
dü ük ya da yüksek (%9.8
bak m ndan ise yüksek (%1.10 2) de erlere 
sahiptir (Çizelge 1).

Hasat zaman  Eylül ba  ile sonu aras nda 
de i en güzlük çe itlerden Amasya elmas nda 
(38) (Ünye küresel 
ekilde ve orta irilikte (126.3 g), Arap k z  (180) 

(Trabzon Merkez) ve Batum elmas nda (185) 
Borçka Artvin) yass küresel ekilde, orta 

irilikte (121.2 g) ya da iridir (261.9 g). Pasl l k 
oran  dü ük ya da orta, meyve etinin yap s  ho

ince ve yeme kalitesi iyidir. Kabuk rengi ye il 
zemin üzerine k rm z d r. Bu çe itler aras nda 
Batum elmas  iri meyveleri, yüksek SETKM 
(%13.8) ve orta TA (%0.77) düzeyi ile ön plana 
ç kmaktad r (Çizelge 1).

Çal mada yer alan 38 k l k yerel elma 
çe idi ise bulunduklar  yerlerde genellikle Ekim 
ay  ortas  ya da sonunda hasat edilmektedir. Bu 
çe itler aras ndan Karpuz elma (37) (Ünye
Ordu), So an elma (75), Beyaz elma (76) ve 
Tarakl  ye il elma (79)  (Görele

(117), Arde en Demir (125) (Arde en
simsiz yidere (155) ( yidere Rize), F f  (172) 

(Be ikdüzü Trabzon), simsiz (küçük kabak) 
(181) ve simsiz (kabak ekilli) (183)  (Trabzon
Merkez), Sinop elmas  (186), rsula elmas  
(188), Yumurta elmas  (189), Demir elma (191), 
Ferik elmas  (194) ve Dayan kl  beyaz elma 
(202) (Borçta Artvin) özellikle meyve eti yap s  
ve yeme kalitesi bak mlar ndan dikkat çekicidir. 
K l k çe itlerde irilik bak m ndan küçük (49.5

180.1 g) olan meyveler genel olarak küresel, 
küresel, yass , yass küresel ekildedir. 

konik ekilli 
meyvelere sahip çe itler de bulunmaktad r. 
Pasl l k durumu hemen tüm çe itlerde %12 ve 
alt ndad r. Ancak Devge (170) elmas nda bu 
oran %50’dir. K l k yerel çe itlerde meyveler 

likle ye il zemin üzerine çizgili, benekli 
k rm z  üst renge sahiptir. Yörede hasat tarihinde 
SETKM de eri yüksek (%12.4
de eri dü ük (%0.20 %0.59) çe itler (Karpuz 
(37), Göçet (39), So an (75), Kiraz (88), Pazar 
Demir 1 (115), Karasüt (163), So an (165), 
Musan n elmas  (168) çe itleri) yan nda hem 

%14.6) ve hem de TA de eri 
%2.51) yüksek çe itlere de rastlanm t r 

4 (118), Arde en Demir (125), simsiz Alyanak 
 (148), simsiz yidere 

(155), Devge (170), F f  (172), G rg r (173), 
Beyaz Ek i (174), simsiz ri K rm z  (175), 
rsula (188), Yumurta (189), Ferik (194) ve 

Dayan kl  Beyaz (202) elma çe itleri) (Çizelge 
1). Çal mam zda Demir elmalar  konusundaki 

gular m z Aygün ve Ülgen’in (2009) Rize 
ilinde 17 farkl  Demir elma tipinden ve Yomra 
elmas  ile ilgili bulgular m z da slam ve ark.’n n 
(2009) 54 farkl  Yomra elma tipinden elde 
ettikleri bulgular kapsam nda yer almaktad r. 
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nda (37) 
belirledi imiz de erler Yar lgaç ve ark.’n n 
(2009) ve Bostan ve Acar’ n (2009) bu elma 
çe idinde belirledikleri de erlerden farkl l k 
göstermektedir. Çal mam zda bu çe itte 
ortalama meyve a rl  106.9 g, SETKM %13.7 
ve TA de eri %0.55 olarak ölçülmü tür. Bu 
de erler belirtilen çe it için ara t r c lar 
taraf ndan s ras yla 277.3 g ve 273.41 g; %12.75 

Sonuç
Do u Karadeniz Bölgesi’nin bol ya l  ve 

yüksek nemli sahil kesiminde tar msal mücade
i lemi uygulanmadan yeti ebilen, a lama 
yoluyla günümüze kadar ula an, düzenli meyve 
verme potansiyeline sahip yazl k, güzlük ve 
k l k yerel elma çe itlerinin meyve özellikleri 
bu çal mada incelenmi tir. Meyve özellikleri 
yönünden dikkat çekici olarak de erlendirilen 
yerel çe itler ileri ara t rmalar için Ankara’da 
2010 y l nda kurulan elma çe it koleksiyon 
bahçesinde toplanm t r.  

Te ekkür
Bu çal man n da içinde yer ald  “Do u 

Karadeniz Bölgesi Sahil Ku a ndaki Elma 
Leke ve Ate  

Yan kl  Hastal klar na Dayan kl l k, Geç 
Çiçeklenme ve Meyve Özellikleri Bak m ndan 
De erlendirilmesi” isimli
destekleyen TÜB TAK’a te ekkürlerimizi 
sunar z.

Aygün, A. ve Ülgen S.A., 2009. Rize’de Yeti tirilen 
Malus communis L.) Çe idinin 

Baz  Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi. 
TABAD Tar m Bilimleri Ara t rma Dergisi 2 

Bostan, S.Z. ve Acar, ., 2009. Ünye (Ordu) ve 
Çevresinde Yeti tirilen Mahalli Elma 
Çe itlerinin Pomolojik Özellikleri. 
Tar m Bilimleri Ara t rma Dergisi 2(2): 15

slam, A., Bostan, Z. ve Y lmaz, E., 2009.  
li Yomra lçesinde Yeti en Yomra Elmas n n 

Pomolojik Özellikleri Üzerine Bir Ara t rma. 
TABAD Tar m Bilimleri Ara t rma Dergisi 

Serdar, Ü., Ersoy, B., Öztürk, A. ve Demirsoy, H., 
2007. Sakl  Cennet Camili’de Yeti tirilen Yerel 
Elma Çe itleri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri 
Kongresi Bildiriler Kitab  1: 575

Yar lgaç, T., Karadeniz, T. ve Gürel, H.B., 2009. 
Ordu Merkez lçede Yeti tirilen Yöresel Elma 
Malus communis L.) Çe itlerinin Fenolojik ve 

Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 
Tar m Bilimleri Ara t rma Dergisi 2(2): 37

Malus 
orientalis

Malus
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Çizelgeler ve ekiller
Çizelge 1. Do u Karadeniz Bölgesi sahil ku a nda yer alan ve periyodisite göstermeyen yazl k,   

güzlük ve k l k yerel elma çe itlerinin baz  meyve özellikleri
Çe it ad rilik ekil Pasl l k

Yazl k Çe itler

Çayeli
Yaz Elmas  

A ustos ba yi

simsiz (Pembe A ustos ba Çok iyi

yidere
simsiz yidere 

( nce Kabuklu) A ustos ortas yi

Güzlük Çe itler

Ünye
Amasya Elmas  

(Ünye)
Eylül ba

ortas yi

Arap K z  Eylül ortas yi yi

Borçka Batum Elmas Eylül ba
ortas ri y

K l k Çe itler

Ünye Çok iyi

Ünye Göçet Elmas Kötü yi

Ads z ri yi yi

Görele So an Elma yi yi

Görele Ekim ba yi

Görele Evliç elmas Ekim ba yi yi

Görele
Tarakl  Ye il Ekim ba yi

Kiraz Elmas yi Çok iyi

Ekim ortas yi

Ekim ortas yi

Ekim ortas ri yi

simsiz (Geçci 
Küçük Ye il) im ortas Küçük yi

Arde en Arde en Demir Ekim ortas yi

Arde en simsiz Alyanak Ekim ortas Küçük Çok iyi Kötü

Kuyu Elmas Küçük Kötü

a Elmas

yidere
Demir yidere 

Çizgili Ekim ba ri yi yi

yidere
simsiz yidere 

Söbü Ekim ortas yi yi

Karasüt Elmas

So an Elmas Kötü

Musan n Elmas Kötü
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Çizelge 1.’in Devam
Çe it ad rilik ekil Pasl l k

K l k Çe itler

Görele Devge Elmas Kötü

Be ikdüzü G rg r Elma yi yi

Be ikdüzü (Ek i Elma) Küçük Kötü

Be ikdüzü
simsiz ri 
K rm z yi

Vakf kebir Reçel Elmas yi

Vakf kebir Çelebi Elmas Ekim ortas Küçük

Vakf kebir
A s z 

Vakf kebir Ekim ortas ri Kötü

simsiz (Küçük 
Kabak Elmas ) Eylül sonu ri Çok iyi yi

simsiz (Kabak 
ekilli) Eylül sonu ri yi yi

K z l Elma Eylül sonu Küçük

Borçka
Sinop Elmas  

(Borçka) Ekim ba ri yi yi

Borçka rsula Elmas Ekim ba yi

Borçka Yumurta Elmas Ekim ba Küçük yi

Borçka (Borçka) Ekim ba yi

Borçka Ferik Elmas Ekim ba yi yi

F nd kl
Dayan kl  Ekim ortas ri yi Çok iyi

Çe it ad Kabuk üst Kabuk üst 

yap s
sap  sap  kal.

Yazl k Çe itler

Çayeli
Yaz Elmas  Ye il Çizgili

simsiz (Pembe Ye ilimt rak 
sar Çizgili Çok ho

yidere
simsiz yidere 

( nce Kabuklu) Ye il Çizgili Ho

Güzlük Çe itler

Ünye
Amasya Elmas  

(Ünye) Ye il K rm z
Çizgili, 
alacal , 
s vama

Ho

Arap K z  Ye il K rm z Ho

Borçka um Elmas Ye il K rm z
Çizgili, 

s vama
Ho

K l k Çe itler

Ünye
Ye ilimt rak 

sar K rm z Çizgili, Ho

Ünye Göçet Elmas Ye ilimt rak 
sar k rm z

Çizgili, 

Ads z Ye il alacal
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Çizelge 1.’in Devam

Çe it ad
Kabuk üst Kabuk üst 

yap s
sap  uz. sap  kal.

K l k Çe

Görele So an Elma Ye il K rm z Ho

Görele
Ye ilimt rak 

sar K rm z k zarm , 
alacal , Ho

Görele Evliç elmas Ye ilimt rak 
sar K rm z alacal

Görele
Tarakl  Ye il Ye il K rm z Çizgili, Ho

Kiraz Elmas Ye il K rm z Çizgili Ho

Ye il K rm z Alacal

Ye il K rm z Çizgili Ho  ince

Ye ilimtrak 
sar K rm z Çizgili

simsiz (Geçci 
Küçük Ye il) Ye il K rm z Çizgili

Arde en Arde en Demir Ye il K rm z Çizgili Ho  ince

Arde en simsiz Alyanak Ye il K rm z S vama

Kuyu Elmas Sar Çizgili, 

Yomra Elmas Ye il K rm z alacal

y
Demir yidere 

Çizgili Ye il K rm z Çizgili

yidere
simsiz yidere 

Söbü Ye il K rm z Çizgili Ho  ince

Karasüt Elmas Ye il k zarm , 
alacal

So an Elmas Ye il Çizgili, 

Musan n Elmas Ye ilimt rak 
sar

Alacal , 
çizgili, 

Görele Devge Elmas Ye il K rm z

Be ikdüzü F f  Elma il K rm z Çizgili, Ho

Be ikdüzü G rg r Elma Ye il K rm z alacal

Be ikdüzü (Ek i Elma) Ye il K rm z alacal

Be ikdüzü
simsiz ri 
K rm z Ye il Çizgili, 

alacal

Vakf kebir Reçel Elmas Ye ilimt rak 
sar alacal

Vakf kebir Çelebi Elmas Ye ilimt rak 
sar

Çizgili, 

Vakf kebir
s z 

Vakf kebir
Ye ilimt rak 

sar
Çizgili, 
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Çizelge 1.’in Devam

Çe it ad
Kabuk üst Kabuk üst 

yap s
sap  uz. sap  kal.

K l k Çe itler

simsiz (Küçük 
Kabak Elmas )

Ye ilimt rak 
sar k rm z

Çizgili, 

s vama
Ho

simsiz (Kabak 
ekilli)

Ye ilimt rak 
sar K rm z Çizgili, 

alacal Ho

K z l Elma Ye il K rm z
Çizgili, 

alacal

Borçka
Sinop Elmas  

(Borçka)
Ye ilimt rak 

sar K rm z k zarm , 
alacal

Ho

Borçka rsula Elmas Sar K rm z k zarm Ho

Borçka Yumurta Elmas Sar K rm z Çizgili Ho

Borçka (Borçka) Sar K rm z Çizgili Ho

Borçka Ferik Elmas K rm z k rm z Ho

F nd kl
Dayan kl  Ye il Ye ilimtrak 

sar Sararm Ho  ince

Çe it ad Meyve a r. Meyve çap

Yazl k Çe itler

Çayeli
Yaz Elmas  

simsiz (Pembe 

yidere
simsiz yidere 

( nce Kabuklu)
Güzlük Çe itler

Ünye
Amasya Elmas  

(Ünye)
Arap K z  

Borçka Batum Elmas

K l k Çe itler

Ünye

Ünye Göçet Elmas

s z

Görele So an Elma

Görele

Görele Evliç elmas

Görele
Tarakl  Ye il 

Kiraz Elmas
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Çizelge 1.’in Devam

Çe it ad a rl  (g)
Meyve çap

K l k Çe itler

simsiz (Geçci 
Küçük Ye il)

de en Arde en Demir

Arde en simsiz Alyanak

Kuyu Elmas

Yomra Elmas

yidere
emir yidere 

Çizgili

yidere
simsiz yidere 

Söbü

Karasüt Elmas

So an Elmas

Musan n Elmas

Görele Devge Elmas

Be ikdüzü F f  Elma

Be ikdüzü G rg r Elma

Be ikdüzü (Ek i Elma)

Be ikdüzü
simsiz ri 
K rm z

Vakf kebir Reçel Elmas

Vakf kebir Çelebi Elmas

Vakf kebir
A s z 

Vakf kebir
simsiz (Küçük 
Kabak Elmas )
simsiz (Kabak 

ekilli)

K z l Elma

Borçka
Sinop Elmas  

(Borçka)

Borçka rsula Elmas

Borçka Yumurta Elmas

Borçka (Borçka)

Borçka Ferik Elmas

F nd kl
Dayan kl  
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Türkiye Kestane Üretim ve Sanayisinin Son Yar m Yüzy l çindeki Geli imi

U.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Emekli Ö retim Üyesi, Bursa.

Özet
Türkiye, Dünya’n n ba ta gelen kestane üreticisi ülkelerinden birisidir. Ancak son yar m yüzy l içinde 

üretimde önemli de i imler özellikle de azalmalar meydana gelmi tir. Bunun temel nedeni bir kök ve kök bo az  
hastal  olan mürekkep hastal  (Phytophthora spp Cryphonectria parasitica
öldürücü kestane hastal klar d r. Bu hastal klar n zararl  etkileri bölgeden bölgeye göre de i iklik göstermi  ve 
bölgelere göre farkl  zaman dilimlerinde meydana gelmi tir. Kestane meyve ihracat  da bu dalgalanmalara ba l  
olarak  de i im göstermi tir. Kestane meyvesinin ekonomik önemi sadece taze meyve olarak de il, i lenmi  
ürün olarak da de er ta maktad r. Bu ürünler aras nda kestane ekeri ilk s rada yer almakla birlikte, kestane 
hamuru ve bundan yap lan çe itli tatl lar ve pastalar ve son y llarda üretilmeye ba lanan kestane unu da 
say labilir. Bu ürünlerden baz lar  ihraç da edilmektedir. Son 10 y ldan bu yana öldürücü hastal klar n etkisinin 
giderek azalmas na ba l  olarak üretimde ve ihracatta da bir art  e ilimi görülmektedir. Türkiye’nin kestane 
üretim ve ihracat potansiyelinin, mevcut durumun çok üstünde oldu unu ve önümüzdeki y llarda bu potansiyelin 
de erlendirilmesinin giderek artaca n  tahmin etmekteyiz.  Bu bildiride, son 50 y l içinde üretim, ihracat ve 
ithalattaki de i imler ve i lenmi  üründeki çe itlenmeler üzerinde durulmu  bu de i imlerin nedenleri bölgesel 
olarak ve Türkiye geneli itibariyle tart lm t r.

Üretim, ürün,de erlendirme, ihracat, ithalat

Phytophthora 
spp.) Cryphonectria parasitica

Giri
Türkiye, Dünya’n n önemli kestane 

üreticisi ülkelerinin ba nda gelmektedir. 2009 
y l  itibariyle üretim miktar  61,697 ton olup 
(FAO,2011), bu üretimiyle Çin ve Güney 
Kore’den sonra üçüncü s rada yer almaktad r 
(Çizelge,1). Bu üretim miktar  son yar m yüzy l 
içinde önemli de i ikliler göstermi , genel bir 
art  e ilimine kar n baz  dönemlerde azalm  
ve dalgal  bir seyir takip etmi tir. Bu 

dalgalanmalar n iki temel nedeni bulunmaktad r. 
1950’li y llardan bu 

yana özellikle Ma
Bölgelerinde zarar  tespit edilen kök ve kök 
bo az  hastal  olan mürekkep hastal  
Phytophthora spp.) (Erdem,1951) ile zarar  

1960’lar n sonuna do ru tespit edilen kestane 
Cryphonectria parasitica) (Akdo an 

yapt  büyük tahribatt r. Bu 
hastal klar, üretimde önemli azalmalara neden 
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olmu , baz  illerimizde kestane üretiminin ¾ 
oran nda azalmas na yol açm t r. Ancak 
hastal klar n yapt  tahribat her bölgede ayn  
zaman diliminde olmam t r. Bu de i imler 
a a da ayr nt l  olarak verilecektir. Bu 
dalgalanmalar n bir di er nedeni de istatistik 
verilerin sa l kl  olarak toplanmas ndaki 
güçlüklerdir. Sonuç olarak üretim baz  
bölgelerde azal rken di er bölgelerde artma 
e ilimi göstermi tir.

Türkiye’nin kestane ihracat  da zaman 
içinde üretime ba l  olarak dalgalanma 
göstermi , ancak genellikle üretim miktarlar  
dikkate al nd nda dü ük düzeylerde kalm t r. 
thalat 1990’l  y llardan sonra ba lam  ve art  

e ilimi göstermi tir.
Kestane meyvelerinin de erlendirilme 

ekilleri de zaman içinde de i mi , özellikle son 
y llarda yeni de erlendirme ekilleriyle 
kestanenin ekonomik önemi daha da artm t r.

Bu bildiride son yar m yüzy l içinde 
kestane üretim, ihracat ve ithalat ndaki 
de i imler ve bunlar n nedenleri tart lm  ve 
kestane meyvelerinin de erlendirilme ekilleri 
ile bunlar n ekonomiye katk lar  üzerinde 
durulmu tur.

Materyal ve Yöntem
Üretim, ihracat ve ithalat konular nda 

gerekli veriler, FAO ve TÜ K kaynaklar ndan ve 
ürün de erlendirme ile ilgili hususlar çe
üretici firmalardan sa lanm t r. Elde edilen 
veriler 1975 y l ndan bu yana hemen tüm 
kestane üretim bölgelerinde yapm  oldu umuz 
gözlemler de dikkate al narak de erlendirilip, 
sunulmu tur.

Tart ma ve Sonuç
Toplam Üretimdeki De i imler

Türkiye’nin toplam üretimi 1960’l  
y llar n ba ndan itibaren 1990’l  y llar n ba na 
kadar genel bir art  göstermi ,bu art , 1990’l  
y llar n ortalar ndan itibaren 2005 y l na kadar 
azalm ,son y llarda yeniden bir art  e ilimine 
girmi tir ( ekil,1). Bu azal n temel nedeni 
kestane kanserinin özellikle Marmara ve 
Karadeniz Bölgelerinde neden oldu u a aç 
ölümleridir (
1982; Çeliker ve Ono ur, 2009; Ak ll  ve ark., 

Ancak bu durum a a da aç klanaca  
gibi üretim bölgelerine göre farkl l k 

göstermektedir. Son y llarda bu bölgelerde yeni 
bir üretim art  e ilimi görülmektedir. Bunun da 
esas nedeni bu bölgelerde hastal k etmeninin 
hipovirülent rklar n n do al olarak geli mesi ve 
hastal n etkinli inin azalmas d r.Çünkü 
hipovirülent rklar, mantar n öldürücü rklar n  
kontrol ederek  bunlar n a açta açt  yaralar n 
iyile mesine yol açmakta ve böylece do al bir 
biyolojik kontrol mekanizmas  ortaya 
ç kmaktad r. Bu do al mekanizman n çe itli 
bölgelerde a açlar  sa l na kavu turdu u tespit 
edilmi tir (Çeliker ve Ono ur, 2009; Ak ll  ve 
ark., 2009; Döken, 2009; ki isel gözlemler). 
Ancak bu genel de erlendirmenin d nda 
bölgeler itibariyle hastal n yay l  ve yapt  
zararlar n dönemleri farkl  olmu tur.
Üretimin Farkl Bölgeler tibariyle De i imi
Türkiye’nin kestane üretimi esas olarak 4 ana 
bölgede yap lmaktad r. Bunlar : Karadeniz 
Bölgesi (Artvin, Ardahan, Bart n, 

Trabzon ve Zonguldak illerini kapsamaktad r), 
Marmara Bölgesi (Bursa, stanbul,Kocaeli, 
Sakarya ve Yalova illerini kapsamaktad r), Ege 
Bölgesi (Afyon,Ayd n,Bal kesir,Çanakkale,
Denizli, zmir, Mu la ve Manisa illerini 
kapsamaktad r) ve Orta –Kuzey Bölgesidir 
(Bilecik,Bolu,Düzce ve Kütahya illerini 
kapsamaktad r). Di er baz  Bölgelerde de az 
miktarda üretim yap labilmektedir. Örne in 
Antalya’n n yüksek kesimlerinde ve sparta’da 
2010 y l nda s ras yla 75 ve 38 tonluk bir üretim 
gözükmektedir (TÜ K,2011). Üretimin yo un 
oldu u bölgelerde üretimdeki dalgalanmalar 
farkl  seyir takip etmektedir. Bu bölgelerden 

bölgelerindeki de i imler birbirine oldukça 
yak n görünmektedir ( ekil, 2). Karadeniz 
Bölgesinde üretim 1979 ‘dan itibaren; Marmara 

Kuzey Bölgelerinde ise 1980’li y llar n 
dan itibaren 2005 y l na kadar kademeli 

olarak azalm t r ( ekil,2). Bu bölgelerde 
özellikle kestane kanserinin zararlar  1970 ve 
1980’li y llarda görülmekle birlikte(ki isel 
gözlemler), bunun üretime yans mas  biraz daha 
gerilere sarkm  olmal d r. Karade
Marmara bölgelerinde 2005 y l ndan sonra 
yeniden bir üretim art  e iliminin ba lad  
görülmektedir( ekil, 2). Bunun temel nedeni ise 
bu bölgelerde kestane kanserinin biyolojik 
kontrole ba l  olarak etkinli inin azalmas na 
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ba lanabilir.  Ege Bölgesi’nin üretim seyri daha 
farkl  olmu tur. Bu bölgede üretim 1987 y l nda  
1984 y l na göre 3 kattan fazla artm t r.Dolay s  
ile bu art , di er bölgelerin üretiminde belirgin 
bir art  olmamas na kar n Türkiye toplam 
üretiminin artmas n  sa lam t r( ekil
bölgedeki bu ani ve yüksek art n nedeni tam 

meyvesinin ekonomik de erinin artmas na ba l  
olarak üretim verilerinin daha dikkatli 
toplanmas ndan kaynaklanm  olabilir. Kestane 
Kanserinin bu bölgeye 1990’l  y llardan sonra 
girmesi (Ki isel gözlemler) ve 2000’li y llarda 
Ayd n ilinde saptanmas  (Döken, 2009) 
üretimdeki azalmalar n di er bölgelere göre 
daha geç ba lad n  göstermektedir. Bu 
bölgedeki üretim azalmas , 1990’l  y llar n 
ortalar nda ba lam  olup ( ekil, 2), yeni bir art  
e ilimi muhtemelen biyolojik kontrolün bölgede 
yayg nla mas na ba l  olarak gelecek y llarda 

hracat ve thalat Miktar ve De erleri 
Türkiye’nin kestane meyvesi ihracat  1961 
y l ndan 2002 y l na kadar son birkaç y l hariç 
tutulursa kademeli bir art  göstermi tir ( ekil, 
3). Baz  ekstrem y llar n d nda ihracat miktar  
en çok 12 bin ton dolaylar nda gerçekle mi  
buradan da 13 milyon dolar dolay nda bir döviz 
geliri elde edilmi tir. Bu ihracat miktar  Türkiy
üretimine k yasla az bir miktar  temsil 
etmektedir. Nitekim talya’n n 2008 y l  ihracat  
18 bin tonun üzerinde olup, bu üretimine göre % 
30’un üzerinde bir orana tekabül etmektedir. 
Ancak Türkiye potansiyelini iyi de erlendirip 
üretimini art r rsa ihracat n da artmas n  
bekleyebiliriz. Bunun d nda üretilen 
meyvelerin kalite özelli i de ihracatta önem 
ta maktad r. Nitekim birçok ülke belirli 
kalibrede ürün almaktad r. Bizim kestane üretim 
alalar m zda ise henüz standardizasyon 
sa lanm  de ildir. Karadeniz Bölgesi’nin büyük 
bölümünde üretim a s z a açlardan elde 
edilmektedir. A l  kestanelikler k smen 
Marmara ve Ege Bölgelerinde bulunmaktad r. 
Ancak üretim, bu bölgelerin farkl  yörelerinde 
de de i ik yerel çe itlerle yap lmaktad r. Bu 

ve amaca uygun çe it ve 
genotipleri bulmak amac yla çe itli bölgelerde 
seleksiyon çal malar  yap lm ((Ayfer ve ark., 
1977; 1982; Özkaraka  ve ark., 1995; Serdar, 

ve çe itlerin tescili ve standardizasyonu iç
bölgesel denemeler gerçekle tirilmi tir (

çal malara paralel olarak çe itli kullan m 
amaçlar na uygun standart çe itlerle üretimin 
art r lmas  gerekmektedir. 

Türkiye’nin kestane ihracat , yaln zca taze 
meyve olarak de il ayn  zamanda i lenmi  ürün 
olarak da yap lmaktad r. Bu ürünlerden kestane 
ekeri, kestane püresi, Marron Glace ve çe itli 

kestane tatl lar  say labilir. Ancak bunlar n 
miktar  henüz dü ük miktarlardad r. Örne in 
Uluda  hracatç  Birlikleri’nden elde edilen 
bilgilere göre 2008 y l nda yakla k 150 ton 
dolay nda bir i lenmi  ürün ihracat  yap lm t r 
(U B, 2009). lenmi  ürün ihracat n n ekonomik 
getirisinin daha yüksek olaca  dikkate al n rsa 
miktar n n art r lmas  yönünde çal malar n 
ap lmas  gerekir. Bu amaçla da ürün i leme 
ekline uygun çe itlerle üretim yap lmal d r.

Türkiye’nin 1993 y l na kadar kestane 
ithalat  olmam t r. Bu y ldan sonra az 

yap lm t r ( ekil, 4). 2008 y l nda 734 to
kestane ithal edilmi  ve buna725 bin dolar 
ödeme yap lm t r (FAO, 2011).

lenmi  Üründeki Çe itlenmeler 
öteden beri bilinen ve en çok kullan lan 
de erlendirme ekilleri: Kestane kebab , kestane 
ha lamas , eker urubu içinde kestane ve 

ne ekeridir. Osmanl  döneminde Evliya 
Çelebi, seyahatnamesinde ‘kirde kebab ’ ad  
verilen bir de erlendirme eklinden 
bahsetmektedir. Ancak bu ürünün yap l  
hakk nda bir bilgiye ula lamam t r. 
Günümüzde kestane çok de i ik ekillerde 
de erlendirilmektedir. Yukar da say lan ürünlere 
ilave olarak : pi irilmi  ve soyulmu  kestane, 
soyulmu  kestane, soyulmu  ve tatland r lm  
kestane, kestane hamuru, çikolata ile kaplanm  
kestane hamuru (karyoka) ve son y llarda 
üretilmeye ba lanan kestane çerezi say labi
Bu son ürünün eker ilaveli ve eker ilavesiz 
ekilleri de bulunmaktad r. Kestane çerezi 

genellikle kuzu kestanesi denilen küçük meyveli 
tiplerden üretilmektedir. Bu bak mdan 
Karadeniz Bölgesi tipleri çok uygun olup, 
önemli bir ekonomik potansiyeli te
etmektedir. Kestane unu yine son y llarda 
üretimi yap lmaya ba layan ürünlerden birisidir. 
Kestane ununda gluten olmamas  bu proteine 
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kar  hassas olan çölyak hastalar  için uygun bir 
g da maddesi olma özelli i ta maktad r. 
Kestane ununun yayg nla mas yla da yeni 
ürünlerin ortaya ç kmas  beklenebilir.

Akdo an,S. ve Erkam,E.,1968. Kestane Kanseri 
Görüldü.Tomurcuk Zirai Mücadele Dergisi,79

Ak ll , S. ,Kat rc o lu, Y.Z. and  Maden,S. ,2009. 
Chestnut Cankers n Black Sea Region

Ayfer, M., Soylu, A. ve Çelebioglu, G., 1977. 
Marmara Bölgesi Kestanelerinin  Seleksiyon 
Yoluyla Islah . TÜB TAK VI.Bilim Kongresi 

Ayfer, M., Soylu, A. ve Çelebio lu, G.,, 1982. 
Marmara Bölgesi Kestanelerinin  Seleksiyon 
Yoluyla Islah .1982 Y l  Proje Raporu
AtatürkBahçe Kültürleri Merkez Ara t rma 
Enstitüsü.

Çeliker,M.N. and Ono ur,E., 2009. Biological 

Endothia parasitica

D E, Çe itli y llar n istatistik verileri.
Döken,M.T., 2009., Chestnut Bl

Erdem,1951.,Türkiye’de Kestane Ölümünün 
Sebepleri ve Sava  mkanlar .Tar m Bakanl  
Orman Genel Müdürlü ü Yay nlar  Say ,102, 

Ertan, E., G., Sefero lu, G., Dalk l ç, G., Tekinta   
F.E., Sefero lu, S.,  Babaeren, F., Önal, M.and 
Dalk l ç, Z., 2007. Selection of Chestnuts 
Castanea sativa

Eri im: A ustos 2011.
Özkaraka , ., Gönül en, N., Ulubelde, M.,  

Özakman, S. and Önal, K., 1995., Ege Bölgesi  
Castanea sativa Mill.) Çe it  

Seleksiyonu Çal malar .Türkiye II.Bahçe 

Serdar, Ü., 1999. Selection of Chestnut (Castanea  
sativa

Serdar, Ü. and Soylu, A., 1999. Selection of Chestnut 
C. sativa

Serdar, Ü
Karadeniz Bölgesi çin Üstün Kestane 
Genotiplerinin Belirlenmesi ve Çe it Tescili. 

105 O 073 Nolu Proje, 3. Geli me 

Soylu,A., Ufuk,S. ve Ferhato lu,Y., 1994. Marmara 
Bölgesi Kestanelerinin  Seleksiyon Yoluyla 
Islah . Proje Sonuç Raporu . Atatürk Bahçe 
Kültürleri Merkez Ara t rma Enstitüsü Bilimsel 
Ara t rma Raporu No.16,23 sayfa,Yalova.

TÜ K,2011.,BitkiselÜrün statistikleri. 
http//www.tüik.gov.tr., Eri im: A ustos 2011 

U B, Uludag hracatç  Birlikleri, hracat Raporlar  

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. 2009 y l  itibariyle Dünya’n n önemli 
kestane üreticisi ülkeleri (FAO, 2011).

Ülke ad                                    Üretim (1000 ton)

Çin           

spanya                                                            6,1

Kore  Güney                                                 73,0

Türkiye                                                          61,7

Dünya(toplam)                                          1408,3

ekil 1. Son 50 y lda Türkiye kestane 
üretimindeki de i imler (FAO, 2011).
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ekil 2. Bölgeler itibariyle kestane üretimindeki 
de i imler ( D E,çe itli y llar, 
TÜ K,2011).

ekil 3. Türkiye’nin son 50 y ldaki kestane 
ihracat miktar ve de eri (FAO, 2

ekil 4. Türkiye’nin son 50 y ldaki kestane 
ithalat miktar ve de eri (FAO,2011) 
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Ersinop ve Eryayla Kestane Çe itlerinin Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri

Ümit Serdar , Hüsnü Demirsoy
Ondokuz May s Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu ara t rmada, Karadeniz Bölgesinde yeni tescil edilen erkenci kestane çe itleri olan Ersinop ve 

Eryayla’n n baz  morfolojik ve fenolojik özellikleri standart çe it olan Marigoule ile kar la t r lm t r.  Bu 
amaçla denemeye al nan çe itlerde geli me kuvveti, bitki habitüsü, sürgün, yaprak, çiçek, kapsül ve meyve 
özellikleri ile tomurcuk patlama, çiçeklenme, meyve olgunla mas  ve yaprak döküm zamanlar  incelenmi tir. 
Ersinop ve Eryayla çe itlerinin meyve olgunla mas  s ras yla Eylül’ün ikinci ve üçüncü haftas nda 
gerçekle mi tir. Her iki çe idin de meyvelerinin lezzetli oldu u, tohum kabu unun soyulabilirliklerinin 
Marigoule’den daha kolay oldu u, bununla birlikte meyve a rl klar n n Marigoule’den daha küçük oldu u 
saptanm t r (s ras yla 5.9, 4.8 and 16.3 g). Ersinop ve Eryayla çe itlerinde tohum zar  tohum içerisine girmemi , 
fakat Marigoule’de az miktarda (  2 mm) girmi tir. Ersinop ve Eryayla çe itleri Marigoule’e benzer olarak 

eli me göstermi  ve yar dik habitüse sahip olmu turlar. Bu çe itlerin yan sürgünlerinin 
Marigoule’den daha kal n oldu u ve daha uzun bo umlar aras  mesafeye sahip olduklar  tespit edilmi tir. 
Eryayla çe idi çiçeklenmeye di er çe itlerden 6 10 gün daha erken ba lam t r. Eryayla çe idi daha uzun ve 
geni  lamina ile daha büyük yapraklara sahip olmu tur. Erkek çiçek püskülü eklinin Ersinop’ta yayvan, 
Eryayla’da dik ve Marigoule’de orta karakterde oldu u belirlenmi tir. Çe itlerin tamam n n uzun stamenlere 

hip oldu u, bununla birlikte Eryayla çe idinin di er çe itlere göre çok daha k sa çiçek püsküllerine sahip 
oldu u tespit edilmi tir. 

Kestane, çe it, erkencilik, Türkiye, çe it tescili

Castanea sativa

Eryayla cultivars and lower (  2 mm) in Marigoule. Ersinop and Eryayla cultivars had vigorous trees and semi

 

Giri
Castanea sativa

Mill.) gen merkezlerinden biridir. Türkiye’de 
yakla k 2.394.000 kestane a ac  bulunmaktad r 

Tüik, 2011). 2009 y l  kestane üretimimiz 
(Faostat, 2011). Anadolu’da 

kestane üretimi çok eski zamanlara dayand  
için, farkl  a aç ve meyve özellikleri olan baz  
genotipler öne ç km t r. Türkiye’de kestane 
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yeti en alanlar Do u Karadeniz Bölgesinden 
ba layarak Marmara ve Ege Bölgesi ile 

Bölgesinde Antalya’ya kadar 
uzan r.

Karadeniz Bölgesi Türkiye’deki toplam 
kestane a açlar n n % 35.2’sine ve kestane 
üretiminin ise % 29.4’üne sahiptir (Serdar ve 

Karadeniz Bölgesindeki kestane 
genotipleri Marmara ve Ege Bölgesi 

n küçük fakat kolay soyulabilir ve 
lezzetli meyveleri ile ay rt edilmektedir. Bu 
bölgedeki kestaneler özellikle taze tüketim 
aç s ndan önem ta maktad r. Daha önce 
s ras yla SE 21
bilinen Ersinop ve Eryayla kestane çe itleri 

aradeniz Bölgesinden erkencilik özelikleri ile 
seçilmi lerdir (Serdar, 1999; Serdar ve Soylu, 
1999). Bu ara t rmada, Ersinop ve Eryayla 
kestane çe itlerinin morfolojik ve fenolojik 
özelliklerinin belirlenmesi amaçlanm t r.

*Bu çal ma TÜB TAK taraf ndan 
esteklenmi tir (Proje No: TOVAG

Materyal ve Yöntem
Genotiplerin geçmi i 

Tesadüf çö ürleri olan SE 21
genotipleri Karadeniz Bölgesinden s ras yla 
1992 ve 1996 y llar nda seçilmi lerdir (Serdar, 

çe it tesciline kadar geçen i lemler 1992
y llar  aras nda gerçekle tirilmi tir. ncelenen 
genotiplerin a l  fidanlar  1998 y l nda Orta 
Karadeniz Bölgesinde (Fatsa) bir deneme 
bahçesine dikilmi lerdir. Bu deneme bahçesinde 
Orta Karadeniz Bölgesinden de i ik amaçlarla 
seçilen 10 genotip de erlendirilmi tir. 
Genotiplerin meyve vermeye ba lamas , bitki 
geli imi ve ayn  ekolojik ko ullar alt ndaki baz  
bitkisel özellikleri kaydedilmi tir (Serdar ve 

2005 y llar nda verim ve 
baz  meyve özellikleri de kaydedilmi  ve 5 

8) çe it tesciline aday olarak belirlenmi tir 

genotipleri taze tüketimde erkencilik amac  ile 
seçilmi lerdir. Bu genotiplerin çe it
yap labilmesi için 2005 y l  sonunda Tohumluk 

ba vuru yap lm t r. 2006 2008 y llar nda 
genotiplerin bütün bitkisel özelliklerini kapsayan 
detayl  incelemeler yap lm  ve bu süreç TTSM 

taraf ndan denetlenmi tir. 2009 y l nda SE 21
8 genotipleri OMÜ Ziraat Fakültesi 

ad na s ras yla Ersinop ve Eryayla çe itleri 
olarak tescil edilmi lerdir. 
Deneme alan

Bu ara t rma 1998 y l nda Ordu’nun Fatsa 
ilçesinde 10 genotip ile (7 x 7 m) tesis edilen bir 
bahçede (40°58’38’’N ve 37°36’35’’E) 
2008 y llar nda yürütülmü tür. Denemede, 

çe it olarak kullan lm  ve 2000 y l nda bahçeye 
dikilmi tir. Ordu ilinin 1975 2008 y llar  
aras ndaki ortalama s cakl  14.3ºC ve toplam 
ya  1047.4 mm’dir (Dmi, 2010). Deneme 
alan n n topra  killi t nl  yap da olup organik 
maddesi % 1.14 ve pH’s  5.75’dir. 
Örneklerin al nmas

Büyüme h z  ve bitki habitüsü yaprak 
dökümünden sonra a açlar n boy, çap ve do u
bat  ve kuzey güney yönlerindeki taç 
izdü ümlerinin ölçülmesi ile belirlenmi tir  
(Kotobuki, 1996; UPOV, 1989). Sürgün s kl  
ve rengi Kotobuki (1996)’ye göre belirlenmi tir. 
Her y l n ubat ay nda bir y ll k yan sürgün 
örnekleri al nm , her genotip için 3 a aç 
seçilmi  ve her a açtan 10 sürgün al nm t r.  
Sürgün kal nl  (sürgünlerin orta k sm nda), 
bo umlar aras  mesafe uzunlu u ve lentisel 
say s  (sürgünlerin dip k sm ndan itibaren 3
bo umlar aras nda) incelenmi tir. Bo umlar 
aras  mesafe uzunlu u sürgünlerin orta k sm nda 
5 bo um aras nda ölçülmü tür (UPOV, 1989).

Yaprak örnekleri her y l n A ustos ay n n 
ikinci haftas nda iyi geli mi  yan sürgünlerin 5
7. bo umlar ndan al nm t r. Her genotip için 3 
a aç seçilmi  ve her a açtan 10 yaprak 
al nm t r. Yaprak ucunun ekli Kotobuki 
(1996)’ye göre belirlenmi tir. Yaprak di  ekli 
UPOV (1989)’a göre belirlenmi tir. Yaprak 
geni li i yaprak ayas  uzunlu unun orta 
k sm nda ölçülmü tür. Di  uzunlu u ve geni li i 
ölçümleri yaprak ayas n n orta k s mlar nda 
yap lm t r. Bu amaçla her yaprak için 2 di te 
ölçüm yap lm t r. Yaprak ayas  geni li i/yaprak 
ayas  uzunlu u, yaprak ayas  geni li i/yaprak 
uzunlu u, di  geni li i/di  uzunlu u oranlar  
hesaplanm t r. Yaprak alan  Serdar ve 
Demirsoy (2006)’a göre belirlenmi tir. Erkek 
çiçek püskülü ekli tam çiçeklenme döneminde 
Kotobuki (1996)’ye göre belirlenmi tir. Stamen 
uzunlu u sadece erkek çiçek püsküllerinde 
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ölçülmü , erkek çiçek püskülü ve kar k 
püsküllerin uzunluklar  da belirlenmi tir. Her bir 
özellik için 30 ölçüm yap lm t

Kapsül örnekleri (içinde 3 meyve içeren) 
kapsüller aç lmadan hemen önce al nm t r. Her 
genotip için 3 a aç seçilmi  ve her a açtan 10 
kapsül al nm t r. Kapsüllerde uzunluk ve 
geni lik ölçümleri yap lm , kapsül irili i kapsül 
eni de erinin kapsül boyu de eri ile çarp m  ile 
hesaplanm t r. Kapsüllerin yan k s mlar ndan 
al nan kapsül örneklerinde 1 cm
say s  (diken s kl ) belirlenmi tir. Dikenlerde 
uzunluk ölçümleri de yap lm t r (Kotobuki, 

Kapsüllerin aç lmaya ba lad  ve 
iç
görüldü ü zamanda meyve örnekleri al nm t r. 
Her genotip için 3 a aç seçilmi  ve her a açtan 
50 meyve al nm t r. Çatlak meyve oran  

Lopez (2009a)’e 
göre belirlenmi tir. Meyve rengi U
(1989)’a göre belirlenmi tir. Meyve irili i 
kg’daki meyve say s n n say lmas  ile 

da daha fazla embriyo içeren meyvelerin toplam 
meyve say s na bölünmesi ile belirlenmi tir. Bu 
özelliklerin s n fland r lmas  Bounous (2001)’a 
göre yap lm t r. Meyve ve hilum ekli için 

Lopez (2009a)’a göre yap lm t r. 
Hilumun meyvenin hilum taraf ndaki alan na 
oran , hilum uzunlu u x hilum geni li inin 
meyve uzunlu u x meyve kal nl na 
bölünmesiyle hesaplanm t r. Meyvenin uç 
k sm ndaki tüylerin yo unlu u Kotobuki 
(1996)’ye göre belirlenmi tir. Kabuk çizgileri 
Bounous (2001)’a göre belirlenmi tir. Her 
genotip için 3 a açta fenolojik gözlemler 
yap lm  ve üç y l n (2006 08) ortalamas na 
göre s n fland rma yap lm t r. 
Özelliklerin s n fland r lmas

Farkl l k, üniformite ve stabilitenin 
incelenmesi için çe itlerin morfolojik ve 
fenolojik özellikleri UPOV kriterlerine göre 
de erlendirmeye tabi tutulmu tur  (UPOV, 

z  kriterlerin incelenmesi ve 
s n fland r lmas nda farkl  kaynaklardan da 
yararlan lm t r (Kotobuki, 1996; Furones

Lopez, 2009a; b). S n fland rma 
yap l rken çe it tesciline sunulan 5 genotip (SE 

Marigoule çe idi dikkate al nm t r. Maksimum 
ve minimum de erler aras ndaki farkl l k s n f 
say s na bölünerek s n f aral  belirlenmi tir. 
Stamen uzunlu u, çatlak meyve oran , meyve ve 
hilum ekli ve tohum zar n n tohum içerisine 
girmesi özelliklerinin s n fland r lmas nda 

Lopez (2009a)’in 
haz rlad  skalalar kullan lm t r. Sonuç olarak, 
çe itlerin a aç, yaprak, çiçek, kapsül ve meyve 
özelliklerinin s n fland r lmas  UPOV (1989), 

Serdar ve ark. (2009)’e göre haz rlanan Çizelge 
1 dikkate al narak yap lm t r. 

Bulgular ve Tart ma
Ersinop ve Eryayla çe itleri Marigoule 

gibi kuvvetli vejetatif geli ime ve yari
habitüsüne sahip olmu lard r (Çizelge 2). 
Sürgün rengi Ersinop’ta aç k kahverengi, 
Eryayla’da kahverengi, Marigoule’de ise 
k rm z ms  kahverengi olarak belirlenmi tir. 
Ersinop ve Eryayla çe itleri Marigoule’e göre 
daha kal n sürgünlere ve daha uzun bo umlar 
aras  mesafeye sahip olmu lard r. Ersinop çe idi 
di er çe itlere göre daha dü ük lentisel 
yo unlu una sahip olmu tur. Ersinop’ta 
tomurcuk patlamas  di er çe itlerden 4 5 gün 
daha erken gözlenirken, Eryayla çe idinde 
çiçeklenme, di er çe itlerden 6 10 gün daha 
erken ba lam t r. Ersinop ve Eryayla çe itleri 
Marigoule’den s ras yla 24 ve 19 gün daha erken 
meyve olgunla mas na sahip olmu tur. Bu 
çe itlerin yaprak dökümü de Marigoule’e göre 
11 gün erken olmu tur.

Eryayla çe idi daha uzun ve geni  yaprak 
ayas  ile daha büyük yapraklara sahip olmu tur 
(Çizelge 2). Ersinop ve Eryayla çe itleri nokta 
eklinde, Marigoule ise testere eklinde yaprak 

di ine sahip olmu tur. Çe it tan t m  için yaprak 
özelliklerinin incelenmesinde oransal ifadelerin 
de kullan lmas  faydal d r. Eryayla ve 
çe itleri daha büyük yaprak ayas  geni li i/ 
yaprak ayas  uzunlu u ve yaprak ayas  
geni li i/yaprak uzunlu u oranlar na sahip 
olmu tur. Erkek çiçek püskülü ekli Ersinop’ta 
yayvan, Eryayla’da dik, Marigoule’de ise orta 
durumlu olmu tur. Çe itlerin tamam  uzun 
stamenlere sahip olmu tur. Eryayla çe idi di er 
çe itlerin aksine k sa çiçek püsküllerine sahip 
olmu tur. Kapsül eklinin Ersinop’ta yuvarlak, 
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di er çe itlerde ise karemsi yuvarlak oldu u 
saptanm t r. Ersinop ve Eryayla çe itleri 

e’e göre daha küçük kapsüllere fakat 
daha uzun dikenlere sahip olmu tur. 

Meyve eklinin Ersinop’ta küre, 
Eryayla’da geni  oval, Marigoule’de ise enine 
geni  elipsoid oldu u belirlenmi tir. Ersinop ve 
Eryayla çe itlerinde hilumun meyveye göre nispi 

in Marigoule’e göre daha küçük oldu u 
belirlenmi tir. Ersinop çe idi Eryayla’dan farkl  
olarak çok parlak meyve kabu una sahip 
olmu tur. Kabuk renginin Eryayla’da koyu 
kahverengi, di er çe itlerde ise siyah ms  
kahverengi oldu u belirlenmi tir ( ekil 1
Ersinop ve Eryayla çe itlerinin tohum 
kabu unun soyulabilirli i Marigoule’e göre 
daha kolay ve lezzetleri de daha üstün olmu tur. 
Bununla birlikte bu çe itlerin meyve irili inin 
Marigoule’den çok küçük oldu u saptanm t r 
(s ras yla 5.9, 4.8 ve 16.3 g). M
kabu undaki çatlama oran  Ersinop’ta % 6.1, 
Eryayla’da % 1.0 ve Marigoule’de % 7.2 olarak 
belirlenmi tir. Bununla birlikte tüm çe itler bu 
özellik bak m ndan ayn  grupta yer alm lard r. 
Poliembriyoni olay  Eryayla ve Marigoule’de 
görülmemi , Ersinop çe idinde ise sadece % 2.5 
olarak saptanm t r. Ersinop ve Eryayla 

çe itlerinde tohum zar  tohum içersine girmemi , 
Marigoule’de ise bu oran n dü ük oldu u 
saptanm t r. Tüm çe itlerde meyve kabu unda 
kabuk çizgilerine rastlanmam t r.

y l n a aç ba na 
kümülatif verimi Ersinop’ta 3705 g, Eryayla’da 
4860 g, Marigoule’de ise 6702 g oldu u 
saptanm t r (Serdar ve ark., 2009). 
dikiminden sonra meyve vermeye ba lama 
Eryayla çe idinde 3. y lda, Ersinop ve 
Marigoule’de ise 5. y lda gözlenmi tir. A aç 
ba na kapsül say s  dikkate al nd nda Eryayla 
çe idi Marigoule’e göre daha fazla kapsüle sahip 
olmu , bununla birlikte meyvelerinin iri olmas  
nedeniyle en yüksek verimlilik Marigoule 
çe idinde saptanm t r. Kestane ticaretinde 

çok önemli bir özelliktir. Erkenci 
çe itler meyveleri küçük oldu u halde yüksek 
fiyatla al c  bulabilmektedir. Ersinop ve Eryayla 
çe itlerinde meyve olgunla mas  s ras yla 
Eylül’ün ikinci ve üçüncü haftalar nda 
olmaktad r. Dolay s yla bu çe itler taze tük
aç s ndan büyük bir avantaja sahip olabilir.

Ersinop ve Eryayla çe itlerinin kestane 
kanseri hastal na hassasiyeti orta düzeydedir 

denemelerimiz süresince (
çe idinde kestane kanseri nedeniyle a aç 
ölümlerinin Eryayla’ya göre daha dü ük oldu u 
dikkati çekmi tir. Ersinop çe idinin verimlili i 
iklimsel faktörlere göre daha fazla 
de i mektedir. Bu çe it, Karadeniz Bölgesinde 
Ordu’ya göre vejetasyon periyodundaki güne li 
gün say s  ve ortalama s cakl n daha yüksek 
oldu u Sinop gibi yerlere tavsiye edilebilir. 
Sonuç olarak Ersinop çe idi daha erkenci ve 
kestane kanserine Eryayla’ya göre daha 
dayan kl  olmas  nedeniyle; Eryayla ise meyve 
verimine daha erken ba lamas  ve farkl  

ili inin daha yüksek olmas  
nedeniyle tescil edilmi tir. 

Eryayla çe idi en erken çiçek açan çe ittir. 
Bu çe it için Ersinop, Erfelek veya Marigoule 
çe itleri tozlay c  olarak önerilebilir. Ersinop 
için ise Erfelek veya Marigoule çe itleri 
tozlay c  olarak önerilebilir (Serdar 

Sonuç
Bu çal mada 2009 y l nda tescil edilen 

Ersinop ve Eryayla çe itlerinin morfolojik ve 
fenolojik özellikleri Marigoule ile kar la t rmal  
olarak verilmi tir. Karadeniz Bölgesinden 
seçilen erkenci çe itler olan
Eryayla’n n taze tüketim aç s ndan çok önemli 
olan kolay soyulabilen tohum zar na ve lezzetli 
meyvelere sahip olduklar , bu nedenle yeni 
bahçe tesisinde kullan labilecekleri saptanm t r.

Castanea sativa

Dmi, 2010. Devlet Meteoroloji leri Genel 
Müdürlü ü. http://www.dmi.gov.tr/ , Eri im: 

ubat 2010.
Erper, ., Serdar, Ü., Karaca, G., Baz  k

Castanea sativa
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr’ya 
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duyarl l klar n n belirlenmesiO.M.Ü. Zir. Fak. 
Dergisi

Ertan, E., G. Seferoglu, G. Dalkilic, F.E. Tekinta , S. 

Castanea 
sativa 

Eri im: ubat 2011.

Castanea sativa 

–
Koyuncu, F., M. Cetinbas and A.N. Y ld r m, 2008. 

Castanea sativa 

Özkaraka , ., Gönül en N., Ulubelde M., Özakman 
S., Önal K., Ege Bölgesi kestane (Castanea 
sativa Mill) çe it seleksiyonu çal malar . 

Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3

Castanea 
sativa

Borçka). J. Fac. Agric. OMU, 

Castanea sativa

Tüik, 2011. Türkiye stat,stik Kurumu, 
, Eri im: ubat 2010.

astanea 
sativa
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Kestanede a aç, yaprak, çiçek, kapsül ve meyve özellikleriyle ilgili tan mlay c  skala 
Özellikler (S n flar)
A aç ve sürgün özellikleri
Büyüme h z Çok dü ük, dü ük, orta, kuvvetli, çok kuvvetli
Bitki habitüsü ar  dik, yayvan
Sürgün yo unlu u Dü ük, orta, yüksek
Sürgün rengi Grimsi sar , sar ms  kahverengi, aç k kahverengi, kahverengi, k rm z ms  kahverengi
Sürgün kal nl  (mm) nce (  5.63 mm), orta (5.64 5.99 mm), kal n (  6 mm)
Bo umlar aras  mesafe uzunlu u (mm) K sa (  29.7mm), orta (29.8 33.7 mm), uzun (  33.8 mm)
Lentisel yo unlu u (adet/cm Dü ük (  25.1), orta (25.2 29.8), yüksek (29.9)
Fenolojik Özellikler
Tomurcuk patlamas  Çok erken (1 Nisan veya öncesi), erken (2 , geç (10

Nisan), çok geç (14 Nisan veya sonras )
Erkek çiçek püsküllerinde çiçeklenmenin ba lamas Çok erken (28 May s veya öncesi), erken (29 31 May s), orta (1 3 Haziran), geç (4

Haziran), çok geç (7 Haziran veya sonras )
Di i çiçeklerde çiçeklenmenin ba lamas Çok erken (28 May s veya öncesi), erken (29 31 May s), orta (1 3 Haziran), geç (4

Haziran), çok geç (7 Haziran ve sonras )
Meyve olgunla mas Çok erken (15 Eylül veya öncesi), erken (16 24 Eylül), orta (25 Eylül 3 Ekim), geç 

, çok geç (13 Ekim veya sonras )
Yaprak dökümü Erken (24 Kas m veya öncesi), orta (25 28 Kas m), geç (29 Kas m veya sonras )
Yaprak Özellikleri
Yaprak ucunun ekli sivri, orta, geni
Di  ekli
Yaprak alan  ( Küçük ( 85.6), orta (85.7 98.8), büyük ( 98.9)
Yaprak ayas  geni li i (cm) Küçük ( 5.10), orta (5.11 5.88), geni  ( 5.89)
Yaprak ayas  uzunlu u (cm) K sa ( 20.4), orta (20.5 22.0), uzun ( 22.1)
Yaprak uzunlu u (cm) K sa (  22.5), orta (22.6 24.1), uzun (  24.2
Yaprak sap  uzunlu u (mm) K sa (  21.4), orta (21.5 24.1), uzun (  24.2)
Yaprak ayas  geni li i / Yaprak ayas  uzunlu u Küçük (  0.23), orta (0.24 0.26), büyük ( 0.27)
Yaprak ayas  geni li i / Yaprak uzunlu u Küçük (  0.20), orta (0.21 0.24), büyük (
Di  geni ili i / Di  uzunlu u Küçük (  0.32), orta (0.33 0.43), büyük (  0.44)
Çiçek Özellikleri
Erkek çiçek püskülü ekli 
Stamen uzunlu u (mm) Stamensiz, k sa stamenli (1
Erkek çiçek püskülü uzunlu u (cm) K sa ( 14.4), orta (14.5 18.6), uzun (  18.7)
Kar k çiçek püskülü uzunlu u (cm) K sa (  9.2), orta (9.3 12.5), uzun ( 12.6)
Kapsül Özellikleri
Kapsül ekli Küre, düz küre, karemsi küre
Diken uzunlu u (mm) K sa ( 19.5), uzun (  19.6)
Diken yo unlu u (adet/cm Dü ük ( 180), orta (181 242), yüksek (  243)
Kapsül irili i Küçük (  5544), orta (5545 7500), büyük (  7501)
Meyve Özellikleri
Meyve ekli Oval (<100), geni  oval (101 109), küre ekl

geni  elipsoid (110
Hilumun meyveye göre nispi hacmi Küçük (  0.59), orta (0.60 0.73), büyük (  0.74)
Kabuk parlakl  Mat, parlak, çok parlak

Aç k kahverengi, kahverengi, koyu kahverengi, k rm z ms  kahverengi, siyah ms  

Meyvenin uç k sm ndaki tüylülük Dü ük, orta, yüksek
Meyve kabu unda çatlama (%) Dü ük (<15), orta (15 29.9), yüksek (  30)
Meyve irili i Çok küçük ( 121 meyve/kg), küçük (101

büyük (61 80 meyve/kg), çok büyük (  60 meyve/kg)
ç rengi Aç k krem, krem, koyu krem

Tohum zar n n soyulabilirli i Çok kolay, kolay, orta, zor
Tohum zar n n tohum içerisine girmesi Yok, az (  2 mm), fazla (>2.0 mm)

Yok , dü ük (1 8), yüksek (8 12), çok yüksek (  12.1)
Zay f, orta, iyi, çok iyi

Hilum irili i Küçük (  348), orta (349 521), büyük (  522)
Hilum ekli Geni  oval (  1.8), orta oval (1.9 2.1), uzun oval (  2.2)
Kabuk çizgileri
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Çizelge 2. Kestane çe itlerinin a aç, yaprak, çiçek, kapsül ve meyve özellikleri
Özellikler
A aç ve sürgün özellikleri
Büyüme h z
Bitki habitüsü Yar  Dik Yar  Dik Yar  Dik
Sürgün yo unlu u Yüksek
Sürgün rengi Aç k kahverengi K rm z ms  kahverengi
Sürgün kal nl  (mm) Kal n (6.34) Kal n (6.13) nce (5.59)
Bo umlar aras  mesafe uzunlu u K sa (29.6)

Lentisel yo unlu u (adet/cm Dü ük (20.5)
Fenolojik Özellikler
Tomurcuk patlamas  Çok erken (29 Mart
Erkek çiçek püsküllerinde 
çiçeklenmenin ba lamas

Çok erken (26 May s

Di i çiçeklerde çiçeklenmenin 
ba lamas

Çok erken (26 May s 

Meyve olgunla mas Çok erken (4 19 Eylül) Çok erken (10 25 Eylül) Orta (29 Eylül
Yaprak dökümü 29 Kas m) 28 Kas m) Geç (2 Aral k)
Yaprak Özellikleri
Yaprak ucunun ekli
Di  ekli
Yaprak alan  ( Küçük (81.8) Büyük (111.9) Küçük (75.8)
Yaprak ayas  geni li i (cm) Geni  (6.65)
Yaprak ayas  uzunlu K sa (18.9)
Yaprak uzunlu u (cm) K sa (21.0)
Yaprak sap  uzunlu u (mm) K sa (20.7) K sa (20.9)
Yaprak ayas  geni li i / Yaprak ayas  
uzunlu u

Büyük (0.28) Büyük (0.30)

k ayas  geni li i / Yaprak 
uzunlu u

Büyük (0.26) Büyük (0.27)

Di  geni ili i / Di  uzunlu u Büyük (0.50) Büyük (0.54) Büyük (0.46)
Çiçek Özellikleri
Erkek çiçek püskülü ekli 
Stamen uzunlu u (mm)
Erkek çiçek püskülü uzunlu u (cm) K sa (10.3)
Kar k çiçek püskülü uzunlu u (cm) K sa (5.9)
Kapsül Özellikleri
Kapsül ekli Küre Karemsi küre Karemsi küre

ken uzunlu u (mm) K sa (13.6)
Diken yo unlu u (adet/cm Dü ük (120.4) Dü ük (137.0)
Kapsül irili i Küçük (4364) Küçük (3593) Büyük (9454)
Meyve Özellikleri
Meyve ekli Küre (100) Geni  oval (104) Enine geni  
Hilumun meyveye göre nispi hacmi Küçük (0.49) Küçük (0.56) Büyük (0.84)
Kabuk parlakl  Çok parlak

Siyah ms  kahverengi Siyah ms  kahverengi
Meyvenin uç k sm ndaki tüylülük Dü ük

e kabu unda çatlama (%) Dü ük (6.1) Dü ük (1.0) Dü ük (7.2)
Meyve irili i Çok küçük (169 nuts/kg) Çok küçük (208 nuts/kg) Büyük (61 Nuts/Kg)
ç rengi Aç k krem

Tohum zar n n soyulabilirli i Çok kolay Çok kolay
Tohum zar n n tohum içeri

Dü ük (2.5)
Çok iyi Çok iyi yi

Hilum irili i Küçük (178) Küçük (176) Büyük (693)
Hilum ekli Geni  oval (1.7)
Kabuk çizgileri
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ekil 1. Ersinop çe idinde yaprak, erkek çiçek püskülleri ve meyvelerin görünümü

ekil 2. Eryayla çe idinde yaprak, erkek çiçek püskülleri ve meyvelerin görünümü

ekil 3. Marigoule çe idinde yaprak, erkek çiçek püskülleri ve meyvelerin görünümü
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Farkl  Pistacia atlantica Desf. Genotiplerinin Tohum Çimlenmesi ve Çö ür 
Geli imi Üzerine Baz  Oksin, Gibberellin ve Fenolik Madde 

Uygulamalar n n Etkileri.

Elmas Özeker , Murat sfendiyaro lu
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal mada, dört farkl  Pistacia atlantica Desf. tipinden elde edilen tohumlar n çimlenme ve çö ür 

geli imi üzerine, NAA (naftalen asetik asit), GA
gibi baz  büyüme düzenleyici ve fenolik maddelerin farkl  dozlardaki uygulamalar n n etkileri ara t r lm t r. 
Tohumlar n çimlenme özellikleri bak m ndan tipler ve uygulamalar aras nda önemli farkl l klar oldu u 
saptanm t r. 600 ppm’lik uygulamas , özellikle çimlenmesi zor olan P. atlantica tiplerinde çimlenme 
oran n  artt rm  ve çimlenme süresini k saltm t r. Ayr ca, NAA’ n 250 ppm’lik uygulamas  da, GA
olmasa da, tohumlar n çimlenme özellikleri üzerinde etkili olmu tur. Çö ürlerin büyüme özellikleri bak m ndan 
da gerek tipler, gerekse uygulamalar aras nda önemli farkl l klar belirlenmi tir. 800 ppm’lik GA uygulamas , 
çö ürlerin gövde çap  ve uzunlu unda art lara neden olmu tur. SAL uygulamalar n n ço unun çö ürlerin 
büyümesi (gövde çap , gövde kuru a rl , primer kök uzunlu u,) üzerine olumlu etkilerinden dolay , bu 
maddenin de büyümeyi önemli düzeyde etkileyebilecek potansiyele sahip oldu u dü ünülmektedir. 

Pistacia atlantica Desf., tohum, çimlenme, büyüme düzenleyiciler, fenolik maddeler. 

Pistacia atlantica

P. atlantica

P. atlantica

Pistacia atlantica

Giri
Antep f st  yeti tiricili inde, en yayg n 

olarak kullan lan çö ür anaçlar ndan birisi 
Pistacia atlantica (Atlantik sak z )’d r. P. 
atlantica, Antep f st  için kuvvetli bir anaçt r 
ve a  uyu mazl  sorunu yoktur. Tüplü fidan 
üretiminde, di er türlerle ayn  zamanda a  
kal nl na gelmekle beraber, çok yan dal 
olu turmas  a lamada baz  sorunlara neden 
olmaktad r. Daha sonraki y llarda arazi 
ko ullar nda taç ve gövde kal nl  yönünden P. 

vera’dan daha fazla geli me göstermekte ve 
oldukça h zl  büyümektedir. So u a dayan m  az 

P. atlantica Verticillium
solgunlu una ve Armillaria mantar na kar  
duyarl d r. Toprak ve nemin uygun oldu u 
ko ullarda kullan labilecek bir anaçt r 
(Özça ran ve ark., 2007). 

Günümüzde standart Antep f st  çe itleri 
P. vera ve di er yabani çö ür anaçlar  (P. 
atlantica P. terebinthus, P. khinjuk) üzerine 
a lanarak ço alt lmaktad r. Ancak P. vera
d ndaki di er türlerin tohumlar , mezokarp 
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tabakas nda bulunan baz  engelleyici maddeler 
ve sahip olduklar  sert, geçirimsiz endokarp 
tabakas  nedeniyle dü ük oranda çimlenmektedir 
(Ka ka ve ark., 1992). Pistacia türlerinin 
tohumlar nda çimlenmeyi kolayla t rmak 
amac yla, so ukta katlama, kabu un k r lmas , 
suda slatma, büyüme düzenleyici maddelerin 
kullan lmas  ve asitle a nd rma gibi baz  ön 
i lemlerden biri veya birkaç n n kombinasyonu 
uygulanmaktad r (Hartmann ve ark., 2002). 
So ukta katlama ve GA uygulamalar n n 
çö ürlerin büyüme h z  üzerinde de olumlu 
etkisi oldu u bildirilmi tir (Kafkas ve Ka ka 

ca, Pistacia türlerinin tohumlar n n 
çimlenmesi üzerinde baz  oksin ve fenolik 
madde uygulamalar n n da etkili oldu u 
saptanm t r (Özeker ve sfendiyaro lu, 2003). 
Bitkilerce üretilen sekonder metabolitler 
içerisinde yer alan fenolik maddeler, genellikle
tohumlarda çimlenmeyi engelleyici içsel 
maddeler olarak ele al nm t r (Baskin ve 

hormon gruplar yla etkile ime girerek, bitki 
büyüme ve geli iminde de önemli rol oynarlar 
(Stenlid, 1968). Büyüme ve geli me üzerinde 
olumlu rol oynad  dü ünülen baz  fenolik 

Pistacia tohumlar n n çimlenmesi 
ve çö ürlerinin geli imi üzerindeki olas  etkileri 
konusunda çok fazla ara t rma yap lmam t r 
(Özeker ve sfendiyaro lu, 2003).

Bu çal man n amac , önemli bir Antep 
st  anac  olan P. atlantica tohumlar nda 

dinlenmenin ortadan kald r lmas n n yan  s ra, 
h zl  ve homogen bir çö ür geli imi 
sa lanmas nda, baz  oksin ve fenolik maddelerin 
etkilerini ortaya ç karmak ve bu maddelerin 

uygulamalar na alternati
olamayacaklar n  saptamakt r. 

Materyal ve Yöntem
Çal mada, bitkisel materyal olarak P. 

atlantica Desf. türünün 4 farkl  tipinin tohumlar  
kullan lm t r. Bu türün tohumlar  heterozigot 
yap da oldu u ve yabanc  döllenme 
gösterdi inden, tohum örneklerinin al nd  her 
a aç farkl  bir tip olarak kabul edilmi tir. Tohum 
örnekleri, oldukça zengin bir P. atlantica
populasyonuna sahip olan Ege bölgesinin zmir 
ilinin Urla ilçesine ba l  Barbaros köyü 
( sfendiyaro lu ve Özeker, 2009) yak nlar nda 

ve do al olarak yeti mi  4 farkl  tipten 

al nm t r. D  kabuklar yla birlikte ekim ay nda 
hasat edilen tohumlar, 3 gün suda bekletildikten 
sonra ezilerek perikarplar ndan ar nd r lm t r. 
Canl  olanlar  suda yüzdürme yöntemiyle 
ayr lm t r. Çimlenmeyi kolayla t rmak için, 
tohumu çevreleyen endokarp tabakas , deri ik 
sülfirik asit (H ) ile 2 saat süreyle 
a nd r lm t r ( sfendiyaro lu ve Özeker, 2001; 
Özeker ve sfendiyaro lu, 2003). Çimlendirme 
denemelerinden önce tohumlarda canl l n 
ölçülmesi amac y
uygulanm t r (Hartmann ve ark.,  2002).

Tohumlar ekilmeden önce, GA ’ün, 
NAA’in, PHL’ün ve SAL’ n farkl  
konsantrasyonlar ndaki sulu çözeltilerinde 1 gün 
süreyle bekletilmi tir. Yüzey sterilizasyonu 
yap lan tohumlar steril petri kaplar na, çift kat 
filtre ka tlar  üzerine ekilmi tir. Çimlendirme 
denemeleri karanl kta ve 25±1ºC s cakl kta 
yürütülmü tür. Çimlendirme denemeleri 3 
tekerrürlü ve her tekerrürde 50 tohum olacak 
ekilde faktöriyel tesadüf bloklar  deneme 

desenine göre yürütülmü tür. Radisil uzunlu u 5 
mm’nin üzerindeki tohumlar çimlenmi  kabul 
edilerek, 30 gün boyunca her gün çimlenen 
tohumlar say lm t r. Denemeler sonucunda,  
tohumlar n çimlenme oran  (%) ve ortalama 
çimlenme zaman  (gün) saptanm t r 
( sfendiyaro lu ve Özeker, 2001). 

Çö ür geli imlerinin saptanmas  
amac yla, P. atlantica tohumlar  nisan ay  
ortalar nda içlerinde çimlendirme ortam  olarak 
2:1 oran nda torf:perlit (tar msal) bulunan Enso 
kaplara, her kaba 2 tohum gelecek ekilde 
ekilmi tir. Çimlenmeden 
yap larak, her kapta bir tohum geli meye 
b rak lm t r. Çö ürler 25±2ºC s cakl k ve % 
60±5 oransal nem ko ullar nda, 5000 lüx’lük 

k iddetindeki yapay ayd nlatma alt nda, 16 
saat fotoperiyot uygulamas yla temmuz ay  
ba na kadar büyütülmü tür. Çö ür geli me 
denemeleri 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 3 bitki 
olacak ekilde faktöriyel tesadüf parselleri 
deneme desenine göre yürütülmü tür. Temmuz 
ay n n ilk haftas nda sökülen çö ürlerde; gövde 
çap  (mm), gövde uzunlu u (mm), gövde kuru 
a rl  (mg) ve primer kök uzunlu u (mm) 
saptanm t r.

Çimlenme ve çö ür geli imi 
denemelerinden elde edilen verilerin, TAR ST 
istatistik paket program  kullan larak, varyans 
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analizi yap lm t r. Ortalamalar aras ndaki 
farkl l klar da LSD (Fisher’s Least Signif
Difference Test) testiyle belirlenmi tir. 

Tart ma ve Sonuç
Canl l k Oran

Dört farkl  P. atlantica

boyanma durumlar na göre saptanan canl l k 
oranlar ; I. tipte % 95, II. tipte % 98, II
97 ve IV. tipte % 99 olmu tur. Görüldü ü gibi, 
incelenen tiplerin canl l k oranlar  oldukça 
yüksektir. Nitekim, 6 farkl  P. atlantica
tipinin tohum canl l k oranlar n n % 76
aras nda de i ti i bildirilmi tir (Kafkas ve 
Ka ka, 1998a). 
Tohum Çimlenmesi
Çimlenme oran  (çimlenme yüzdesi)

Çimlenme oranlar na ili kin elde edilen 
sonuçlar, uygulamalar n tiplere göre farkl  
etkilerde bulundu u ortaya ç karm t r. Hiçbir 
uygulaman n yap lmad  tohumlarda, en yüksek 
çimlenme oran n n (% 78.66) II. tipte oldu u 
belirlenmi tir (Çizelge 1). Ayn  türün 
a nd r lm  tohumlar  hiçbir uygulama 
yap lmaks z n % 91 oran nda çimlenirken, GA
uygulamas yla bu oran n % 99’a ula t  
bildirilmi tir (Özeker ve sfendiyaro lu, 2003). 

uygulamalar , I. ve IV.
tohumlar n çimlenme oranlar nda kontrole göre 
önemli düzeyde art lara neden olmu , ancak 
özellikle I. tipin tohumlar nda, uygulama dozuna 
paralel olarak belli bir seviyeden sonra doz a m  
etkisi ortaya ç km t r (Çizelge 1). Yine ayn  
türde yüksek dozlarda uygulanan GA ’ün belli 
bir seviyeden sonra doz a m  nedeniyle 
çimlenme oran n  azaltt  belirlenmi tir (Özeker 
ve sfendiyaro lu, 2003). NAA’in 250 ppm’lik 
dozu I ve IV. tiplerde, PHL’ün 1000 ppm’lik 
dozu ile SAL’in hemen hemen tüm dozlar  II. 
tipte elde edilen çimlenme oranlar nda kontrole 
göre önemli art lara neden olmu tur (Çizelge 
1). Özellikle SAL’in I ve II. tiplerdeki etkisinin 

’den daha yüksek olmas , bir 
büyüme düzenleyici olan SAL’in (Raskin, 
1992), tohum çimlenmes
olabilece ini dü ündürmektedir. 
Ortalama çimlenme zaman

Tohumlar n ortalama çimlenme zamanlar  
üzerinde uygulamalar n tiplere ba l  olarak 
farkl  etkilerde bulundu u görülmektedir. 

’ün 600 ve 800 ppm’lik uygulamalar  
özellikle çimlenme oran  dü ük olan III. tipin 
tohumlar nda kontrole göre önemli azalmalara 
neden olmu , ayr ca ayn  etkiyi k smen II ve IV. 
tiplerde de göstermi tir. II. tipte elde edilen 2.92 
günlük çimlenme süresi, P. atlantica türü için 
oldukça k sa görünmektedir (Çizelg
kar n, yine ayn  türün farkl  bir tipinde benzer 
ko ullarda, 500 ppm GA uygulamas yla 8.91 
günde çimlenme tamamlanm t r (Özeker ve 
sfendiyaro lu, 2003). NAA uygulamalar n n 

etkileri doz art na ba l  olarak kararl  olmam , 
ancak 250 ppm’lik uygulama özellikle II ve IV. 
tiplerde, 300 ppm’lik uygulama ise III. tipte 
çimlenme süresini kontrole göre önemli düzeyde 
k saltm t r (Çizelge 2). NAA’ n bu karars z 
etkisi, k smen bu maddenin sentetik bir oksin 
olmas  ve tohumun yap s ndaki kendine özgü 
metabolizmas yla ba lant l  gibi görünmektedir 

Müller, 1993).      
Çö ür Geli imi
Gövde çap

Çö ürlerin gövde çaplar na uygulamalar n 
farkl  tiplere etkisi aç s ndan bak ld nda, 

’ün etkisinin I. tip d nda genellikle kararl  
ad  ancak, özellikle 800 ppm’lik 

uygulaman n IV. tipte kontrole göre önemli art  
sa lad , II ve III. tiplerde belli dozlarda etkili 
oldu u görülmü tür (Çizelge 3). Pistacia
tohumlar na uygulanan GA ’ün çö ürlerin 
gövde çap  art  üzerine olan etkisi çok kararl  
görünmemektedir. Nitekim, P. vera tohumlar na 

1000 ppm aras nda uygulanan GA
ba lamda önemli bir farl l k olu turmam t r (Ak  

). P. atlantica’da da benzer 
sonuçlar elde edilmi tir (Kafkas ve ark., 2002b). 
Bu çal madan elde edilen bulgular göz önüne 
al nd nda, GA uygulamalar n n etkinli inin, 
uygulanan dozun yan  s ra, tohumlar n genotipik 
özellikleriyle de ba lant l  olabilece i akla 
gelmektedir. SAL uygulamalar n n etkisi 
genellikle doz art na paralel olarak artm , 
bir dozdan sonra ise olas  doz a m  etkisini 
göstermi tir (Çizelge 3). Bu bulgulara 
dayanarak, SAL’in çö ür büyümesinde kararl  
etkide bulunabilecek ve bu aç dan di er baz  
maddelere alternatif olabilecek bir büyüme 
düzenleyici olabilece i akla gelm
Gövde uzunlu u

Farkl  tiplere ait çö ürlerin uzunluklar  
üzerine uygulamalar n etkisi bak m ndan, 
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özellikle 800 ppm’lik GA uygulamas n n I ve 
IV.  tiplerde kontrole göre önemli art lar 
sa lad , ayn  etkinin di er tiplerde de belirgin 
biçimde ortaya ç kt  görülmektedir. Ancak 

uygulamalar n n etkilerinin doz 
art yla paralellik ta mad  gözlenmi tir 
(Çizelge 4). P. vera türüyle yap lan bir 
çal mada, artan GA dozlar n n çö ür 
uzunluklar na etkisinin uygulama yap lmayan 
çö ürlerin yakla k olarak 3 kat na ula t  
bildirilmi tir (Ak ve ark., 1995). 800 ppm GA
ile IV. tipte kontrole göre yakla k olarak % 
24’lük bir art  sa lanm t r (Çizelge 4). Buna 
kar n, ayn  ya taki P. vera çö ürlerine 1000 
ppm’lik GA uygulanmas  sonucu,
en yüksek gövde uzunlu u sa lan rken, kontrol 
çö ürleri ise 6.07 cm’de kalm t r (Ak et al., 
1995). Bu aç dan, belki GA ’ün dozunun 
artt r lmas n P. atlantica tiplerinin gövde 
uzunluklar  üzerinde daha fazla art a neden 
olabilece i dü ünülm
SAL uygulamalar n n baz  tiplerde ve dozlarda, 
kontrole göre gövde uzunlu unu belirgin 
düzeyde artt rmas , bu maddelerin de çö ür 
büyümesindeki olumlu etkilerini bir kez daha 
göz önüne sermektedir (Çizelge 4) . 
Gövde kuru a rl

Çö ürlerin gövdelerinin kuru a rl klar  
üzerine uygulamalar n farkl  tiplere etkileri 
aç s ndan bak ld nda, GA3’ün sadece II ve III. 
tiplerde en dü ük dozlarda etkili oldu u ve 
kontrole göre belirgin art lar sa lad  
gözlenmi tir. Ancak, kuru a rl k de i imleri 
dozlardaki de i imlerle uyumlu 
görünmemektedir. NAA uygulamalar  sadece II. 
tipte oldukça etkili olmu  ve 200 ppm’lik dozu 
çö ürlerin kuru a rl nda (191.88 mg) kontrole 
göre çok belirgin bir art  sa lam t r. Ancak 
di er tiplerde NAA uygulamalar  kuru a rl kta 
azalmalara neden olmu tur (Çizelge 5). Bu 
durum, çimlenme a amas nda uygulanan 
NAA’n n ilerideki çö ür geli imi sürecinde, 
bitkide kuru madde birikimi sa layacak 
fizyolojik ve biyokimyasal reaksiyonlarda, içsel 
miktar na ba l  olarak eng
bulunabilece ini dü ündürtmektedir. SAL 
uygulamalar n n I, II ve III. tiplerin gövde kuru 
a rl nda önemli art lar sa lamas , bu 
maddenin büyüme süresince kuru madde 
kazan m  üzerinde etkide bulunabilecek bir içsel 
büyüme maddesi oldu unu kan tlamaktad r.

Primer kök uzunlu u
Uygulamalar n farkl  tiplere ait çö ürlerin 

primer kök uzunluklar  üzerine etkisi aç s ndan, 
’ün özellikle dü ük dozlarda, IV. tipin 

çö ürlerinde kök uzunluklar n  kontrole göre 
önemli düzeyde artt rd , di er tiplerde ise baz  
dozlar d nda, genellikle kök uzunluklar n  
azaltt  görülmü tür. En dü ük dozda NAA 
uygulamas  (150 ppm), IV. tipte, tüm tip ve 
uygulamalar içinde primer kök uzunlu unda 
kontrole göre en yüksek art a neden olmu tur. 
NAA uygulamalar nda doz art na ba l  olarak 
kök uzunluklar  genellikle azalm t r (Çizelge 
6). Bu sonuç, tipler aras ndaki genotipik 

biyokimyasal etki düzeyini önemli boyutlarda 
de i tirebilece ini akla getirmektedir. PHL ve 

ulamalar n n primer kök uzunlu u 
üzerine etkisi genellikle karars z bir seyir 
izlemi tir (Çizelge 6).       

Bu çal mada, GA ’ün tohum çimlenme 
özellikleri ve gövde uzamas  üzerindeki önemli 
düzeydeki uyar c  etkisi bir kez daha belirgin bir 
biçimde ortaya ç kar lm t r. Bunun yan  s ra, 
SAL’in çö ür büyümesini önemli düzeyde 
etkileyebilecek bir potansiyel büyüme maddesi 
olabilece i ve belli dönemlerde d ar dan 
verilerek, büyüme özellikleri üzerinde önemli 
etki olu turabilece i dü ünülmektedir.

Ak, B.E., Açar, ., and Nikpeyma, Y., 1995. The 

Ak, B.E., Açar, ., Nikpeyma, Y. and Özgüven, A.I., 

Pistacia vera

Müller, J., 1993. Indole
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sfendiyaro lu, M. and Özeker, E., 2001. The 

Pistacia spp.
Mediterraneennes, anl urfa,

sfendiyaro lu, M. and Özeker, E., 2009. 

Pistacia atlantica
Anacardiaceae

plain of zmir/Turkey. International Journal of 

Kafkas, S. and Ka ka, N., 1998a. Suitability of some 
Pistacia atlantica

Kafkas, S., Kafkas, E., Ka ka, N. and Özgüven, A.I. 

Pistacia

Ka ka, N., Ak, B..E. ve Nikpeyma, Y. 1992. Antep 
f st  yeti tiricili inde tüplü fidan üretimi 

üzerinde bir ön ara t rma. Türkiye I. Ulusal 
Bahçe Bitkileri Kongresi, 13 16 Ekim, zmir, 1, 

Özça ran, R., Ünal, A., Özeker, E. ve 
sfendiyaro lu, M., 2007. Il man klim Meyve 

Türleri, Sert Kabuklu Meyveler, Cilt III, 2. 
Bask , E. Ü. Zir. Fak. Yay., No. 566, 308s.

Özeker, E. ve sfendiyaro lu, M., 2003. Baz  büyüme 
düzenleyici maddelerin ve fenolik bile iklerin 
Pistacia atlantica Desf. (Atlantik sak z ) 
tohumlar n n çimlenmesi üzerine etkileri. 
Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 8
12 Eylül 2003, Antalya, 267   

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Tip ve uygulamalar n tohumlar n çimlenme oranlar  üzerine etkileri. 

6.37 h
5.98 
5.65 

4.95 
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Çizelge 2. Tip ve uygulamalar n tohumlar n ortalama çimlenme zamanlar  üzerine etkileri

51.00 h

43.00  

Çizelge 3. Tip ve uygulamalar n çö ürlerin gövde çap  üzerine etkileri.
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Çizelge 4.  Tip ve uygulamalar n çö ürlerin gövde uzunlu u üzerine etkileri. 

Çizelge 5.  Tip ve uygulamalar n çö ürlerin gövde kuru a rl  üzerine etkileri. 
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Çizelge 6.  Tip ve uygulamalar n çö ürlerin primer kök uzunlu u  üzerine etkileri. 
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Do u Karadeniz Bölgesi Asidik Çay Topraklar ndan zole Edilmi  Baz  Bitki 
Büyümesini Te vik Edici Rizobakterilerin (PGPR) Çay Bitkisinin Fidan Geli imi 

A amas nda Kullan m Olanaklar n n Ara t r lmas

Ya ar Ertürk , Ramazan Çakmakç , M.Figen Dönmez

Bozok Üniversitesi Tar m ve Do a Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 66100 Yozgat,   
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 25240 Erzurum
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 Erzurum
Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Ara t rma Enstitüsü 53000 Rize

Özet
Bu ara t rman n materyalini Hayrat çay klonuna ait tek yaprakl  fidanlar olu turmu tur. Seçilen 25 bakteri 

izolat n n 2008 2010 y llar  aras nda Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Ara t rma Enstitüsünde potlarda geli me 
ve verimle ilgili testleri yap lm t r.  Deneme, 25 bakteri ile birlikte 4 gübre dozu (NPK
AN1: 48 kg/da; AN2: 24 kg/da; AN3: 12 kg/da) denemeye dahil edilmi tir. PGPR lar n çay geli imine olan 
etkileri,  kullan lan bakteri rk na ve geli im parametrelerine göre de i im göstermi tir. Ço u bakteri izolat  fidan 
boyu, gövde çap , total biyomas ve yaprak a rl n  kontrole k yasla önemli düzeyde art rm t r.  Bu bakteriler 
için B. simplex Br. choshinensis Br. centrosporus St. simulans 36/1 izolatlar  fidanlarda 
vejetatif geli im parametrelerini önemli düzeyde art rm t r.  Besin elementi içerikleri üzerine C. indologenes

Ste. acidaminiphila Ste. maltophilia Pb. polymyxa 24/3 izolatlar  ise daha etkin bulunmu tur

Bitki büyümesini te vik edici rizobakteriler, biyolojik gübreleme, Camellia sinensis

field conditions at the Atatürk Tea and Horticultural Research Institute of Rize  during 2008

B. simplex Br. choshinensis Br. centrosporus St. 
simulans

C. indologenes Ste. acidaminiphila Ste. maltophilia
Pb. polymyxa

Camellia sinensis

Giri
Subtropik iklim meyve türü olan çay; 

ülkemizin Do u Karadeniz Bölgesi'nde 
Gürcistan s n r  ile Fatsa aras n  kapsayan 
alanda yeti tirmektedir. Tar m alanlar n n % 
70'inin çay plantasyonu ile kapl  oldu u 
bölgede, yakla k 200.000 aile çay 
yeti tiricili i ile geçimini sa lamaktad r. 

çay üretimi ile Türkiye dünya çay üretiminde 5. 
s rada yer almaktad r (Anonim 2009). Çay, 
yapraklar ndan yararlan lan bir meyve türü olmas  
nedeniyle verim için yüksek oranda azota ihtiyaç 
duymaktad r. Üstün nitelikli ve bol çay yapra  

Proteinlerin olu umundaki katk lar ndan ba ka, 
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fotosentez miktar  üzerine de olumlu etkiler 
yapar. Dolay s yla üretiminde yo un olarak 
kullan lan azotlu gübreler, bölge ikliminin de 
etkisiyle önemli düzeyde y kanmaya 
u ramakta ve çevre kirlenmesine neden 
olmaktad r (Özyaz c  ve ark., 2009). Nitekim, 
ideal ko ullarda bile topra a uygulanan azotlu 
gübrelerin ancak %50’sinin bitkiler taraf ndan 
kullan ld , %2 20’sinin buharla ma yoluyla 
kaybedildi i,. %15 25’inin killi topraklarda 
bulunan organik bile iklerle birle ti i ve geri 

10’luk k sm n yüzey ve yer alt  
sular na kar t  bildirilmektedir (Kacar ve 

Kimyasal gübrelerin ve pe
do a üzerinde yapt  onar lamaz tahribatlar, 
insano lunu sa l kl , sürdürülebilir ve daha iyi 

gerçekle tirmeyi zorunlu k lan aray lara 
itmi tir.  Bu alternatifler içerisinde bitki 
geli imini te vik eden bakter
azot fiksasyonu, fosfat çözme, siderofor 
salg lanmas  ile demir al m n n te vik edilmesi, 

hormonlar n üretilmesi ve bitki etilen 
düzeyinin azalt lmas  gibi mekanizmalarla 
bitki geli imini te vik e

ya ayan, bitkisel geli imi te vik eden, 
biyolojik mücadelede veya biyolojik gübre 
(BG) olarak kullan lan bakterilere bitki 
geli imini te vik edici rizobakteriler (PGPR) 
ad  verilmektedir. Bu bakteriler daha çok 
Acetobacter, Acinetobacter, Achromobacter, 
Aereobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, 
Artrobacter, Azoarcus, Azospirillum, 
Azotobacter, Bacillus, Beijerinckia, 
Burkholderia, Chromatium, Clostridium, 
Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium, 
Herbaspirillum, Klebsiella, Microccocus, 
Paenibacillus, Pseudomonas, Rhizobium, 
Rhodobacter, Rhodosprilum, Serratia
Xanthomonas
ark., 2002; Çakmakç , 2005a, b). De i ik 
bölgelerde yayg n olarak bulunan ve birçok 
ara t rmac  grubu taraf ndan bitki geli imini 
te vik etme beklentisiyle bitki rizosferinden 

safla t r lan bu bakterilerin, 
s ndan aktif olan türler etkinlik ve ortam 

ko ullar na adapte olabilme özellikleri dikkate 
al narak tekli veya çoklu tür içeren biyolojik 

gübrelerde kullan lmak üzere saklanmaktad r. BG 

bitki yüzeyi veya topra a uygulanabilmektedir 
(Çakmakç  ve Erdo an, 2008).

PGPR uygulamalar  ile; kök say s , kök 
uzunlu u, gövde geli mesi, hidrolik geçirgenlik, 
bitki besin elementi oran  ve al m , kuru madde, 

klorofil oran , çimlenme oran  ve enzim aktivitesi 
art  ile yaprak ya lanmas n n geciktirilmesi gibi 
olumlu sonuçlar elde edilmekedir. PGPR’nin bitki 
geli mesini te vik mekanizmalar  tam olarak 
aç klanamam  olmakla birlikte bu bakterilerin 
oksin (Egamberdiyeva, 2005; Çakmakç  ve ark., 

García de Salamone ve ark., 2001), gibberallin 
Gutiérrez Mañero ve ark., 2001

) gibi bitkisel hormonlar  
üretebildi i; asimbiyotik olarak N fiksetti i 

; ahin ve 
ark.,2004); mineral fosfat  çözebildi i ve organik 
fosfat ve di er besin elementlerini mineralize 
etti i (de

fungusit bile ikler sentezleyerek veya rekabet gibi 
mekanizmalarla patojenlere kar  antagonistik etki 
gösterdi i (Dobbelaere ve ark., 2002; Dey ve 

lk olarak tek y ll k bitkilerde ba layan 
PGPR uygulamalar , son y llarda çok y ll k a aç 
ve a açs  bitkilerde de devam ettirilmi tir. PGPR 
lar n sera ve tarla ko ullar nda özellikle meyve 
türleriyle yap lan çal malar nda çilekte fide 
kalitesine ait de erleri olumlu bir ekilde 
art r labilece i (Aslanta  ve ark., 2009, P rlak ve 
Köse 2010), kümülatif verim, bitki ba na verim 
ve yaprak besin elementi içeriklerini (P ve Zn) 
olumlu yönde etkiledi i (P rlak ve Köse 2009, 
E itken ve ark., 2010) belirlenmi tir. Muzda 

enk say s n , her bir hevenkteki parmak 
say s n , verim ve kaliteyi, ayr ca yaprak N,P,K 
seviyelerini art ran (Kavino ve ark., 2010, Mia ve 
ark., 2010) PGPR uygulamalar , kay s da geli imi, 
verim ve kaliteyi, yaprak besin elementi içeri ini 
olumlu yönde etkilemi tir (E itken ve ark., 2003). 
Ayr ca elmada fidan geli imi ve meyve kalitesini 
art rm  (Aslanta  ve ark., 2007, Karakurt ve 
Aslanta  2009), mavi yemi te geli im üzerine (De 
Silva ve ark., 2000), kirazda verim üzerine 
(E itken ve ark., 2006, Akça ve 
ahududunda verim ve verim unsurlar na ve 
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yapraktaki N, P ve Ca içeriklerine olumlu 
etkiler yapt  gözlenmi tir (Orhan ve ark., 
2006). Ayr ca PGPR rklar ndan baz lar  ile 
kivi (Ercisli ve ark., 2003, Ertürk ve ark., 
2010), ku burnu (Erci li v
(Köse ve ark., 2003), antepf st   (Orhan ve 
ark., 2007),  çay (Camellia sinensis var. 
sinensis) (Erturk ve ark., 2008), f nd k (Bassil 

Mentha piperita 
(Kaymak ve ark., 2008) köklenmeyi önemli 
oranda te vik etti i tespit edilmi tir

Türkiye’de biyolojik gübre olarak 
kullan labilecek bakteri rklar n n ortaya 
ç kar lmas   çal malar  yetersiz olmakla 
birlikte, son y llarda ba lanm t r (Çakmakç  

Ya  miktar n n fazla ve hava 
nispi neminin yüksek oldu u ekolojilerin 
asidik topraklar nda gübre etkinli i daha 
dü üktür (Thakuria ve ark., 2004), bu 
topaklarda fosfor Fe ve Al fosfatlar eklinde 
tutulmakta al m  zorla maktad r (
Loeppert, 2006). Bu ba lamda, Do u 
Karadeniz'deki çay plantasyon alanlar n n 
asidik yap s nda etkili olan 
mikroorganizmalar n izole edilmesi, bunlar n 
kimyasal gübre kullan m n  azaltmak amac yla 
iyile tirilmi  ve organik çay yeti tiricili inde 
uygulanabilirliklerinin ara t r lmas  önemli bir 
sorumluluk haline dönü mü tür. Bu bak mdan 
sidik topraklarda P al m n n azald  ve gübre 

etkinli inin oldukça dü tü ü, buna ba l  olarak 
ta verimlilik için daha fazla gübre kullan m n n 
te vik edildi i göz önünde tutulursa; çay 
yeti tiricili i yap lan alanlarda azot fikseri ve 
çözücü bakterilerin izolasyonu ve biyolojik 
gübre olarak kullan ma sunulmas  daha da 
önemli hale gelmektedir (Çakmakç  ve ark., 

Materyal ve Yöntem
Rize ve Trabzon yöresindeki 56 farkl  

50’ ve 41 20’ 
49’ ve 4 28’ E) çay rizosferi 

topraklar ndan al nan 413 toprak örne inden 

sistem metotlar na göre FAMEs analizi ve 
BIOLOG sistemine göre tan lanm t r. Uygun 
metotlarla haz rlanan örneklerde FAMEs 
ekstrakt  gaz kromotogr

kolon ile %5 phnylmethyl silikon kullan larak 

ayr lm ,  parametreler bilgisayar program  ile 
otomatik olarak belirlenmi tir. Pik tan s  
kalibrasyon standartlar na göre yap lm  

FAME profil TSBA 40 ve MIS datalar na göre 
tespit edilmi tir. Bakterilerin fosfat çözme ve azot 
fiksetme kapasiteleri Çakmakç  ve ark., (2010b) 
taraf ndan bildirildi i ekliyle tespit edilmi tir. 
Bakteri izolatlar n n Nutrient

C’de 24 saat süreyle geli tirilen 
taze kültürlerinden distile su ile haz rlanan 
süspansiyonlar  son konsantrasyonlar  108 
hücre/ml olacak ekilde seyreltilmi tir. Her 
uygulamaya ait tek yaprakl  çay fidanlar  tesadüfi 

rlendikten sonra 60 dk süre ile kökler 
bakteri süpansiyonlar  içinde bekletilmi tir 
(Çakmaç  ve ark. 2010b).

Bu metotlara göre elde edilen toplam 644 
bakteri rk ndan seçilen toplam 25 izolat ve tek 
yaprakl  Hayrat çay klonuna ait fidanlar bu 

eryalini olu turmu tur. 
rk  ile birlikte 4 gübre dozu (NPK

kg/da) denemeye dahil edilmi tir. Deneme plan , 
her tekerrürde 3 fidan olacak ekilde 4 tekerrürlü 
olarak tam ansa ba l  deneme deseninde tesadüf 
parsellerine göre kurulmu tur

Bulgular ve Tart ma
Vejetatif geli im parametreleri 

incelendi inde; 2008 2009 y llar nda Hayrat çay 
klonuna ait fidanlarda bakteri uygulamalar  
aras nda istatitiki farkl l klar ortaya ç km t r. B. 
Simplex Br. Choshienis St. Simulans

Br. Centrosporus ve Ste. 
Acidaminiphila 4/7 uygulamalar  fidan boyu, 
gövde çap , toplam biomas ve yaprak a rl  gibi 
vejetatif geli im parametreleri aç s ndan gübre 
dozlar  kadar etkin bulunmu lard r. Di er bakteri 
uygulamalar  önemli bir fark olu turmam t r. Çay 
bitkisinde verimin ana göstergesi durumundaki 
yaprak a rl  de erleri bak m ndan Bacillus 
simplex Brevibacillus choshiensis
Staphylococcus simulans
Stenotrophomonas acidamiphila 4/7 izolatlar  
kontrole k yasla oldukça etkin olmu lard r. ilk y l 
verilerine göre B. Simplex Br. Choshienis
St. Simulans Br. Centrosporus
inokulasyonlar  gübre ve kontrol uygulamalar na 
k yasla fidan boyunu art rm , di er bakt
mineral gübre ve kontrol aras nda önemli bir fark 
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görülmemi tir. Gövde çap  Br. Choshienis
ve 55/4 uygulamalar yla önemli düzeyde 
artarken, di er uygulamalar aras nda önemli 
bir fark bulunmam t r (Çizelge 1). 2010 y l  
verileri incelendi inde
geli im parametrelerine bakteri 
uygulamalar n n etkisi farkl  olmu , en etkin 

Bacillus simplex  
Stenotrophomonas acidamiphila  Ste. 
maltophilia  Paenibacillus polymyxa
24/3 izolatlar  olarak belirlenmi tir. Di er 
bakteri uygulamalar n n ayn  y l içindeki 
etkinlikleri istatistiki olarak önemsiz 
bulunmu tur (Çizelge 2). 

Hayrat çay klonuna ait fidanlarda 
belirlenen yaprak besin elementi içerikleri 
uygulamalarla de i im göstermi tir (Çizelge 3 

emede kullan lan 25 farkl  bakteri 
izolat ndan kontrole k yasla, 15 bakteri izolat  
yaprak N içeri ini, 14 bakteri izolat  yaprak P 
içeri ini, 6 bakteri izolat  ise yaprak K 
içeri ini, 20 bakteri ise yaprak Ca içeri ini 
art rm t r. Yaprak N içeri i  Paenibacillus 
polymyxa Stenotrophomonas 
maltophilia 60/5 inokulasyonlar  ile en yüksek 
oranda artarken, bunlar  s ras yla  Bacillus 
pumilus  Bacillus simplex  Bacillus 
subtilis 52/1 izlemi tir. Yaprak P içeri i 
bak m ndan Stenotrophomonas acidaminiphila

 Bacillus sphaericus  
Chryseobacterium indologenes  
Staphylococcus simulans 36/1; K içeri i 
bak m ndan Bacillus cereus  
Staphylococcus simulans  Pseudomonas 

 Bacillus sphaericus 57/3; Ca içeri i 
bak m ndan Stenotrophomonas acidaminiphila

 Bacillus subtilis  Bacillus sphaericus 
 Paenibacillus polymyxa  

Stenotrophomonas maltophilia
içeri i bak m ndan Staphylococcus simulans

Bacillus subtilis  Pantoea 
agglomerans  Bacillus sphaericus  ve 
Stenotrophomonas acidaminiphila  
izolatlar  özellikle etkin olmu tur (Çizelge 3). 

içeri ini, 11 izolat Mn içeri ini, 11 izolat n 
yaprak Zn ve 3 izolat n ise Mo içeri ini 
art rd  görülmü , ancak uygulamalar n Cu ve 
Pb içeri ine her hangi bir etkisi olmam t r 
(Çizelge 4). Kullan lan bakterilerle bu klonda 
yaprak makro ve mikro element içeri inin çok 

yüksek oranlarda artmas  bu izolatlar n çay 
bitkisinin beslenmesinde önemli oldu u ve 
akterilerin besin al m n  te vik etti ini ortaya 

koymu tur. 

Sonuç
Vejetatif geli im parametrelerine ve yaprak 

besin elementi içeriklerine kontrole k yasla  
istatistiki olarak olumlu katk  sa layan bu 
izolatlar n, hem azot fiske etme hem de fofat 
çözme özelliklerine sahip olma ihtimalleri ayr ca 
hormon üretme yetene inde olabilmeleri bu 
etkinliklerini aç klay c  niteliktedir. Kullan lan 
strainlerin  izolasyonlar  ayn  yöre topraklar ndan 
yap ld  için, yörede çay yeti tiricili inde 
kullan lma ve etkinliklerinin uzun süreli olmas  
gibi konularda da avantajl  oldu u söylenilebilir. 
Kullan lan izolatlardan farkl  olarak ayn  bölgeden 
izole edilmi  farkl  bakteri izolatlar  ile farkl  çay 
klonlar yla yap lan çal malarda benzer sonuçlar 
al nm t r (Çakmaç  ve a
2011a,b; Ertürk 2008, 2010, 2011). Dolay s yla 
çay yeti tiricili inde gerek organik gerekse 
sürdürülebilir ve iyi tar m uygulamalar nda fidan 
geli imi amac yla tekli veya birlikte 
kullan mlar n n uygulanabilir oldu u, yeti tiricilik 
için yo un bir azot gereksinimine ihtiyaç duyan 
çay yeti tiricili inde kullan mlar n n Do u 
Karadeniz Bölgesi gibi yo un ya  alan ve nemli 
bir bölge için çevresel aç dan da önemli katk lar 
sa layabilece i ve bu sayede a r  gübre kullan m  
ve çevre kirlili inin azalt labilece i söylenebilir.

Te ekkür
Bu çal ma TÜB TAK (TOVAG 107 O 

360) ve taraf ndan desteklenmi tir.

Akça, Y., Erci li, S., 2010. Effect of plant growth 

Prunus avium

–
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Çakmakç , R., 2005b. Bitki geli imini te vik 
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Çakmakç , R., Ertürk, Y., Dönmez, F., Erat, M., 

Sekban, R., 2010a. Organik çay üretiminin 
geli tirilmesi için biyolojik gübre olarak 
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bakteri ara t rmas . 
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entürk, M., Haznedar, A., Sekban, R., 2011a. 
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Numan K raç Tar m Kongresi ve Fuar , 27

Brassica napus 

Arachis hypogaea
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Azospirillum brasilense A. irakense

–

Agrobacterium rubi

–
Ertürk Y., Ercisli S., Sekban R., Haznedar A., 

Camellia 
sinensis var. Sinensis

–
Ertürk, Y., Erci li, S., Haznedar, A., 

Çakmakç , R., 2010. Effects of plant 

Actinidia deliciosa  Biol 
Res 43: 

Ertürk, Y.,Çakmakç , R., Dönmez, M.F., 

Çay Klonu Fidanlar nda Enjeksiyon ve 
Dald rma Metotlar  ile PGPR 
Uygulamalar n n Verim Üzerine 
Etkilerinin ncelenmesi. GAP VI. Tar m 

12 May s 201

Prunus armeniaca

–

–
E itken, A., Y ld z, E.H., Erci li, S., Dönmez, 

M.F., Turan, M., Güne , A., 2010. Effects of 

García de Salamone, I.E.,
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Gutiérrez Mañero

Bacillus pumilus Bacillus   
licheniformis

Katkat,A.V., 2007. Gübreler ve 
Gübreleme Tekni i. Nobel Yay. No:1119, Fen 
ve Biyoloji Yay nlar Dizisi:34., 559 pp. 

Raphanus 
sativus

–
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(Musa 
spp.)

Köse C., Guleryuz M., Sahin F., Demirtas I. 

–

Musa spp
‘Berangan’).Scientia Hort. 126:80

sitken A., Ercisli S., Turan M., ahin 

–

Pistacia vera
–

Özyaz c , G., Özyaz c , M.A., Özdemir, O., 
Sürücü, A. 2009. Some physical and 

–

–
ahin, F., Çakmakç , R., Kantar, F., 2004. Sugar 

Paenibacillus polymyxa
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Hayrat çay klonunda PGPR uygulamalar n n vejetatif geli ime etkisi  (Tek yaprakl  köklü 
çelik). 

Gövde 
çap  (cm)

Gövde 
çap  (cm)

Yaprak a . 

B. simplex
Br. choshinensis
Pb. validus
St. simulans
Br. centrosporus
Pb. polymyxa
Ps. putida
Burk. cepacia
B. subtilis
Ps. fluorescens
Rh. erythropolis 
Pan. agglomerans 
B. cereus
B. pumilus 
C. indologenes
B. megaterium 
Br. liquefaciens
B. sphaericus 
Ps. fraxinus
Pseudomonas 
Alc. faecalis
Ste. acidaminiphila
Ste. maltophilia
Pb. polymyxa
Rh. rhodochrous
*Ayn  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki farklar kendi grubunda önemli (p< 0.05) de ildir;  
**deneme her tekerrürde  3 fidan olacak ekilde 4 tekerrürlü olarak kurulmu , hasat edilmeden ölçüm yap lm t r. ***Kontrol: gübre ve 
bakteri uygulanmam ,  
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Çizelge 2 Bakteri ve kimyasal gübre uygulamalar n n hayrat tipi çay fidanlar nda geli meye etkisi 

Gövde çap
a rl  (g/fidan)

Yaprak a rl  

Kontrol (gübre ve bakteri uygulanmam )
Gübre Komp. (25
Gübre AN (%33) 48 kg/da
Gübre AN (%33) 24 kg/da
Gübre AN (%33) 12 kg/da
Bacillus simplex
Brevibacillus choshinensis
Paenibacillus validus
Staphylococcus simulans
Brevibacillus centrosporus
Paenibacillus polymyxa
Pseudomonas putida
Burkholderia cepacia
Bacillus subtilis
Pseudomonas fluorescens
Rhodococcus erythropolis 
Pantoea agglomerans 
Bacillus cereus
Bacillus pumilus 
Chryseobacterium indologenes
Bacillus megaterium 
Brevibacterium liquefaciens
Bacillus sphaericus 
Pseudomonas savastanoi fraxinus
Pseudomonas 
Alcaligenes faecalis
Stenotrophomonas acidaminiphila
Stenotrophomonas maltophilia
Paenibacillus polymyxa
Rhodococcus rhodochrous
*Ayn  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki farklar kendi grubunda önemli (p< 0.05) de ildir.  

Çizelge 3.  Bakteri ve kimyasal gübre uygulamalar n n hayrat tipi çay fidanlar nda makro element 
miktar na etkisi 

Makro element miktar **
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Çizelge 3’ün devam

**Ayn  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki farklar kendi grubunda önemli (p< 0.01) de ildir;  

Çizelge 4.  Bakteri ve kimyasal gübre uygulamalar n n  Hayrat tipi çay fidanlar nda mikro element 
miktar na etkisi

*Ayn  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki farklar kendi grubunda önemli (p< 0.01) de ildir;  
**deneme her tekerrürde  3 fidan olacak ekilde 4 tekerrürlü olarak kurulmu , hasat edilmeden ölçüm yap lm t r. 
***Kontrol: gübre ve bakteri uygulanmam ,  NPK: 48 kg/da Kompoze (25
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Baz  Nar Çe it ve Tiplerinin Yalova Ekolojik Ko ullar na Adaptasyonu

, Zeynep Özdemir Ero lu ,Burhan Ereno lu , Seçil Erdo an
Erol Yalç nkaya
Atatürk Bahçe kültürleri Merkez Ara t rma Enstitüsü, 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Ara t rma Enstitüsü,

Ö
Son y llarda nar n yeti tiricili i, g da teknolojisi ve muhafazas  üzerine çal malar yap lmas  daha iyi 

tan nmas na neden olmu tur. Ülkemizde en fazla nar üretimi Akdeniz, Ege ve Güneydo u Anadolu bölgelerinde 
yap lmaktad r. nsan sa l  üzerine olumlu etkilerinin bilinmesi Marmara bölgesinde de nar n tüketimini 
art rm t r. Nar bitkisinin geni  uyum yetene ine sahip olmas  ve son y llarda yap lan çal malarda çe it ve 

ay s n n artmas , Marmara Bölgesi içinde ekonomik anlamda nar yeti tiricili ine uygun çe it ve 
tiplerin olabilece ini dü ündürmü tür.

Bu çal ma ile, Nar çe it ve tiplerinin bölge ko ullar na uyum kabiliyetleri ara t r larak ekonomik anlamda 
ans gösteren tip ve çe itlerin bölge üreticisine tan t lmas , bu çe it ve tiplerle bahçe tesisinin 

sa lanmas  amaçlanm t r.  Bu amaçla; 1998 y l nda 17 nar çe it ve tipi ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Ara t rma Enstitüsünde deneme bahçesi kurulmu tur

Çal mada fenolojik gözlemler ve baz  pomolojik özellikler de erlendirilerek;  A nar, Ek ilik, 
Fellahyemez, Kat rba , Hicaznar ve Ernar çe itleri en iyi performans gösteren çe itler olarak belirlenmi tir.

Nar, Adaptasyon, Marmara Böl

According to phenological observations and evaluations of pomological features; A nar, Ek ilik, 
Fellahyemez, Kat rba , Hicaznar and Ernar varieties were identif

Giri
Asl nda tropik ve subtropik bir iklim 

meyvesi olmakla birlikte s cak ve l man iklim 
bölgelerinde de s n rl  ekilde yeti ebilen nar n 
dünyada ve ülkemizdeki üretim ve tüketim 
miktar  her geçen gün artmaktad r. Son y llarda 
nar n yeti tiricili i, slah , g da teknolojisi ve 
muhafazas  üzerine çal malar yap lmas  bu 
türün daha iyi tan nmas na neden olmu tur.

Dünyada en fazla nar üreten ülkeler 
, ran, Çin, Türkiye, Suriye, Tunus, 

ABD, Pakistan, Fas, M s r, spanya ve 
Azerbaycan’d r. Türkiye, Çin, Hindistan, 

ran, Afganistan, spanya, M s r, srail ve Tunus 
ayn  zamanda nar ihraç eden ülkelerdir (Yaz c  
ve ahin, 2011) .

Türkiye nar n anavatan  s n rlar  içerisinde 
olup, binlerce y ld r bu meyveyi üretmekte ve 
tüketmektedir. Üretim yo unlu u Akdeniz, 
Güney Do u Anadolu ve Ege bölgelerindedir. 
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Ayr ca Karaman’da Göksu Vadisi, Bilecik, ve 
Eski ehir'de Sakarya Vadisi mikroklima özelli i 
gösteren önemli nar üretim alanlar d r (Onur, 

Ülkemizin nar üretimi y ldan y la önemli 
oranda artmakta olup, 2004 y l nda bu miktar 
73.000 ton iken 2010 y l nda bu miktar 

kadar yükselmi tir. Ülkemizdeki nar üretimi 
a rl kl  olarak Akdeniz (% 61,8)
ve Güneydo u Anadolu (% 9,1) Bölgesi’nde 
yap lmakta olup, son y llarda birçok yeni 
kapama nar bahçeleri tesis edilmektedir.
üreten en önemli illerimiz ise Antalya (

), Mu la (

(9.351 ton), Ayd n (
olarak s ralanmaktad r 

Y lmaz, 2007)
2010 y l  verilerine göre Marmara 

Bölgesinde 265.305 adet meyve veren ya ta nar 
a ac  mevcut olup, 4.846 ton meyve üretim
gerçekle mi tir. Bölgede nar üreten en önemli il 

2.303 ton civar nda üretim
gerçekle mi tir 

Nar, Güneydo u Asya’da ve özellikle 
Anadolu, Suriye, Irak, ran ve Afganistan’da 
binlerce y ld r kültürü yap lan bir meyve 
türüdür. Ülkemizin nar n anavatan  s n rlar  
içerisinde olmas  nedeniyle pek çok tipi 
mevcuttur. Ülkemizde de farkl  bölgelerde 
yürütülen seleksiyon ve melezleme slah  
çal malar yla elde edilen çe it ve tiplerle 
adaptasyon çal malar  yap lm t r. 

Akdeniz Bölgesinde yap lan bir çal mada 
72 adet nar tipi belirlenmi  ve bu tipler 
aras ndan farkl  zamanlarda olgunla an, tatl , 
mayho  ve ek i olmak üzere 25 tip seçilmi tir 
(Onur, 1982). Akdeniz Bölgesinden seçilen bu 
tipler aras ndan 20 adedi Antalya ko ullar nda 

ptasyon denemesine al nm  ve bunlar 
aras ndan 6 çe it bölge için en uygun çe itler 
olarak seçilmi lerdir. Bunlar erkenci ve tatl  
olarak Ernar, orta mevsimde olgunla an ve tatl  
olarak A nar, geççi ve tatl  olarak Fellahyemez, 
geççi mayho  olarak Kat rba  ve Hicaznar, yine 
geççi olarak ek ilik seçilmi lerdir (Onur ve 

Do u Akdeniz Bölgesi’nde yap lan ba ka 
bir çal mada 22 nar tipinden 5 adedi sofral k 4 
adedi de ral k olarak seçilmi tir (Y lmaz ve 
ark., 1990). Yap lan ba ka bir adaptasy
çal mas nda 8 adet yeni nar tipi ele al nm  ve 

bunlar aras ndan Do u Akdeniz Bölgesi için 
uygun 2 yumu ak çekirdekli, 2 de sert çekirdekli 
nar tipi tespit edilmi tir (Y lmaz ve ark., 1994).

Ege bölgesinden selekte edilen (1479

T rbey, Ku  nar , 1261
15A) 20 tip nar ile yap lan bir çal mada, 
incelenen tipler erkenci, orta mevsim ve geççi 

pland r lm t r. Buna göre; Erkenci 

25, Ku  nar , geççi tipler: T rbey, 
15 A uygun tipler olarak belirlenmi tir 

(Y lmaz ve ark.,1997).
20 tip nar çe idinin incelendi i bir 

çal mada Alata
çe itler belirlenmi tir. Bu 20 tipin fenolojik 
gözlemleri, pomolojik analizleri, a aç özellikleri 
ve verim de erleri ''Tart l  Derecelendirme 
Metodu'' ile de erlendirilmi tir. Sonuçta en 
uygun çe itler olarak Ku  Nar , 1479

bulunmu tur (Y lmaz ve ark. 1998).
Akdeniz ve Ege Bölgelerinden seçilmi  40 

tipler kullan m ekline göre, sofral k ve ral k 
olarak iki grupta incelenmi tir. Sofral k
adet yumu ak çekirdekli, 5 adet sert çekirdekli 
ve tatl , 3 adet mayho , 5 adet ek i nar seçilmi  
olup, 10 tip de ral k olarak tespit edilmi tir 

Ege ve Akdeniz Bölgelerinden seçilmi  30 
adet nar (Punica granatum L..) çe it
fenolojik, pomolojik ve teknolojik özelliklerinin 
belirlenmesi, böylece üstün özelliklere sahip 
tiplerin seçilmesi amac yla yap lan çal mada 

numaral  narlar tatl  ve yumu ak çekirdekli, 

1487 numaral  narlar tatl  sert çekirdekli, 1458, 
1264, 1513 numaral  narlar mayho  ve 1507 ile 
1499 numaral  narlar ise ek i nar çe it adaylar  
olarak belirlenmi tir. Verim, ra rand man , ra 
rengi, kuru madde/asit ve çatlama, ral k nar 
çe it seçiminde ele al nan kriterlerdir. Buna göre 
1486, 1480, 1458, 1481, 1472 ve 1461 numaral  
narlar çe it adaylar  olarak saptanm t r (Ercan 

Nar yeti tiricili i aç s ndan potansiyeli 
yüksek bölgelerimizden biri olan Güneydo u 
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Anadolu Bölgesi’nde yap lan bir çal mada ise 

seçilmi tir (Boz,1988). Güneydo u Anadolu 
Bölgesi’nde yap lan ba ka bir çal mada yine 
bölgeye uygun nar çe itlerinin seçimi yap lm  
ve en verimli çe itler 
(51.5 k /a aç), 2/3 Japon nar  (40.4 k /a aç), 33 
N 26 Çekirdeksiz VI (37,0 k /a aç), 26/3 
Çekirdeksiz (36,7 k /a aç), 33 N 24 Bey nar  
(30.0 k /a aç), Suruç (29,8 k /a aç) ve 07 n 08 
Hicaz nar  (28,1 k /a aç) olarak belirlenmi tir. 
Çe itlerin meyve çatlama oranlar  ve pomolojik 
özellikleri yönünden oldukça de i kenlik 
gösterdi i belirlenmi tir (Özgüven ve ark.,1997).

Nar n insan sa l  üzerine olumlu 
etkilerinin bilinmesi Marmara bölgesinde de 
tüketimini art rm t r. Nar bitkisinin geni  uyum 
yetene ine sahip olmas  ve son y llarda yap lan 
çal malarda çe it ve tiplerinin say s n n artmas , 
Marmara Bölgesi için de ekonomik anlamda nar 
yeti tiricili ine uygun çe it ve tiplerin 
olabilece ini dü ündürmü tür. Buradan yola 
ç karak Yalova’da Atatürk Bahçe Kültürleri 
Merkez Ara t rma Enstitüsünde 17 çe it ve tipin 
materyal olarak kullan ld  bir adaptasyon 
çal mas  yürütülmü tür.

Materyal ve Yöntem

Nar deneme parseli, Atatürk Bahçe 
Kültürleri Merkez Ara t rma Enstitüsü arazisi 
üzerinde kurulmu tur. Denemede materyal 

13, Kat rba , Antalya
Çekirdeksiz, A nar, Canernar

3, Ek ilik, Canernar
6 olmak üzere t

adet nar çe it ve tipi kullan lm t r. Deneme 
bahçesi 5 x 3 m s ra aral k mesafesi ve her çe it 
ve tipten 6 adet a aç olacak ekilde tesis 
edilmi tir. 
Yöntem

Çal ma süresince çal lan nar çe itleri 
üzerinde yap lan gözlem ve ölçümler unlard r:
Fenolojik Gözlemler

Denemede nar çe it ve tipleri üzerinde 
yap lan Fenolojik gözlemler unlard r:

a. Odun gözlerinin sürmesi
b. lk çiçek tomurcuklar n n belirmesi
c. lk çiçeklenme
d. Tam çiçeklenme

e. Çiçeklenme sonu

g. Yapraklar n sararmas
h. Yapraklar n dökülmesi

Pomolojik Özellikler
Denemede nar çe it ve tipleri üzerinde 

incelenen pomolojik özellikler unlard r:
a. Meyve irili i (mm) : Tesadüfi olarak 

al nan 20 meyvede tart mla belirlenmi tir.
b. Kabuk rengi (zemin ve üst renk): 
a cihaz  ile belirlenmi tir.
c. Kabuk kal nl  (mm): Tesadüfi olarak 

al nan 20 meyvede ortalama olarak kumpasla 
ölçerek belirlenmi tir.

d. Tane irili i (g): Tesadüfi olarak al nan 
100 tanede tart mla belirlenmi tir. 

e. Tane rand man  (%) : Tesadüfi olara
al nan 20 meyvede tane ve kabuk a rl  
dikkata al narak % olarak hesaplanm t r. 

f. Tane rengi : Pantone renk katalo u ile 
belirlenmi tir.

g. Çekirde in sertli i: Duyusal olarak 
belirlenmi tir.

h. Toplam suda çözünebilir kuru madde 
miktar  (SÇKM): Meyve örneklerinde el 
refraktometresi ile ölçüm yoluyla belirlenmi tir.  

. Toplam titrasyon asitli i (Titre edilebilir 

belirlenmi tir.
j. Verim (kg/a aç): Çe itlere ait o

ve kümülatif  verim de erleri esas al nm t r.
De erlendirme

De erlendirmede “De i tirilmi  Tart l  
Derecelendirme Yöntemi” uygulanm t r. Buna 
ait kriterler ve a rl k puanlar  çizelge 1’de 
verilmi tir.

Bulgular ve Tart ma
Fenolojik Gözlemler

nolojik gözlemler aç s ndan parseldeki 
çe itler de erlendirildi inde, mart ay n n son 
haftas nda bütün çe it ve tiplerde odun 
gözlerinin sürmeye ba lad  gözlenmi tir. 

– –10 tipleri hariç 
di er bütün çe it ve tiplerde çiçek 
tomurcuklar n n ortaya ç k  Nisan ay n n son 
haftas na rastlam t r. Antalya– –
tiplerinde ise May s ay n n ilk yar s nda çiçek 
tomurcuklar  kendini göstermi tir.
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Narlarda çiçeklenme di er meyve türlerine 
göre geç ba lar ve daha uzun sürer. Ülkemizde 

narlar n ilk çiçeklenmeleri bölgelere, çe itlere 
ve o y l n iklim durumuna ba l  olarak Nisan ay  
ba  ile May s ay  ortalar nda ba lamakta ve baz  
durumlarda bütün geli me periyodu boyunca 
çiçek görülmesi söz konusu olmaktad r 

Baz  çal malarda çiçeklenme periyodu 
80 gün (Onur ve Tibet, 1991)  olarak 

verilirken, baz  çal malarda 70 gün ahin 
ve Yaz c , 2011) olarak verilmektedir.

Parselimizdeki çe it ve tiplerin ilk 
çiçeklenmeleri ile çiçeklenmelerini 
tamamlamalar  aras ndaki süre 57–79 gün 
aras nda de i mi tir. Antalya– –
tipleri hariç di er bütün çe it ve tipler may s 
ay n n ikinci yar s nda çiçeklenmeye 
ba lam lard r. Tam çiçeklenme dönemleri 
aç s ndan çe it ve tipler aras nda çok fazla fark 
gözlenmemi tir. Parseldeki tüm çe it ve tipler 
Haziran ay n n son haftas nda tam çiçeklenme 
dönemine gelmi lerdir.

Derim dönemine göre narlar 3 grupta 

–23 Eylül aras  olgunla anlar erkenci,
24 Eylül–4 Ekim aras  olgunla anlar orta 

–16 Ekim aras  olgunla anlar geççi 

Denemedeki tip ve çe itler Eylül ay n n 
son haftas  ile ekim ay n n ilk yar s  içerisinde 
hasat olumuna gelmi lerdir. En erken hasat 

– –
olmu tur. A nar ve Ek ilik çe itleri en geç hasat 
olumuna gelen çe itler olmu lard r (çizelge 2). 
Pomolojik Özellikler

Yeti tiricilikte çe it seçiminin önemli bir 
faktör oldu u bilinmektedir. Seçilen çe itlerin 

irili i, yumu ak çekirdeklilik, sululu
özellikleri önemli kriterlerdir.

Çal mam zda çe itlerin seçiminde; verim 
(kg/agaç), meyve irili i (g), meyve çatlamas , 
tane irili i (g), tane rengi, tat, çekirdek sertli i 
kriterleri ön planda tutulmu tur. Üzerinde 
çal lan tiplere ait pomolojik özellikler çizelge 
5’de verilmi tir. 

Denemedeki çe it ve tiplerin ortalama 
meyve a rl klar  166,80g ile 373,73 g aras nda 
de i im göstermi tir. En iri meyveler Kat rba  

çe idinden al n rken en küçük meyveler 
–3 tipinden elde edilmi tir (çizelge

Türk Standartlar  Enstitüsü’nün TS 4953 
say l  nar standard na göre 200 g aras ndaki 
meyveler küçük, 201

500 g çok iri olarak s n fland r lm t r 
(Anonim, 1986). Buna göre çal ma sonunda 
seçilen çe itlerden Hica
irilikte, Kat rba  (373,73g), Fellahyemez 
(363,47g), A nar (327,67g), Çekirdeksiz 
(309,43g) ve Ek ilik (344,57g) iri meyveli 
grupta yer alm lard r.

Avrupa ülkelerine nar ihracat nda meyve 
eninin 70 mm olmas  istenmektedir (Tibet ve 

ur,1996). Meyve eni aç s ndan bak ld nda 
çal madaki bütün çe it ve tiplerin ihracata 
uygun meyve eni boyutuna sahip olduklar  
görülmektedir.

Tane rand man  çe it ve tipler aras nda 
–67 aras nda de i im göstermi tir. Tane 

rand man  Hicaznarda %47 iken, rand man  en 
yüksek çe it %67 ile Çekirdeksiz olarak 
belirlenmi tir.

Çal mada çe it ve tipler aras nda verim 
bak m ndan önemli farklar söz konusu olmu tur. 
Verimler genel olarak dü ük seyretmi tir. 2004
2010 y llar  aras ndaki bitki ba na ortalama ve 
ümülatif verimler çizelge 3’te verilmi tir. Buna 

göre en verimli çe it 
çe idi bulunmu tur. Verimi en dü ük olan tip ise 

–5 tipi olmu tur. 
Çe it ve tipler de erlendirilirken yap lan 

puanlamada ele al nan bir di er özellik tane 
irili idir. Çe it ve tiplerin tane irilikleri 50 tane 
a rl  esas al narak de erlendirilmi tir. Buna 
göre tane a rl klar  (50 tane a rl ) 11,00 –
20,67 g aras nda de i im göstermi tir. 
Fellahyemez 20,67 g ile ilk s ray  al rken 
dü ük tane a rl na sahip tipler

– –4 olarak belirlenmi tir 
(çizelge 5 ).

Denemede yer alan çe it ve tiplerin titre 
edilebilir toplam asit miktarlar  da belirlenmi tir. 
Asit içerikleri dikkate al narak yap lan 
de erlen

Asit içeri i 1 den az olan çe it ve tipler 
tatl ,

Asit içeri i 1–2 aras nda olanlar mayho ,
Asit içeri i 2 den çok olanlar ek i olarak 

de erlendirilmi tir (Tibet ve Onur,1996). 
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Buna göre çal madaki çe it ve tiplerden 6 
tanesi tatl , 8 tanesi mayho  ve 3 tanesi de ek i 
grupta yer alm lard r (çizelge 5).

Suda çözünebilir kuru madde miktarlar  
çe it ve tiplere göre %14,17–16,97 aras nda 
de i iklik göstermi tir. Çe it ve tiplere ait kuru 
madde miktarlar  çizelge 5’de verilmi tir.

Çal mada yer alan çe it ve tiplerin kabuk 
renkleri Minolta cihaz  ile tane renkleri de 
Pantone renk katalo u ile belirlenmi tir. Kabuk 
ve tane renkleri ile ilgili veriler çizelge 5’ te 
verilmi tir. 

Sonuç
Yap lan puanlamada A nar Ek ilik

Kat rba
çe itleri seçilmi tir. Yap lan de erlendirme 
sonucu çe it ve tiplerin ald klar  puanlar çizelge 
6’da verilmi tir. Onur ve Tibet (1993) taraf ndan 
Antalya’da yürütülen adaptasyon çal mas nda 
20 çe it aras ndan iyi performans göstererek 
seçilen; Ernar, A nar, Fellahyemez, Kat rba , 
Hicaznar ve Ek ilik çe itleri bu çal mada 
yap lan de erlendirmede en iyi performans  
gösteren çe itler olarak kar m za ç km lard r.

Ernar çe idinin denemedeki en verimli 
çe it olmas na ra men, çatlama oran n n yüksek 
olmas  ve çekirde in çok sert olmas  nedeniyle 
sofral k kalitesi k smen daha dü ük oldu u 
görülmü tür.

Yeti tiricilikte çe it seçiminin önemli bir 
faktör oldu u bilinmektedir. Seçilen çe itlerin 

irili i, yumu ak çekirdeklilik, sululuk gibi 
özellikleri önemli kriterlerdir. Türk Standartlar  
Enstitüsü’nün TS 4953 say l  nar standard na 
göre (Anonim, 2003) ; çal ma sonunda seçilen 
çe itlerden Hicaznar (295,23) ve Ernar 
(276,23g) orta irilikte, Kat rba  (3
Fellahyemez (363,47g), A nar (327,67g) ve 
Ek ilik (344,57g) iri meyveli grupta yer 
alm lard r

Çe it ve tiplerin kabuk renkleri minolta 
renk ölçüm cihaz  ile tane renkleri ise Pantone 
renk skalas  ile belirlenmi tir (çizelge 5) .  Tane 
rengi aç s ndan, seçilen çe itler k rm z  
(Kat rba , A nar ve Ek ilik) , koyu k rm z  
(Fellahyemez) ve çok koyu k rm z  (Hicaznar) 
tane rengine sahip çe itler olarak 
belirlenmi lerdir.

Tane irili i (50 tane a rl ) aç s ndan 
bak ld nda seçilen çe itlerden Fel
(20,67g), Kat rba  (20g), Ek ilik (19,33g), 
A nar (18g), ilk s ralarda yer almaktad r.

Asit içerikleri dikkate al narak yap lan 
de erlendirmede; seçilen çe itlerden 
Fellahyemez, Ernar ve A nar tatl ; Kat rba  
mayho Hicaznar ve Ek ilik ek i o
belirlenmi tir.

Çal madan elde edilen sonuçlara göre 
yap lan de erlendirmede nar n Yalova’da ticari 
olarak yeti tiricili inin çok karl  olmayaca  
kan s na var lm t r. Ancak son y llarda slah 
çal malar  sonucu geli tirilen çe itlerin bölgede 
baz mikroklima alanlarda yeti tirilme 
imkânlar n n ara t r lmas  yerinde olacakt r.
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üretim istatistikleri, Ankara. 

(Eri im: Eylül 2011).
oz, Y., 1988. anl urfa’da Yeti tirilen Baz  Önemli 

Punica granatum L.) Çe itlerinin 
Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerinde 
Ara t rmalar. Ondokuz May s Üniv. Fen 
Bilimleri Enst. (Yüksek Lisans Tezi, 
Yay mlanmam ), Samsun. 

Ercan, N., Özvardar, S. ve Bald ran, E., 1991
Çe it Ara t rma Projesi Ara Sonuç Raporu. T.C. 
Tar m ve Köyi leri Bakanl  EgeTar msal 
Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü, Menemen, 
zmir, 30 s.

Onur, C. 2011. Türkiye’de ve Dünyada Nar, 

, Eri im: May s 2011.
Akdeniz Bölgesi Narlar n n 

Seleksiyonu. Çukurova Üniversitesi, 
Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi 
s.121(Yay nlanmam ).

e Tibet H., 1993. Antalya’da nar çe it 

Özgüven, A.I., Çetiner, S., Ak, B.E., Y lmaz, C., 
1997. Güneydo u Anadolu Bölgesinde De i ik 
Nar Çe itlerinin Adaptasyonu Üzerinde 
Ara t rmalar. Ç.Ü.Z.F. Güneydo u Anadolu 

msal ara t rma inceleme ve 
geli tirme proje paketi kesin sonuç raporu Ç.Ü. 
Ziraat Fakültesi Genel Yay n No: 192, 29 s., 

Tibet, H. Ve Onur, C., 1996. Antalya’da nar çe it 

TS 4953 Nar Standard n n Revizyonuna li kin 
Tebli  (D  Ticarette Standardizasyon 2003/11), 



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

ri im: Mart 2011
Yaz c , K. ve  ahin, A., 2011.  Nar n dünya ve 

Türkiye’deki yeri ve önemi, 

, Eri im:Eylül 2011.
Y lmaz, C., 2007. Nar. Hasad Yay nlar  No: 276, 

Hasad Yay nc l k, Ümraniye stanbul, 192 s.
Y lmaz, H., Y lmaz, ., ve Ayano lu, H. 1997. Nar 

Çe itlerinin Adaptasyonu–III, Alata Bahçe 
Kültürleri Ara t rma Enstitüsü, çel (Sonuç 

Y lmaz, H., Y lmaz, . ve Y ld z, 
Çe itleri Adaptasyon (I ) (Sonuç Raporu), Zirai 
Mücadele Ara t rma Enstitüsü, Adana Y lmaz, 
H., en, B. ve Y lmaz A., 1990. Akdeniz 
Bölgesi’nden seçilen narlar n adaptasyonu 
(Sonuç Raporu,). Alata Bah. Kült. Ara t. 

çel.
n, N., Özkaraka , ., Döner, A. 2000. Nar çe it 
ara t rma projesi (sonuç raporu), Ege Tar msal 
Ara t rma Enstitüsü, zmir.

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Tart l  derecelendirmede esas al nan kriterler ve puanlar.
Özellikler Görece puanlar S n f de e

Verim (kg/agaç)

Meyve irili i (g)

Meyve Çatlamas
Çatlama yok                 9

Tane rili i (g)

Çok Koyu K rm z         9     K rm z            5
Koyu K rm z         
Ek i                               1     (asitlik < 1)
Mayho                          3     (asitlik  1
Tatl                                5    (asitlik > 2)

Çekirdek Sertli i
Çok Yumu ak         9      
Yumu ak                 7       Çok sert         1
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Çizelge 2. Denemede yer alan nar çe it ve tiplerine ait fenolojik gözlemler.

Çe it ve tipler Odun gözü 
sürmesi

lk çiçek 
ilk çiçek. çiçek.

Çiçek. 
sararmas dökülmesi

Kat rba
Çekirde
A nar

Ek ilik

Çizelge 3. Nar çe it/tiplerinin 2004 2010 y llar  aras ndaki, ortalama ve kümülatif verimleri
Çe it ve tipler Kümülatif 

Kat rba
Çekirdeksiz
A nar

Ek ilik
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Çizelge 4 Denemede yer alan nar çe it ve tiplerine ait pomolojik özellikler.

Çe it ve tipler a rl

Çiçek 

rand man( kal nl Çek. 
sertli i

Çatlama 
oran

Kat rba
Çekirdeksiz çok yum.
A nar

çok sert
Ek ilik

Çizelge 5. Denemede yer alan nar çe it ve tiplerin baz  teknolojik özellikleri.

Çe it ve tipler

Kabuk üst rengi irili i
S.Ç.K.M

Kat rba
Çekirdeksiz
A nar

Ek ilik
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Çizelge 6. Tart l  derecelendirme sonucu çe it ve tiplerin ald klar  puanlar

Çe it ve tipler
Kümülatif 

(kg/a aç)
irili i çatlamas irili i Çekirdek 

sertli i

Kat rba
Çekirdeksiz
A nar

Ek ilik
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Dondurulmu  ve Güne te Kurutulmu  Yerli ve Yabanc  Baz  Kays  Çe itlerinde 
Fenolik Madde Miktarlar n n ncelenmesi

, Koray Özrenk
.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, Ordu Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri

Özet
Çal mam zda Hasanbey, Hac halilo lu, Wilson Delicious ve Stark Early Orange kay s  çe itlerinin 

dondurulmu  ve güne te kurutulmu  örneklerindeki polifenol içerikleri UV dektörü ile yüksek bas nçl  
s v  kromoto rafisi (HPLC) ve cihaz  kullan larak belirlenmi tir. Elde edilen sonuçlar neticesinde tüm kay s  
çe itlerinin taze, dondurulmu  ve  güne te kurutulmu  örneklerinde Pyrogallol, Kate ol ,klorogenik, Kate in, 

ate in ve  Gallik asit ( g/g kuru madde) tespit edilmi tir. Her kay s  çe idindeki polifenol miktarlar  
istatistiksel olarak birbirinden farkl l k göstermi  (P<0.05)  ve en yüksek miktar taze örneklerde tespit edilmi tir.  
Dondurulmu  örneklerdeki polifenol miktar nda istatistiksel olarak bir de i im olmam t r ancak güne te 
kurutulmu  yerli ve yabanc  tüm kay s  çe itlerindeki polifenol miktar n da yakla k olarak % 25 30’luk bir 
kay p gözlenmi tir. Polifenoller bak m ndan tüm kay s  çe itlerinde en fazla Pyrogallol tespit edilmi tir. 
Hac halilo lu 983 g/ kuru madde olarak tespit edilmi tir. En az miktarda ise kate ol Stark Early Orange 
çe idinde 7 g/ kuru madde olarak tespit edilmi tir 

kay s , çe it, polifenol 

In this study, phenolic contents of Hasanbey, Hac halilo lu, Wilson Delicious and Stark Early

chlorogenic, catechin, epigallocatechin and gallic acid ( g/g dried samples). Statistical deviation were note and 

in all samples, 983 g/dried samples were observed in Hac halilo lu. The less abundant phenolics, catechol was 
found by 7 % g/ dried samples in Stark Early Orange.

Giri
Kay s , sert çekirdekli meyve türleri 

aras nda önemli yeri bulunan bir meyve türüdür. 
Kay s  bitkiler aleminin Rosales tak m n n 
Rosaceae familyas n n Prunoideae
familyas n n Prunus cinsi içerisinde yer al r 
(Gülcan ve ark, 2001)

Kay s  bile imi itibari ile fonksiyonel 
özellik ta yan g dalardan biri olarak 
nitelendirilmektedir ve tüketiminin sa l kl  
ya amda önemli yer tuttu u belirtilmektedir.
Kay s  önemli provitamin olan karotenoidler için 

vücutta serbest radikallerin neden oldu u hasara 
kar  hücre korumada önemeli rol oynayan 
antioksidanlard r. Kay s , yüksek düzeylerde 
antioksidan ve fenolik madde içermektedir. 
Serbest radikal hasarlar na kar  vücudun 
savunma mekanizmas n n güçle
ya l l n geciktirilmesi ve hastal klarda 
korunmada fonksiyonel bir g da olan kay s n n 
sa l kl  ve kaliteli bir ya am için topluma 
önerilebilece i rapor edilmi tir. Fenolik 
maddeler do al antioksidanlar n en önemli 
gruplar n  olu tururlar (Mour
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özellikleri sebebi ile kronik hastal klar  
hafifletme özellikleri vard r (Gardner ve ark., 
2000). Fitokimyasallar n içerik ve miktarlar  
farkl d r, fakat bu durum; gün na, topra a, 

gunla ma durumuna, tar m bölgesine 
ve meyve çe idi gibi de i ik faktörlere ba l d r 
(Haris,  1997). Antioksidan içeri i meyve ve 
sebzelerin kalitesi aç s ndan önemli bir 
parametre haline geldi i için; hasat sonras nda 
antioksidan içeriklerindeki de i imler
de erlendirilmesi son derece dikkat çeken bir 
konu olmu tur (Zavala ve ark, 2004).

Fenolik bile ikler, ikinci bitki 
metabolitleridir. Meyvelerdeki bu bile iklerin 
bile imi her bir tür ve çe it için karakteristiktir. 
Nicel farkl l klar meyve çe idine, türüne, 
olgunla ma safhas na ve çevresel artlara ve 
meyve olgunlu una ba l d r.

Kay s  meyveleri zengin karotenoid 
kaynaklar d r. Özellikle 
karotenoid içeri inin % 50’ den fazlas n  
içermektedir  (Radi ve ark, 1997). 

Yap lan bir çal mada de i ik kay s  
çe itlerinde polifenol düzeylerine bak lm  ve 
klorogenik asitin kay s da en fazla bulunan 
polifenol oldu u rapor edilmi tir (Macheix ve 
ark, 1990). Kay s da di er polifenolik 
bile iklerin; neokloregenik asit, kaffeik asit, p

ferulik asidin, hatta kate in ve 
epikate inin de bulundu u tespit edilmi tir (Arts 
ve ark, 2000).  Kay s daki flavonollardan olan 
kaemferol ile kuarçetin, rutinozit ve glikozit 
( eker) formda yo un bir ekilde meydana 
gelirler. Bununla birlikte kuarçetin 
(rutin)  kay s da fazla bulunmaktad r (Uzelak ve 
ark, 2005). Hatta baz  kay s  çe itlerinde 

edilmi tir (Fernandez ve ark., 1992). Fakat 
kay s  meyvelerinde farkl  olgunla ma 
a amalar ndaki biyokimyasal de i ikliklerle 
ilgili çok az çal ma bulunmaktad r. Amino 
asitler olgunla maya  do ru azalm t r ve eriyen 
karbonhidratlar artm t r (Sharaf  ve ark, 1989).  

rutinozit miktar  
de i mi tir ve kuarçetin rutinozit 11 kay s  
çe idinin 3. olgunla ma a amas ndada elde 
edilmi tir (Garcia

Kay s , erik ve eftali kaemferol ve 
kuarçetin türevlerini önemli miktarda içerirler 
(Bengoecha ve ark, 1997).  Ba l ca eftalide 
kaemferol ve kuarçetinin 3

glukosidini içerirler. Klorogenik asit kay s da 
çok bulunan fenoldür ve rutinde yo un bulunan 
bir flavonoidir. Kay s  di er polifenollerden (+)–
kate in, ( – epikate in ve prosiyanidinleri de 
içerir, flavonoidlerin büyük k sm  kabuk 
bölgesinde, klorogenik asit et k sm nda 
toplanm t r. Geleneksel tar m üretim yöntemleri 
ile üretilen ürünlerde fenolik bile iklerin 
seviyesinin insan sa l  için gerekli olandan 
daha dü ük oldu u konusunda artan bir görü  
vard r. Geleneksel tar msal yöntemlerindeki 

stisit ve gübre seviyeleri bitkilerdeki do al 
fenolik üretimi da l m n  etkilemektedir 

böcek ve otçul zararl lar n bask lar  bitkilerin 
beslenme seviyelerinde etkilidirler. Örne in 
topraktaki azotun artmas  
içeri ini art rmaktad r (Lacosio ve ark., 1984). 
Hâlbuki topraktaki dü ük fosfordan dolay  eker 
içeri i artmaktad r. Ancak farkl  kültürel 
uygulamalar n n etkilerinin bitkilerdeki ikinci 
metabolitlerin üretimine etkileri ile ilgili çok 
bilgi bulunmaktad r (Brandt ve Molgaard, 2001).

Antioksidanlar bak m ndan zengin 
g dalar, kalp hastal klar  çe itli kanser tipleri 

iltihapl  hastal klar n yan  s ra ya lanma ile 
olu an tüm hücresel sorunlar
2000) önlenmesinde etkin rol oynamaktad r. 
Ara t rmac lar, 
virüsü olan hastalarda, klinik belirtilerin 
ba lamas n  geciktirdi ini antosiyaninlerin de 
kalbi besleyen kroner damarlar n t kanmas n  ve 

i riskini azaltt n  belirtmi lerdir.

Materyal ve Yöntem
Malatya meyvecilik Ara t rma 

Enstitüsüne ait kay s  koleksiyon bahçesinde 
bulunan ve 8 x 8 m. aral k ve mesafede dikilmi  
15 ya nda ve Hasanbey, Hac halilo lu, Wilson 

ge a açlar ndan, 
a ac n tamam n  yans tmas  için,  kay s lar her 
bir a ac n kuzey, do u, bat  ve güney 
k s mlar ndan al nm t r. Kay s  çe itlerinden 
örnekleme yapmak için her çe idin 3 ayr  
a ac ndan ayr  ayr  al nan taze kay s  
numuneleri kullan lm t r. Bu kay s  çe itlerinin 
bir k sm   
dondurucuda saklanm , bir k smada direk 
güne te kurutulmu tur. Daha sonra 
analizlenmi tir.
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Nem tayini için, petri kaplar na koyulan 5 
g homojen hale getirilmi  örnekler etüve 
yerle tirilmi  ve etüvün s cakl  yava  yava  
103±2 C’a getirilerek 3
kurutma kaplar  desikatöre al nm  ve so umas  
beklenmi tir. Daha sonra tart lan örneklerde % 
nem miktarlar  hesaplanmak kayd yla polifenol 
miktarlar  tayin edilmi tir.

Kay s  örnekler
ekstraksiyonu için  Dionex ASE
h zland r lm  ekstraksiyon cihaz  kullan lm t r 
250 g kay s  örnekleri al n p metanol:su:TBHQ 
(70:30:0.1) çözücü kar m nda 60 ºC s cakl kta, 
1500 psi bas nçta  60 dk ekstrakte edilmi tir. 

siyon i leminde ortama stabilizatör ve 
antioksidant madde olarak TBHQ kat lm t r ve 
0.25 ’lik filtrelerde süzülmü tür. Polifenoler 
çok h zl  bir ekilde oksidasyona u rad klar  için 
vakumlu evaparatörde tamamen kurutulmu tur 

: % 50)  kar m  
ile 2 ml ye seyreltirmi  ve tekrar 0.25 ’lik 
filtrelerden geçirilmi tir.

Polifenol standartlar n n haz rlanmas  için 
0.001 g polifenol deiyonize saf suda çözülmü  
ve hacim metanol:saf su (1:1) ile 1ml’ye 
tamamlanarak 1000 mg/L deri imind
polifenol stok çözeltileri haz rlanm t r. Her bir 
polifenolden Pyrogallol, kate ol,Epigallokate in, 

20, 40 mg/L içerecek ekilde standart çözelti 
kar m  haz rlanm t r.

Serisi yüksek performansl  s v  kromato rafi 
(HPLC) cihaz  kullan lm t r. Dedektör olarak 
DAD, UV kullan lm t r. Ters fazl  ACE 5 C
A11608 (250x4.6mm,ID) ay rma kolonu 
kullan lm t r. 

Asetik asit % 25 Asetonitril: % 72 su) eklindeki 
çözgen kar m  kullan lm t r. Bu gradient 
profili Çizelge 1. de verilmi tir.

Sonuçlar n istatistiksel 
de erlendirilmesinde SPSS 16.0 program nda 

ile yap lm t r. 

Bulgular ve Tart ma
Hac halilo lu, Hasanbey Wilson 

Delicious ile stark early orange kay s  çe itleri 
taze, dondurulmu  ve güne te kurut lmu  

örneklerindeki polifenol içerikleri UV
dedektörü ile yüksek bas nçl  s v  kromoto rafisi 
(HPLC) ve cihaz  kullan larak belirlenmi tir

Yerli ve yabanc  kay s  örnekleri, 
pyrogallol düzeyleri bak m ndan incelendi inde 
Hac halilo lu, Hasanbey Wilson Delicious ile 
stark early orange taze, dondurulmu  ve güne te 
kurutulmu  örneklerinde pyrogallol
miktarlar n n istatistiksel olarak birbirinden 
farkl  oldu u belirlenmi tir (p<0.05). Taze 
örnekler içerisinde en yüksek pyrogallol miktar  
Hac halilo lu  (983 /gram kuru madde) 
çe idinde bulunurken, en dü ük düzeydeki 
pyrogallol miktar  ise stark early 

/gram kuru madde) çe idinde tespit edilmi tir. 
Dondurulmu  örneklerdeki pyrogallol 
miktar nda istatistiksel olarak fark gözlenmemi  
ancak güne te kurutulmu  örneklerin tümünde 
pyrogallol miktar nda bir azalma görülmü tür. 

Yerli ve yabanc  kay s  örnekleri kate ol 
düzeyleri bak m ndan incelendi inde 
Hac halilo lu, Hasanbey Wilson Delicious ile 
stark early orange taze, dondurulmu  ve güne te 
kurutulmu  örneklerinde kate ol miktarlar n n 
istatistiksel olarak birbirinden farkl  oldu u 
belirlenmi tir (p<0.05). Taze örnekler içerisinde 
en yüksek kate ol miktar  Hac halilo lu 
(44 /gram kuru madde) çe idinde bulunurken, 
en dü ük düzeydeki pyrogallol miktar  ise stark 
early orange (7 /gram kuru madde) çe idinde 
tespit edilmi tir. Dondurulmu  örneklerde
kate ol miktar nda istatistiksel olarak fark 
gözlenmemi  ancak güne te kurutulmu  
örneklerin tümünde kate ol miktar nda bir 
azalma görülmü tür.

Yerli ve yabanc  kay s  örnekleri 
klorogenikasit düzeyleri bak m ndan 
incelendi inde Hac halilo lu, Hasanbey 

dondurulmu  ve güne te kurutulmu  
örneklerinde klorogenik asit miktarlar n n 
istatistiksel olarak birbirinden farkl  oldu u 
belirlenmi tir (p<0.05). Taze örnekler içerisinde 
en yüksek klorogenik asit miktar  Ha
(228 /gram kuru madde) çe idinde bulunurken, 
en dü ük düzeydeki klorogenik miktar  ise 
Hac halilo lu (61 /gram kuru madde) çe idinde 
tespit edilmi tir. Dondurulmu  örneklerdeki 
klorogenik miktar nda istatistiksel olarak fark 
gözlenmemi  ancak güne te kurutulmu  
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örneklerin tümünde klorogenik miktar nda bir 
azalma görülmü tür. 

Yerli ve yabanc  kay s  örnekleri kate in 
düzeyleri bak m ndan incelendi inde 
Hac halilo lu, Hasanbey Wilson Delicious ile 
stark early orange taze, dondurulmu  ve güne te 

utulmu  örneklerinde kate in miktarlar n n 
istatistiksel olarak birbirinden farkl  oldu u 
belirlenmi tir (p<0.05). Taze örnekler içerisinde 
en yüksek kate in miktar  Wilson Delicious (399 

/gram kuru madde) çe idinde bulunurken, en 
dü ük düzeydeki kate in miktar  ise Hasanbey 
(32 /gram kuru madde) çe idinde tespit 
edilmi tir. Dondurulmu  örneklerdeki kate in 
miktar nda istatistiksel olarak fark gözlenmemi  
ancak güne te kurutulmu  örneklerin tümünde 
kate in miktar nda bir azalma görülmü tür. 

nc  kay s  örnekleri 
Epigallokate in düzeyleri bak m ndan 
incelendi inde Hac halilo lu, Hasanbey Wilson 

dondurulmu  ve güne te kurutulmu  
örneklerinde Epigallokate in miktarlar n n 

kl  oldu u 
belirlenmi tir (p<0.05). Taze örnekler içerisinde 
en yüksek Epigallokate in miktar  stark early 
orange (189 /gram kuru madde) çe idinde 
bulunurken, en dü ük düzeydeki Epigallokate in 
miktar  ise Wilson Delicious (38 /gram kuru 
madde) çe idinde tespit edilmi tir. Dondurulmu  
örneklerdeki Epigallokate in miktar nda 
istatistiksel olarak fark gözlenmemi  ancak 
güne te kurutulmu  örneklerin tümünde 
Epigallokate in miktar nda bir azalma 
görülmü tür.

Yerli ve yabanc  kay s  örnekleri Gallik 
asit düzeyleri bak m ndan incelendi inde 
Hac halilo lu, Hasanbey Wilson Delicious ile 
stark early orange taze, dondurulmu  ve güne te 
kurutulmu  örneklerinde Gallik asit 
miktarlar n n istatistiksel olarak birbirinden 
farkl  oldu u belirlenmi tir (p<0.05). Taze 
örnekler içerisinde en yüksek Gallik asit miktar  
Hasanbey (127 /gram kuru madde) çe idinde 
bulunurken, en dü ük düzeydeki Gallikasit 
miktar  ise stark early orange (14 /gram kuru 
madde) çe idinde tespit edilmi tir. Dondurulmu  
örneklerdeki Gallik asit miktar nda istatistiksel 
olarak fark gözlenmemi  ancak güne te 
kurutulmu  örneklerin tümünde Gallik asit 
miktar nda bir azalma görülmü tür.

Sonuç
Fitokimyasallar n içerik ve miktarlar  gün 

na, topra a, mevsim, olgunla ma durumuna, 
tar m bölgesine ve meyve çe idi gibi de i ik 
faktörlere ba l d r (Haris,  1997) çal mam zdaki 
analizlenen tüm kay s  çe itlerinde yukar da 
belirtilen tüm arlar ayn  olmas na ra men çe it 
özelli ine ba l  olarak tespit edilen fenolik 
madde miktarlar nda de i iklik tespit edilmi ti
Baz  fenolik maddelerin miktarlar  yerli 
çe itlerde yüksek bulunurken, di er baz  
fenoliklerde yabanc  çe itlerde yüksek 
bulunmu tur. Ayr ca dondurulan kay s larda 
fenolik madde miktarlar nda de i im olmam  
ancak güne te kurutulan örneklerde fenolik 

dde miktarlar nda azalmalar gözlenmi tir.

 –

Zetchrift fu¨r Lebensmmitel Untersuchung und 
 –

: –
Gülcan, R., M s rl , A., Eryüce, N., Demir, T., ve 

Sa lam, H., 2001. Kay s  Yeti tiricili i. zmir. 
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quality as affected by nitrogen nutrition. n 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. HPLC Analizi Ak  emas
Analiz süresi Çözgen  A Çözgen B Ak  h z  S cakl k

ekil 1. Yerli ve yabanc  kay s  çe itlerindeki Pyrogallol miktar
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ekil 2. Yerli ve yabanc  kay s  çe itlerindeki kate ol  miktar

ekil 3. Yerli ve yabanc  kay s  çe itlerindeki klorogenikasit miktar
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ekil 4. Yerli ve yabanc  kay s  çe itlerindeki kate in miktar

ekil 5. Yerli ve yabanc  kay s  çe itlerindeki Epigallokate in miktar
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ekil 6. Yerli ve yabanc  kay s  çe itlerindeki Gallikasit miktar
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Çanakkale Yöresinde Yeti tirilen “E me” Ayva Çe idinde Hasat Sonras  
Methylcyclopropane Uygulamalar n n Meyve Kalitesine Olan Etkileri

Kenan Kayna , ennur Kocakurt , Mustafa Sakalda
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal mada; 15 gün aral klarla 3 farkl  dönemde hasat edilen E me ayva çe idine ait meyvelerde hasat 

sonras  MCP) uygulamalar n n depolama süresince meyve kalitesine olan etkileri 
incelenmi tir.  Bu amaçla Çanakkale bölgesinden 3 farkl  dönemde hasat edilen meyveler;  312,5, 625 ve 1250 
ppb dozlar nda 1 MCP uygulamas  yap larak –1°C s cakl k ve %85–90 oransal nemde s ras yla 2, 4 ve 6 ay 
süreyle depolanm lar ve her depolama döneminden sonra 18°C 22°C s cakl kta 7 gün raf ömrüne tabi 
tutulmu lard r. Her depolama ve raf ömrü süreci sonunda meyvelerde a rl k kayb , meyve eti sertli i, suda 
çözünür kuru madde oran  ve iç kararmas  oran  gibi baz  kalite özellikleri incelenmi tir. Elde edilen sonuçlar 
do rultusunda depolamada kalite özelliklerinin korunumu 1. ve 2. hasat dönemine ait meyvelerde daha yüksek 
düzeyde gerçekle irken; MCP uygulamas  kalite kay plar n  önleyerek, 120 gün depolama 
için yeterli bulunmu tur. 180 gün süren depolamada hem kalite özellikleri hem de iç kararmas n  önlemesi 
yönünden 1250 ppb 1 MCP uygulamas  en iyi sonucu vermi tir. Bunun yan nda depolama süresi kalite 
kay plar n n olu umu dahilinde önemli bir faktör olmu tur.  

a, kalite, hasat zaman .

“E me” Quince Variety Grown in Çanakkale Region

–1°C temperature and 85–
humidity conditions for 2, 4 and 6 months respectively. After each storage period, fruits were kept at 18°C 22°C 

i
(Cydonia vulgaris Pers.), yumu ak 

çekirdekli meyve grubunda olup ülkemizde taze, 
reçel, marmelat yap lm  ekliyle sevilerek 
tüketilen bir meyvedir. Önemli ayva üreticisi 
ülkeleri inceledi imizde ilk s rada Türkiye’nin 
yer ald  görülmektedir. Ayva yeti tiricili inin 
yo un olarak yap ld  bölgelerin ba nda 
Marmara Bölgesi gelir ve “E me ayvas ” olarak 
bilinen ayva çe idi de ulusal ve uluslararas  üne 
sahip bir çe ittir. Ayva yeti tiricili inin yo un 

olarak yap ld  bölgelerde, üretim fazlas  
velerin depolanmas  zorunlu olmaktad r 

(Türk, 1985). Ayva, yumu ak çekirdekliler 
içerisinde hasat öncesi ve sonras  özellikleri 
hakk nda çok az bilginin bulundu u bir 
meyvedir. Ülkemizde hasat zaman  çe itlere 
ba l  olarak Eylül ortalar ndan Ekim ay n n 

nuna kadar sürmektedir. Ayva meyvesi 
klimakterik gösteren ve dü ük etilen üreten 
ancak etilene hassas meyveler içerisinde yer 
almaktad r (
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–4°C s cakl k ve 
–90 oransal nem ko ullar nda 2 3 ay ba ar l  

bir ekild
Pentzer, 1982; Kader, 1996). Ülkemizde 0 –4°C 
s cakl k ko ullar nda muhafaza edilen ayvada, 
derim ve depo ortam ko ullar  iyi ayarlanmad  
takdirde fizyolojik bozulmalar n oran  artmakta 
ve bu durum meyve ihracat nda öne
sahip olan ayvan n, pazar pay n n azalmas na 
neden olmaktad r (Türk, 1992; Türk ve 
Memiçcio lu, 2003). 

türlerinde genel anlamda etileni inhibe edici 
özelli i olan bir kimyasald r (Sisler ve Serek, 

CP, ticari ad yla Smartfresh
sonras nda olgunla may  kontrol eden 
uygulamalar içinde en uygulanabilir ve etkili 

konuda yap lan çe itli çal malar da bu görü ü 
desteklemektedir. Buna göre; 1
anlamda etilen reseptörlerini tutar ve etilen 
ba lanmas  engellenerek aktivasyonu 
gerçekle mez. 1
uygulama konsantrasyonu; ürüne, zamana, 
s cakl a ve uygulama biçimine göre 
de i iklikler gösterir (Watkins, 2002).

Çal man n amac ; yörede yayg n 
yeti tiricili i yap lan E me ayva çe idinin 
depolanmas nda kar la lan sorunlar n 
çözümüne yönelik olarak erken ve geç hasad n 
sak ncalar  ile meyvelerin kalite kayb  
olmaks z n ba ar l  bir ekilde depolanmalar nda 

kullan m olanaklar n  ortaya koymakt r. 

Materyal ve Yöntem

2009 depolama döneminde 
yürütülen bu çal mada; Çanakkale–
yöresinde özel üretici bahçesinde yer alan 9 ya l  
E me ayva çe idine ait a açlardan, 15 Eylül’d
ba layarak 15 gün arayla 3 farkl  olgunluk 
düzeyinde hasat edilen meyveler kullan lm t r. 
Farkl  hasat dönemlerinde yap lan hasatta meyve 
kabuk zemin renkleri esas al nm , her hasatta 
hemen ayn  büyüklükteki meyveler seçilip hasat 
edilmi tir. 

nras  uygulamalar ve depolama
Farkl  olgunluk dönemlerinde hasat edilen 

E me ayva çe idine ait meyveler hasattan 24 
saat sonra ve 24 saat süreyle 10°C s cakl kta 

Velcro fan düzene i yard m yla gaz s zd rmaz 
ve 1250 ppb dozlar nda 

MCP uygulamas  yap larak 
depolamaya al nm t r. Uygulama yap lmayan 
meyveler kontrol olarak de erlendirilmi tir. 
Uygulamalardan hemen sonra ÇOMÜ Ziraat 
Fakültesi So uk Hava Depolar nda 0°C 1°C 
s cakl k ve %85 90 oransal nem ko ullar nda 2, 

ve 6 ay süreyle depolanm lard r. Her 
depolama süresinden sonra meyveler 18°C 
22°C s cakl k ve %50
ko ullar nda 7 gün raf ömrüne tabi 
tutulmu lard r. 
ncelenen kalite özellikleri

A rl k kayb :

sonra tart larak ( lk A rl k Son A rl k) / lk 
A rl k) x 100 esas na göre (%) de er olarak 
belirlenmi tir.
Meyve eti kahverengile mesi: Tekerrürler esas 
al narak uygulama yap lan ve yap lmayan 
örneklerde meyve say s  esas al narak iç 
kararmas  (%) de er olarak belirlenmi tir.  
Meyve Eti Sertli i (MES):
düzlemi çevresinde kar l kl  olarak 2 noktadan 
kabuk ç kar lan bölgede “Effe gi” el 
penetrometresi ile 11 mm çapl  uç kullan larak 
(kg) de eri esas al narak belirlenmi tir.
Suda çözünür kuru madde oran  (SÇKM):
Meyve örneklerinin suyunda e
kullan larak do rudan (%) de er olarak 
saptanm t r. 
statistiksel analizler

Çal ma; tesadüf bloklar  deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

çekle tirilmi  ve her tekerrürde 10 adet ayva 
meyvesi kullan lm t r. Elde edilen bulgular 
“Minitab 15” istatistik paket program nda 
ANOVA çoklu kar la t rma testine tabi 
tutularak p=0,05 düzeyinde LSD çoklu 
kar la t rma testine tabi tutulmu lard r. 

lgular ve Tart ma
A rl k kayb

Çal ma bulgular m za göre erken hasat 
dönemine ait meyvelerin 6 ay süren 
depolanmas nda 60, 120 ve 180 gün sonra 
yap lan de erlendirmelerde ortalama a rl k 
kayb  de erleri yönünden önemli (p<0,05) 
farkl l k saptanm t r (Çizelge 1). Do al olarak 
depolama süresi uzad kça a rl k kayb  art  
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yükselmi tir. E me ayva çe idinde erken yap lan 
hasada ait meyvelerde 180 gün sonra ortalama % 
8,7 a rl k kayb na ula lm t r. lgili Çizelge 
1’in incelenmesinden görülece i gibi, 

velerin a rl k kayb  de erleri 1
uygulamalar nda farkl l k göstermi tir. 
Uygulama dozlar na ait ortalamalar aras ndaki 
farkl l k önemli (p<0,05) bulunmu tur. 
Depolama süresince 1 MCP uygulama dozlar na 
göre a rl k kayb  de erleri önemli farkl l k 
göstermi tir. Di er deyimle depolama süresi x 
uygulamalar interaksiyonu önemli (p<0,05) 
bulunmu tur. 1 MCP uygulamalar n n 2. hasat 
dönemindeki meyvelerin a rl k kayb na etkileri 
yönünden 1. hasada benzer sonuçlar elde 
edilmi tir (Çizelge 2). Buna göre depol
süresi ortalamalar  ve uygulama ortalamalar  
aras nda önemli (p< 0,05) farkl l klar 
saptanm t r. Buna göre yine depolama süresi 
uzad kça a rl k kayb  de erlerinde yükselmeler 
görülmü tür. Ayn  eklide kontrol meyvelerine 
göre 1 MCP uygulamalar  a rl k kayb n  önemli 
(p< 0,05) düzeyde azaltm t r. Bu hasada ait 
meyvelerde a rl k kayb  yönünden interaksiyon 
yine önemli (p< 0,05) düzeyde olmu tur. Buna 
ek olarak; 3. dönemde hasat edilen meyvelerde 
de uygulamalar ve depolama süreleri 
ortalamalar  aras ndaki farkl l k önemli (p< 
0,05) bulunmu tur. Yine depolama süresi 
uzad kça a rl k kayb  artm  ve kontrole göre 
özellikle 625 ve 1250 ppb dozlar nda 1
uygulamalar  a rl k kayb n  önemli düzeyde 
azaltm t r. ki faktörün interaksiyonu da önemli 

05) bulunmu  di er deyimle bu hasat 
dönemine ait meyvelerde de depolama süresince 
a rl k kayb  uygulamalara ba l  olarak 
de i mi tir (Çizelge 3). 

Bulgular m za göre genel olarak her 
olgunluk döneminde 625 ve 1250 ppb 
dozlar nda 1 MCP uygulamalar  a rl k kayb n  
önemli düzeyde azaltm t r. 1 MCP’nin bu etkisi 
tüm olgunluk metabolizmas n n yava lad n  
göstermektedir. 312,5 ppb dozu a rl k kayb na 
önemli etkide bulunmam t r. Di er yandan 
E me ayva çe idinde depolama süresi uzad kça 
a rl k kayb  de erlerinde art  görülmesi de 
elde edilen genel bir sonuçtur ki bu beklenen 
do al bir geli medir (Karaçal , 2002). Hasat 
dönemlerine göre genel bir de erlendirme 
yap lacak olursa erken hasat döneminde a rl k 
kayb  de erlerinin daha yüksek olmas  da di er 

ve sebzelerde de görülen bir sonuçtur 
(Dokuzo uz ve Karaçal , 1976; Kayna  1987). 

MCP uygulamalar n n a rl k kayb na etkileri 
avokado üzerinde meydana gelen etkiler ile 
paralellik göstermi tir (Jeong ve ark., 2002).
Meyve eti sertli i (MES)

ve sebzelerin so ukta 
muhafazas nda dayan kl l n ifadesi olan MES 
de eri yönünden 1.dönemde hasat edilen 
meyvelerde depolama süresi ve uygulama 
ortalamalar  yönünden önemli (p< 0,05) 
farkl l klar saptanm t r (Çizelge 4). Depolama 
süresi uzad kça MES’de önemli azalmalar 
olmu tur. Ba lang çta 13,68 kg olan MES de eri 
60 gün sonunda 13,11 kg’a, 120 gün sonra 12,83 
kg’a ve 180 gün sonra 12,28 kg de erine 
dü mü tür. Bu azalmalar depolama süreleri 
sonunda 7 gün raf ömrü süresincede devam 
etmi tir. Buradan gene
dozlar nda 1 MCP uygulamalar n n MES’deki 
azalmalar  önemli düzeyde önledi i söylenebilir. 
Ancak depolama süresince MES’deki azalmalar 
uygulamalara ba l  olarak de i mi tir. Di er 
deyimle uygulama ve depolama süresi 
interaksiyonu önemli (p< 0,05) ç km t r. lgili 
çizelge incelenecek olursa 180 gün depolama 
sonunda 625 ve 1250 ppb dozlar nda 1
uygulamalar n n sertlikteki azalmalar  önledi i 
daha belirgin olarak görülebilir. 
E me ayva çe idinin 2. dönemde ve 3. dönemde 

len meyvelerinin depolanmas  ve 1
MCP uygulamalar nda da benzer sonuçlar elde 
edilmi tir (Çizelge 5 ve 6). Di er taraftan, 3 
hasat döneminin de erlendirilmesinde genel 
olarak olgunlu un ilerlemesiyle MES 
de erlerinde azalma oldu u ve ileri olgunluk 
döneminde depolama süresince MES 
de erindeki azalman n daha h zl  
gerçekle ti idir. 2. ve 3. dönemde hasat edilen 
meyvelerde süre ve uygulama ortalamalar  
aras nda önemli (p<0,05) düzeyde farkl l k 
saptanm t r. Yine bu iki faktörün interaksiyonu 
da önemli (p<0,05) ç km t r. 

Özellikle optimum hasat zaman na ait 
meyvelerde meyve eti sertli i kapsam nda elde 

ve Avrupa armutlar nda (Mitcham ve ark., 2001) 
elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. 
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Suda çözünür kuru madde oran  (SÇKM)
Özellikle klimakterik gösteren yumu ak 

çekirdekli meyvelerde olgunla man n önemli bir 
göstergesi olan SÇKM de eri ayn  zamanda 
içeri indeki ekerler nedeniyle meyvenin 
tad nda da önemli rol oynamaktad r. 
Çal mam zda SÇKM de eri yönünden 
1.dönemde hasat edilen meyvelerde depolama 
süresi ve uygulama ortalamalar  yönünden 
önemli (p< 0,05) farkl l klar saptanm t r 
(Çizelge 7). Muhafaza süresi uzad kça SÇKM 
de erinde önemli art lar saptanm t r. Meyvede 
mevcut bulunan ni astan n zama
ekerlere dönü ümü sonucu gerçekle en bu art  

karakteristik olmu tur. Depolama dönemleri 
süresince hemen hemen do rusal bir art  
saptanmas na kar l k raf ömrü süresince art  
oran  dü mü tür. 625 ve 1250 ppb dozlar nda 1
MCP uygulamalar n n SÇKM de erinde art lar 
dolay s yla olgunla may  önemli düzeyde 
önledi i söylenebilir. Depolama süresince 
uygulama ve depolama süresi interaksiyonu 
önemli (p<0,05) düzeyde saptanm t r. 
SÇKM’deki art lar uygulamalara ba l  olarak 
de i mi tir. lgili çizelge
gün depolama sonunda 625 ve 1250 ppb 
dozlar nda 1 MCP uygulamalar n n SÇKM’deki 
art lar  önledi i daha belirgin olarak görülebilir. 
Raf ömrü çal mas nda da genel olarak 
depolamaya göre yakla k %1 art lar 
saptanm t r. Yüksek s cakl klarda 
olgunla man n h zlanmas  beklenen do al bir 
sonuçtur. Ancak 1 MCP uygulamas n n 625 ve 
1250 ppb dozlar nda art  de eri daha dü ük 
gerçekle mi tir. E me ayva çe idinin 2. ve 
3.dönemde hasat edilen meyvelerinin 
depolanmas  ve 1 MCP uygulamalar nd
edilen bulgular benzerdir (Çizelge 8 ve 9). 
SÇKM de erlerinde genel olarak olgunlu un 
ilerlemesiyle art  göstermi tir. 2. ve 3.dönemde 
hasat edilen meyvelerde süre ve uygulama 
ortalamalar  aras nda ve bu faktörlerin 
interaksiyonlar  önemlilik (p<0,05) göstermi  ve 
SÇKM’deki art lar uygulamalara ba l  olarak 
de i mi tir. Elde edilen bulgular do rultusunda 
etkin olarak saptanan iki dozun SÇKM üzerinde 

örtü mektedir (Watkins ve ark., 2000). 
gile mesi

kahverengile mesi ayva 
depolamas nda kar la lan en büyük fizyolojik 

sorun olup ticari olarak büyük kay plara neden 
olmaktad r. Elde edilen bulgulara göre; erken 
hasat dönemindeki meyvelerde sadece kontrol 

gulanm  
meyvelerde 180 gün depolama ve sonras ndaki 
raf ömrü sonunda m kararmas  
görülmü tür ( ekil 1). kinci hasat döneminde 

kararmas  
yönünden daha farkl  sonuçlar elde edilmi tir 
( ekil 2). Bu meyvelerde dikkat çeken bir 
noktada raf ömrü süresince meyve eti kararma 
oran ndaki art  1.dönemde hasat edilen 
meyvelere gore daha yüksek oranlarda 
gerçekle mi tir. 

Son hasat dönemde hasat edilen 
meyvelerde ise iç kararmas  yönünden daha 
önceki di er hasatlara göre daha yüksek oranlar 
saptanm t r. Örne in bu hasatta hiç uygulama 
yap lmayan  ve 312,5 ppb uygulamas  yap lan 
örneklerde depolaman n ilk 60 günü sonunda iç 
kararmas  görülmü tür ( ekil 3). Bu dönemden 
sonra da meyve eti karamas nda yüksek oranda
art  gerçekle mi tir. Yukar da ifade edildi i 

kararmas  olgunlukla yak ndan 
ili kili olup hasat geciktikçe meyvelerin daha 
duyarl  oldu u ortaya ç km t r. Genel olarak 1
MCP maddesinin meyvelerde olgunla may  
önledi i hasat dönemlerinde elde edilen iç 
kararmas  ilgili bulgular m zla örtü mektedir. 
Olgunla man n yava lamas  dolay s yla iç 
kararmas n n azalmas  PVC streç film 
uygulamalar na tabi tutulan ayva meyvelerinde 
de saptanm t r (Kuzucu ve ark., 2005).

Sonuç
E me ayva çe idinde dep

dayan kl l n korunmas  ve kalite kayb n n 
izlenmesi yönünden a rl k kayb , MES, SÇKM, 
meyve eti kararmas n n önem ta yan 
parametreler oldu u sonucuna var lm t r. Di er 
taraftan tüm hasat dönemleri kapsam nda 
depolama süresinin kalite üzerine öneml
düzeyde etkili oldu u tespit edilmi tir. Di er 
taraftan; depolamada kay plar  önlemek ve 
ya lanmay  yava latmak amac yla 1
maddesinin yukar da say lan özellikler 
yönünden olumlu sonuç verdi i ve ticari 
anlamda kullan labilece i saptanm t r. Ancak 
çal mam zda kullan lan 312,5 ppb’ lik dozun 
hiçbir etkisinin bulunmad , 625 ve 1250 ppb’ 
lik dozlar n ise daha ba ar l  bulundu u tespit 
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edilmi tir. Meyve eti kararmas n n ayvada 
depolamay  s n rland ran en önemli bir özellik 
olmas  nedeniyle ve bu özellik üzerine 1250 
ppb’ lik dozun di er dozlara göre etkisinin çok 
daha belirgin oldu una ait bulgular m z, bu 
dozun öneri doz olarak sunulmas n  
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Birinci dönemde hasat edilen ve farkl  1 MCP uygulamalar na tabi tutulmu  E me ayva 
çe idi meyvelerinde depolama süresince a rl k kayb ndaki de i imler (%). 

Depolama süresi (gün)

Depo Sür

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 0,6153. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder.
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Çizelge 2. kinci dönemde hasat edilen ve farkl  1 MCP uygulamalar na tabi tutulmu  E me ayva 
çe idi meyvelerinde depolama süresince a rl k kayb ndaki de i imler (%). 

süresi (gün)

Süresi Ort.

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 0,6006. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder.

Çizelge 3. Üçüncü dönemde hasat edilen ve farkl  1 MCP uygulamalar na tabi tutulmu  E me ayva 
çe idi meyvelerinde depolama süresince a rl k kayb ndaki de i imler (%).

Depolama süresi (gün)

Süresi Ort.

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 0,4837. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder.

Çizelge 4. Hasat döneminde hasat edilen farkl  1 CP uygulamalar na tabi tutulmu  E me ayva çe idi 
meyvelerinde depolama süresince meyve eti sertli indeki de i imler (kg).

Depolama Süresi (gün)

J

J

Süre Ort.

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 0,219. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder.

Çizelge 5. Hasat döneminde hasat edilen farkl  1 MCP uygulamalar na tabi tutulmu  E me ayva çe idi 
meyvelerinde depolama süresince meyve eti sertli indeki de i imler (kg).

Depolama Süresi (gün)

Süre Ort.

gulama*Depolama süresi: 0,1433. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder.
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Çizelge 6. Hasat döneminde hasat edilen farkl  1 MCP uygulamalar na tabi tutulmu  E me ayva çe idi 
meyvelerinde depolama süresince meyve eti sertli indeki de i imler 

Depolama Süresi (gün)

M 

11,564F  
Süre Ort.

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 0,1424. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder.

Çizelge 7. Hasat döneminde hasat edilen farkl  1 MCP uygulamalar na tabi tutulmu  E me ayva çe idi 
meyvelerinde depolama süresince SÇKM oran nda meydana gelen de i imler (%). 

Depolama Süresi (gün)

Süre Ort.

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 0,193. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder.

Çizelge 8. Hasat döneminde hasat edilen farkl  1 MCP uygulamalar na tabi tutulmu  E me ayva çe idi 
meyvelerinde depolama süresince SÇKM oran nda meydana gelen de i imler (%). 

Depolama Süresi (gün)

Süre

lama*Depolama süresi: 0,1491. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder.

Çizelge 9. Hasat döneminde hasat edilen farkl  1 MCP uygulamalar na tabi tutulmu  E me ayva çe idi 
meyvelerinde depolama süresince SÇKM oran nda meydana gelen de i imle

Depolama Süresi (gün)

J
J

J
Süre

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 0,2153. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder.
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ü ü

ü

ekil 1. Birinci dönemde hasat edilen ve farkl MCP uygulamalar na tabi tutulmu  E me ayva çe idi 
meyvelerinde depolama süresince m kararmas  oran ndaki de i imler (%). 

ekil 2. kinci dönemde hasat edilen ve farkl  1 MCP uygulamalar na tabi tutulmu  E me ayva çe idi 
süresincemeyve eti kararmas  oran ndaki de i imler (%). 

ekil 3. Üçüncü dönemde hasat edilen ve farkl  1 MCP uygulamalar na tabi tutulmu  E me ayva 
çe idi meyvelerinde depolama süresince meyve eti kararmas  oran ndaki de i imler (%).
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Konya Yöresinde Yeti tirilen Baz  Elma Çe itlerinde (1 MCP) Uygulamalar n n 
Depolama Süresi ve Kalite Üzerine Etkileri

Ferhan K. Sab r , Muzaffer pek , eyma Ar kan , Lütfi P rlak
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal mada Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ara t rma ve Uygulama Arazisinde 

yeti tirilen Fuji, Braeburn ve Red Chief elma çe itlerinde 1 MCP) uygulamas n n meyve 
kalitesi ve muhafaza üzerine etkileri ara t r lm t r. Bu amaçla derimi yap lan meyveler 2 gruba ayr lm t r. lk 
grup meyvelere 20°C’de 24 saat süreyle 1000 nl/l 1 MCP uygulanm t r. Kontrol meyveleri de ayn  ko ullarda 
herhangi bir uygulama yap lmadan tutulmu tur. Uygulamalar sonras  meyveler 0°C ve %90 oransal nem içeren 
depolarda 5 ay süreyle muhafaza edilmi tir. Hasattan sonra ve depolama süresince birer ayl k periyotlarda 
depodan ç kart lan meyvelerde a rl k kayb , kabuk rengi, meyve eti sertli i, ni asta miktar , suda çözünür kuru 

ar , titre edilebilir asit miktar  ve pH de erleri ölçülmü tür. Çal ma sonucunda her 3 çe itte de 1
MCP uygulamas n n sertli in korunmas  ve a rl k kayb n n azalt lmas nda kontrol ile kar la t r ld nda olumlu 
sonuçlar verdi i belirlenmi tir. Muhafaza süresince en fazla sertlik kayb  Red Chief çe idinin kontrol 
meyvelerinde meydana gelirken, en az kay p 1 MCP uygulanm  Fuji çe idinde bulunmu tur. Çal ma 

MCP uygulamas n n Fuji, Braeburn ve Red Chief elma çe itlerinin 5 ayl k muhafazas  
süresince kalitenin korunmas nda etkili bir uygulama oldu u belirlenmi tir. 

MCP, Muhafaza, Hasat sonras  kalite

MCP at 20°C Control fruits 

0°C with 90% RH for 5 months. Along with storage weight loss, firmness, starch, soluble solid content, titratable 

Giri
Elma ülkemizde üretimi yap lan yumu ak 

çekirdekli meyveler aras nda en büyük paya 
sahip bir meyve türüdür. 2009 y l  verilerine 
göre Türkiye’de elma üretimi 133 200 hektar 
alanda 2 782 370 ton olarak gerçekle mi tir ve 
bu de er ile Dünyada Çin ve Amerika Birle ik 

Devletlerinden sonra 3. s rada yer almaktad r 
(FAO, 2009). Dünyada ve ülkemizde son 
y llarda yeni çe itlerin yeti tirme alanlar nda 
art lar meydana gelmi  ve bu da bu çe itlerle 
ilgili hasat sonras  çal malar n a rl k 
kazanmas na neden olmu tur (Köksal ve 
ark.,2010; Kara ahin ve ark., 2008).
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Etilen bitki bünyesinde do al olarak 
meydana gelen ve birçok meyve, sebze ve süs 
bitkisinde büyüme, geli me ve depolama süresi 
üzerine farkl  etkileri olan bir bitki büyüme 
düzenleyicisidir. Ayn  zamanda etilen tüm 
klimakterik ürünlerde hasat sonras nda 
olgunla man n ba lamas  ve sürdürülmesinde 
önemli rol oynar (Saltveit, 1999; Sab r ve A ar, 
2011). Elma gibi klimakterik özellik gösteren 
ürünlerde etilenin bu etkisi depolama s ras nda 
raf ömrünü k saltmakta ve kalite kay plar na 
neden olmaktad r. Etilenin bu etkisini azaltmak 
amac yla ürünler kontrollü atmosfer veya 
modifiye atmosferde depolanmakta veya çe itli 

reseptörlerine ba lanara
hareketini engellemekte ve özellikle klimakterik 
ürünlerde olgunla may  ve ya lanmay  
geciktirici etki göstermektedir (Tatsuki ve ark., 

MCP’nin di er klimakterik ürünlerde 
oldu u gibi elmalarda da ba l ca etkisi, etilen 
üretimi ve solunum h z n  azaltarak depolama 
ömrünü uzatmakt r (Fan ve ark., 1999; Sun ve 
ark., 2003; en ve Türk, 2008; Argenta ve 
ark.,2010). Ayr ca bu bile ik elmalarda meyve 
eti sertli inin korunmas  (Fan ve ark., 1999; 
Tatsuki ve ark., 2007), a rl k kayb (Dündar ve 
Özkaya, 2006) ve baz  fizyolojik bozulmalar n 
azalt lmas  ve asit miktar n n korunmas n  
sa lamaktad r (Bai ve ark., 2005). Birçok türde 
oldu u gibi elmalarda da 1 MCP’nin bu etkileri 
çe it, depolama ko ullar  ve hasat zaman ndan 
büyük oranda e

Bu çal mada 1
MCP) uygulamas n n Konya yöresinde 
yeti tirilen Braeburn, Red Chief ve Fuji elma 
çe itlerinde muhafaza süresi ve kalite üzerine 
etkisinin incelenmesi amaçlanm t r.   

ateryal ve Yöntem
Çal mada Selçuk Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bitkileri Ara t rma ve 
Uygulama Arazisinde yeti tirilen M9 anac  
üzerine a l  Fuji, Braeburn ve M26 anac  
üzerine a l  Red Chief elma çe itleri 

kullan lm t r. Hasat edilen meyveler h
bölüme ait laboratuvara getirilmi  burada bir 
örnek ve hastal ks z meyveler seçildikten sonra 
tüm çe itlere ait meyveler 2 gruba ayr lm t r. 
lk grup meyveler 1 MCP uygulanmak amac yla 

geçirimsiz ortama al nd ktan sonra 20°C’de 24 
saat süreyle 1000 n MCP uygulanm t r. 
Kontrol meyveler ayn  ko ullarda hiçbir 
uygulama yap lmadan tutulmu tur. 24 saat süre 
sonunda uygulama yap lan meyveler bir süre 
havaland r ld ktan sonra kasalara 
yerle tirilmi tir. Çal mada kullan lan tüm 
meyveler 0°C ve %90 oransal nem içeren so uk 
hava depolar nda muhafazaya al nm t r. 
Hasattan sonra ve depolama süresince birer ayl k 
periyotlarda depodan ç kart lan meyvelerde 
a rl k kayb , kabuk rengi, meyve eti sertli i, 
ni asta miktar , suda çözünür kuru madde 
miktar , titre edilebilir asit miktar  ve pH 
de erleri ölçülmü tür. 

A rl k kayb  numaraland r lan 
meyvelerde depolama öncesi ve depolama 
süresince tart m yap lm  ve kay plar % olarak 
hesaplanm t r. Kabuk rengi her meyvede 
ekvatoral ekseninin kar t yüzeylerde Minolt

400 marka renk ölçer yard m  ile L
de erleri okunarak gerçekle tirilmi tir. Hue 

aç s ndaki de i imler depolama süresince renk 
de i imlerini göstermek amac yla 
hesaplanm t r. Meyve eti sertli i penetrometre 
ile ölçülmü  ve de erler Newton (N)
verilmi tir. Suda çözünebilir kuru madde 
(SÇKM) miktar  el refraktometresi ile ölçülmü  
ve % olarak ifade edilmi tir. Titre edilebilir asit 
miktar  meyve suyunun 0.1 N NAOH ile 
nötralize edilmesi sonucu belirlenmi  ve 
sonuçlar malik asit cinsinden 
belirlenmi tir. Meyve suyu Ph’s  dijital pH 
metre yard m  ile ölçülmü tür. Ni asta miktar  
iyotlu potasyum iyodür (IKI) çözeltisine 
bat r larak belirlenmi tir. Bu amaçla ekvator 
bölgesinden ikiye ayr lan meyveler IKI 
çözeltisine 1 dakika süreyle bat r ld ktan sonra 

10 skalas  kullan larak de erlendirilmi tir. 
Skalada de er artt kça ni asta parçalanmas  
artmaktad r. 



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

Çal ma tesadüf parselleri deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak ve her 
tekerrürde 10 adet meyve olacak ekilde 
kurulmu tur. Elde edilen sonuçlar JMP 5.1.0 

program nda varyans analizine tabi tutulmu tur 
ortalamalar n kar la t r lmas nda Student’s t 
testi (p 0.05) kullan lm t r. 

Bulgular ve Tart ma
Meyve eti sertli i

çe itlerinde 1 MCP uygulamas n n meyve eti 
sertli ine olan etkileri ekil 1’de gösterilmi tir. 
5 ayl k muhafaza süresince bütün çe itlerde 
meyve eti sertli inde azal  meydana gelmi tir. 

MCP uygulamas n n bütün çe itlerde kontrol 
la t r ld nda sertli in korunmas nda 

oldukça etkili uygulama oldu u belirlenmi tir. 
Ba lang ç sertlik de eri Braeburn, Red Chief ve 
Fuji çe itleri için s ras yla 69.70, 67.07 ve 66.87 
N olarak ölçülmü tür. Muhafaza süresince 
ba lang ç de erine yak n se
uygulanm  Braeburn çe idinde ölçülmü tür. En 
fazla yumu ama ise Red Chief elma çe idinde 
hem kontrol hem de uygulama yap lm  
meyvelerde meydana gelmi tir. Muhafaza süresi 
sonunda en yüksek sertlik 1 MCP uygulanm  
Braeburn çe idinde ölçülürken (70.75 N), ayn  
çe ide ait kontrol meyvelerinde sertlik de eri 
56.82 N olarak ölçülmü tür. Uygulama yap lm  
Fuji elma çe idinde sertlik 62.38 N, kontrol 
meyvelerinde ise 57.65 N olarak ölçülmü tür. 
Red Chief elma çe idinde ise özellikle 
muhafazan n 2.ay ndan itibaren sertlik de erinde 
önemli azal lar görülmü tür. Muhafaza süresi 
sonunda sertlik de eri 1 MCP uygulanm  

37.23 N olarak ölçülmü tür. 
Muhafaza edilen ürünlerde görülen en 

önemli kalite kay plar nda
kayb d r. Meyve olgunla ma döneminde 
protopektin pektinik aside dönü mekte ve hücre 
duvar  sa laml n  kaybederek meyve 
yumu amas  meydana gelmektedir 

. Hasat sonras  1
uygulamalar  yumu amaya neden ol

parçalanmalar  geciktirmekte ve sertli in 
korunmas nda önemli rol oynamaktad r. 
Çal mam zda her üç çe itte de sertli in 
korunmas nda 1 MCP uygulamas n n oldukça 
etkili oldu u belirlenmi tir. Farkl  elma 
çe itlerinde yap lan çal malarda da 1 MCP’nin
elmalarda sertli in korunmas nda oldukça etkili 
sonuçlar verdi i belirtilmi tir. Elde etti imiz 
sonuçlar bu çal malar ile benzerlik 
göstermektedir (Tatsuki ve ark.,2007; Dündar ve 
Özkaya, 2006; Akbudak ve ark., 2009). 
A rl k Kayb

MCP uygulanm  ve uygulanmam  
meyvelerde a rl k kay plar  ile ilgili de i imler 

ekil 2’de gösterilmi tir. Muhafaza edilen bütün 
çe itlerde muhafaza süresinin uzamas  ile 
birlikte a rl k kay plar nda da art lar meydana 
gelmi tir ve sonuçlar istatistiksel olarak önemli 

lunmu tur (p 0.005). Muhafaza süresince Red 
Chief elma çe idinin hem kontrol hem de 
uygulama yap lm  meyvelerinde en yüksek 
a rl k kayb  belirlenmi tir. Her üç çe itte de 
muhafaza süresince kontrol meyvelerinde 
uygulama yap lanlara oranla daha yüksek a rl k 
kayb  gerçekle mi tir. 5 ayl k süre sonunda en 
yüksek a rl k kayb  Red Cheif elma çe idinin 

gelmi tir. Ayn  çe ide ait uygulama yap lm  
meyvelerde a rl k kayb  ise %6.55 olarak 
gerçekle mi tir. En dü ük a rl k kayb  Fuji 
çe idinin 1 MCP uygulanm  meyvelerinde 
meydana gelmi tir (%4.75). 

A rl k kayb  muhafaza edilen bahçe 
ürünlerinde kar la lan en önemli sorunlardan 
birisidir. Muhafaza edilen ürünlerde a rl k 
kayb n n en önemli nedenlerinden birisi de 

meyveden uzakla mas d r (Sab r ve ark., 2010). 
Hasat sonras  1 MCP uygulamas n n elmalarda 
solunum oran n n azaltt  birçok ara t rmac  
taraf ndan belirtilmektedir (Kara ahin ve ark., 
2008; Akbudak ve ark., 2009). Çal mam
MCP uygulanm  meyvelerde a rl k kayb n n 
daha dü ük olmas  solunum oran yla birlikte su 
kayb n n daha az olmas  ile ili kilendirilebilir. 
Nitekim birçok ara t r c  1 MCP uygulamas n n 
farkl  elma çe itlerinde a rl k kayb n n 
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azalt lmas nda etkili oldu unu belirtmi lerdir 
(Dündar ve Özkaya, 2006; Kara ahin ve ark., 

Muhafaza süresince üç çe ide ait kabuk 
rengindeki de i imleri ifade eden hue de erleri 
Çizelge 1, 2 ve 3’de gösterilmi tir. Sonuçlar 

ak de erlendirildi inde muhafaza 
süresinin uzamas  ile birlikte hue de erinde 
azalmalar meydana gelmi tir. 1
uygulamas n n sadece Fuji çe idinde kabuk 
renginin korunmas nda istatistiksel olarak 
önemli oldu u, uygulama yap lm  olan 

le kar la t r ld nda renk 
de i iminin daha az oldu u belirlenmi tir. 
Braeburn, Red Chief ve Fuji çe itlerinin derim 
s ras ndaki hue de erleri s ras yla 42.67°, 26.44° 
ve 55.7° olarak ölçülmü tür. Muhafaza süresi 
sonunda en yüksek hue de eri 1

nm  Fuji çe idinde ölçülürken (53.56°), 
ayn  çe ide ait kontrol meyvelerinde bu de er 
48.25° olarak ölçülmü tür. Braeburn ve Red 
Chief çe itlerinin uygulama yap lm  
meyvelerinde hue de eri s ras yla 39.66° ve 
22.78°, kontrol meyvelerinde ise 38.10° ve 

.21° olarak ölçülmü tür. 1 MCP’nin 
elmalarda kabuk rengi de i imine etkilerinin 
incelendi i çal malarda ara t r c lar farkl  
sonuçlar elde etmi lerdir. Granny Smith 
(Koyuncu ve ark., 2010) ve Fuji (Dündar ve 
Özkaya, 2006) elma çe itlerinde yap lan 
çal ma MCP’nin renk de i imine etkili 
olmad  belirtilmi tir. Granny Smith çe idinde 
yap lan di er çal malarda ise 1
uygulamas n n rengin korunmas nda etkili 
oldu u belirtilmi tir (S r, 2006; Kara ahin ve 
ark., 2008). Literatüre paralel olarak 
çal mam zdaki 1 MCP’nin renk de i imine 
olan etkisindeki bu farkl l n çe it özelli i ile 
birlikte uygulama zaman  veya uygulama 
dozundan kaynaklanabilece i dü ünülmektedir.  
Suda Çözünebilir Kuru Madde (SÇKM), 
Titre edilebilir Asit ve pH De eri

süresinin ilerlemesi ile birlikte SÇKM 
miktar nda art lar görülmü tür (Çizelge 1, 2 ve 
3). Red Chief ve Fuji elma çe itlerinde 1

uygulamas n n SÇKM miktar na etkisi 
istatistiksel olarak önemli bulunurken, Braeburn 
çe idinde uygulaman n etkisiz oldu u 
belirlenmi tir. 1 MCP uygulamas  genel olarak 
SÇKM miktar ndaki art  engellemi tir. 
Braeburn, Red Chief ve Fuji çe itlerinde 
ba lang ç SÇKM miktar  s ras yla %13.27, 
%11.5 ve %13.13 olarak ölçülmü tür. Muhafaza 
süresince artan de er, en yüksek Fuji çe idinin 
kontrol meyvelerinde ölçülürken (%14.83), en 
dü ük de er uygulama yap lm  Red Chief 
çe idinde ölçülmü tür. Bai ve ark. (2005) 
taraf ndan Gala, Delicious, Granny Smith ve 
Fuji elma çe itlerinde 1 MCP’nin etkisinin 
ara t r ld  çal mada, 1 MCP uygulamas n n 
Gala çe idinde SÇKM üzerine etkili oldu u 
di er çe itlerde etkisinin olmad n  
belirtmi lerdir. 

Muhafaza edilen çe itlerde muhafaza 
süresince yap lan uygulamalar n titre edilebilir 
asit miktar  üzerine etkisi Çizelge 1, 2 ve 3’de 
gösterilmi tir. Muhafaza süresince bütün 
çe itlerde titre edilebilir asit miktar nda azalma 
görülmü tür. Sonuçlar incelendi inde bütün 
çe itlerde muhafaza süresince uygulama 
yap lm  meyvelerde kontrole göre daha yüksek 
asit miktar  tespit edilmi ti
istatistiksel olarak önemli bulunmam t r. 5 ayl k 
süre sonunda titre edilebilir asit miktar  %0.30 

MCP uygulanm  Fuji) ile %0.23 (kontrol 
Braeburn) aras nda de i im göstermi tir. 

pH’s na ait veriler Çizelge1, 2 ve 3’de 
gösterilmi tir. Muhafaza süresi, uygulama ve 
muhafaza süresi*uygulama interaksiyonu her üç 
çe itte de istatistiksel olarak önemli 
bulunmu tur. Denemeye al nan bütün çe itlerde 
muhafaza süresinin uzamas  ile birlikte pH 
de erinde art lar görülmü tür. Ba lang ç pH 
de erleri Braeburn, Red Chief ve Fuji çe itleri 
için s ras yla 3.57, 4.33 ve 3.93 olarak 
ölçülmü tür. Muhafaza süresince artan de er 
Braeburn, Red Chief ve Fuji çe itlerinde 1
uygulanm  meyvelerinde s ras yla 4.20, 4.50 

olarak ölçülmü tür. 
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Ni asta Miktar
5 ayl k muhafaza süresince Braeburn, Red 

Chief ve Fuji elma çe itlerinde ni asta 
miktar ndaki de i imler Çizelge 1, Çizelge 2 ve 
Çizelge 3’de verilmi tir. Bütün çe it
muhafaza süresinin uzamas  ile birlikte ni asta 
parçalanmas  artm t r. Hasat s ras nda 
Braeburn, Red Chief ve Fuji çe itlerinde ni asta 
de eri s ras yla 4.93, 4.67 ve 5.07 olarak 
ölçülmü tür. Bütün çe itlerde 5. ayda ni asta 
tespit edilmemi tir. 1 CP uygulamas n n 
özellikle Braeburn ve Fuji çe itlerinde ni asta 
parçalanmas n  geciktirdi i ve istatistiksel olarak 
önemli oldu u belirlenmi tir (Çizelge 1 ve 
Çizelge 3). Red Chief çe idinde ise ni asta 
parçalanmas  muhafazan n 4. ay ndan itibaren 

mi tir (Çizelge 2). Elde etti imiz 
sonuçlar 1 MCP’nin ni asta parçalanmas n  
geciktirdi ini belirten literatür ile uyum 
göstermektedir (Fan ve ark., 1999; Dündar ve 
Özkaya, 2006).

Sonuç
Konya yöresinde yeti tirilen Braeburn, 

Red Chief ve Fuji çe itlerinde
uygulamas n n kontrol ile kar la t r ld nda 
özellikle sertli in korunmas  ve a rl k kayb n n 
azalt lmas nda oldukça etkili oldu u 
belirlenmi tir. Braeburn ve Fuji çe itlerinde 1
MCP uygulamas n n di er kalite özelliklerinin 
korunmas nda da etkili sonuçlar verdi i ve 5 
ayl k muhafaza süresince kalite özelliklerini 
daha iyi korudu u tespit edilmi tir. Red Chief 
elma çe idinde ise kontrol meyvelerinde 4., 
uygulama yap lm  meyvelerde ise 5. ayda 
önemli ölçüde unlula ma meydana geldi i 

n da muhafaza ömrünü önemli ölçüde 
azaltt  belirlenmi tir. 

Akbudak, B., Özer, M.H., Ertürk, U. and Cavusoglu, 

Treated “Granny Smith” Apple Fruit to Air and 

Dündar, Ö. ve Özkaya, O., 2006. Derim Sonras  1
MCP) Uygulamalar n n 

‘Granny Smith’ ve ‘Fuji’ Elmalar nda Kalite 
Üzerine Etkileri, TÜB TAK

Sonuç Raporu.  

. Eri im: Ekim 2011.
Kara ahin, I., Erkan, M., Pekmezci, M., ahin, G., 

Selçuk, N., 2008. Farkl  1
MCP) Dozlar n n “Granny Smith” Elma 

Çe idinin Derim Sonras  Fizyolojisi Üzerine 
Etkileri. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve 

Kayna , K., Sürmel , N. ve Türke
Domates Çe
Üzerine Ara

m Orman Köyi , Aç

Granny Smith ve Braeburn Elma Çe itlerinde 1
MCP, Lovastatin ve S cak Su Uygulamalar n n 
Depolama Boyunca Kabuk Yan  ile Bütün ve 
Dilimlenmi  Elmalarda Meyve Kalitesi Üzerine 
Etkisi. TÜB TAK
Sonuç Raporu.   

Köksal, A. ., Okay, Y., Demirsoy, L., Demirsoy, H., 
Serdar, Ü., Güne , N.T. ve Özüpek, Ö., 2010. 
Meyve Üretiminin Geli tirilme Yöntem ve 
Hedefleri. Ziraat Mühendisli i VII. Teknik 

Sab r, F.K., enel, B.S. ve A ar, .T., 2010. S cak Su 
Uygulamas  ve Modifiye Atmosferde 

Domates Çe idinin 
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Muhafaza Süresi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. 
Alatar m 9: 22

S r, E., 2006. Hasat Sonras  1
Mcp) Uygulamas n n Granny Smith Elma 

Çe idin Üzer
i. Uluda  Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Sun, X.S., 

en, F. ve Türk, E.F., 2008. Bahçe Ürünlerinde 1
MCP) Kullan m . Ege 

Üniv. Ziraat Fak. Derg., 45: 221

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1 MCP uygulamas n n Braeburn elma çe idinde muhafaza süresince kabuk rengi, SÇKM, 
TA, pH ve ni asta miktar  üzerine etkisi

Muhafaza Süresi (Ay)

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür =Ö.D., LSD Muh. Sür =Ö.D.

SÇKM

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür =Ö.D.

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür =Ö.D., LSD Muh. Sür =Ö.D.

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür Muh. Sür

Ni asta

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür Muh. Sür =Ö.D.
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Çizelge 2. MCP uygulamas n n Red Chief elma çe idinde muhafaza süresince kabuk rengi, SÇKM, 
TA, pH ve ni asta miktar  üzerine etkisi

Muhafaza Süresi (Ay)

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür =Ö.D., LSD Muh. Sür =Ö.D.

SÇKM

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür Muh. Sür =Ö.D.

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür =Ö.D., LSD Muh. Sür =Ö.D.

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür Muh. Sür

Ni asta

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür =Ö.D., LSD Muh. Sür

zHer özellikteki ortalamalar aras ndaki farkl l klar Student’s t P 0.05’e göre belirlenmi tir. Ayn  harf ile gösterilen ortalamalar 
istatistiksel olarak önemsizdir. 

Çizelge 3. MCP uygulamas n n Fuji elma çe idinde muhafaza süresince kabuk rengi, SÇKM, TA, 
pH ve ni asta miktar  üzer

Muhafaza Süresi (Ay)

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür. =Ö.D.,  LSD Muh. Sür =Ö.D.

SÇKM

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür Muh. Sür =Ö.D.

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür ür =Ö.D.

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür Muh. Sür

Ni asta

Muh. Sür. Ort.
Muh. Sür Muh. Sür

zHer özellikteki ortalamalar aras ndaki farkl l klar Student’s t P 0.05’e göre belirlenmi tir. Ayn  harf ile gösterilen ortalamalar 
istatistiksel olarak önemsizdir. 
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ekil 1. Farkl  uygulamalar n Braeburn, Red Chief ve Fuji elma çe itlerinde muhafaza süresince 
meyve eti sertli i (N) üzerine etkileri.

ekil 2. Farkl  uygulamalar n Braeburn, Red Chief ve Fuji elma çe itlerinde muhafaza süresince 
a rl k kayb  (%) üzerine etkileri.
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M9 Anaçl  Braeburn Elma Çe idinde Farkl  Sulama ve Fertigasyon 
Uygulamalar n n So ukta Muhafaza Süresine Etkileri

sa Eren , Özgür Çalhan , F. Öztürk , Dilek Karamürsel , Hüseyin 
Akgül , Kadir Uçgun
Meyvecilik Ara t rma stasyonu Müdürlü ü

Özet
Bu çal ma Meyvecilik Ara t rma stasyonu Müdürlü ün (E irdir Bahçe Kültürleri Ara t rma 

Enstitüsü)’de 2008 2010 y llar  aras nda yürütülmü tür. Çal mada M9 anaçl  Braeburn elma çe idinde 3 farkl  
sulama zaman  ve 3 farkl  fertigasyon yönteminin muhafaza süresine etkileri incelenmi tir. Bu amaçla  optimum 
derim zaman nda hasat edilerek  0 C s cakl ktaki so uk odalara konulan meyvelerde, ayda bir depolardan 
numune al narak; renk, a rl k kayb , S.Ç.K.M., sertlik, pH ve asitlik analizleriyle; fizyolojik bozukluklar ve 
patojenlerden kaynaklanan çürümeler tespit edilmi tir. Ayr ca depolama ba lang c nda ve depolama sonunda 
meyvelerde mineral madde analizleri yap lm t r.

Elma, Depolama, Gübreleme

old rooms was sampled color, weight loss, S. Ç. K.M, firmness, pH and acidity 

Giri
Kalite, hasat sonu çal malar nda s kl kla 

kullan lan fakat nadiren tan mlanan bir terimdir 
(Shewfelt, 1999). Bahçe ürünlerinde kaliteli 
ürün, tüketiciler taraf ndan istenilen özelliklerin 
tümünü bir arada ta yan ürün olarak 
tan mlanabilir. Ürünün hasat sonras  kalitesi ile 
hasat öncesi faktörler aras ndaki ili ki önemlidir 
ve meyvenin hasat sonras  ya am n  
etkilemektedir.  Ürünün kalitesini hasat öncesi 
arazi artlar , genetik potansiyel, yeti tirme 
artlar  ve kültürel uygulamalar (gübreleme, 

Kültürel uygulamalardan gübreleme, 
verim ve kaliteyi önemli derecede etkilemekte 
ve bitkinin beslenmesinde önemli bir yer 
almaktad r. Bitkinin beslenme dengesi ne kadar 
optimum düzeyde sa lan rsa elde edilecek ürün 

kalitesi de o derece yükselecektir. Örne in 
elmada dengeli bir gübreleme ile karotenoid 
miktar  artarken klorofil miktar  ayn  
kalmaktad r (Karaçal , 2006). Böylece ürünün 
renklenmesi daha iyi olmaktad r. E er bitkide 

i eksikli i varsa 
bunun etkisi bitkinin kendisinde ortaya ç kt  
gibi ürününde de ya verim eksikli i ya da 
kalitede dü ü  olarak kedini gösterecektir. 
Bunun yan nda, gübreleme s ras nda bitkinin 
istedi i miktar n üzerinde besin elementi 

ç kacakt r. Bitkinin ihtiyac  olan bütün besin 
elementlerinin eksikli i veya fazlal nda bitkide 
olumsuz özellikte bir belirti olu ur. Özellikle 

(Ca) elementlerinin meyve kalitesi ü
büyüktür. N bitkinin büyümesine, verime ve 
kaliteye birincil derecede etkilidir. P, çiçek ve 
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meyve tutumunu artt r r, meyvenin kalitesi ve 
depoya dayan m  artar.  Ca’n n al m n  artt r r. K 
ise meyvenin eker, asit, aroma içeriklerini 
artt r r, sertli i artt rarak depoda dayan m  
iyile tirir, renklenmeyi artt r r (Karaçal , 2006). 
N seviyesi yüksek oldu u zaman ürün veren 
a açlarda meyve rengi (k rm z  ve sar  
çe itlerde) azal r. ayet di er bütün faktörler e it 

.1 artmas na 
kar l k meyve renginde %5 azalma meydana 
gelir. Bu ili ki özellikle “daha az yüksek 
derecede” renklenen meyve türlerinde önemlidir. 
Meyve büyüklü ü ve meyve eti sertli i ters 
ili kilidir ve her iki özellikte N durumu ile 
ili kilidir. Di er faktörlerin s n rl  olmad  ve 
meyve yükünün çok olmad  durumlarda 
meyve büyüklü ü yüksek N seviyesi ile artar. 
Meyve büyüklü ü artarken meyve eti sertli i 
azalaca ndan meyve büyüklü ü ve meyve eti 
sertli inin pazarlama ko ullar  dikkate al narak 

kombinasyonu sa layacak N seviyesi 
seçilmelidir. Çe itli elma türlerinin yaprak N 
durumlar  genel olarak iki grup alt nda 
de erlendirilir.

Haz r taze pazarlanacak elma çe itlerinde 
2.2 aras nda N yeterli olurken hem taze 

hem de i lenerek sat lan sert çe itlerle i lenen 
yumu ak çe itlerde %2.2 2.4 aras nda olmas  
yeterlidir (Hoying ve ark., 2004). Gübreler 
aras ndaki oranda depolamay  etkilemektedir. 
Örne in P, N’a göre fazlaysa meyve eti kalitesiz 
olabilir. Meyve etinde P’un az olmas  (taze 
a rl k üzerinden %0.011’den daha dü ük 
olursa) depolama esnas nda “dü ük s cakl k 
bozulmalar n ” artt r r (Bergmann, 1992).  
Gübreleme birçok fizyolojik ve patojenik 
bozulmalara kar  meyvenin direncini artt r r. 
Gübrelemenin meyvenin vitamin içeri ine etkisi 
çe it ve iklimden daha az önemli iken meyvenin 
mineral madde içeri ine etkisi çok daha fazlad r 

Son y llarda, meyve a açlar n n bitkilere 
verilme tekniklerinde önemli geli meler 
olmu tur. Bunlara örnek olarak “fertigasyon” ve 
yaprak gübrelemesi örnek olarak gösterilebilir. 
Bu tekniklerle ilgili çal malar çok az say dad r 

Bu çal mada, 3 farkl  fertigasyon 
yönteminin muhafaza periyodu boyunca etkileri 
incelenmi tir.

Materyal ve Yöntem
Çal ma, Meyvecilik Ara t rma stasyon 

Müdürlü ü E irdir Bahçe Kültürleri Ara t rma 
Enstitüsü)’nde  M9 anaçl  Braeburn elma 
çe idinde, 2008 2010 y llar  aras nda 
yürütülmü tür. Üç farkl  fertigasyon yöntemi 

3 farkl  sulama aral  (Her gün su, 3 günde bi
su, haftada 1 su ) ve yaprak gübresi (var
uygulanm  olup bütün gübreler gübre 
otomasyon cihaz  ile verilmi tir (Çizelge 1). 
Fertigasyon programlar  Çizelge 2, Çizelge 3 ve 

ekil 1b’de sunulmu tur. Ni asta testine göre 

s cakl ktaki panel sistem so uk odalara 
konulmu  ve meyvelerde ayda bir depolardan 
numune al narak; renk (Minolta CR 400), a rl k 
kayb  (Hassas Terazi), S.Ç.K.M. 

patojenlerden kaynaklanan çürümeler tespit 
edilmi tir. Ayr ca depolama ba lang c nda ve 

analizleri yap lm t r. Çal ma tesadüf bloklar  
deneme desenine göre 3 tekrarlamal  olarak 
kurulmu , deneme
istatistik paket program  kullan larak varyans 
analizine tabi tutulmu tur. Her iki y l kendi 
içinde ve depolama dönemlerindeki ortalamalar 
aras ndaki farkl l klar Duncan testi (P
belirlenmi tir. 

Bulgular ve Tart
A rl k Kayb

Depolama periyodu boyunca a rl k kayb  
verileri 2007 ve 2008 y l nda incelendi inde; 
fertigasyon uygulamalar  aras ndaki fark önemli 
bulunmu  ve en az a rl k kayb  2007’de  % 
1.99 ile fertigasyon 1’de elde edilirken 2008’de 

tigasyon 2 uygulamas ndan elde 
edilmi tir. Sulama aral  her iki y lda da 
önemsiz bulunmu tur (Çizelge 4
Meyve Eti Sertlik De erleri

Her iki depolama sezonu incelendi inde, 
meyve eti sertlik de erleri depolaman n sonuna 
do ru azalm t r. 2007 y l nda daha yumu ak 
meyveler elde edilmi  ve depolama sonunda 13
14 libre aras nda de erler elde edilmi tir. 2008 
y l nda ise depolama sezonu sonunda meyveler 
daha sert kalm lard r, 17 18 libre aras nda 
de i en sertlik de erleri kaydedilmi tir. Aradaki 
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lik fark  2007 y l nda ya an ya  
miktar n n (2007 y l ; 762.4 mm, 2008 y l ; 
454.9 mm) fazla olmas na ba lanabilir. 
Topraktaki su fazlal , meyve dokusunu 
zay flat r (Karaçal , 2009). Fertigasyon 
yöntemleri ve sulama aral n n de i mesi 1. 

iyodunda istatistiki olarak önemli 
bulunmazken 2. depolama periyodunda önemli 
bulunmu tur (Çizelge 6,7). Dengeli bir sulama 
ve gübrelemenin meyve eti sertli ine olumlu 
etkiler b rakt  2. depolama periyodundan 
anla lmaktad r.
Suda Çözünür Kuru Madde De e
(SÇKM)

SÇKM de erleri incelendi inde, her iki 
y lda da depolama periyodunun sonuna do ru 
art lar meydana gelmi tir. 2007 y l  SÇKM 
de erleri (%15 16) 2008 y l  de erlerinden 

18) dü üktür. Bu durum, 2007 y l nda 
ya n fazla olmas yla aç klanab
Karaçal  (2009), fazla sulama miktar n n SÇKM 
miktar n  dü ürece ini bildirmi tir. Depolama 
periyodu sonunda fertigasyon uygulamalar  
aras nda her iki y lda da ortaya ç kan fark 
önemli bulunmu tur (Çizelge 8,9). Yetersiz 

üyük ölçüde fotosenteze 
ba l  olarak ortaya ç kan suda çözünebilen 
maddelerin yetersiz olmas  beklenen bir 
durumdur (Aydemir, 1993, Özbek, 1981). 

Titre edilebilir asitlik (TA) de erleri her 
iki depolama y l nda da karas z bir tutum 
seyretmi tir. H
do ru asitlikte dü me meydana gelmi  ama bu 
fark, fertigasyon uygulamalar nda önemsiz 
bulunmu tur. Harker ve ark. (2002), TA 
sonuçlar n n y llar aras ndaki karars zl  ve 
fark n çok büyük olmamas ndan dolay  
yeti tirme ko ullar n n TA üzerine aç k bir 
etkisinin olmad n  bildirmi lerdir. Sonuçlar 
Çizelge 10,11’de verilmi tir.

Depolama ba lang c nda ve depolama 
sonunda ölçülen renk de erleri Çizelge 12’de 
sunulmu tur. Fertigasyon yöntemlerinin renk 
üzerine etkileri önemli bulunmu tur. Gübreleme 
yap lmayan fertigasyon 0 uygulamas nda Hue 
de eri 47.75 olurken bu de er, fertigasyon 1’de 
58.04, fertigasyon 2’de ise 59.46 olarak 
kaydedilmi tir. Meyve renginin parlakl n  
ifade eden L de erinin ölçümünde de 

fertigasyon yöntemleri önemli bulunmu tur 
(Çizelge 13). Hoying ve ark. (2004), özellikle 
azotun ve potasyumun eksik oldu u elma 
bahçelerinde renklenmenin az ve meyvelerin 
mat renkli olaca n  bildirmi lerdir. Sulama 
s kl n n renk üzerine etkisi önemsiz 
bulunmu tur.

Depolaman n 2. y l nda yaprakta ve 
meyvede mineral madde analizleri yap lm t r 
(Çizelge 14 15). Bulunan de erler ba ar l  bir 
ekilde depolama için gerekli olan s n r 

de erlerin çok üzerindedir. Ba ar l  bir 
depolama için elmada meyve e

–
–

0.0008  bulunmas  gerekir (Karaçal , 2009, ve 

Fosfor uygulamalar n n günlük uygu
ve Fertigasyon 1 uygulamalar nda dü ük 
ç kmas , azot kayna  olarak kullan lan 
Amonyum Nitrat n fosfat al m n  
dengelemesinden kaynakland  
dü ünülmektedir (Burt ve ark., 1998).

Sonuç
Bundan önce yap lan “M9 Anaçl  

Braeburn Elma Çe idinde Farkl  Sulama S kl  
ve Fertigasyon Uygulamalar n n Verim ve 
Kaliteye Etkileri” isimli projede Fertigasyon 
1’in günlük olarak yaprak gübresi ile birlikte 
uyguland  kombinasyon en uygun bulunmu tu. 
Bu çal mada ise;

Depolama sonu a rl k kayb  de erleri 
endi inde; haftal k sulama 

uygulamalar  ile Fertigasyon 1 ve 
Fertigasyon 2 uygulamas nda en yüksek 
de er elde edilmi tir.
Depolama sonu sertlik ölçümlerinde 
haftal k sulama uygulamas  ve 
Fertigasyon 1 uygulamalar  öne 
ç km t r.
SÇKM miktar  Fertigasyon 2 ve haftal k 
sulama uygulamas nda en yüksek 
bulunmu tur.
Depolama sonu asitlik de erleri en 
yüksek haftal k sulama 
uygulamalar ndan elde edilmi tir.
Depolama sonu renk de erleri 
incelendi inde; Hue ve L de erinde 
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uygulamalar  etkili bunmu tur.
Sonuç olarak; depolama çal mas nda 
haftal k sulama ve fertigasyon 1 
uygulamalar  ön plana ç km t r.

Verimlili i, Atatürk 
Üniv.Ziraat Fak. Ders Kitaplar . Yay No: 155, 

Burt, C. K. O’Connor, and T. Ruehr. 1998. 
Fertigation, rrigation Training and Research 

Karaçal , ., 2009. Bahçe Ürünlerinin Muhafazas  ve 
Pazarlanmas . Ege Üniv. Bas mevi. 
Bornova/ zmir

Rom R.Curt. 2007. Büyümeyi Düzenleyen Çevre 
Faktörleri: I k, S cakl k, Su ve Beslenme. 
Nurettin K., Sevgi P. K. Meyve A açlar  
Fizyolojisi, Büyüme ve Geli me. Nobel 

Özbek, N., 1981. Meyve A açlar n n Gübrelenmesi. 
Tar m Bakanl  Yay nlar , 

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Fertigasyon uygulama plan
Aç klama

Gübre Yaprak Gübresi

Her gün su

Kullan lan Gübreler;

Kullan lan Yaprak Gübreler
Dormant dönemde;

Çinko (%36’l k ZnSO ‘ten 2.5 kg/ton

Çiçeklenme sonunda;

Bor (%10’luk Borik Asitten 1.25 l/ton
Azot (Üre) 2 kg/ton

Üç günde bir 



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

Çizelge 2. Fertigasyon Program  (2006)

Çizelge 3. Fertigasyon program  (2007)

Uygulama Dönemleri

Uygulama Dönemleri
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Çizelge 4. A rl k kayb , (%)

Ortalamalar aras ndaki farkl l klar Duncan testiyle P 0.05’e göre belirlenmi tir.
P 0.01’e göre önemli.

Çizelge 5. Sulama s kl  ve Fertigasyon yönteminin a rl k kayb na etkileri
Sulama S kl Fert.Yönt.
Haftal k
3 günlük
Günlük
Ortalamalar aras ndaki farkl l klar Duncan testiyle P 0.05’e göre belirlenmi tir.

P 0.01’e göre önemli.
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Vi ne Anaç Islah nda Son Geli meler

Aysen Koç
Karadeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü

Özet
Kiraz yeti tiricili inde bodur ve vegetatif ço alt labilen anaçlar n kullan lmas  ve buna ba l  olarak yo un 

plantasyonlar n kurulabilmesi maliyeti azaltan bir unsur olmas  nedeniyle önem ta makta ve güncelli ini 
korumaktad r. Bodur anaçlar ile kurulan meyve bahçelerinde birim alandan al nan verim de erlerinin artt  ve 
üreticilerin k sa sürede ürün elde ederek gelir temin etti i bilinmektedir. Dünyada kiraz ve vi ne yeti tiricili inde 
gerek heterozigotik yap , gerek tohumlar n çimlenmesinde kar la lan sorunlar nedeniyle, a l  fidan üretimin
klon anaçlar tercih edilmektedir. Üretimde kullan lan çe idin olumsuz iklim ve toprak artlar  ile hastal k ve 
zararl lara dayan kl l n  art rmak,  adaptasyon alan n  geni letmek, meyve verim ve kalitesini art rmak ve 
günümüzde onlar kadar önemli olan a aç boyunu kontrol edebilmek ve bodurla t rmak için amaca uygun anaç 
seçimi yap lmal d r. Kiraz ve vi ne üretim miktar n n dünyada arzu edilenden daha dü ük seviyelerde olmas n n 
ba l ca nedeni, halen dünyada ve ülkemizde ku  kiraz  (yabani kiraz, P.avium P. mahaleb
çö ürünün kullan l yor olmas  ve bodur / yar  bodur anaç kullan m n n ise çok yeni olmas d r. Prunus türlerinin 
ve melezlerinin anaç olarak de erlendirilmesi, mutasyon çal malar n n anaç slah nda kullan lmas  ve erken 

leksiyon yöntemlerinden yararlan lmas  ile anaç slah nda ba ar  oran  yükselecektir.

Prunus avium Prunus cerasus Prunus mahaleb, anaç slah

Prunus

Prunus avium, Prunus cerasus Prunus mahaleb,

Giri
Meyve a açlar n n ço alt lmas nda 

anaçlar iki bin y ldan fazla süredir 
kullan lmaktad r. Anaçlar n ço u a yla
ço altmada kolayl k sa lamas n n yan  s ra 
kalemin büyümesi, verimlili i ve farkl  çevre 
artlar na adaptasyonunda olumlu etkilerinden 

dolay  kullan l r (Webster, 1995). Son 70
y lda anaç slah  konusunda yap lan çal malar 
kapsam nda bodur ve verimli kiraz anac  elde 
etmeye yönelik ara t rmalar yap lm t r. 
Dünyada 1970’lere kadar kiraz için ku  kiraz  
Prunus avium  Prunus mahaleb

generatif anaçlar  kullan lm t r (Webster ve 

Anaç slah nda söz sahibi ülkeler, 1960’l  
y llarda ba lad klar  anaç slah programlar n n 
sonuçlar n  almaya ba lam lard r. 1980’ lerde 
kiraz anac  olarak genellikle çö ürler 
kullan lm , daha sonraki y llarda slahç lar 
klonal anaçlar n seleksiyonu üzerine 
odaklanm lard r. Son 50 y ld r 17 ülkede 
yürütülen kiraz anaç slah programlar n n 
sonucunda 100’ den fazla anaç ortaya ç km t r. 
Prunus cerasus ve türler aras  melez grubundan 

P. avium  P. mahaleb
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anaçlardan 12’ er genotipin seleksiyonu 
yap lm t r (Hrotkó, 2008).  
Çö ür Seleksiyonu:

Dünyada kiraz ve vi ne için kullan lan 
anaçlar n ço unlu u hala tohumla 
üretilmektedir. Kiraz yeti tiricili inde ku kiraz  
hala çok popüler bir anaçt r ve vi ne için de 
yayg n olarak kullan lmaktad r. Kuvvetli a açlar 
olu turmakta, tohumdan kolay ço alt labilmekte 
ve çe itlerle mükemmel uyu ma göstermektedir 

Amerika’da, Avrupa’dan ithal edilen 
çö ürler üzerinde seleksiyon yap lm , so u a 
ve yaprak lekesi hastal na (Blumeriella jaapii
dayan kl l k konular  dikkate al nm t r. Sayler 
No. 570 (parlak k rm z  meyveli) ve Mazzard 
No. 570’ in (küçük, koyu k rm z  meyveli) her 
ikisinin de so u a toleranslar  yüksek 
bulunmu tur. Bu anaçlar n imdi virüsten ari 
formlar  kullan lmaktad r. Fransa’da, çö ür 

selekte edilmi  olan Pantavium 
(Fercahun) ve Pontaris (Fercadue), virüsten ari 
tohum bahçelerinin temel formlar d r. Her ikisi 

2 °C s cakl kta, 120 130 gün katlan rsa, % 
70 çimlenmektedir. ki seleksiyon aras nda 

resiprokal melezlerden olan çö ür anaçlar 
k smen homojen ve kök kanserine 
Agrobacterium tumefaciens)dirençli 

bulunmu tur. Bu anaçlar üzerindeki kirazlar n 
verimi F12/1 klonu üzerindekine benzemektedir. 
Pontaris’li anaçlara a l  olan a ac n gücü          

ac  
üzerinde büyüyen a aç daha güçlü olmaktad r. 
Bu çö ür anaçlar , F 12/1 ile kar la t r ld nda 
meyve olgunla mas nda 3 günlük gecikme 
göstermektedir. Almanya’da, Harz da lar ndan 
toplanan ku kirazlar n n seleksiyonlar  (Gi81, 82 
ve 84) so uk k  zarar na çok dirençli 
bulunmu tur. Seleksiyonlar Almanya’da hala 
kullan lmaktad r (Webster ve Schmidt, 1996).  

Kiraz anac  olarak mahlebin (P. mahaleb
kullan ld  ülkelerde, benzer seleksiyon 
programlar  yap lm t r. Mahlepler kireçli ve 

Mahlepler güçleri, büyüme ekilleri ve yaprak 
karakteristiklerinde oldukça farkl  tipleriyle çok 
heterojen bir türdür, ku kiraz ndan daha çok 
do al varyasyon göstermektedirler. Fransa’ da 
mahlep tohumlar nda iyi çimlenme (0 2°C’ de, 3 

90) sa lanmas na ra men, a l  
fidanlar nda uyu mazl k veya gecikmi  

uyu mazl k semptomlar  görülmü tür. Mahlepler 
kök bo az  çürüklü ü etmeni olan Phytophthora 
cambivora P.megasperma’ ya çok hassast r. 
St Lucie 405 (SL 405) çö ür hatt  SL 64 klonu 
ile kar la t r ld nda, kök bo ulmas na 
duyarl l  azaltmas , kiraz çe itleri ile iyi 
uyu mas  ve meyveleri büyütmesi bak m ndan 
avantajl  bulunmu tur. SL 405 ve SL 64 
üzerindeki a açlar n güçleri benzer olmu , 
Fransa ko ullar nda, F 12/1klonu üzerinde 
büyüyen a açlardan daha küçük taç yapt klar  
görülmü tür. Almanya’da yap lan mahlep çö ür 
seleksiyonlar nda Hüttners Heimann 10 tipi 
selekte edilmi tir. Macaristan’da
birçok çö ür rk  selekte edilmi tir. Tüysüz 
büyük yapraklar simonkai alt türü içinde 
s n fland r lan Korponay, vi ne çe itleri için 
anaç olarak çok uygun çö ürler meydana getiren 
kendine verimli bir anaç olarak bulunmu tur  
(Claverie, 1996; Hrotkó, 1996). Bu çö ürler 
mahlep çö ürlerinin genel populasyonundan 

20 daha az güçte a açlar meydana getirmi  
olmas na ra men gençlik k s rl  sorunu 
a lamam , bunlar n üzerine a lanan a açlarda 
erken verim sa lanamam t r (Claverie, 1996; 
Hrotkó ve Magyar, 1998). Türkiye’de 1977
1981 y llar  aras nda Afyon, Amasya
Bolu, zmir, Kastamonu, Manisa, Malatya ve 
Tokat illerinden yap lan seleksiyon sonucunda 
20 tip seçilmi tir (Gülcan ve Özça ran, 1982). 

Vi ne (P. cerasus) çe itlerinin tohumlar  
iyi çimlenmelerine ra men anaç olarak nadir 
kullan lmaktad r. Vi ne anaçlar , ku kiraz  ve 
mahlep anaçlar ndan so u a dayan m 
bak m ndan daha avantajl  olmakta ve nemli 
topraklar  daha iyi tolere etmektedir. Kurak ve 
yüksek kireçli topraklarda zay f performans 
göstermekte, ku kiraz  ve mahlep anaçlar ndan 
daha zay f kaz k kök yapmaktad r. Baz  tipleri, 
Sam ve Van gibi baz  kiraz çe itleriyle 
uyu mazl k göstermektedir. Vi ne çö ürleri, 
anaç olarak genellikle çok de i kendir, bu 
nedenle kullan m  yayg n de ildir. Romanya’da 
yap lan çal malar sonucunda VG 1 (VT 1) tipi 

ekte edilmi tir, tohum verimi, çimlenmesi ve 
tomurcuk olu umunun iyi oldu u belirlenmi tir. 
VG1 üzerindeki a açlar, ku kiraz  üzerindeki 
a açlardan daha az güçtedir ve çok verimlidir 
(Kolesnikova ve ark.,1985). Danimarka’da 
Prunus cerasus’ un 20 bodur çö ürü selekte 
edilmi tir. Tüm klonlar Colt’tan daha bodurdur 
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ve en bodur klon, Colt’un % 10’unundan daha 
küçük a açlar meydana getirmektedir. Klonlar n 
ço u verimlilik bak m ndan Colt ile 
kar la t r ld nda daha iyidir, fakat baz  
çe itlerle erken uyu mazl k göstermi tir 

Klonal Anaç Seleksiyonu:
20. yüzy l n ikinci yar s nda ço alt m 

tekniklerindeki ilerlemeler sayesinde üç ana 
türden (P. avium, P. mahaleb ve P. cerasus
selekte edilen klon anaçlar n say s  artm t r. 
Ku kiraz n n klonal seleksiyonlar  (F 12/1, 
Charger), meyve üreticileri ve fidanc lar için 
üniform bitki materyali sa lam , fakat a l  
çe itlerin gücü ve erkencili i üzerine 
çö ürlerden daha iyi etki yapmad  
görülmü tür.  1920’lerde selekte edilen F 12/1 

kiraz hem de vi ne çe itleriyle çok iyi 
uyu an bir klondur ve genellikle hendek 
dald rmas  ile sisleme artlar  alt nda ye il 
çelikle ve kök çelikleriyle ço alt labilmektedir. 
Ancak dip sürgünü vermesi, F 12/1 üzerinde 
büyüyen kiraz a açlar  için bir prob
olmaktad r (Webster ve Schmidt, 1996).

P. mahaleb klonlar , önemli erkencilik 
sa lamalar  ve orta güçte olmalar  ile tercih 
edilmektedir (Hrotkó ve Magyar, 2004).   
Fransa’da, 1954’de selekte edilen SL 64, ye il 
veya yar  odunsu çeliklerle kolayca üret
mikroço alt m  zor olmaktad r. Kiraz çe itleri 
ile iyi uyu ma göstermektedir. SL 64 üzerindeki 
a açlar, iyi drene edilmi  topraklarda çok iyi 
büyümekte, verimlilik ve erkencilik 
sa lamaktad r. SL 64, Meloidogyne incognita
(kök ur nematodu) ve Pratylenchus penetrans
(kök lezyon nematodu) nematodlar na hassas 
bulunmu tur. Macaristan’da yap lan 
çal malarda selekte edilen SM 11/4 ve 
Dunabogdainy mahlep klonlar , 
çelikleriyle ço alt lmaktad r ve hem kiraz hem 
de vi ne çe itleriyle iyi uyu ma gös
(Webster ve Schmidt, 1996). talya (Giorgia ve 
Standardi, 1996) ve Türkiye’ de (Misirli ve ark., 

P. mahaleb seleksiyonlar  yap lm , 
genetik bodur genotipler tespit edilmi , ancak 
anaç olarak kullan lmalar  istenen sonucu 
vermemi tir (Webster ve Schmidt, 1996; Hrotkó, 

P. cerasus klonlar  kiraz için bodur 
anaçlar meydana getirmektedir, fakat de i ken 
uyu malar  ve dip sürgünü vermesi önemli 

dezavantajlar d r. Almanya (Weiroot serisi), 
talya (CAB serisi) ve Danimarka’ daki (DAN 

i) slah projeleri, uyu an ve dip sürgünü 
vermeyen seleksiyonun mümkün oldu unu 
göstermi tir (Sansavini ve Lugli, 1996; Callasen, 
1998). ran’ dan selekte edilen ve Fransa’ da 
geli tirilen Tabel Edabriz 1990 y l nda ticari 
olarak ortaya konmu tur.  Mikro ço alt m  da 
mümkün olmas na ra men en kolay yar  odunsu 
çeliklerden üretilmektedir. Tüm kiraz çe itleri 
ile iyi uyu ma göstermektedir. F 12/1 ile 
kar la t r ld nda Edabriz üzerindeki a ac n 
büyüklü ü %20 25 az olmaktad r. Verim oran , 
Colt’ tan 3 F 12/1’ den 10 kat daha fazla 
bulunmu tur.  Meyve büyüklü ü, hem F 12/1 
hem de MxM 14 ile kar la t r ld nda Edabriz’ 
de daha iyi olmu tur. pH’ s  8.2’den daha 
yüksek topraklarda kloroza duyarl d r, fakat çok 
a r killi topraklara toleransl  olmaktad r 

Türkiye’de, Orta ve Do u Karadeniz 
Bölgesi’nden 110 kiraz, 29 vi ne, 40 mahlep ve 
6 ta kiraz  Cerasus angustifolia

selekte edilmi tir (Bilgener ve 
ark., 2010), bu genotiplerin anaçl k özellikleri 
ara t r lmay
Türler Aras  Melezler: 

Kiraz anaç slah  çal malar nda en büyük 
ilerleme türler aras  melezlemelerle sa lanm t r. 
lk olarak P. avium  P. pseudocerasus

melezi “Colt” elde edilmi tir. Vegetatif 
ço alt m n n kolay olmas  popüler bir anaç 
olmas n  sa lam t r. Sam ve Van çe itleri ile 
görülen problemlere ra men Colt üzerinde 
uyu ma genellikle çok iyi olmu tur (Pennell ve 

En ba ar l  ve yo un melezleme projesi, 
Almanya’da 1965 y l nda ba lat lm t r ve 

meydana gelmi tir (Gruppe, 
P. cerasus P. fructicosa

melezlemelerinin, erken verime yat ran ebeveyn 
kombinasyonlar ndan biri oldu u 
1985b), ancak bu kombinasyonlar n, dip sürgünü 
verme e ilimlerinin yüksek oldu u 
belirlenmi tir (Franken

ve Gisela 12 yar  bodur anaçlar olarak ümit 
verici bulunmu tur (Franken
Kuzey Amerika’da (NC 140), Avrupa’da ve 
çe itli ulusal anaç denemelerinde test edilen bu 
anaçlar için en ümit verici sonuçlar, P. cerasus  
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P. canescens
oldu u belirlenmi tir. 

Almanya’da yap lan bir ba ka slah 
program ndan Pi Ku serisi üretilmi tir, “Pi
1” (P. avium X (P. canescens X P. tomentosa
yar  bodur büyüyen ümit verici bir anaçt r 
(Wolfram, 1996). Ayr ca Pi (P.avium x 
(P. canescens x P. tomentosa)); ((P. 
canescens x P. tomentosa) x P. avium)

((P. pseudocerasus x(P. Canescens x P. 
incisa)) seleksiyonlar  da öne ç km t r. Sadec

Ku 4,20, Colt’ tan daha bodurken, Pi
Ku 4,83’ ün,   F12/1 kadar güçlü 

oldu u görülmü tür. Hafif kumlu topraklarda 
yeti tirildi inde a ac n ömrünün az oldu u ile 
ilgili baz  endi eler vard r. Üç seleksiyonun 
hepsinde, taç hacimlerine (kg/ göre, Colt ve 
F12/1 üzerindekilerden daha yüksek verimli 
bulunmu tur (Wolfram, 1996).                

Belçika’da, 1963’ de ba layan 
ara t rmalarda 220 den fazla tür ve süs kiraz n n 
melezleri toplanm t r; bunlar n ço u Japon 
orijinlidir. Pek çok y ll k denemelerden sonra 

P. 
incisa P. serrula

P. X dawyckensis)
P.canescens) ortaya ç km , fakat kullan mlar  
yayg nla mam t r. Bu anaçlar n, kurakl k 
stresine çok hassas olduklar  belirlenmi tir 

Romanya’da P.avium P. cerasus
C1 selekte edilmi tir. Bu anaç 

ye il çelik, doku kültürü ve dald rma ile 
ço alt labilmektedir. IP C1 üzerindeki kiraz 
veya vi ne a ac n n gücü, Colt anac   
üzerindekilere benzer güçte veya daha zay f 
olmu tur. IP C1, F12/1’den nemli topraklara 
daha iyi tolerans gösterir, dip sürgünü az ve 
verim erkencili i daha iyidir (Parnia ve ark., 

Çek Cumhuriyeti’nde yap lan anaç slah  
çal malar nda, P. avium P. cerasus
aras ndaki melezlemelerden P
olu turulmu tur. 6, F12/1’den daha 
verimli ve daha küçük a açlar meydana 
getirmi tir ve ye il çelikle kolayca 
ço alt labilmektedir. 4, 6, 50 ve 84 numaral  P
HL melezleri içinden 84 numaral  klon tic
olarak kullan lm t r. Ancak Polonya’daki 

84 üzerindeki Burlat çe idinin 
zay f uyu ma gösterdi ini tespit etmi tir. P

84 üzerine a l  olan çe itleri, Colt’ 
tan daha erken verime yat rmaktad r. Bu anaçlar 

adland r lm t r. Çek Cumhuriyeti ve Polonya’ 
da çok ümit verici bulunan bodur  P A, di er 
ülkelerde istenen ba ar y  yakalayamam t r 

Prob, Macaristan’dan selekte edilen bir 
melez anaçd r, P.fruticosa’ n n tohum yata  
içinden güçlü bir çö ür olarak bulunmu tur ve 
P.mahaleb ile bu tür aras nda bir melez oldu u 
dü ünülmektedir. Prob anac  ile kiraz çe itleri 
aras ndaki a  uyu mas  iyidir ve mahlep çö ür 
anaçlar  üzerindeki a açlarla kar la t r ld nda 
%50 a aç gücünü azaltm t r. Prob üzerindeki 
a ac n geli mesi seyrek dallanma nedeniyle 
memnunluk verici de ildir, dip sürgünü çok 
azd r. Prob, anaç ya da ara anaç olarak 
kullan ld nda çe idi erken verime 
yat rmaktad r. Ye il çelikten kolayca 
ço alt lmaktad r (Hrotkó, 1996). 

Oregon’ da, P. mahaleb P. avium’
ba ar l  melezlemeleri sonucunda, MaxMa serisi 
meydana gelmi tir. Bunlardan MaxMa 14 

topraklarda orta güçte büyümektedir; her ikisi de 
s k dikim için uygun anaçlar 
edilmektedir (Edin ve ark., 1996; Hrotkó ve ark., 
1999). 2, 39, 60 ve 97 numaral  klonlar 
Phytophthora spp’ ya direnç göstermi , mahlep 
tipleriyle kar la t r ld nda killi toprak 
artlar na daha fazla tolerans sa lam t r. K  

so uk zarar na
klonlar , hem Mazzard’dan hem de Colt’ tan 
daha dirençli olmu tur. MxM 14 ve MxM 97 
yar  bodurken di er klonlar P.mahaleb’in 
gücüne yak n a açlar meydana getirmi tir (Perry 
ve ark., 1997). MxM 14’ ün gücü, Colt ile 
yakla k ayn d r, verimlili i Colt’tan daha zay f 
olmas na ra men F 12/1’den daha iyidir (Edin 
ve ark., 1996). ngiltere’deki denemelerde 
anaçlar n bu serileri üzerindeki a açlar, Colt 
üzerindeki a açlardan daha erken verime 
yatm t r. 

Rusya’da yap lan çal malarda 
P. fruticosa  P. lannesiana

P. cerasu P. cerasus P. 
maackii melez anaçlar n n, yar  bodur 
geli ti i, so u a ve a r toprak artlar na iyi 
adapte oldu u bildirilmi tir (

. Litvanya’ da, P. padus P. 
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cerasus X P. avium]) melez anaçlar  test 
edilmektedir (Hrotkó, 2008).
Kiraz Anac  Olarak Kullan lan Di er Prunus
Anaçlar : 

ngiltere, Belçika ve Almanya’da yap lan 
anaç geli tirme çal malar nda              Prunus 
canescens, Prunus X dawyckensis, Prunus 
incise, Prunus concinna,  Prunus serrulata,  
Prunus subhirtella  Prunus mugus türleri 
üzerinde durulmu tur (Webster ve Schmidt, 

Prunus canescens ngiltere’deki denemeler, 
kiraz n bu tür üzerinde Colt’a benzer güçte 
a açlar meydana getirdi ini göstermi tir. Ancak 
meyve büyüklü ü Colt üzerindeki a açlara göre 
daha küçük olmu tur. Alman ara t rmalar nda, 
P. canescens’ in klonlar  ve bir ebeveyn olarak 
bu türün pek çok melezi, nemli toprak artlar yla 
ili kili olarak Phytophthora
aneorobik artlara çok duyarl  olarak 
belirtilmi tir. Belçika’da ara t r c lar Camil 
olarak adland r lan P. canescens’
selekte etmi lerdir. 
Prunus X dawyckensis P. canescens 
P.dielsiana aras nda do al bir melez
türün bir klonu Belçika’da seçilmi  ve Damil 
olarak adland r lm t r. 
Prunus incisa: ngiltere’de test edilen bu türün 
bir seleksiyonu, Colt üzerindeki a açlar n %50’ 
sinden daha küçük a açlar meydana getirmi tir. 
Hollanda’da bu türün birkaç klon
ve 128) çok bodur a açlar meydana getirmi tir.    
Prunus concinna: Almanya’da bu türün testleri, 
% 40 bodur kiraz a açlar  meydana getirdi ini 
göstermi tir. Bu türün klonlar  genellikle k  
so uklar na zay f tolerans göstermi tir. 
Prunus serrulata: Belçika’da yap lan 
çal malarda, bu tür anaç olarak kullan ld nda 
kiraz ile uyu ma problemi oldu u tespit 
edilmi tir. Ancak GM 150 olarak test edilen 
Daikoku çe idi ön denemelerde bodur bir anaç 
olarak ümitvar görülmü tür.  
Prunus subhirtella: Almanya’da test edilen bu 
türün klonlar , üzerine a lanan kiraz çe itlerini 
bodurla t rm t r. Ancak erken verime yat rma 
özelli i, verimi ve meyve büyüklü ü zay f 
olmu tur. 
Prunus mugus: ngiltere’de, Prunus mugus’un 
bir klonu üzerinde yeti tirilen kiraz çe itleri, 
Colt üzerindeki a açlar n %50 büyüklü ünden 
daha az büyüklükte, çok küçük formda a açlar 

yapm t r. Klonun vegetatif olarak ço alt m  zor 
olmu tur ve bu durum kullan m n  s n rlam t r. 
Almanya’daki denemelerde, klonun k  
so uklar na kar  zay f oldu u görülmü tür.
Anaç Islah nda Yeni Metotlar: 

Meyve slahç lar  son y llarda, yeni kiraz 
anaçlar n n üretimi için geleneksel 
melezlemelerden yeni metotlara geçmi lerdir. 
Gamma n teknikleri, Prunus avium’u da 
içeren pek çok meyve türünün bodur 
mutantlar n  üretmek için kullan lmaktad r 
(Walther ve Sauer, 1985). Transgenik klonlar n, 

n mutantlar n n, poliploidlerin ve  
somaklonallerin üretimi için in vitro
kullan m na ara t rma merkezlerinde 
ba lanm t r. Di er çal malar bu yeni 
ekniklerin geli mesini kolayla t racak olan 

Prunuslarda gen haritalamas  üzerine 
odaklanm t r. Prunus türlerinin genomu 
hakk ndaki bilgi birikimi son y llarda h zla 
artm  ve bu türler aras nda genom 
organizasyonunun yüksek oranda korundu u 
görülmü tür. Genomun türler aras nda yüksek 
oranda korunmas , bir türde elde edilen genetik 
bilgilerin öteki türlerde de faydal  olabilece ine 
i aret etmi tir. Genetik linkaj haritalamas , 
fiziksel haritalama, moleküler markör ve EST 
s ra dizilim bilgileri ortak bir veribankas nda 

toplanarak ara t rmac lar n kullan m na 
aç lm t r (Canl  ve ark., 2008). 

Ülkemizde yap lan çal malarda Kaçar ve 
ark. (2005), Türkiye’de yeti tirilen baz  kiraz 
çe itlerini ve tiplerini, SSR mark rlar n  

llanarak tan mlam lard r. Mikrosatellit 
analizi için kiraz (P. avium), vi ne (P. cerasus
ve eftaliden (P. persica
primerini kullanm lard r. Ara t r c lar 8 SSR 
primerinin hepsinde polimorfik bantlar n n 
olu tu unu, her primerde 1 aras nda allel ve 
toplamda 38 allel elde edildi ini bildirmi lerdir. 
Kaçar ve ark. (2006), Kuzey ile Do u Avrupa 
ülkeleri ve Rusya’dan toplanan germplazmlar n 
Türkiye’den toplananlar ile ili kilerini 
belirlemek için vi ne (Prunus cerasus P. 
fruticosa Pall. içeren 81 tetraploid kiraz 

kar la t rm lard r. Ara t r c lar her primer 
çiftinde 5 20 farkl  olas  allel ile yüksek 
seviyede polimorfizm elde etmi lerdir.  Bu 
çal ma bir germplazm koleksiyonu olu tururken 
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vi nenin anavatan  olan Türkiye’deki 
germplazm  da dahil etmenin önemini ortaya 
koymu tur. Kavakl  ve ark. (2007), farkl  
büyüme gücündeki 11 idris tipinin genetik 
uzakl klar n  RAPD yöntemi ile ara t rm lard r. 
lkbahar ba lang c nda yaprak örneklerini alm , 

DNA izolasyonu yaparak RAPD yöntemi ile 32 
primer denemi lerdir. En dü ük genetik 
uzakl n (0,2072) Tokat 28 ve Tokat 10 tipleri 
aras nda, en yüksek genetik uzakl n (0,8790) 
Tokat 28 ile Afyon 11 tipleri aras nda oldu unu 
tespit etmi lerdir. Bilgener
anaç aday  tipte bitki, yaprak ve y ll k sürgünler 
üzerinde toplam 43 morfolojik özelli i 
incelemi , bu genotipler ile referans olarak 
kullan lan F12/1, 
standart anaçlar nda 10 SSR primeri kullanarak 
moleküler karakterizasyon yapm lard r. 
Türko lu ve ark. (2010), P. avium, P. cerasus, 
P. mahaleb  P. angustifolia türlerine ait anaç 
aday  23 tip aras ndaki genetik ili kiyi 10 SSR 
primeri kullanarak incelemi lerdir.

Dünyada yap lan çal malarda, Cantini ve 
001), vi ne (P.cerasus P. fruticosa 

Pall. ve bunlar n hibritlerinin de bulundu u 75 
bireyi SSR (mikrosatellit) mark rlar n  
kullanarak tan mlam lard r.  Çal mada kiraz, 
vi ne ve eftali genomlar ndan elde edilmi  10 
adet SSR primer çifti ile yüksek 
polimorfizm elde edilmi , her bir primer çifti 
için 4 16 aras nda farkl  olas  allel tespit 
edilmi tir. Struss ve ark. (2002), 8 Giessen anac   

148/13) aras ndaki farkl l  anlamak için 14 
çiftini kullanm lard r. Ara t r c lar 

primerlerin hiç birinin 8 anac n tümünü ay rt 
edemedi ini ancak PMS 13, PMS 18 ve PMS 30 
primerlerinin sadece 2 anac  ay rt edebildi ini 
tespit etmi lerdir. Ayr ca PMS 15 ve PceGA59 

aras ndaki farkl l klar nedeniyle GI
anaçlar  için bu primerlerin uygun oldu unu 
belirlemi lerdir. Wünsch ve Hormaza (2002), 76 
kiraz genotipini, daha önce eftalide geli tirilmi  
34 mikrosatellit primer çiftleri ile taram lar, 

kus ço alt m  mikrosatellite primer 
çiftinin 24’ünde elde etmi ler ve onlar n 14’ünde 
polimorfik ço alma belirlemi lerdir. Vaughan ve 

primerini incelemi lerdir. Ara t r c lar 10 
lokusun polimorfik, kalanlar n ise mo

oldu unu tespit etmi lerdir. Çal mada 2
aras nda allel (ort. 3,9) belirlenmi tir. Wünsch 
ve ark. (2004), eftaliden geli tirilmi  9 
mikrosatellite kiraz için anaç olarak kullan lan 
P. avium, P. cerasifera, P. cerasus  P. 
mahaleb’i türler aras  

P. mahaleb x P. avium, P. avium x P. 
pseudocerasus P. cerasus x P. canescens’
tan mlanmas nda kullanm lard r. Ara t rmada 
çal lan tüm genotiplerde (ayn  soydan gelen ve 
ayn  bölgeden toplanan materyaller) elde ed
62 allel kombinasyonu net bir biçimde ay rt 
edilmi tir. Pedersen (2006), 10 PCR primer 
çiftini, 51 kiraz ve vi ne genotipleri aras ndaki 
farkl l klar  belirlemek için test etmi tir. 
Çal mada her lokusun 14 40 allel ile oldukça 
polimorfik oldu u belirlenmi tir. Heterozigotluk 
de eri 0,52 1,00, gen çe itlili i (PIC) de eri 

0,966, her lokusun ay r m gücü vi ne 
genotipleri için 0,896
için 0,480 0,967, kiraz anaçlar  için 0,803
aras nda de i ti i tespit edilmi tir. Ayr ca tüm 
lokuslar n birle tirilmi  ayr m gücü 1,0 olarak 
belirlenmi tir.  Horvath ve ark. (2008), P. avium

P. fruticosa
oldu u için, hiç indirgenmeyen P. avium

P. fruticosa gametleri aras ndaki 
döllenme olay ndan P.cerasus meydana geldi i 
hipotezini do rulamak için DNA genomik 
mark rlar  kullan larak farkl  Avrupa ülkelerinde 
P. avium P. cerasus P. fruticosa
örneklerinde çal m lard r. Ara t r c lar,           
P. cerasus haploit çe itleri ile baz  P. fruticosa
haploit çe itlerinin ayn  oldu unu tespit etmi ler, 
P. fruticosa’n n, P. cerasus genomu için ana 
olarak kullan ld n  bildirmi lerdir. Clarke ve 

a açlar n n tan mlanmas nda kullan ld n  
 laboratuarlarda farkl  protokollerin 

kullan lmas  nedeniyle koleksiyonlar aras ndaki 
sonuçlar n kar la t r lmas nda problemler 
ç kt n  belirtmi lerdir. Ara t r c lar 
Avrupa’daki koleksiyonlardaki genetik 
kaynaklar n kar la t r lmas n  kolayla t rmay
amaçlayan Prunus’da çal an bir ECPGR (The

) grup oldu unu 
bildirmi lerdir.  Çal mada 5’i P. avium ve 3’ü 
akraba türden toplam 8 örnekte kiraz genomunu 
kapsaml  bir ekilde tarayan, polimorfik 16 
primeri kullan lm t r. SSRs’lardan 4’ü 
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Prunus’
büyük oranda transfer edilebilecek evrensel 
primerler olarak kabul edilmi tir. Lacis ve ark. 
(2009), sveç ve Letonya’da bulunan iki kiraz 
germplazm koleksiyonlar n  kar la t rarak ön 
taramas n  yapm lar, 126 kiraz  (Prunus avium 
L.) daha önceden tan mlanan yüksek oranda 
polimorfik 3 SSR (microsatellite) primer ile h zl  
ve güvenilir bir ekilde taram lard r. Çal mada, 

10 farkl  allel, yüksek oranda 
limorfik olarak belirlenmi tir. 
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Baz  Il man iklim Meyvelerinde Yaprak Aktif Demir çerikleri ile Demir 
Eksikli i Klorozu Aras ndaki li kilerin Beli

Hüseyin Akgül , Kadir Uçgun
Meyvecilik Ara t rma stasyonu Müdürlü ü

Özet
Demir eksikli i özellikle kireçli, yüksek pH'l  ve kötü drenajl  topraklarda s kça görülen bir durumdur. 

Yaprak analizlerinde toplam demir miktar  belirlendi inden demir eksikli i do ru olarak tespit edilememektedir.  
Bitkilerin faydaland klar  demir 2 de erlikli (Fe
belirlenebilmektedir. Ancak aktif demir analizleriyle, özellikle de s n r de erleri ile ilgili yeterli çal ma 
bulunmamaktad r. Bu çal mayla elma, kiraz ve eftali türlerinde tam çiçeklenmeden 10 hafta sonra farkl  
iddetlerde demir eksikli i görülen yaprak örnekleri al nm  ve bu örneklerde bir yandan aktif demir analizi 

yap l rken di er yandan panel yard m yla görsel olarak eksiklik iddetleri belirlenerek örnekler resimlenmi tir. 
Çal ma sonunda aktif demir sonuçlar yla görsel eksiklik iddetleri aras nda ili ki kurulmu  ve 4 farkl  eksiklik 
düzeyi için s n r de erler belirlenmi tir. Buna göre  aktif demir oranlar ; elmada, 1. düzeyde 4 ppm den az, 2. 
düzeyde 4 6,5 ppm aras , 3. düzeyde 6,5 8,5 ppm aras  ve 3. düzeyde ise 8,5 ppm den fazla olarak; kirazda, 1. 
düzeyde 4,5 ppm den az, 2 düzeyde 4,5 8,5 ppm aras , 3. düzeyde 8,5 13 ppm aras  ve 4. düzeyde 13 ppm den 
fazla olara; eftalide ise 1. düzeyde 6,5 ppm den az, 2. düzeyde 6,5 11 ppm aras , 3. düzeyde 11 18 ppm aras  ve 
4. düzeyde 18 ppm den fazla olarak s n fland r lm t r. 1. düzeydeki örnekler en fazla demir eksikli i klorozu 
gösterirken 4. Düzeyde hiç demir eksikli i klorozuna rastlanmam t r.

Aktif demir, kloroz, elma, kiraz, eftali

Iron deficiency is mostly seen in alkali soils and soils with bed drain. n leaf sample analyses total iron 

Giri
Demir bitki kök bölgesinde Fe

demir kleytleri eklinde bulunur. Ancak bitki 
metabolizmas nda s
kullan ld ndan, bitkiler di er demir formlar n  
bünyelerine alsalar dahi Fe

ndirgenme büyük oranda ortam pH's na ba l d r 

ve pH dü tükçe demirin indirgenme oran  artar 

Demir eksikli i özellikle kireçli, yüksek 
pH'l  ve kötü drenajl  topraklarda s kça görülen 
bir durumdur. Kloroz gösteren bitkilerde yaprak 
analizi yap ld nda ço u kez demir miktar n n 
yeterli oldu u görülür. Eksiklik belirtisi 
görülmesine kar l k yaprak demir miktar n n 
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yeterli bulunmas  bitkilerin bünyelerindeki 
demirin tamam ndan yani Fe
demirden faydalanamamalar na ba l d r (Kacar

Çünkü yaprak analizlerinde 
toplam demir miktar  (Fe

toplam demir içerikleri ile 
metabolizmalar nda kullanabildikleri Fe
demir) içerikleri aras nda her zaman do ru 
orant  bulunmad ndan (Mengel, 1984) toplam 

düzeyi hakk nda her zaman do ru sonuç vermez. 
Bu yüzden bitkilerde toplam demir analizi 
yerine aktif demir analizlerinin yap lmas  daha 
do ru olacakt r. Ancak aktif demir analizlerinin 
pratikte uygulanmas n n zor olmas  bu 
analizlerin Türkiye'de rutin olarak yap lmas n  

yayg nla mas n  s n rland ran bir di er faktör ise 
henüz de erlendirme kriterlerinin belirlenmemi  
olmas d r. Bir ba ka ifade ile aktif demir 
analizleri yap lsa dahi elde edilen sonucun 
yeterli olup olmad n  bel
s n r de erler bitkiler baz nda henüz 

Bu çal mayla elma, kiraz ve eftali 
türlerinde demir eksikli i klorozu ile bitkilerin 
aktif demir içerikleri aras ndaki ili kiler 
incelenmi  ve eksiklik iddetine göre s n r 
de erler belirlenmeye çal lm t r. 

Materyal ve Yöntem
Bu çal ma 2009 y l nda Isparta'n n 

Senirkent ve E irdir ilçelerinde gerçekle tirilmi  
ve yaprak analizi al m döneminde (tam 
çiçeklenmeden 10 hafta sonra) (Akgül ve 

ve eftali 
türlerinde farkl  düzeylerde demir eksikli i 
klorozu gösteren ve hiç eksiklik belirtisi 
göstermeyen, her bir türde 40'ar a aç 
belirlenmi tir. Belirlenen a açlardan yaprak 
örnekleri al nm  ve bu örneklerde aktif demir 
analizleri yan nda di er e

yap lm t r. Aktif demir analizlerinde o
fenentrolin metodu, di er element analizlerinde 
ya  yakma metodu uygulanm t r (Kacar ve nal 

kopar ld ktan sonra ilk 4 saat içinde analiz 
edilmi lerdir.

Aktif demir içeriklerine göre küçükten 
büyü e do ru s ralanan örnekler olu turulan 5 
ki ilik panel yard m yla eksiklik olu turma 
iddetine göre 4 s n fa ayr lm  ve örnekler tek 

tek resimlenerek ar ivlenmi tir
bir gruba giren örneklerin aktif demir aral klar  
dikkate al narak s n r de erleri ortaya 
koyulmu tur.

Çal mada ayr ca aktif demir içerikleri ile 
yapraklardaki di er elementler aras ndaki 
ili kiler incelenmi tir.

Bulgular ve Tart ma
ktif demir içerikleri belirlendikten sonra 

panel yard m yla 4  gruba ayr lan elma 
yapraklar nda; 

1. gruba giren örneklerin aktif demir 
oranlar  2,57 ile 3,81 ppm aras nda de i mi  ve 
bu gruba giren örneklerin görüntüsü ekil 1'de 
verilmi tir. Örneklerin damar aralar  büyük 
ölçüde sararm , baz  örneklerde yaprak 
uçlar nda yo unla an kurumalar meydana 
gelmi tir.

2. gruba giren örneklerin aktif demir 
içerikleri 4,05 ile 6,44 aras nda de i mi tir ve bu 
gruba giren örneklerin görünümü ekil 2' de 
verilmi tir. 2. gruptaki örneklerde kloroz 
görünümü 1. Gruba göre daha az olmakla 
birlikte tüm damar aralar ndaki renk de i imi 
net olarak gözlemlenmi tir.

3. gruba giren örneklerin aktif demir 
içerikleri 6,81 ile 8,31 ppm aras nda de i mekte 
olup, yapraklar n bir bölümünde damarlar aras  
renk de i imi seçilirken baz  bölümlerinde renk 
de i iminin henüz gerçekle medi i 
görülmektedir ( ekil 3).

4. gruba giren örneklerin aktif demir 
içerikleri 8,89 ile 14 ppm aras nda de i mi tir ve 
yapraklarda hiç bir ekilde kloroz görünümü 
tespit edilmemi tir ( ekil 4).

Kirazda 1. Gruba giren örneklerin aktif 
demir içerikleri 2,45 ile 4,31 ppm aras nda 
de i mi  olup, örneklerin damar aralar n n 
tamamen sarard , hatta yer yer damarlarda da 
sararmalar n meydana geldi i gözlemlenmi tir 

ekil 5).
2. gruba giren örneklerin aktif demir 

içerikleri 4,77 ile 8,46 aras nda de i mi  ve bu 
gruptaki örneklerde damar aralar ndaki kloroz 
görünümü tüm yaprakta mevcut olmakla birlikte 
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damarlarda herhangi bir sararma görülmemi tir 
( ekil 6).

iren örneklerin aktif demir 
içerikleri 8,88 12,82 ppm aras nda de i mi tir 
ve bu gruptaki örneklerde damarlar aras nda 
k smi klorozsuz bölgelerin bulundu u 
belirlenmi tir ( ekil 7).

4. gruba giren örneklerin aktif demir 
içerikleri ise 13,1 ile 21,52 ppm aras nda 
de i mi  ve bu gruptaki örneklerde hiç kloroz 
tespit edilmemi tir ( ekil 8).

eftalide, 1. Gruba giren örneklerin aktif 
demir içerikleri 3,62 ile 6,32 ppm aras nda 
de i mi  ve bu gruptaki yapraklar n damar 
aralar  tamamen, damarlar  ise k smen 

arm t r ( ekil 9).
2. gruba giren örneklerin aktif demir 

içerikleri 6,59 ile 10,22 ppm aras nda seyretmi  
ve bu gruptaki örneklerde damar aralar ndaki 

görülmemi tir ( ekil 10)
3. gruba giren örneklerin aktif demir 

içerikleri 11,44 ile 16,18 ppm aras nda 
de i mi tir ve bu gruptaki örneklerde yaprak 
damar aralar nda k smi kloroz gözlemlenmi tir 
( ekil 11).

4. gruba giren örneklerin aktif demir 
içerikleri 18,73 ile 22,95 ppm aras nda seyretmi  
ve bu gruptaki örneklerde hiç kloroza 
rastlanmam t r ( ekil 12).

Çal mada ayr ca yapraklar n aktif demir 
içerikleriyle di er besin elementleri aras ndaki 
ili kiler de incelenmi  ve yaprak aktif demir 
içeri i ile toplam demir miktar  aras nda belirgin 
bir ili ki tespit edilememi tir

Her 3 meyve türünde de yaprak aktif 
demir miktar  ile potasyum içeri i aras nda 
quadratik z t ili ki belirlenmi tir ( ekil 13). Bu 
durumun katyonlar aras  rekabetten 
kaynakland  dü ünülmektedir (Burt ve ark., 

ve elde edilen bulgular Akgül ve Uçgun 

Her 3 meyve türünde de Aktif demir ile 
yaprak kalsiyum içerikleri aras nda do ru ili ki 
( ekil 14) belirlenmi  olmakla beraber bu 

kaynakland  dü ünülmek

Yaprak aktif demir içerikleri ile bor 
miktar  aras nda elma ve kirazda quadratik z t 

ili ki tespit edilirken kirazda bu duruma ters bir 
durum ortaya ç km t r ( ekil 15). Elma ve 
eftalideki ortaya ç kan sonucun, özellik

yüksek pH ko ullar nda borun ortamdaki 
taraf ndan absorbe edildi i, bu yüzden 

bor al m n n oldukça azalabilece i (Kacar ve 

kirazda ortaya ç kan do rusal pozitif ili kinin 
nedeni aç klanamam t r.

Sonuç
Yap lan bu çal mada sonuç olarak;

Elde edilen veriler nda elmada aktif 
demir içeri i 4 ppm'in alt nda ise a r  eksik, 

6,5 ppm aras nda ise eksik, 6,6
aras nda ise hafif eksik ve 8,5 ppm'in 
üzerinde ise normal olarak 
de erlendirilmi tir.

razda aktif demir içeri i 4,5 ppm den az ise 
a r  eksik, 4,5 8,5 ppm aras  eksik, 8,6
ppm aras  hafif eksik ve 13 ppm de fazlas  
normal olarak de erlendirilmi tir.
Ayn  ekilde eftalide aktif demir oran  6,5 
ppm den az ise a r  eksik, 6,5

ndaysa eksik, 11,1 18 ppm aras nda 

de erlendirilmi tir.
Yap lan çal mada toksik s n r 
belirlenmedi inden yeterlilik üst s n r de eri 
bilinmemekte ve bu konuda yeni çal malara 
ihtiyaç duyulmaktad r.
Yaprak aktif demir içerikleri ile toplam demir 
miktar  aras nda belirgin bir korelasyon elde 
edilememi tir. Bu bulgu Mengel (1984) ile 

Yaprak aktif demir içerikleri ile potasyum 
aras nda negatif, kalsiyum aras nda pozitif 
ili ki belirlenmi tir. Ancak aktif demir 
kalsiyum aras ndaki pozitif ili kinin 
potasyum ile kalsiyum aras ndaki rekabetten 
kaynakland  dü ünülmektedir (Peterson ve 

Yaprak aktif demir içerikleri ile bor miktar  
aras nda elma ve eftalide negatif,
pozitif ili kiler belirlenmi tir. Kirazda ortaya 
ç kan fakl l n nedeni aç klanamam t r.

Akgül, H., Uçgun, K., 2010. Isparta (Senirkent) 
bölgesi topraklar nda farkl  demir gübrelerinin 
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ekil 1. Elma 1. Gruba giren örneklerin 
görünümleri

ekil 2. Elma 2. Gruba giren örneklerin 
görünüm
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ekil 3. Elma 3. Gruba giren örneklerin 
görünümleri

ekil 4. Elma 4. Gruba giren örneklerin 
görünümleri

ekil 5. Kiraz 1. Gruba giren örneklerin 
görünümleri

ekil 6. Kiraz 2. Gruba giren örneklerin 
görünümleri
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ekil 7. Kiraz 3. Gruba giren örneklerin 
görünümleri

ekil 8. Kiraz 4. Gruba giren örneklerin 
görünümleri

ekil 9. eftali 1. Gruba giren örneklerin 
görünümleri

ekil 10. eftali 2. Gruba giren örneklerin 
görünümleri
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ekil 11. eftali 3. Gruba giren örneklerin 
görünümleri

ekil 12. eftali 4. Gruba giren örneklerin 
görünümleri

ekil 13. Elma, Kiraz ve eftalide yaprak aktif 
demir ile potasyum içeri i aras ndaki ili ki
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ekil 14. Elma, Kiraz ve eftalide yaprak aktif 
ile kalsiyum içeri i aras ndaki ili ki

ekil 15. Elma, Kiraz ve eftalide yaprak 
e bor içeri i aras ndaki ili ki
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Güneydo u llerinde Badem (Prunus amygdalus
Yeti tiricili i, Üretim ve Pazarlama Potansiyeli

Halil brahim O uz¹*, Ajlan Y lmaz², smail Ukav
Ad yaman Üniversitesi Kâhta MYO, Antepf st  Ara t rma Enstitüsü

Özet
Bu çal ma, Gaziantep, Kilis, Ad yaman, anl urfa, Diyarbak r, Mardin, Batman, Siirt ve rnak illerinde 

yürütülmü tür. Bölgedeki Tar m l Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odalar , Ziraat Odalar , ayr ca FAO, TÜ K, 
ve benzeri kurum ve kurulu lardan al nan verileriler materyal olarak kullan lm t r. Çal mam zda Dünya 

badem üretimi, Türkiye üretimi ve d  ticareti, bölgenin üretim miktar , ülke üretimindeki pay , üretim ve 
pazarlama sorunlar  analiz edilmi tir. Sorunlar üç a amada incelenmi tir.  Birincisi üretim ile ilgili sorunlar, 
ikincisi derim, ambalajlama ve depolama ile ilgili sorunlar, üçüncüsü ise pazarlama ile ilgili sorunlar olarak 
s n fland r lm t r. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programlar  kullan lm t r. Bu çal mada amaç, 
bölgede badem yeti tiricili inin potansiyelini, üretim tekniklerini, depolama ve pazarlama sorunlar  ortaya 
konularak, bu sorunlar n çözümlenmesine yönelik önerilerde bulunulmu tur.

Güneydo u Anadolu, Badem, potansiyel, üretim, pazarlama

Prunus amygdalus 

This study, was carry out in provinces  Gaziantep, Kilis, Ad yaman, anl urfa, Diyarbak r, Mardin, 
Batman, Siirt and rnak. The data obtained from Provincial Directorate of Agriculture, Trade And ndustry 

Giri
Badem (Prunus amygdalus Batsch) tür 

olarak Rosaceae familyas na ait olup, sert 
kabuklu meyve yap s yla da Prunoideae alt 
familyas na ait bir meyve türüdür (Kester and 
Gradiziel, 1996). Yabani badem türlerinin 
morfolojik ve jeomorfolojik formlar  Güneybat  
ve Merkezi Asya boyunca, Türkiye ve 
Suriye’den Gagauz Da lar ’n n içelerine do ru, 
ran boyunca Tian an Çölü’ne ve Tacikistan, 

Özbekistan ve Afganistan’ n Hinduku  
Da lar ’na kadar yay lm t r (Browicz,  1969; 
Denisov, 1998). Badem yeti tiricili i m
önce 2000 y llar na kadar uzanmaktad r. 

Kültürel olarak ilk olarak ran, Türkiye, Suriye 
ve Filistin’de yeti tirilmi  olup, buradan 
Yunanistan’a ve Kuzey Afrika’ya, talya, 
spanya ve Kuzey Amerika’ya yay lm t r. Daha 

f ndan ABD’ye ve 
zamanla buradan Güney Amerika, Güney Afrika 
ve Avustralya’ya götürülmü tür (Özça ran, ve 
ark., 2007; Özüdo ru, 2003; Özbek, 1978; 
Thorp, 1996). Ülkemiz sert kabuklu meyvelerin 
yeti tiricili inde iklim ve toprak özellikleri 
dikkate al nd nda önemli bir potansiyele 
sahiptir. Özellikle, f nd k üretimi ülke 
genelindeki talebin üstünde yer almaktad r. 
Bunu ceviz ve antepf st  takip etmektedir 
(TU K, 2010). Ancak badem üretimimiz, 
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kalarak dünya üretim s ralamas nda 8. s ra yer 
alm t r (FAO, 2010). 

Badem genellikle iç meyve tüketimi 
olarak yeti tirilen bir meyve türüdür. ç badem 
özellikle içerdi i yüksek orandaki ya , kalsiyum 
ve di er mineral maddeler bak m ndan önemli 
bir enerji kayna d r. Bundan dolay  ülkemizde 
badem, çerez (kavrulmadan, tuzlu 
kavrulmu ) olarak ve kozmetik sanayinde 
yayg n bir ekilde kullan lmaktad r. Ayr ca ye il 
kabuklar  % 25 oran nda eker içerdi i için 
hayvan yemi olarak kullan lmaktad r 

al., 2004; O uz, ve 
ark.,2011). Ülkemizde toplam meyve üretiminin 
% 6,4’ünü sert kabuklu meyveler 
olu turmaktad r. Sert kabuklu meyve türleri 
aras nda a aç say s n n % 1,2’sini ve üretim 
miktar n n % 4,3’ünü badem olu turmaktad r 
(TU K,2010). Son 5 y l üreticinin eline geçen 
fiyatlar incelendi inde bademde 3.36 
antepf st nda 6.61 –
TL, f nd kta ise 3.97 – 3.87 TL aras nda de i im 
göstermi tir ( TÜ K, 2009). Bu çal mayla, 
Güneydo u Anadolu bölgesinde badem 
yeti tiricili i potansiyelinin belirlenmesi 
amaçlanm t r. Bu amaç do rultusunda, 
üretimden pazarlamaya kadar kar la lan 
sorunlar  ve bu sorunlar n çözümlenmesine 
yönelik öneriler de bulunulmu tur.

Materyal ve Yöntem
Bu çal ma, Gaziantep, Kilis, Ad yaman, 

anl urfa, Diyarbak r, Mardin, Batman, Siirt ve 
rnak illerinde yürütülmü tür. Bölgedeki Tar m 

il Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odalar , 
Ziraat Odalar , ayr ca FAO, TÜ K, DPT ve 
benzeri kurum ve kurulu lardan al nan veriler 
materyal olarak kullan lm t r. 

Dünyan n be  k tas  üzerinde badem 
yeti tiricili i yap lsa da, bademin dünyada 
yay lma alan  di er l man iklim meyve türlerine 
göre daha küçüktür. Bu yay lmada s cakl k 
faktörü çok önemli rol oynamaktad r. Dünya 
badem üretimi 2005 y l nda 1.839.028 
2009 y l nda 2.676.361. tona ula m t r (FAO, 
2011). Üretim miktar nda olumsuz iklim 
ko ullar  nedeniyle y llar içerisinde de i imler 
gözlenmi tir.

Dünya badem üretiminde ABD (% 49,21) 
ilk s ray  almaktad r (Çizelge 1). ABD’de badem 
üretimi, 2005 y l nda, 703.431 tondan 2009 
y l nda, 1.162.200 tona ula m t r. Bu üretimle 
dünya badem üretiminin % 49,21’ini 
kar lamaktad r.

Dünya badem üretiminde % 11.94 oran  
ile spanya ikinci s rada almaktad r. spanya’da 
2005 y l nda 217.869 ton olan badem üreti
y llara göre dalgalanmalar göstermekle birlikte 
2009 y l nda 282.100 ula m t r. ran badem 
üretiminde 2005 y l ndan 2009 y l na kadar h zl  
bir art  gerçekle mi  ve 128.100 ton’la dünya 
s ralamas nda üçüncü s rada yer alm t r. 
talya’da badem üretimi 2005 y l ndan 2008 

y l na kadar periyodik olarak artm , ancak 2009 
y l nda 113.700 ton’a dü mü tür. Böylece dünya 
badem üretiminde talya dördüncü s rada yer 
alm t r. Dünyada badem üreten di er ülkeleri 
s ralayacak olursak; Fas, Suriye, Tunus, Türkiye, 
Cezayir, Afganistan, ve Yunanistan eklinde 
s ralanmaktad r. Türkiye, dünya badem 
üretiminde 2009 y l  itibariyle % 2,32’lik bir 

Ülkemizde, badem üretimi 2005 y l ndan 
itibaren arada dalgalanmalar olmas na ra men, 
G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl  ve Orman 
ve Su leri Bakanl  taraf ndan verilen 
destekler ile 2009 y l nda üretim alan  
bak m ndan art  e ilimine girmi tir. Türkiye 
üretim alan  olarak 2005 y l nda 82.000 dekar 
iken 2009 y l nda 131.000 dekar n üzerine 
ç km t r. Toplam badem a ac  say s  2005’te 
3.943 iken, 2009 y l nda 5.300 ula m t r. 
Meyve veren badem a ac  say s  ise, 3.400 
civar ndad r.  statistiksel olarak toplam badem 
a ac n n % 64.5’i meyve vermektedir (Çizelge 

Buna paralel olarak Türkiye badem üretim 
, alan ve a aç say s ndaki art a ba l  

olarak 2010 y l nda 55398 tona ula m t r. A aç 
ba na ortalama verim ise 15 kg’d r (Çizelge  2). 
Verim yönünden Akdeniz Bölgesi 20 kg ile ilk 
s ray  al rken, onu ç Anadolu, Ege ve Do u 
Anadolu Bölgesi izlemektedir

Türkiye 2009 y l  verilerine göre, badem 
üretim alan  ve üretim miktar  bak m ndan, Ege  
Bölgesi birinci, Akdeniz Bölgesi ikinci s rada 
yer almaktad r (Çizelge 3). Güneydo u Anadolu 
Bölgesi toplam badem üretim alan nda ise, % 
19.04 oran  ile üçüncü s radad r. Üretim miktar  
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aç s ndan Marmara Bölgesi’nin ard ndan % 8.05 
ile dördüncü s rada yer almaktad r.

GAP bölgesinde üretim alan  bak m nda 
anl urfa 12.106 da  ve 313.115 adet toplam 

a aç say s  bak m ndan ilk s ray  
almaktad r(Çizelge 4). 

Bölge üretim verilerlerine bak ld nda % 
42.38 ile Diyarbak r ilk s ray  al rken, ikinci 

Ad yaman üçüncü s rada bulunmaktad r. Verim 
yönünden bölgeye bak ld nda, a aç ba na 
verim ortalamas  12 kg’d r . Mevcut badem 
bahçelerin s ra aras  ve s ra üzeri dikim 
mesafeleri (5x5 yada 5x6 ) dikkate al nd nda 

360 kg oldu u 
tespit edilmi tir. (Çizelge 4).  Bölge’de 17 kg ile 
Diyarbak r birinci s rada yer almaktad r. Kilis ve 

oldukça 
dü üktür. 
Türkiye’nin Badem D  Ticareti

Türkiye’nin 2005 2008 dönemindeki 
badem ihracat ve ithalat  y llar itibariyle geli imi 
Çizelge 4’te verilmi tir. Badem ihracat , 2007 
y l ndan itibaren her y l önemli oranda art  
göstermi , 2006 y l nda ise bir önceki y la göre 
% 3 oran nda azalm t r. Buna kar l k ülkemizin 
badem ithalat  2005 2008 y llar  aras nda % 393 
oran nda artm t r (Çizelge 5).

Tart ma ve Sonuç
Ülkemizde, dünya badem üretiminde 

% 2 ‘lik bir paya sahiptir. Ancak G da, Tar m ve 
Hayvanc l k ile Orman ve Su leri Bakanl klar  
taraf ndan verilen destekler sayesinde kapama 
bahçelerinin say s nda h zl  art  olmu tur. Son 5 
y ll k üretim ortalamas  kar la t r ld nda  %18 
lik bir art  oldu u görülmektedir. Badem üretim 
alan bak m ndan Ege bölgesi birinci s rada iken 
bunu Akdeniz ve Güneydo u Anadolu bölgesi 
takip etmektedir. Güneydo u Anadolu Bölgesi, 
toplam üretim miktar  bak m ndan bölgeler 
baz nda dördüncü s rada yer almaktad r. Yeni 
plantasyonlardaki badem a açlar n n ek
verime yatmas yla bu s ralama önemli derecede 
de i ecektir.

Verim yönünden bölgelerimizi 
de erlendirdi imizde, ilk s ray  Ege, ikinci s ray  
Akdeniz, üçüncü s ray  ise Marmara, dördüncü 
s rada ise Güneydo u Anadolu Bölgesi yer 
almaktad r. Bölge üretim miktar  bak m ndan alt 
s ralarda olmas na ra men sahip oldu u 

ekolojik, toprak ve di er üretim ko ullar  
aç s ndan önemli bir konuma sahiptir. 
statistiksel veriler dikkate al nd nda, 

Güneydo u Anadolu Bölgesi sahip oldu u iklim 
ve toprak ko ullar  dikkate al nd nda badem 
üretiminde gelecekte önemli bir konuma sahip 
olacakt r. Bölgemizde yayg n olarak 
yeti tiricili i yap lan Antepf st  tar m , 
meyveye geç yatmas , a l  fidan temininde 
ya anan s k nt lar ve a l  fidan fiyatlar n n 
pahal  olmas  nedeniyle badem yeti tiricili i 
bölgede cazip hale gelmi tir. Ayr ca, badem 
k raç ve marjinal alanlara kolayl kla adaptasyon 
sa lamas  nedeniyle önemi daha da artm t r. 
Son y llarda bu nedenlerden dolay  GAP 
Bölgesi’nde oldukça geni  alanlarda fidan 

h zl  bir ekilde artm t r. GAP 
bölgesinde üretim alanlar  dikkate al nd nda 

anl urfa ve Diyarbak r illeri ilk s rada yer 
al rken, bunu Mardin, Batman, rnak ve Siirt 
illeri takip etmektedir. Bölgenin toplam 
üretiminin % 50’sini Diyarbak r ile anl ur
üretmektedir. Bu s ralamay  Mardin ve 
Ad yaman illeri takip etmektedir. 

Bölgenin dekara kabuklu badem 
360 kg aras nda oldu u tespit 

edilmi tir. Bu verim dünya ortalamas  göre 
dü ük bir verimdir. Çe itli bilimsel çal malarda 
verim ça ndaki sulanan bahçelerde bir dekardan 
çe itlere ba l  olarak 2000 – 3000 kg aras nda 
ye il kabuklu ya  badem elde edildi i 
bildirilmektedir. Bir dekardan elde edilecek iç 
badem miktar  ise, bu ye il kabuklu badem 
ürününün % 6.6 9.0’u kadard r. Halen dünya 

dem pazar na hakim olan Kaliforniya’da 
(ABD) sulanan bahçelerde bir dekardan 300 kg 
varan düzeyde iç badem al nmaktad r (Ça lar, 
2008). Bölgedeki dü ük verimin sebebi kültürel 
uygulamalar n yetersiz olmas  ve yeni 
plantasyonlar n henüz ekonomik verime 

am  olmas ndan kaynakland  tahmin 
edilmektedir ( ekil 1. ve ekil 2.). 

Sonuç olarak badem yeti tiricili i, 
Güneydo u Anadolu bölgesinde y ld z  parlayan 
bir meyve görünümündedir. Çünkü bölge iklim 
aç s ndan de erlendirildi inde Do u Akdeniz 

zant s  ve etkisi alt nad r.  Ayr ca 
badem, antepf st  ve zeytinde oldu u gibi di er 
meyve türlerine göre toprak ve su iste i 
bak m ndan daha az seçici olmas  nedeniyle 
yeti tiricili i üreticiler taraf ndan tercih 
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edilmektedir. Genel olarak badem yeti tiricili i 
sorunlar  ve çözüm yollar n  özetleyecek 

Ülkemizde badem yeti tiricili inde 
ço unlukla anaç olarak badem çö ürleri ve baz  
klonal anaçlar kullan lmaktad r. Bu anaçlar 
kuvvetli geli tikleri için büyük a açlar 
olu turmakta ve dekara daha az a aç dikilmesine 
sebep olmaktad r. Böylece birim alandan elde 
edilen verim de dü mektedir. 

Bu nedenden dolay , badem üreticilerinin 
isteklerine cevap verecek ekilde, birim alandan 
yüksek verim elde edilmesi amac yla bo um 
aralar  dar, k raç toprak ko ullar na ve susuzlu a 
dayan kl , bodur geli en ve kültür çe itleriyle 
uyumlu olmas  gibi üstün özellikleri olan, baz  
badem türlerinden yararlanarak standart, yerli 
bir badem anac  slah na yönelik çal malar 
yap lmal d r. 

Badem üretiminin artt r lmas  içi
ilkbahar geç donlar ndan zarar görmeyecek 
ekilde geç çiçeklenen ve yüksek verim veren 

ismine do ru çe it, kaliteli ve sa l kl  fidan 
temini sa lanmal , fidanc lar n dam zl k 
problemleri çözülmeli, kapama bahçe kurulmas  
için çiftçiler desteklenmeli, üre
ve di er üretim faaliyetlerinde etkin rol 
üstlenmeleri ve söz sahibi olmalar  için üretici 
birliklerinin kurulmas n n mutlaka sa lanmas , 
ihracat potansiyelini artt rmak için d  pazarlara 
yönelik çal malara önem verilmelidir. 
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ekil 2. 2009 y l  Ülkelere göre Badem Üretim Miktarlar
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2000 Y l  Sonras nda Silifke Yöresinde Çilek Yeti tiricili inin Genel Durumu

Mustafa anl türk , A k n Bahar
S.Ü. Silifke Ta ucu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tar m  Program

Özet
Silifke yöresinde özellikle son 10 y l içerisinde çilek yeti tiricili inde çok h zl  bir art  olmu tur. Bu 

art n temel sebebi ihracatç  firmalar n bölgeye gelmesidir. Son y llarda frigo fide kullan m  ve yeni çe itlerin 
bölgeye adaptasyonu ile çok kaliteli meyveler elde edilmi tir. Ayr ca çilek üreticileri uzun y llar süren 
deneyimleri neticesinde gübreleme, sulama, ilaçlama ve budama gibi kültürel uygulamalar  çok iyi 
yapt klar ndan kaliteli meyvenin yan nda verimde de çok art  sa lanm t r. Kalite ve verim ihracatç n n bölgeye 

olmu tur. Silifke yöresi iklim ve toprak özellikleri aç s ndan çilek üretimi için en ideal bölge 
durumundad r. Bölgeye uyumlu yeni çe itler ile kalite özellikleri iyile tirilerek özellikle 2005 y l ndan sonra ise 
ba ta Rusya olmak üzere Moldova, Ukrayna, Romanya, Polonya, Macaristan, Irak ve ran' a çilek ihracat na 
ba lanm t r. Rusya ile ba layan ihracat günümüzde üretilen çile in %25’ lik k sm  yani 20 bin ton ile di er 
ülkelere devam etmektedir. lerleyen y llarda ise Suudi Arabistan ve Çin’ ede ihracat yap lmas  beklenmektedir. 
Bu çal mada çile in daha fazla miktarda d  pazarlara gönderilebilmesi için gerek üretim a amas nda frigo fide, 
malç kullan m , topraks z üretim, çok katl  üretim gibi yeni yöntemlerin, gerekse muhafaza ve paketleme 
a amas nda yeni bir teknoloji olan humifresh önso utma yöntemi kullan m n n yayg nla mas n  sa layarak 
muhafaza süresinin uzat lmas  ve daha uzak d  piyasalara çile in gönderilebilmesi için prati e aktar labilecek 
yeni uygulamalar n belirlenmesi hedeflenmi tir.

çilek, humifresh ön so utma, d  pazar, ihracat, frigo fide

Giri
Çilek içerdi i vitamin ve mineral madde 

miktar , lezzeti nedeniyle tüketimi gün geçtikçe 
artan bir meyvedir. Üzümsü meyveler grubunda
yer alan çilek çok y ll k otsu karakterde her dem 
ye il bir bitkidir. Türkiye’de çok uzun y llard r 
çilek yeti tiricili i yap lmaktad r. Özellikle 
Silifke yöresinde kaliteli, hastal k ve zararl lara, 

yola dayan m  iyi çe itlerin kullan lmas  ile 2000 
y l sonras  çilek dikimi yap lan alanlarda h zl  
bir art  söz konusudur. Muhafaza için yeni 
yöntemlerin kullan lmas  ile çilek üretimi önem 
kazanm t r. Ülkemiz, özellikle 1996 y l na 
kadar dünya çilek üretiminin ancak %2’sini 
kar layabilirken bu tarihten s
ve modern üretim tekniklerinin kullan lmas yla 
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2000 y l nda oran n  %7.07’e ç kartm t r 
(Çizelge 1). Ülkemiz 2008 y l nda 261.078 
tonluk üretimi ile dünya s ralamas nda Amerika 
Birle ik Devletleri ve spanya’dan sonra 3. 
s rada yer almaktayd . Ancak 2009 y l  
de erlerinde Türkiye’nin üretimi 291.996 ton’a 
yükselerek dünya s ralamas nda 2. s raya 
ç km t r. 2009 y l  verilerine göre ise dünyada 
çilek üretimi yapan ilk be  ülke u ekilde 
da l m göstermi tir; 1. ABD (1.270.694 ton 

4) 2. Türkiye (291.996 ton %7,07) 3. 
spanya (263.700 ton %6,38)   4. Kore (203.227 

ton %4,91) 5. M s r (200.000 ton %4,83) 

Türkiye’nin büyük bir k sm nda çilek 
yeti tirilmektedir. Ancak Türkiye’deki çilek 
üretiminin büyük bir k sm n  A
ve Ege bölgelerinin üretimi olu turmaktad r. 
Di er birçok meyve türünün henüz pazara 
sürülmedi i aylarda pazarda bulunabilmesi, 
albenisi ve C vitamini içeri inin oldukça yüksek 
olu u, çile in son derece bilinçli hareket eden 
tüketicilere sa
Avrupa pazarlar nda çok tutulmas na ve yüksek 
fiyatlarla sat lmas na neden olmu tur. Lezzetli, 

tüketimi yan nda i lenerek ya da dondurularak 
kullan lan ve gün geçtikçe aran lan bir meyve 
lmas  nedeniyle son y llarda geni  bir 

tüketiciye hitap eder olmu tur. De i ik iklim ve 
toprak karakterleri yönünden ülkemiz çilek 
yeti tiricili inde önemli bir potansiyele sahiptir 
(Mengüç ve ark., 1968; A ao lu, 1986).

Çilek ara ziraat  olarak da 
yeti ti
bahçeleri aras nda da çilek arazisi kurulabilir. 
Özellikle yörede yeni tesis edilen limon fidanlar  
aras nda çilek yeti tiricili i yayg n bir ekilde 
yap lmaktad r. Özellikle çilekte yo un gübre 
kullan m  limonunda çok h zl  ve iyi geli mesini 
sa lamaktad r. lk seneden itibaren meyve 
verebilmesi ve uzun vadeli yat r mlara ihtiyaç 
göstermemesi nedeniyle, yeni tesis edilen meyve 
bahçesi verime yat ncaya kadar çiftçiye yan bir 
gelir sa lam  ve bu nedenle de bahçenin 

aliyet girdilerini azaltm  olur. Özellikle 
Silifke yöresinin toprak ve iklim özellikleri ara 
tar m eklinde çilek üretimini oldukça ekonomik 
olarak uygulanabilir duruma getirmi tir. 
Silifke’de çilek üretimi genelde iki veya üç y l 
süreli olacak ekilde yap lmaktad r.

2009 y l nda 23.235.652 kg çilek ihraç 
edilmi  ve kar l nda 25.434.184 $ gelir elde 
edilmi tir. 2010 y l nda ise ihraç edilen miktar 
%11 düzeyinde artarak 25.868.887 kg a 
yükselmi tir. Elde edilen gelir de bir önceki 
seneye göre %12 oran nda at  göstererek 
28.485.918 $ olmu tur. Akdeniz hracatç  
Birlikleri Genel Sekreterli i, Ya  Meyve
hracatç lar  Birli i’nin Türkiye Geneli 

Aral k Dönemi) Raporu’na 
göre, çilek, “ya  meyve, sebze ve narenciye 
ihracat ndaki ilk 20 ürün” aras nda 13. s rada, 
sadece ya  meyve ihracat nda ise 6. s rada yer 
alm t r. Narenciye, taze meyve ve taze sebze 
ihracat  toplam de eri ise 2.174.573.917 $ olarak 
gerçekle mi tir (Anonymous, 2010c) 

Akdeniz Bölgesi erkenci çilek 
yeti tiricili inde öne
Erkencilikteki amaç k  aylar nda çile in 
olmad  dönemde ürün elde edip bunu yüksek 
fiyatlardan satmakt r. Bu nedenle örtü alt  
yeti tiricili i önem kazanmaya ba lam t r. Örtü 
alt  çilek yeti tiricili i; s tmal  ve s tmas z cam 
ve plastik seralar ile yüksek ve alçak tünellerde 
yap lmaktad r. Örtü alt  yeti tiricili inde dikkat 
edilmesi gereken en önemli konulardan bir 
tanesi erken dönemde açan çiçeklerin donlardan 
zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin 
al nmas d r. Çilek ’ye kadar özel bir tedbir 
almadan yeti tirilebilir. Daha so uk bölgelerde 

materyallerle örtülerek dondan korunmas  
gerekir. K sa gün bitkisi oldu undan k  
aylar ndaki dü ük s cakl klardan açan çiçek ve 

r görmektedir. Aç kta çilek 
yeti tiricili i gerekli tedbirler al nd  zaman 
tüm bölgelerimiz için uygundur. Derim 
bölgelere göre de i ir. lk ürünler Akdeniz 
Bölgesinde Mart ortas ndan itibaren, öteki 
bölgelerimizde ise May s, Haziran aylar ndan 

al nmaya ba lan r. Aç kta çilek 
yeti tiricili inde verim örtü alt  yeti tiricili ine 
göre dü üktür (Anonymous, 2010b).
Yeti tirilen Çilek Çe itleri

Di er meyve türlerinde oldu u gibi çilek 
yeti tiricili ine ba lamadan önce bölge, iklim 
artlar  ve üretim amac na (ihracat, iç piyasa) 

uygun çe itlerin seçimi oldukça önemlidir. Çe it 
seçerken; çe it bulundu u bölgeye uygun olmal , 
verimli ve hastal klara dayan kl  olmal , pazar n 
arad  bir çe it olmal  ve en önemlisi yola ve 
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ta maya dayan kl  olmal d r. Çe it özelli i ve 
kayna  belli olmayan fideler ile bahçe 
kurulmamal d r. Bu tip fidelerde çe itler 
kar t  için meyvenin pazar de eri dü mekte, 
verim ve pazarlamada güçlüklerle 
kar la lmaktad r.

Bölgelere göre de i mekle birlikte 
ülkemizdeki yayg n olarak kullan lan çe itler: 

Balcal Balcal Balcal
G ant 3

Sweet Charl e
’ d r (Ka ka 

ve ark.,  1995). Silifke’de tercih edilen ve 
yeti tiricilikte önem kazanm  çe itler öyled
( ekil 1):

Verimli ve erkenci bir k sa gün 
çe idi olup, parlak, iri, tatl  ve k rm z  renkte 
meyvelere sahiptir. Külleme hastal  ve yaprak 
lekesi hastal na hassas, Fusarium solgunlu una 
dirençlidir. Festival çe idinden 1

idir. Raf ömrü uzun, meyve aromas  
mükemmeldir (Anonymous, 2010b). 

Erkenci, tatl , k sa gün çe ididir. 
De i ik tad yla piyasada oldukça tutulmu tur. 
Meyvesi yüksek eker konsantrasyonuna ve C 
vitaminine sahiptir. Antraknoza dayan kl d r. 
Külleme hastal na hassast r. Dü ük azot, 
yüksek kalsiyum ve potasyum seviyesine ihtiyaç 

Verimli k sa gün çe ididir. 

Meyveleri parlak k rm z , sert ve yola 
dayan kl d r. Sera ve aç kta çilek yeti tiricili ine 
uygundur. Meyveleri Antraknoz hastal na 
hassast r. laçlama ve gübreleme program  
dikkatli yap lmal d r. Fazla azot verilmemelidir 

K sa gün çe ididir. Konik ekle sahip 
olan meyvelerin içi aç k k rm z , d  ise koyu ve 
parlak k rm z d r. Meyveleri sert olup yola 
dayan kl d r. eker oran  oldukça yüksek olan 
meyvelerin ola anüstü bir aromas  vard r. Bu 
çe idin verimi Camarosa' ya çok benzer. 
Külleme hastal na hassas, Antraknoz'a 
dayan kl  bir çe ittir. Camarosa çe idinden daha 

Birçok çilek hastal na dayan kl  
olan bu çe it bir k sa gün çe idi olup yediveren 
özelli i ta r. Fümige edilmemi  topraklarda da 

üstün bir performans gösterir. Meyveleri iri, aç k 
renkli ve konik ekillidir. Meyveleri tatl  olup, 
eker

Yüksek veriminden dolay  tercih edilen bir 
çe ittir (Anonymous, 2010b).
Silifke Çilek Yeti tiricili i

Çilek birçok bitki türüne göre so u a 
dayan kl d r. Özellikle Silifke ve 

yöresinde k  aylar n n ülkemizin di er 
bölgelerine göre daha s cak olmas , ilkbaharda 
don riskinin az olmas  çilek yeti tiricili i için 
önemli bir avantaj say l r. Çilek çok geni  
s cakl k de erlerinde yeti tirilebilir.
yöresinde meyve çiçeklenme ve derim 
dönemlerinde ortalama s cakl k 15 25 °C 
aras ndad r. Silifke’de derim zaman  havalar n 
s nmas  ile birlikte birçok zararl  ve hastal n 

art  söz konusudur. Çok fazla oranda damla 
sulama yap ld  ve meyve olgunla ma 
döneminde havalar n ya murlu ve nemli gitmesi 
durumunda ba ta Botrytis olmak üzere birçok 
hastal k etmeni art  gösterir.

Çilekler saçak köklü bitkiler olup genel 
olarak derin, verimli, su tutma kapasitesi yüksek, 
iyi drene edilmi , kumlu t nl , süzek topraklarda 
daha iyi yeti mektedir. Ancak bu topraklar n 
yan nda, çok de i ik tipli topraklarda da di er 
ekolojik artlar uygun olursa yeti ebilmektedir. 
Kireç miktar  fazla olan topraklar, çilek 
yeti tiricili i için tavsiye edilmemektedir. Bu 

alanlarda çilek yeti tiricili i yap lmas  
durumunda, fazla kireç demir al m n  engelledi i 
için çilekte kloroz görülmektedir. Bu tip 
topraklarda kloroza dayan kl  çe itler 
kullan lmal d r. Tipi ne olursa olsun, suyu en iyi 
drene eden süzek toprak olmal d
seçiminde hastal k ve nematod yönünden de 
temiz olmas na özen gösterilmesi gerekir. Çilek 
sökülen bir yere münavebe uygulamadan veya 
toprak ilaçlanmadan tekrar çilek dikilmemelidir. 
Di er taraftan biber, patl can, patates ve domates 

ti tirilen yerlerde, toprak en az 4
y l dinlendirildikten sonra çilek yeti tiricili i 
yap lmal d r. Aksi takdirde hastal k ve zararl lar 
karl  bir üretim yap lmas n  önler. Hafif kumlu 
topraklar fazla miktarda su ve humusa ihtiyaç 
gösterir. Toprak yorgunlu u hafif topraklarda 
daha çok görülmektedir. Çilek kültürü yap lan 
topraklar n humusca zengin olmas  istenir. Çilek 
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yeti ir. Optimum pH 5.7 6.0 aras ndad r 

Çilek bölgede genelde yaz diki
kullan lmaktad r. Fideler hastal klara hassas 
olduklar  için çilek dikimi yap lacak olan 
yerlerin hastal k ve nematodla bula k olmamas  
gerekir. Bölgede üreticiler bunun için özellikle 
solarizasyon i lemi yapmaktad rlar. Çilek 60
cm geni li indeki seddelere 30 cm s ra aras  ve 
üzeri mesafelerle genelde a ustos ay nda dikimi 
yap lmaktad r. Dikimde kullan lan fideler 
ülkemizdeki serin iklime sahip yayla kesimlerde 
yeti tirilen doku kültüründen elde edilmi  anaç 
bitkilerden elde edilir. Anaç bit
edilen fideler s n fland r l r, demet haline 

2ºC’lik so uk hava 
deposunda yaz ay na kadar bekletilir. Siyah malç 
polietilen üzerinde aç lan yerlere dikimi yap l r. 
Mart ay nda çiçek açar, may s haziran ay nda ise 
çile in derimi gerçekle tirilir. Bu dikim 

kullan l r. Son y llarda erkenci çilek 
yeti tiricili i için 15 Ekim ve 15 Kas m tarihleri 
aras nda kollardan elde edilen ye il taze fideler 
kullan lmaya ba lanm t r. Ayr ca örtü alt nda 
katl  topraks z tar m seralar  olu turularak verim 
ve kalitenin yan  s ra erkencilik sa lanmaya 
ba lanm t r. Silifke’de dikimi yap lan 
çileklerden genelde k a girmeden kol ve eski 
yapraklar n temizli i yap larak, bol sulama ve 
gübreleme ile ikinci y l içinde birinci y l gibi 

Sonuç
Silifke’nin Akdeniz Bölgesinde 

bulunmas  nedeniyle iklim özellikleri çile in 
yeti tiricili ine çok uygundur. Bu özelli inden 
dolay  gün geçtikçe çilek yeti tirilen alanlar 
rtm t r. Silifke’de çilek yeti tiricili i bir ziraat 

mühendisinin denemeleriyle çok ufak bir alanda 
ba lanm , günümüzde ise Türkiye üretiminin 
yakla k %40 oran n  olu turacak bir konuma 
gelmi tir. Bundan dolay  Silifkeli çilek 
üreticileri çile i ilk get
mühendisinin Silifke’ye heykelini yapt rm lar 
ve 2011 y l nda Silifke Çilek Üreticileri Birli i 
yurt d  ve yurt içine pazarlanan çileklerde 
ambalaj üzerine bu bayan ziraat mühendisinin 
ismini bir marka olarak yazmay  kabul 
etmi lerdir. Çile in bu ekilde geli mesini 
özellikle k  döneminin l ml  geçmesinin büyük 

etkisi vard r. Çile in k sa gün bitkisi olmas  
nedeniyle k n çiçek açmakta ve ilkbaharda 
meyve vermeye ba lamaktad r. Yörenin ekolojik 
artlar  bak m ndan k n ve özellikle 

don riski az oldu undan meyvelerin kaliteli ve 
verimli olarak derimi yap lmaktad r. Bu da 
üretimin artmas na neden olmu tur. Günümüzde 
Silifke’de Göksu Deltas  üzerinde tar mla 
u ra an nüfusun %60 70’lik bir k sm  geçimini 
çilek yeti tiricili inden sa lamaktad r.

Çilek yeti tiricili inin bölgede artmas n n 
en önemli sebebinden biri malçlama ve damla 
sulama sisteminin düzenli bir ekilde 
kullan lmas d r. Üretici bitki besleme durumunu 
çok iyi yapmakta özellikle fertigasyon metodu 

metodu ile gübreleri çile e 
vermektedir. Hastal k ve zararl larla mücadele 
de tam olarak bölge çiftçisi taraf ndan 
yap lmaktad r. Fakat yo un ilaçlama ve 
gübreleme yap ld ndan dolay  bu konularda 
çilek üreticilerinin bilgilendirilmesi 
gerekmektedir. Özellikle ilaçlarda ve 
gübrelerdeki kal nt  sorunu ile çevreye ve insan 
sa l na olabilecek olumsuz etkileri yöre 
üreticilerine gerek tar m, çevre te kilatlar  
gerekse sa l k te kilatlar  taraf ndan 
aktar lmal d r.

Silifke’de çilek üretiminin y llara göre 
l m na bak ld nda özellikle 2000 y l ndan 

sonra h zl  bir at  olmu tur. Bunda frigo fide 
kullan m n n çok büyük önemi vard r. Frigo 
fidenin özellikle yüksek kalite, verim, hastal k, 
zararl  ve yola dayan m gibi özelliklerinden 
dolay  çilek üretim alanlar  art  göstermi tir. 
Fide sat  firmalar  yöre ko ullar nda yeni çilek 
fidelerinin demostrasyon çal malar n  yaparak 
üreticiye sunmaktad r. Üretici fide konusunda 
yeniliklere aç k olup en yeni verimli ve kaliteli 
olan fide çe itlerini tercih etmektedi

Yörede çilek üretiminin art na paralel 
olarak ihracatç  ve paketleme evleri say s  da 
gün geçtikçe artmaktad r. Bu durum rekabeti 
artt rarak çile in daha iyi fiyatla sat lmas n  ve 
daha fazla kazanç getirmesini sa lam t r. 
Yörede bulunan ve ihracat y
üreticilere fide, ilaç, gübre gibi girdilerin temini 
konusunda da yard mc  olmakta ayr ca teknik 
destek sa lamaktad rlar. Bu firmalar 2010 
y l nda ran, Ukrayna, Rusya, Macaristan, 
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve 
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Kuveyt'e ürün göndermi lerdir ( ekil 

Çilekler çabuk bozulan çok hassas 
meyvelerden biridir. Non klimakterik oldu u 
için tam olum döneminde derimi yap lmaktad r. 
Taze çileklerin kalitesi olgunluklar na ve 
görünü lerine (yo un yüzeye da lm  k rm z  

nk, meyve ekli ve boyu, hastal ks z eziksiz 
olmas ) meyve eti sertli i, meyve içeri ine 
( eker organik asit, fenoller, uçucu aroma 
miktar ) ba l d r. Çileklere etki edebilecek 
önemli bozukluklar Gri çürüklük ve 
Rhizopustur. Hatta az miktarda bir bula kl
tüm paketi tamamen h zl  bir ekilde yay labilir. 
Bunun için çileklerin meyve içi s cakl n n ön 
so utma sistemi ile hemen al nmas  gerekir 
( ekil 3). Florida’da ticari i letmelerde çileklerin 
genelde paketleme evlerinde yakla k 464 kg’l k 
paket üzerinde yakla k 800 g’l k veya 6 kg’l k 
96 adet üzeri aç k sunta veya tek katl  karton 
kutularda ön so utmalar  yap lmaktad r. Palet 
genelde 3 karton dik 2 karton buna yat k ve 16 
kat olacak ekilde haz rlan r (Talbot ve Chau, 
1991). Çilekte s cakl k kontrolü 
s cakl n n 30 ºC gibi art  zaman ön so utma 
uygulan r. Çileklerin tarla s s n n 
uzakla t r lmas  bozulmalar  geciktirir. Kalite 
de erlerini korumak için derimden sonra hemen 
1 saat içinde ön so utma ile s cakl  0 ºC’ye 
dü ürmek ve pazarlama süresincede 0 ºC 
s cakl  korumak tavsiye edilir (Hardenburg ve 
ark., 1986). Yap lan çal malarda çileklerde  ön 
so utma yap lacak ambalajlar n  yan 
yüzeylerinin  fazladan delikli olmas  so utma 
verimini artt rd  tespit edilmi tir (Arifin ve 

Özellikle Silifke’de paketleme 
evlerinde depolama ömrü az oldu u için 
çileklerde dünyada uygulanan son teknolojiyi 
içeren humifresh hava ile önso utma metodu 
kullan larak önso utma i lemi 
gerçekle tirilmektedir. Bu teknolojide bas nçl  
so uk hava su kayb n  azaltmak için 
nemlendirilerek ürünlerin üzerine verilmektedir.

Çilek yap s  gere i çok hassas oldu u 
için özellikle derime çok dikkat edilmelidir. 
Meyveler 500 g’l k kase veya 1 2 kg ürün 
alabilen tahta kasalara toplanmal d r ( ekil 4). 

olan i çilerin mutlaka deneyimli 
olmalar  ve derimde dikkatli davranmalar  
gerekmektedir. Meyvelerin farkl  ambalajlara 
aktar lmalar  meyvelerin ezilmelerine, 

çürümelerine neden olabilir. Toplanan meyveler 
gölge bir alanda bekletilmeli ve bahçeden 
i letmeye araçla ta nmas  s ras nda 
sars lmamas  gerekir. Paketleme ve önso utma 
i lemi yap ld ktan sonra Silifke’den ihracat  
yapan paketleme evleri frigofrik araçlar içersine, 
paletlerin aras na araç içersindeki s cakl k ve 
nemi takip etmeyi sa layan cihazlar 
erle tirmektedir. Çilek meyveleri 0 ºC ve %90 

8 gün muhafaza 
edilebilirler. Önso utma i lemi muhafaza 
süresinin uzat lmas nda çok önemlidir.

Son y llarda yörede örtü alt  katl  ve 
topraks z çilek tar m  ba lam  ve bunun için 

n seralar in a edilmi tir. Bu seralardan 
zaman ndan önce al nan verimli ve kaliteli 
çilekler daha yüksek fiyatlara sat lmaktad r. 
Yöre çilek yeti tiricili indeki geli meler 
bak ld nda ülkemizde çok ileri seviyede bir 
üretim yapmaktad r. Avrupa’da ve Amerika’da 
slah edilen çilek çe itlerinin yörede hemen 

adaptasyonlar  yap lmakta, yeni teknolojik 
bilgiler üreticilere aktar lmaktad r. Özellikle 
çilek paketleme evlerinde depolama ömrü az 
oldu u için humifresh hava ile önso utma 
metodu kullan larak önso utma i lemi 
gerçekle tirilmektedir.

Anonymous, 2009. Silifke lçe Tar m Müdürlü ü 

Anonymous, 2010a. FAO statistikleri 
Anonymous, 2010b. Çilek Yeti tiricili i. 

Anonymous, 2010c. AK B, 2010.Ya  Meyve Sebze 
hracatç lar  Birli i De erlendirme Raporu 

Türkiye Geneli (2009/2010 Ocak Kas m 
Dönemi). Akdeniz hracatç  Birlikleri Genel 
Sekreterli i, 1

Anonymous, 2011. Mersin G da, Tar m yvanc l k 

A ao lu. Y.S., 1986. Çilek. Üzümsü Meyveler Ders 
Kitab , Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 
Yay nlar : 984.

Aybak, H.,Ç., 2000. Çilek Yeti tiricili i. Hasad 
Yay nc l k.
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Ka ka, N., Türemi , N. ve  Özdemir. E., 1995.  Çilek 
Çe it Katalo u, T.K. Bakanl , 1995, Ankara.

Mengüç, V., Ölez, H. ve Poyraz, H.,  1968. Çile
çilek yeti tiricili i. Yalova Bölge Ba Bahçe 
Ar . Ens. Yay nlar  No: 1. 56 s.

Çizelgeler ve ekiller
Çizelge 1. Türkiye ve Dünyada çilek üretimi (Anonymous, 2010a).

Y llar Türkiye Dünya 

Çizelge 2 Silifke çilek üretiminin durumu (Anonymous, 2010a).

Y llar
Üretim Mikt. 
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ekil 1 Cal Giant çilek çe itleri.

ekil  2. Silifke’de çileklerin ihracata gönderilmesi.
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ekil 3. Silifke’de çilekte humifresh hava ile önso utma i lemi.

ekil 4. Çilekte en çok kullan lan kase ve tahta sand k tipi ambalaj kaplar .
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Red Chief Elma Çe idinde, AVG’nin Hasat Önü Döküm ve Meyve Kalitesi 
Üzerine Etkisi

Burhan Öztürk , Kenan Y ld z , Yakup Özkan , Çetin Çekiç , Kemal K l ç
Gaziosmanpa a Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal mada, Red Chief elma çe idinde (Malus domestica Borkh.  AVG’nin hasat önü döküm ve baz  

meyve özellikleri üzerine etkisini belirlemek amaçlanm t r. AVG uygulamalar , kontrol uygulamas  ile 
kar la t r ld nda toplam döküm oran n  azaltm t r. Hasat tarihinde kontrol uygulamas nda % 63 olan toplam 
döküm oran , 300 mg L uygulamas  ile % 40’a dü mü tür. Ancak aradaki fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmam t r. 300 ve 600 mg L AVG uygulamalar  ortalama meyve a rl n , kontrole göre bir miktar 
art rm  ancak aradaki fark önemli bulunmam t r.  Hem AVG uygulamalar  hem de NAA uygulamas  meyve 
boyunda önemli bir de i ime neden olmam t r. Meyve eninde ise 150 mg L AVG uygulamas  kontrole göre 
önemli bir azalma AVG uygulamalar  ise önemli art a neden olmu tur. 
Renk özelliklerinden L*, kroma ve hue aç s  de eri s ras yla, 44.58– – –
aral nda de i mi tir. AVG–600 uygulamas  meyvenin L* ve hue aç s  de erini artt r rken, kroma de erini 
dü ürmü tür.

Elma, Hasat Önü Döküm, AVG (Aminoethoksivinilglisin hidroklorid), NAA (Naftalin 

Malus domestica Borkh.

–
–

Giri
Ülkemizde bodur elma yeti tiricili inin 

bahçelerde yeni çe itler ile üretim yap lmaktad r. 
Yeni çe itlerin kullan lmas  ile birlikte üretimde 
art lar meydana gelmektedir. Ancak, yeni 
çe itlerin yeti tiricilikte kullan lmas  ile birlikte 
üreticiler üretim a amas nda birçok olumsuzluk 
ile kar  kar ya kalmaktad r. Özellikle üretimde 
verim kayb na neden olan hasat önü döküm 
ekonomik aç dan üreticiyi zarara u ratt  için 
ön plana ç kmaktad r. Hasattan önce dökülen 
meyveler yeterli renklenmeye, büyüklü e, 

olgunlu a ve kimyasal içeri e ula amad  için 
üreticiye hiç bir ekonomik kazanç 
sa lamamaktad r (Yuan 

Günümüzde, büyümeyi düzenleyici 
maddeler meyve a açlar nda meydana gelen pek 
çok fizyolojik ve biyokimyasal olay n 
düzenlenmesinde yo un olarak kullan lmaktad r. 
Özellikle, meyvecilikte hasat önü dökümü 
engellemek için AVG (Aminoethok

yeti tiriciler taraf ndan yo un olarak 
kullan lmaktad r (Drake ve ark.,
bir etilen inhibitörüdür (Greene, 2002). 
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AVG’nin kullan m  ile bitkide pek çok 

düzenlenmektedir. AVG, vejetatif geli imin ve 
çiçeklenmenin düzenlenmesi (Elfving ve Cline, 
1990), olgunla man n geciktirilmesi (Stover ve 
ark., 2003), renklenmenin, meyve eti sertli inin, 
meyve ekil ve büyüklü ünün, hasat sonras  
kalitenin artt r lmas  (
hasat önü dökümün engellenmesi (Greene ve 
Schupp, 2004) amac  ile kullan lmaktad r. Bir 
sentetik oksin olan NAA birçok çal mada 
dökümü önlemede ba ar l  sonuçlar verdi i 

ark.,

a t rma ile hasattan 4 hafta önce 
uygulanan farkl  AVG dozlar n n, Red Chief 
elma çe idinde hasat önü döküm, renk 
özellikleri, ortalama meyve eni, boyu ve a rl  
üzerine olan etkilerini ortaya koymak 
amaçlanm t r.

Materyal ve Yöntem

Bu çal ma, Gaziosmanpa a Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait 
Ara t rma ve Uygulama Bahçesi içerisindeki 
bodur elma bahçesinde 2010 y l  büyüme 
döneminde yürütülmü tür. Çal mada kullan lan 

Malus domestica Borkh.) çe it 
anaç kombinasyonu Kas m 2006’da s ra aras  
3.5 m, s ra üzeri 1.5 m olacak ekilde araziye 
dikilmi tir. Bahçe telli terbiye sistemi ile teçhiz 
edilmi  ve a açlar, vertical axis sistemine göre 
terbiye edilmi tir. 

Yöntem
Çal mada Red Chief çe idinde, hasat önü 

dökümü kontrol alt na almak amac yla bir içsel 
etilen engelleyicisi olan ReTain kullan lm t r. 
Bu amaçla, ReTain (% 15 AVG içerir), tahmini 
hasat tarihinden 4 hafta önce (24 A ustos 2010) 
ve 3 farkl  dozda [150 (AVG– –

– ] uygulanm t r. 
ReTain çözeltisi haz rlan rken yüzey gerilimini 

etkinli ini artt rmak amac yla  ‘Regulaid’ yay c  
yap t r c  kullan lm t r. Kontrol amac yla 
kullan lm  a açlara sadece su (pH=6.48) + 
yay c  yap t r c  uygulamas  yap lm t r. Ayr ca 
uygulanan AVG’nin etkisini,  hasat önü dökümü 
kontrol alt na almada eskiden beri kullan lan 

klasik bir uygulamayla kar la t rmak amac yla 
tahmini hasat tarihinden 14 gün önce (7 Eylül 

NAA uygulamas  –
yap lm t r. Yine NAA, yay c  yap t r c  ile 
birlikte uygulanm t r. Uygulamalar n 
birbirinden etkilenmemesi için uygulamalar 
aras nda bir a aç tampon olarak b rak lm t r.  
Uygulama için bir örnek geli me gösteren 
a açlar belirlenmi  ve ürün yükünün homojen 
olmas  için elle meyve seyreltmesi tam 
çiçeklenmeden 6 hafta (42 gün) sonra 
yap lm t r. Seyreltmede 3 ve 4’lü meyve 
kümeleri 1 ve 2’li meyve kümesi ekline 
getirilmi tir. Uygulamalar plastik s rt pompas  
ile rüzgârs z ve gün bat m na yak n bi
diliminde kontrollü bir ekilde yap lm t r. 

Eylül 2010) elle hasat edilmi tir. Hasat edilen 
meyvelerin fiziksel ölçümleri 4 saatlik zaman 
dilimi içerisinde tamamlanm t r. Kümülâtif 
döküm oran  tahmini has
önce ba layarak, hasada kadar olan dönemde 
belirlenmi tir. Tüm ölçümlerde her bir uygulama 
için 30 meyve kullan lm t r. Çal mam zda 
incelenen özellikler a a da detayl  olarak 
belirtilmi tir.
Kümülâtif döküm oran

Kümülâtif döküm oran , hasattan 1 ay 
önce a aç üzerindeki mevcut meyve say s  tespit 
edilmi  ve haftada 2 kez a aç üzerinden yere 
dü en meyveler say larak, ba lang çtaki meyve 
say s ndan mevcut meyve say s  ç kar larak % 
olarak ifade edilmi tir. 

a rl
Meyve eni ve boyu 0.01 mm’ye hassas bir 

dijital kumpas vas tas yla (Model No; CD
6CSX, Mitutoyo, Japan) ölçülmü tür. Meyve 
eni, elman n en geni  ve en dar k sm n n 
ölçülmesi ve belirlenen iki de erin ortalamas n n 
al nmas  ile belirlenmi tir. Meyve a rl  0.01 g 

4500/C/1, Poland) ile belirlenmi tir. 
Renk özellikleri

Meyvelerde renk ölçümü bir renk ölçer 
–

vas tas yla, meyvenin ekvatoral k sm n n direkt 
güne i gören yüzeyi ile gölgede kalan yüzeyini 
temsil eden alan üzerinde yap lm t r (Song ve 
ark., 1997; Abbott, 1999). Elde edilen de erlerin 
ortalamas  al narak renk de erleri tespit 
edilmi tir. Meyve kabuk rengi CIE L*, a* ve b* 
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cinsinden belirlenmi tir. Haz rlanan
göre, meyve rengi a* de eri, k rm z l k ye illik, 
b* de eri ise sar l k

edilmi tir. Kroma de eri ba , 

aç s  de eri ise 
a
b  formülü ile 

belirlenmi tir. Kroma de eri, rengin 
doygunlu unu göstermektedir. Donuk renklerde 
kroma de eri dü erken canl  renklerde 
artmaktad r. Hue aç s  bir renk dairesi olup 
k rm z aras nda aç  
de erini almakta iken, sar  de eri 90 aç  de eri,
mavimsi ye il renkler ise 180 aras nda
aç  de erini almaktad r (McGuire, 1992).

Çal ma tesadüf bloklar  deneme desenine 
göre üç tekerrürlü olarak kurulmu tur. Elde 
edilen de erler varyans analizine tabi 
tutulduktan sonra uygulama ortalamalar  
aras ndaki farklar n önemlilik düzeyi Duncan 
çoklu kar la t rma testine göre yap lm t r. Bu 
analizlerde SAS paket program  kullan lm t r.

Bulgular ve Tart ma
Kümülâtif döküm oran

A ustosun 19’unda ba layarak hasat 
tarihine (21Eylül) kadar 3 gün arayla belirlenen 
kümülatif döküm oranlar  Çizelge  1’d
verilmi tir. Uygulanan bütün AVG dozlar  ve 
NAA uygulamas n n kümültif döküm oran  
üzerine önemli bir etkisi belirlenememi tir. En 
dü ük döküm oran  300 mg.L
uygulamas nda görülmü  olup, kontrol 
a açlar nda % 63 olan toplam döküm oran  bu 

ile % 40 dü mü tür. Ancak aradaki 
fark istatistiksel anlamda önemli bulunmam t r. 
Benzer ekilde AVG’nin di er dozlar  ve NAA 
da döküm oran n  kontrole göre bir miktar 
azaltm  ancak bu azaltma istatistiksel olarak 
önemli bulunmam t r. 

’nin artan 
konsantrasyonlar n n hasat önü dökümü 
do rusal olarak azaltt n  bildirmi tir. Bu 
çal mada ise istatistiksel olarak önemli 
ç kmamakla birlikte AVG’nin 300 mg.L

dozuna göre daha etkili 
gözükmektedir. Bu konuda çal ma yapan baz  
ara t r c lar AVG’nin etkisinin çe ide, uygulama 
zaman na ve uygulama dozuna göre farkl l k 
gösterdi ini ifade etmi lerdir (Byers, 1997; 
Greene ve Schupp, 2004). Hasat önü dökümü 

kontrol etmede AVG ile NAA’n n etkisini 
kar la t rmak amac yla yap lan pek çok 
çal mada AVG’nin NAA’ya göre daha etkili 
oldu u vurgulanm t r (Byers, 1997; Greene, 

çal mada ise 300 mg.L ’lik AVG dozu NAA 
uygulamas na göre daha etkin gözükmekle 
birlikte aradaki fark önemli bulunmam t r.  
Ortalama meyve eni, boyu ve a rl

Ortalama meyve a rl , artan AVG 
dozlar na paralel olarak bir miktar art  
göstermi  olup kontrolde 168.5 g olan bu de er 

’lik AVG dozunda 180.5 grama 
yükselmi tir. Ancak kontrolle di er bütün AVG 
dozlar  aras ndaki farklar istatistiksel anlamda 
önemli bulunmam t r. NAA uygulamas  da 
meyve a rl nda önemli bir de i ime neden 
olmam t r. Benzer ekilde hem AVG’nin fakl  
dozlar  hem de NAA uygulamas  meyve 
boyunda da önemli bir de i ime neden 
olmam t r. Me
ba l  olarak kontrole göre önemli baz  
de i imler gözlenmi tir. Kontrol meyvelerinde 

uygulamas  ile 68.1 mm’ye dü mü  ve aradaki 
fark önemli bulunmu tur. AVG’nin di er dozlar  

gulamas , meyve eninde istatistiksel 
anlamda önemli art a neden olmu lard r  
(Çizelge  2).  AVG’nin meyve büyüklü ü 
üzerine etkisinin ara t r ld  di er baz  
çal malarda bu kimyasal n meyve irili ini 
art rd  vurgulanm t r (Schupp ve Greene, 

ene, 2005). Baz  ara t r c lar AVG’nin 
meyve irili i üzerine olan etkisinin indirek 
yoldan gerçekle ti ini; AVG’nin meyvenin 
hasad n  geciktirip meyvenin dalda kalma 
süresini uzatarak irili i art rd n  
vurgulam lard r. Amarante ve ark., 

geç hasat edilmesi ile meyve 
büyüklü ünün artt r labilece ini bildirmektedir. 
Renk özellikleri

L*, kroma ve hue aç s  de eri üzerine 
uygulamalar n etkisi Çizelge  2’de verilmi tir. 
En yüksek L* de eri (49.31) 600 mg.L ’lik 
AVG uygulamas ndan elde edilirken, en dü ük 
de er (44.58) kontrol uygulamas ndan elde 
edilmi tir. Kroma de eri 33.07 ile 34.41 
aral nda de i mi tir. Hue aç s  de eri üzerine 
AVG’nin artan dozlar n n do rusal bir art  
ortaya koydu u tespit edilmi tir. En yüksek L* 
ve hue aç s  de eri ile en dü ük kroma de eri 
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’lik AVG uygulamas ndan elde 
edilmi tir. 

L* de eri meyvede parlakl k de erini 
ifade etmektedir. K rm z kabuk rengine sahip 
çe itlerde k rm z  rengin yo unla maya 
ba lamas  ile birlikte parlakl k azalmaktad r. 
K rm z  kabuk rengine sahip çe itlerde, kroma 
ve hue aç s n n 0’a yakla mas , meyvede k rm z  
renk geli iminin artt n  göstermektedir (Rudell 

ark., 2005). Çal mam zda, 600 mg.L ’lik 
AVG uygulamas ndan en dü ük kroma de eri 
elde edilmi tir. Bu de er, di er uy
de erler ile çok yak nd r. Kroma de erine 
bakarak, k rm z  renklenme üzerine 
uygulamalar n etkisi çok belirgin de ildir. Hue 
aç s  üzerine kontrol uygulamas  olumlu etki 

’lik AVG uygulamas  
olumsuz etkilemi tir. 

da k rm z  renk geli imini 
geciktirici bir etkiye sahiptir. Bu etki AVG’nin 
meyvede olgunla may  geciktirici etkisine 
ba lanmaktad r (Stover ve ark.,
ve Schupp, 2004). Ancak, meyve hasad n n 
geciktirilmesi ile meyvede k rm z  renk geli imi 

layl  olarak artt r lmaktad r. 
’lik NAA uygulamas  kontrol 

uygulamas  ile kar la t r ld nda, k rm z  renk 
geli imini geciktirmi tir. Elde etti imiz bulgular, 

ark.
(2004)’n n bulgular  ile tezatl k göst
K rm z  kabuk renginde meydana gelen renk 
de i imi meyvenin olgunluk düzeyine ba l  
olarak de i mektedir. Olgun meyvelerde k rm z  
renk geli imi artarken, ham meyvelerde k rm z  
kabuk rengi tam olarak olu mam t r. 
Çal mam zda, k rm z  kabuk r
gelen gecikmenin nedeni olarak, AVG’nin 
olgunla may  geciktirici etkisi söylenebilir. 
 
Sonuç

Bu çal mada ise üç farkl  dozda 
uygulanan AVG’nin hasat önü dükümü azalt p 
hasad  geciktirme yönünde belirgin bir etkisi 
tespit edilemedi i gibi meyve irili i üzerinde 
belirgin bir etkisi saptanamam t r.  AVG’nin 
etkisinin uygulama zaman , uygulama dozu, 
çe it ve ekolojik artlara göre de i ebilece i göz 
önüne al narak, bu konuda kesin sonuçlara 
ula mak için farkl  çe it, farkl  doz ve uygulama 

manlar n  içeren daha ayr nt l  çal malar n 
yap lmas  gerekli gözükmektedir.   

–

–

fruit drop and maturity of ‘Delicious’ app
. –

–

mineral concentrations n ‘Scarletspur Delicious’ 
–

‘McIntosh' apples at harvest and following storage. J. 
–

ity of Delicious’ apples as effected by 

–

drop, fruit quality, and maturation of ‘McIntosh’ 

–

preharvest drop and quality of McIntosh’ 
–

–

–

–
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splitting and bitter pit ncidence. Hortscience. 
–

drop, fruit quality, and maturation of ‘McIntosh’ 

–

–

of ‘Marshall McIntosh’ apples: Effects of AVG, 

–

–

–

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Kümülâtif döküm oran  üzerine uygulamalar n etkisi

Kümülâtif döküm oran  (%)

A . A . A . A . A .

–
–
–

    Ayn  sütunda ayn  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark önemli de ildir.

Çizelge 2. Ortalama meyve eni, boyu, a rl  ve meyve renk özellikleri üzerine uygulamalar n etkisi

A rl k Hue aç s

–
–
–
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eftali Yaprak K v rc kl  (Taphrina deformans) Hastal  le Besin Elementi 
Aras ndaki Etkile imler

Kadir Uçgun
Meyvecilik Ara t rma stasyonu Müdürlü ü

Özet
Hastal klara dayan kl l k, bitkilerin genetik bir özelli idir ve dayan kl l k kavram  göreceli olarak bitki

patojen interaksiyonunda uyu mazl k olarak tan mlan r. Bitki besin elementlerinin eksikli i veya fazlal  ile 
ilgili problemlerden bahsedildi i zaman bu durumun hastal klarla ili kisine de inmemek imkans zd r. 

yan kl l k farkl  ara t rmac lar taraf ndan farkl  ekillerde ifade edilmi tir. Baz lar na göre, bitkilerin belli 
çevresel streslere kar  canl  kalabilme yetenekleri olarak ifade edilirken baz lar  ise dayan kl l n genetik olarak 
meydana geldi ini, besin elementleri ve gübreleme gibi çevresel faktörlerin bunu azaltt  veya artt rd n  
belirtmi lerdir.

Bu çal ma 2008 y l nda E irdir Meyvecilik Ara t rma stasyonu Müdürlü ü arazisinde bulunan 13 
ya ndaki tohum anac  üzerine a l , eftali yaprak k v rc kl  (Taphrina deformans) hastal na farkl  duyarl l k 
gösteren eftali a açlar nda hastal kla besin elementi aras ndaki etkile imi belirlemek için yürütülmü tür. 
Temmuz ay  ortalar nda yaprak örnekleri al narak N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, B ve Akt
yap lm t r. Ayr ca N/P, N/K, N/Ca, N/Mg, K/P, P/Fe, P/Zn, K/Ca, K/Mg, K/B oranlar  da belirlenmi tir. 
Dayan kl  çe itlerde; K, Mg, Toplam Fe, aktif Fe, B, K/P; orta hassas çe itlerde N, P, Mn, N/K, N/Ca, N/Mg, 
P/Fe, P/Zn; hassas çe itlerde ise Ca, Zn yüksek bulunmu tur. statistiksel olarak N, P, toplam Fe, aktif Fe, Cu, 
N/Mg, K/P ve P/toplam Fe %1 seviyesinde önemli olurken K, Mg, N/K, N/Ca ve P/Zn %5 seviyesinde önemli 
olmu tur. Di erleri ise istatistiksel olarak önemli bulunmam t r.

eftali yaprak k v rc kl , besin elementi, interaksiyon

Taphrina deformans

Taphrina deformans

Giri
eftali, dünya üzerinde çok geni  yeti me 

alan na sahip bir meyve türüdür. Dünya eftali 
ve nektarin  üretimi 2009 y l  verilerine göre 
19.867.216 ton civar nda olup, Türkiye, dünya 

eftali ve nektarin üretiminde 547.219 ton ile 6. 
s rada yer almaktad r 

Türkiye’de çe itli bitki hastal k ve 
zararl lar n n neden oldu u kay p oran na ait 
baz  tespitler incelenecek olursa, baz  kay plar n 
endi e verecek boyutlara yükselebildi i kolayca 
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görülür. Bu de erlerin baz lar n n sava m  
yap lmamas  durumunda, baz lar n n ise 
mücadeleye ra men ortaya ç kt na dikkati 
çekmekte yarar vard r. Örne in eftali yaprak 
k v rc kl  hastal na (Taphrina deformans
kar  koruyucu mücadele yap lmaz ve mevsim 
ya l  geçerse kay p oran  % 100 
gerçekle mek

Huber ve Graham (1999), hastal klar veya 
zararl lar n bitkide etkili olabilmesi sadece 
bitkiler hastal k ve zararl lar n ya amlar  için 
uygun ortamlar  sunduklar  zaman mümkün 
oldu unu bildirmi tir. Örne in bitkilerde 
aminoasitler ve ekerler gibi baz  metabolik 
ürünlerin birikimi hastal k olu umunu 
art rmaktad r. Bergmann (1992)’a göre 
hastal klara kar , yeterli ve dengeli beslenen 

bitkilere göre daha dayan kl  olmaktad rlar. Bir 
ba ka ifadeyle bitki besleme iyi bir ekilde 
yap l r ve bitkiler daha sa l kl  olursa bitki 
hastal klar  azalmaktad r. 

protein sentezini ba ard  artlar  ö renmenin 
hastal klar n kontrolü aç s ndan en önemli husus 
oldu unu belirtmi tir. Ayn  tür içinde daha çok 
protein üreten bitkiler daha dayan kl  
olmaktad r. Bitkilerin metabolik yollarla üretti i 
birçok bile ik (fitoalexinler, fenoller, 
flavonoidler ve oksinler vb.) hastal klara kar  
dayan kl l k sa lanmas nda etkilidir. B
bile ikler dayan kl  bitkilerde baz  bitki besin 
elementlerinin seviyesine ba l  olarak üretilir ve 
enfeksiyon bölgesinde birikirler. 

eftali yaprak k v rc kl , eftali 
yeti tirilen tüm bölgelerde görülür. Yaprak ve 
genç sürgünleri enfekte eder, bazen
çiçeklerde de bozulmalara neden olabilir. 
Hastal n belirtileri özellikle ilkbaharda 
görülür, ancak iklim ko ullar na ba l  olarak yaz 
ortalar nda da görülebilir (Anonim, 2008).

Besin elementlerinin hastal klarla 
ili kisinde toplam miktarlardan çok besin 
elementleri aras ndaki oran daha önemli 
olmaktad r. Hatta uygulanan besin 
elementlerinin farkl  formlar  bile hastal klar 
üzerine farkl  etkiler yapmaktad r. Örne in elma 
a açlar n n N ihtiyac n n belirlenmesinde yaprak 
N içeri inin yan nda yapraktaki di er besin 
elementlerinin miktar  da dikkate al nmal d r. 
Özellikle yapraklarda N ile K aras ndaki denge 

son derece önemlidir. N iste i dü ük olan 
çe itlerde bu oran n 1:1 ile 1,25:1 aras nda 
olmas  istenirken, N iste i yüksek olan 
çe itlerde1,25:1 ile 1,5:1 civar nda olmas  istenir 

Özellikle bakteriyel ve fungal hastal klara 
kar  dayan kl l k seviyesi, N:K oran  ile ili kili 
olup genelde dayan kl l k üzerine K’n n daha 
belirleyici oldu u tespit edilmi tir. Örne in elma 

olu umunun, yapraklardaki N:K 
oran  2.53’den 2.00 civar na dü tü ünde çok 
daha az oldu u yap lan çal malarla ortaya 
koyulmu tur (Uçgun ve Gezgin, 2008).

Mg ile K ili kisi, dikkat edilmesi gereken 
di er önemli bir konudur. Bitkilerin K içeri i 
artt kça Mg’a olan gereksinimi de artar. 
Yapraklardaki K/Mg oran n n 4 veya üzerinde 
olmas , yaprak Mg içeri inin yetersiz oldu unu 
gösterir (Hoying ve ark., 2004). Yapraktaki P 
seviyesinin yüksek olmas , Zn ve Cu eksikli ine 
sebep olabilir. P/Zn oran  150 veya daha büyük 
oldu unda çinko eksikli i; P/Cu oran  200 veya 
daha yüksek  oldu unda ise bak r eksikli i 
görülebilir (Stiles, 1994; Hoying ve ark., 2004).

Materyal ve Yöntem
Bu çal ma E irdir Meyvecilik Ara t rma 

stasyonu Müdürlü ü arazisinde bulunan tohum 
anac üzerine a l  10 ya ndaki eftali 
a açlar nda yürütülmü tür.

Daha önce yap lan çal malarda eftali 
yaprak k v rc kl  hastal na dayan kl  
(Precossima, Sapanca, Edirne, Uzuno lu, 

Haven, Tak nyac  7) olarak belirlenen 
çe itlerinden (Kaymak ve ark., 2011) al nan 
yaprak örneklerinde besin elementi analizi 
yap larak hastal kla olan ili kisi tespit edilmeye 
çal lm t r. Örnek al m y l nda eftali yaprak 
k v rc kl  hastal na kar  gerekli mücadele 
yap lm  ve a açlar üzerinde hastal k etmeni 
bulunmam  ve yaprak analizleri sa lam 
yapraklarda yap lm t r.

Temmuz ay  ortalar nda bir y ll k 
sürgünlerin ortas ndan yapraklar al nm t r. 
Al nan örneklerde aktif Fe analizi için gerekli ön 
y kama i lemleri yap lm , peçete yard m  ile 
yapraklar n üzerinde bulunan su damlalar  
al narak mikserde küçük parçalara ayr lm  ve 2 
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g tart larak üzerine 20 ml o
konmu tur. Karanl k 
bekletilmi  ve filtre ka d ndan süzülerek ICP 

Spectophometer) cihaz ile okumas  yap lm t r 
(Kacar ve nal, 2008).

Geriye kalan numuneler kese ka d  
içerisinde 65 C’de kurutularak 0.5 mm 
çap na sahip de irmende ö ütülmü tür. N 
analizi için kjeldahl ya  yakma metodu, N, P, K, 
Ca, Mg, B, Fe, Cu, Mn ve Zn analizi için kuru 
yakma uygulanm  ve okuma ICP cihaz  ile 
yap lm t r (Ryan ve ark., 2001). Elde edilen 
de erlerde JUMP istatistik paket program  ile 
varyans analizleri yap larak sonuçlar 
de erlendirilmi tir.

Bulgular ve Tart ma
De erlendirmeler çe it baz nda olmay p 

grup olarak yap lm t r. Elde edilen sonuçlar ve 
istatistiksel de erlendirmeleri Çizelge 1’de 
verilmi tir.

Çizelge 1 incelendi inde Jones ve ark. 
(1991)’na göre bütün gruplarda P, K, Mg, Ca, 

çe itlerde eksik di erlerinde yeterli bulunmu tur. 
Dayan kl  çe itlerde K, Mg, Toplam Fe, aktif Fe, 
B, K/P; orta hassas çe itlerde N, P, Mn, N
N/Ca, N/Mg, P/Fe, P/Zn; hassas çe itlerde ise 
Ca, Zn yüksek bulunmu tur. statistiksel olarak 

P/toplam Fe %1 seviyesinde önemli olurken K, 
Mg, N/K, N/Ca ve P/Zn %5 seviyesinde önemli 
olmu tur. Di erleri ise istatistiksel olarak önemli 
bulunmam t r.

Fazla N’un hastal klara kar  dayan kl l  
azaltt  bildirilmektedir (Bergmann, 1992). 
Dayan kl  ve orta hassas çe itlerde hassas 
çe itlere göre N yüksek bulunmu  fakat bu 
de erler yeterli s n rlar  içerisinde kalm t r. B 
sonuçlar (Kaymak ve ark. (2008) ile uyumluluk 
göstermektedir. Bitki bünyesinde N enzimlerin 
bir yap  elementi olmas  nedeniyle hücrelerde 
yer alan tüm enzim reaksiyonlar na kar r ve bu 
yüzden enerji metabolizmas nda aktif rol oynar. 
N’un fonksiyonlar n  herhangi bir element 
yerine getiremez ve bu yüzden N eksikli inde 
protein sentezi daima yava lar neticede bitki 
geli imi engellenir. Bergmann (1992) ayn  
artlar alt nda daha çok protein üreten çe itlerin 

daha dayan kl  oldu unu bildirmi tir.

N’ta oldu u gibi dayan kl  ve orta 
hassas çe itlerde hassas çe itlere göre yüksek 
bulunu tur. P, bitki hücrelerinde enerji 
transferinde gerekli olmas , nükleik asitler, 

bile eni olmas  da dahil bitkide P’un bir çok rolü 
vard r. De i ik bitki türlerinde P’un hastal k 
iddetini azaltt  yap lan çal malarla tespit 

edilmi tir (Bergmann, 1992).
Sonuçlarda incelendi inde bütün K 

de erleri yeterlilik s n rlar  içerisinde olmas na 
ra men dayan kl  çe itlerde di erlerine göre aç k 
farkla yüksek ç kt  görülmektedir. Hastal k 
iddetinin azalt lmas nda en etkili elementlerin 

biri üphesiz K’dur. Fakat bitkinin sa l kl  ve 
verimli olmas  için dengeli bir gübreleme 
yap lmas  gerekmektedir. K eksikli inde hücre 
duvarlar nda incelme, gövde ve dallarda 
zay flama, yapraklarda eker birikmesi ve 
hastal klar  artt ran kullan lmam  N oran nda 
artma meydana gelmektedir. Bütün bu 
olumsuzluklar bitki dayan kl l n  azaltmakta 
ve özellikle fungal ve bakteriyel hastal klar n 

giri ini kolayla t rmaktad r. N’lu 
gübreler vegetatif geli imi sa lay c  olarak 
kullan lmakta, ekonomik bir yeti tiricilik için N 
ve K aras nda denge önem ta maktad r. 

N, P, K’da oldu u gibi Mg’da dayan kl  
çe itlerde di erlerinden yüksek bulunmu  ve %5
düzeyinde önemli olmu tur. De i ik türlerde 
yap lan çal malarda (Bergmann, 1992; K ss ve 
Pozsar, 1977) Mg’un hastal klar  azaltt  
belirlenmi tir. Özellikle Asmalarda görülen 
“stem back” hastal  K/Mg dengesinin Mg 
aleyhine bozulmas  sonucu ortaya ç kt  tespit 
edilmi tir (Bergmann, 1992). Bu sonuçlar 

nda eftali yaprak k v rc kl na Mg’un 
etkili olabilece ini göstermektedir.

Yapraklar n Toplam Fe ve Zn içerikleri 
Jones (1991)’e göre dü ük olarak 
de erlendirilmesine ra men P ile aras ndaki 

ra göre bu de erler dü ük olmad  
dü ünülmektedir. Çünkü elmada yap lan 
çal malara göre yapraklardaki P/Zn oran , Zn 
eksiklik durumu hakk nda fikir verir. Yaprak P 
miktar n n (ppm olarak) Zn miktar na 
bölünmesiyle elde edilen oran n 150’den daha 
büyük olmas  durumunda Zn eksik olarak 
de erlendirilmektedir (Hoying ve ark., 2004).

Hem toplam Fe hem de aktif Fe dayan kl  
çe itlerde di erlerine göre %1 düzeyinde önemli 
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olmu tur. Özellikle aktif Fe hastal kla çok 
yak ndan ili kili oldu u tespit edilmi tir. Kac
ve ark., (2006) bitki metabolizmas nda Fe’nin 

(aktif Fe) eklinde kullan ld n  
bildirmi lerdir. Fe, bitkilerde birçok enzim 
sisteminde prostetik grup olarak görev yapan 
hem ve hemin maddelerinin yap  elementidir 
(F rat, 1990). Bunun yan nda Fe, f
görev al r (Stiles, 2004). Örne in patojenlere 
kar  etkili olan glukanaz, peroksidaz vb. çe itli 

gerekli olmaktad r.
Birçok hastal a kar  bitki besin 

elementleri ars ndaki dengenin önemli oldu u 
bildirilmi tir. Yap lan bu çal mada P, K, Mg, 
Ca bütün çe itlerde,  N ise hassas çe itler d nda 
di erlerinde yeterli düzeyde olmas  nedeniyle 
baz  besin elementi aras ndaki dengeler 
istatistiksel olarak önemli bulunmu  olsa bile 
de erlendirmesi zor olmaktad r.

Sonuç
Bitkilerde dengeli beslenme önemle 

üzerinde durulan bir konudur. Dengeli beslenme 
yeterli ve kaliteli ürün elde edilmesini sa lad  
gibi hatal klara kar  direnci de artt rmaktad r. 
Birçok hastal k, besin elementlerinin yetersiz 

tler aras ndaki dengenin bozulmas  
ile ortaya ç kmaktad r. Yap lan bu çal ma ile bu 
bilgiler desteklenmi  olmaktad r. 
De erlendirilen besin elementlerinin Ca ve Zn 
d nda di erlerinde yeterlilik s n r  içinde 
olsalar bile dayan kl  ve orta hassas çe itle
yüksek bulunmu tur. Bu durum hastal klarla 
mücadelede bitki beslemenin önemini 
göstermektedir.

Genellikle ticari olarak yeti tirilen 
çe itlerin hastal klara dayan m  azd r. Bu 
çe itlerde a aç kondisyonunun devam ettirilmesi 
önemli olmaktad r. Yap lan bu çal mada 
özellikle eftali yaprak k v rc kl  ile a açlar n 
Fe içeri i aras nda çok yak ndan bir ili ki 
bulunmu tur. Bu bilgiler nda eftali 
a açlar nda Fe gübrelemesinin yap lmas  eftali 
yaprak k v rc kl na kar  bir tedbir olarak 
dü ünülebilir. Ancak bu konuda daha detayl  
çal malar n yap lmas na ihtiyaç bulunmaktad r.  

Anonim, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatlar . 
Tar m ve Köy i leri bakanl , Tar msal 
Ara t rmalar Genel Müdürlü ü, Cilt 4. Ankara.
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Kansu, .A., 1995. Tar msal Sava m n Önemi. GAP 
Bölgesi Bitki Koruma Sorunlar  ve Çözüm 
Önerileri Sempozyumu (Bildiriler). 27

21, anl urfa.
K ss, S.A. and Pozsar, B.I., 1977. Resistance 

Kaymak, S., Boyraz, N., Ba ta , K.K

Taphrina deformans 

Kaymak, S., Uçgun, K., Boyraz, N., 2008. eftali 
Yaprak K v rc kl  (Taphrina deformans 
(Berk.) Tul.)’na Kar  Farkl  Düzeyde duyarl l k 
gösteren eftali Çe itlerinin Besin çerikleri le 
Hastal a Duyarl l klar  Aras ndaki li ki. 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

Uçgun, K.
elementlerinin hastal klarla ili kisi. 4. Ulusal 

Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, s.696

Çizelgeler ve ekiller
Çizelge 1. Bitki besin elementleri ve besin elementi aras ndaki oranlar
Sonuçlar Dayan kl  çe itler Orta Hassas çe itler Hassas çe itler

Not: Aktif Fe de erleri taze a rl k üzerinden di er besin elementleri ise kuru a rl k üzerinden 
verilmi tir

1. Hastal kl  (solda) ve sa lam (sa da) a açlardan bir görünü

ekil 2. Aktif Fe çal malar ndan görüntüler
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Çanakkale Ekolojik Ko ullar nda Yeti tirilen Baz  eftali Çe itlerinin Fenolojik 
ve Pomolojik Özelliklerinin Saptanmas  Üzerine Bir Ara t rma

Engin Gür , Funda Özdüven
Ç.O.M.Ü.Lapseki Meslek Yüksekokulu , Nam k Kemal Üniv. arköy Meslek Yüksekokulu

Özet
Çal ma, Çanakkale yöresinde önemli bir meyve türü olan baz  eftali çe itlerinin  pomolojik ve fenolojik 

özelliklerin belirlenmesi amac  ile 2005 2007 y llar  aras nda 3 y l süreyle yürütülmü tür.
Çanakkale ilinde eftali üretiminde büyük pay  olan Yap ldak, Umurbey ve Lapseki Merkez’de 

yürütülen çal mada Redhaven, Washington, Glohaven, Cresthaven, Blake, J H Hale, Monroe olmak üzere 7 
çe it ara t r lm t r. Bu amaç do rultusunda yol kenarlar na yak n üretici bahçeleri belirlenmi tir. Belirlenmi  
olan bahçelerde çiçek gözlerinin kabarmas , gözlerin patlamas , çiçeklerin aç lmas , meyve ba lama ve hasat 
safhalar n n ba lang çlar  tarih olarak belirlenmi tir. Meyvelerde meyve çap , meyve boyu, meyve a rl , 
meyve eti sertli i, suda çözünebilir kuru madde oran  (S.Ç.K.M), titre edilebilir asitlik (TEA), pH ve Askorbik 
Asit (C vitamini) ölçümleri yap lm t r.

Ara t rmada bölgede en erken olgunla an çe it Redhaven en geç olgunla an çe it ise Monreo dur. 
Çal mam zda meyve a rl klar  149,03 gram (2007 y l  Umurbey’deki Cresthaven) ile 399,41 gram (2006 y l  
Yap ldak J.H. Hale) aras nda de i mektedir.

Çanakkale, eftali, fenolojik gözlemler, pomolojik gözleml

peach varieties grown under Çanakkale ecological conditions

Glohaven, Cresthaven, Blake, J H Hale, Monroe were investigated in Yap ldak, Umurbey and Lapseki areas in 

 

sampled fromYap ldak area in 2006) . 

Çanakkale, peach, phendogic properties, pomologic properties

Giri
Ülkemiz ekolojik faktörler bak m ndan 

dünyan n ba ka bir ülkesinde görülmeyen 
zenginlik ile adeta bir k ta özelli i 
göstermektedir. Bu nedenle bahçe bitkileri 
aç s ndan çok say da meyve tür ve çe idinin 
yeti tirilme ans na sahip olmu tur 
(Ülkümen,1973;  Dokuzo uz, 1974). Ayr ca 
eftali ve nektarin türünün kendine verimli olu u 

ve diploid kromozom yap s na sahip olmas  slah 
çal malar  ile yeni çe itlerin kolayl kla elde 
edilmesini sa lamaktad r (Dokuzo uz, 1961).

Ülkemizdeki eftali çe it özellikleri ve 
adaptasyonu konular ndaki çal malar Mengüç 
(1950) taraf ndan ba lat lm  ve yabanc  orijinli 
eftali çe itlerinin Bursa yöresine adaptasyonu 

ve bu ekolojide göstermi  olduklar  çe it 
özellikleri bulunmu tur (Mengüç, 1967).  

Ka ka ve Küden, 1982 1986 y llar  
aras nda Adana ekolojik ko ullar nda 49 eftali 
ve 19 nektarin çe idiyle adaptasyon çal malar  
yapm  ve bölgeye uygun eftali ve nektarinden 
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ndependence(N) ve Weinberger(N) çe itlerinin 
oldu unu saptam t r. (Ka ka ve Küden, 1988)

Önal ve Ercan, Ege Bölgesi ko ullar na 
uyum durumlar  ara t r lan 62 eftali ve 13 
naktarin çe idinde, verim, irilik, kuru madde, 
yarmal k, albeni, tüylülük, özellikleri dikkate 
al narak yap lan de i ik tarihlerde olgunla an 
eftali ve nektarin çe itleri belirlenmi ti

Yap lan de erlendirmeler sonucu; en erkenci 
alt , erkenci dört, orta mevsim dört, geçci çe it 
dört, sanayilik dört, nektarin dört olmak üzere 
toplam 26 seçilerek üreticilerine 
önerilmi tir(Önal ve ark, 1992).

Ülkemizde Marmara ve Ege Bölgeleri 
eftali ve nektarinin üretim alan  olarak en çok 

yeti tirildi i bölgelerdir. Bursa, çel, zmir ve 
Çanakkale gibi en fazla üretimin yap ld  illerin 
toplam üretimi; Türkiye üretiminin %55.3’ünü 
kar lamaktad r. eftali ve nektarin üretilen 
bölgeler içerisinde üretimin %48.87’si ve a aç 
say s n n %40.87’si ile Marmara Bölgesi ba ta 
gelmektedir. Bu bölge içerisinde Bursa ve 
Çanakkale illeri de en fazla eftali ve nektarin 
üretiminin yap ld  illerdir (Ba  ve ark, 2000).

Materyal ve Yöntem
Ara t rma çal malar  Çanakkale’ye ba l  

Yap ldak köyü, Lapseki merkez, Umurbey 
beldesinde, eftali çö ürüne a l  üretici 2005

2007 y llar nda gerçekle tirilmi tir. 
Çal mada bölge üreticilerinin en fazla 
yeti tiridi i  Redhaven, Washington, Glohaven, 

Hale, Monreo çe itleri 
kullan lm t r.
Fenolojik Gözlemler:

Çiçek gözlerinin kabarmas : Denemeye 
dahil edilmi  olan a açlar iki er gün 
aral klarla ziyaret edilerek çiçek 
gözlerinin pullar n n sar ye il renge 
döndü ü safha, tarih olarak 
belirlenmi tir.
Çiçek gözlerinin patlamas : ki er gün 
aral klarla yap lan gözlemler sonucunda, 
taç yapraklar n n ucunun görülmeye 
ba lad  safha tarih olarak 
kaydedilmi tir.
Çiçeklerin aç lmas : ki er gün 
aral klarla, gözlem yolu ile çiçeklerin 
%5’inin açmas  çiçeklenme ba lang c  
safhas  olarak, %70’inin açmas  tam 
çiçeklenme safhas  olarak, taç 

yapraklar n n %95’inin dökülmesi 
çiçeklenme sonu olarak kabul edilmi  ve 
tarih olarak belirlenmi tir.
Meyve ba lama (tutumu) safhas : ki er 
gün aral klarla yap lan gözlemlerle, 

eyvelerin büyüklü üne geldikleri 
dönem tarih olarak belirlenmi tir.
Hasat: Üreticinin pazarlama yöntemine 
göre belirlemi  oldu u hasat zamanlar  
dikkate al narak hasat yap lm t r.

Hasat ile beraber deneme bahçelerindeki 
belirlenmi  olan a açlardan örnekleme yolu ile 
al nm  olan meyvelerde a a daki ölçümler 
yap lm t r:

Meyve çap  ve meyve boyu ölçümleri 
(mm): Hasattan sonra örnekleme yolu 
ile belirlenmi  15 adet meyvede kumpas 
kullan larak ölçüm yap lm  ve 
ortalamalar  hesaplanm t
Ortalama meyve a rl  (g): Örnekleme 
yolu ile belirlenmi  15 adet meyvede 
hassas terazi ile a rl k ölçülerek, 1 adet 
meyvenin ortalama a rl  
hesaplanm t r.
Meyve eti sertli i ölçümleri: “Effegi” 

ede ölçüm yap larak 
ortalamas  hesaplanm t r.
Suda Çözünebilir Kuru Madde 
(S.Ç.K.M.) Oran : El refraktometresi 
kullan larak do rudan (%) de er olarak 
okunmu tur.

suyu örneklerinden 0,1 N NaOH 
kullan larak titrasyon yö
asit cinsinden hesaplanm t r 

pH: pH metre ile ölçümleri 
yap lm t r.
C vitamini:Askorbik Asit içeri i pulp 
haline getirilmi  meyvenin 

Pearson(1976)’ göre yap lm t r.

Bulgular ve Tart ma
Fenolojik Geli me Seyri:

Deneme bahçeleri itibariyle çiçek 
gözlerinin kabarma tarihleri incelendi inde, 2005 
y l nda en erken uyanma Yap ldak köyünde 
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yeti tirilen Redhaven çe idinde  (06 Mart), en geç 
uyanma ise Yap ldak köyünde yeti tirilen J.H 
Hale çe idinde  (13 Mart) olmu tur. 

2006 y l ndada en erken uyanma Yap ldak 
köyünde yeti tirilen Redhaven çe idinde  (27 

ubat), en geç uyanma ise Yap ldak köyünde 
yeti tirilen J.H Hale çe idinde ve Lapseki 
Merkezde yeti tirilen Cresthaven çe itlerinde (08 
Mart) olmu tur.

2007 y l nda en erken uyanma Yap ldak 
köyünde yeti tirilen Redhaven çe idinde  (27 

ubat), en geç uyanma ise Yap ldak köyünde ve 
Lapseki merkezde yeti tirilen J.H Hale çe idinde  
(13 Mart) olmu tur.

Çiçek gözlerinin patlamaya ba lad  tarih 
kar la t r ld nda ise, 2005 y l nda en erken 
patlama Yap ldak köyünde yeti tirilen Redhaven 
çe idinde  (13 Mart), en geç patlama ise 
Umurbey’de yeti tirilen J.H Hale çe idinde  (20 
Mart) olmu tur. 

2006 y l nda en erken patlama Yap
köyünde yeti tirilen Redhaven çe idinde  (04 
Mart), en geç patlama ise Lapseki’de yeti tirilen 
Cresthaven çe idinde  (14 Mart) olmu tur. 

2007 y l nda en erken patlama Yap ldak 
köyünde yeti tirilen Redhaven çe idinde  (04 
Mart), en geç patlama ise Yap ldak köyünde 
yeti tirilen J.H Hale çe idinde  (20 Mart) 
olmu tur. 

Çiçeklenme ba lang c  kar la t r ld nda 
2005 y l nda en erken çiçeklenme Yap ldak 
köyünde yeti tirilen Redhaven çe idinde (18 
Mart) olmu tur. En geç çiçeklenme ise 
Umurbey’de yeti tirilen Blake çe idinde (26 
Mart) olmu tur.

2006 y l nda en erken çiçeklenme Yap ldak 
köyünde yeti tirilen Redhaven çe idinde (10 
Mart) olmu tur. En geç çiçeklenme ise 
Umurbey’de yeti tirilen J.H Hale çe idinde (20 
Mart) olmu tur.

2007 y l nda en erken çiçeklenme Yap ldak 
köyünde ve Umurbey’de yeti tirilen Redhaven 
çe idinde (10 Mart) olmu tur. En geç çiçeklenme 
ise Lapseki’de yeti tirilen J.H.Hale çe idinde (25 
Mart) olmu tur.

Meyve tutumu 2005 y l nda en erken 
Yap ldak köyünde yeti tirilen Redhaven 
çe idinde (02 Nisan) tarihinde olmu tur. En geç 
meyve tutumu ise Umurbey ve Lapseki’de 
yeti tirilen J.H Hale çe idinde (16 Nisan) 
olmu tur.

2006 y l nda en erken meyve tutumu 
Yap ldak köyünde yeti tirilen Redhaven 
çe idinde (27 Mart) tarihinde olmu tur. En geç 

tutumu ise Lapseki’de yeti tirilen J.H Hale 
çe idinde  (14 Nisan) olmu tur.

2007 y l nda en erken meyve tutumu 
Yap ldak köyünde yeti tirilen Redhaven 
çe idinde (27 Mart) tarihinde olmu tur. En geç 
meyve tutumu ise Lapseki’de yeti tirilen J.H Hale 
çe idinde (15 Nisan) olmu tur.

Hasat 2005 y l nda en erken Yap ldak 
köyünde yeti tirilen Redhaven çe idinde (19 
Temmuz) tarihinde olmu tur. En geç hasat ise 
Lapseki ve Umurbey’de yeti tirilen Monroe 
çe idinde (7 Eylül) olmu tur.

Hasat 2006 y l nda en erken Yap lda
köyünde yeti tirilen Redhaven çe idinde (8 
Temmuz) tarihinde olmu tur. En geç hasat ise 
Lapseki ve Umurbey’de yeti tirilen Monroe 
çe idinde (2 Eylül) olmu tur.

Hasat 2007 y l nda en erken Yap ldak 
köyünde yeti tirilen Redhaven çe idinde (8 

nde olmu tur. En geç hasat ise 
Lapseki yeti tirilen Monroe çe idinde (6 Eylül) 
olmu tur.
Kalite De erleri:

eftali meyvesinde kalite kavram  deyince 
meyve eni, meyve boyu, meyve eti sertli i, 
meyve a rl , suda çözünebilir kuru madde 
miktar  (S.Ç.K.M.), 
asit (C vitamini)  de erleri ön plana ç kmaktad r. 

Çal mada elde edilen de erlerden meyve 
a rl , meyve eni, meyve boyu, meyve eti 
sertli i de erleri tesadüf parselleri deneme 
desenine göre bilgisayarda minitab 13 for 

program nda varyans analizine tabi 
tutulmu  ve de erlendirilmi tir. Bulunan 
ortalamalar aras ndaki fark n önemlilik kontrolü 
Duncan testi ile belirlenmi tir.

2005 y l  meyve boyu hariç bütün 
istatistiki de erler önemli bulunmu tur. 

2005 y l nda meyve a rl  olarak en 
fazla olan eftali çe idi Umurbey beldesinde 
yeti tirilen Monreo çe idi (275,22) olmu tur. 
Meyve a rl  en az olan eftali çe idi ise 
Yap ldak köyünde yeti tirilen Redhaven 
çe ididir.

2005 y l nda meyve eni en geni  olan 
eftali çe idi Umurbey’de yeti tirilen Glohaven 
eftali (78,373) çe ididir. Meyve eni en küçük 
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olan çe it ise yap ldak köyünde yeti tirilen 
Redhaven (66,115) çe ididir.

2005 y l nda meyve boyu en uzun olan 
eftali çe idi Umurbey’de yeti tirilen Monreo 
eftali (78,68) çe ididir. Meyve boyu en k sa 

olan çe it ise Umurbey’de yeti tirilen Washinton 
(63,58) çe ididir.

2005 y l nda meyve sertli i bak m ndan 
en yüksek oran lapseki’de yeti tirilen Monreo 
(2150) çe idindedir. Meyve sertli i en dü ük 
olan çe it ise yap ldakta yeti ti
(913,3) çe ididir.

2006 y l nda meyve a rl  olarak en 
fazla olan eftali çe idi Yap ldak’ta yeti tirilen 
J.H.hale çe idi (399,41) olmu tur. Meyve 
a rl  en az olan eftali çe idi ise Yap ldak 
köyünde yeti tirilen Washinton(175,469 
çe id

2006 y l nda meyve eni en geni  olan 
eftali çe idi Yap ldak’ta yeti tirilen J.H.Hale 
eftali (93,722) çe ididir. Meyve eni en küçük 

olan çe it ise yap ldak köyünde yeti tirilen 
Washington (69,991) çe ididir.

2006 y l nda meyve boyu en uzun olan 
eftali çe idi Yap ldak’ta yeti tirilen J.H.Hale 

(79,276) çe ididir. Meyve boyu en k sa olan 
çe it ise Umurbey’de yeti tirilen Glohaven 
(62,881) çe ididir

2006 y l nda meyve sertli i bak m ndan 
en yüksek oran Lapseki’de yeti tirilen Blake 
(2150) çe idindedir. Meyve sertli i en dü ük 
olan çe it ise Yap ldak’ta yeti tirilen Redhaven 
(1796,7) çe ididir.

2007 y l nda meyve a rl  olarak en 
fazla olan eftali çe idi Yap ldak’ta yeti tirilen 
J.H.hale çe idi (291,36) olmu tur. Meyve 
a rl  en az olan eftali çe idi ise Yap ldak 
köyünde yeti tirilen Monreo(140,70) çe ididir.

2007 y l nda meyve eni en geni  olan 
eftali çe idi Lapseki’de yeti tirilen Cresthaven 
eftali (79,318) çe ididir. Meyve eni en küçük 

olan çe it ise Umurbey’de yeti tirilen 
Cresthaven (49,659) çe ididir.

2007 y l nda meyve boyu en uzun olan 
eftali çe idi Yap ldak’ta yeti tirilen J.H.Hale 

(74,630) çe ididir. Meyve boyu en k sa olan 
çe it ise Umurbey’de yeti tirilen Glohaven 
(47,357) çe ididir

2007 y l nda meyve sertli i bak m ndan 
en yüksek oran Lapseki’de yeti tirilen Blake 
(4493,3) çe idindedir. Meyve sertli i en dü ük 

olan çe it ise Umurbey’de yeti tirilen 
Washington (1556,7) çe ididir.

Çal mada yer alan suda çözünür kuru 
madde, asitlik, pH ve c vitamini de erleri 
meyvelerden al nan örneklerin
ortalamalar  al narak hesaplanm t r. 

2005 y l nda pH de eri en yüksek (bazik) 
olan çe it Yap ldak köyünde yeti tirilen 
J.H.Hale (3,98) çe ididir. pH de eri en dü ük 
(asit) olan çe itler ise Yap ldak köyünde 
yeti tirilen Redhaven ve Washin
çe itleridir. Bu sonuçlar Özmetli  1997 ve 
Türkmen 2003 sonuçlar yla uyum içerisindedir. 
Özmetli’nin 1995 y l nda 8 eftali çe idi 
üzerinde yapt  çal mada pH de erleri 3,97 ile 
4,37 aras nda de i mektedir. Türkme’nin 6 
eftali çe idinde yapt  ara t rmada pH 

de erleri 3,51 ile 4,21 aras nda de i mektedir.
2005 y l nda suda çözünür kuru madde 

miktar  en fazla olan çe it Yap ldak köyünde 
yeti tirilen Monroe (16,5) çe ididir. En dü ük 
suda çözünür kuru madde miktar  ise Yap ldak 
köyünde yeti ti
çe ididir. Bu sonuçlar Demirsoy 1993 ve 
Tosun’un 1999 sonuçlar yla uyum halindedir. 
Demirsoy’un 18 eftali çe idinde yapt  
ara t rmada S.Ç.K.M de erlerini 6,5 ile 11 
aras nda bulmu tur. Tosun’un 18 eftali ve 4 
nektarin çe idinde yapd  ara t rmada ise 
S.Ç.K.M de erleri 11,1 ile 14 aras ndad r.

2005 y l nda asitlik miktar  en yüksek 
olan çe itler Lapseki’de yeti tirilen Redhaven 
(1,704) çe ididir. En dü ük olan çe it ise 
Lapseki’de yeti tirilen Washington (0,964) 
çe ididir. Bu sonuçlar Türkmen 2003
sonuçlar yla uyum halindedir. Türkmen’in 6 
eftali çe idinde yapd  ara t rmada asitlik 

de erleri % 0.40 ile % 1,04 aras ndad r.
2005 y l nda C vitamini aç s ndan en 

yüksek de er Yap ldak’ta yeti tirilen 
Washington (12,120) çe ididir. En dü ük de er 
ise Lapseki’de yeti tirilen Cresthaven (6,464) 
çe ididir.

2006 y l nda pH de eri en yüksek (bazik) 
olan çe it Yap ldak köyünde yeti tirilen 
Glohaven (6,45) çe ididir. pH de eri en dü ük 
(asit) olan çe itler ise Lapseki’de yeti tirilen 

3,79) çe itleridir.
2006 y l nda suda çözünür kuru madde 

miktar  en fazla olan çe it Yap ldak köyünde 
yeti tirilen Monroe (15,0) çe ididir. En dü ük 
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suda çözünür kuru madde miktar  ise Lapseki’de 
yeti tirilen Washington (7,25) çe ididir.

2006 y l nda asitlik miktar  en yüksek 
olan çe it Yap ldak köyünde yeti tirilen Monroe 
(2,104)çe ididir. En dü ük olan çe it ise 
Umurbey’de yeti tirilen Cresthaven (0,884) 
çe ididir.

2006 y l nda C vitamini aç s ndan en 
yüksek de er Yap ldak’ta yeti tirilen J.H.Hale 

çe ididir. En dü ük de er ise 
Umurbey’de yeti tirilen Redhaven (0,808) 
çe ididir.

2007 y l nda pH de eri en yüksek (bazik) 
olan çe it Lapseki’de yeti tirilen Redhaven 
(5,57) çe ididir. pH de eri en dü ük (asit) olan 
çe itler ise Umurbey’de yeti tirilen Mo
(3,43) çe itleridir.

2007 y l nda Suda Çözünür Kuru Madde 
miktar  en fazla olan çe it Yap ldak köyünde 
yeti tirilen Monroe (18,00) çe ididir. En dü ük 
suda çözünür kuru madde miktar  ise Yap ldak 
ve Umurbey’de yeti tirilen Redhaven (9,00) 
çe ididir. 

2007 y l nda asitlik miktar  en yüksek 
olan çe it Lapseki’de yeti tirilen Cresthaven 
(1,487)çe ididir. En dü ük olan çe it ise 
Yap ldak’ta yeti tirilen Monreo (0,657) 
çe ididir.

2007 y l nda C vitamini aç s ndan en 
yüksek de er Yap ldak’ta yeti tirilen Red
(10,201) çe ididir. En dü ük de er ise 
Umurbey’de yeti tirilen Glohaven (5,151) 
çe ididir.

Sonuç
Çanakkale ili eftali üretiminde önemli bir 

potansiyele sahiptir. stanbul eftali tüketiminin 
büyük bir k sm  buradan kar lanmaktad r. 
Ayr ca son y llarda Rusya’ya yap lan eftali 
ihracat  gün geçtikte artmaktad r. Bu bölgede 
May s ortas ndan Ekim sonuna kadar eftali 
üretimi yap lmaktad r. Bölgede orta mevsim 
çe itleri yo unluklu olarak yeti tirilmektedir. 
Ancak yeni tesis bahçelerde ihracat göz önünde
bulundurularak çe itlerin seçimi yap lmaktad r. 
Bu çe itler Glohaven, Cresthaven,  J.H.Hale, 
Monroe gibi çe itlerdir. 

Ara t rmada bölgede en erken olgunla an 
çe it Redhaven en geç olgunla an çe it ise 
Monreo dur. Redhaven temmuz ay n n ba nda, 

e eylül ay n n ba nda 

olgunla maktad r. Bütün çe itler ubat sonu ile 
nisan ba nda çiçek açm lard r.

Çal mam zda meyve a rl klar  149,03 
gram (2007 y l  Umurbey’deki Cresthaven) ile 
399,41 gram (2006 y l  Yap ldak J.H. Hale) 
aras nda de i mektedir.

Çanakkale bölgesinde eftali 
yeti tiricili inde acil çözüm bekleyen pek çok 
sorun bulunmaktad r. Bunlar çe it seçimi, 
adaptasyon, geç budama, meyve seyretme, 
teknik bilgi eksikli i gelmektedir.

Bölgede yeti tirilen çe itler bir 
adaptasyon çal mas na tabi tutulmadan üretime 
al nd klar  için verim, kalite, pazarlanma gibi bir 
çok sorunla kar  kar yad r. Bölgedeki çe itlerin 
birço unun ismi kendi isimleriyle de il de yerel 

Bölgede bilinçsiz ilaçlama ve gübreleme 
büyük ürün kay plar na neden olmaktad r.

Yukar da sayd m z sorunlar  çözmek 
için;
1. Bölgede adaptasyon çal malar  yap lmal , 
çal mada yöreye uygun, ihracata uygun çe itler 

2. Artan üretim kar s nda yeni pazarlar 
bulunmal  ve Rusya ile s k s k ya anan meyv
sebze ihracat sorunlar n n ya anmamas  

3. Girdi fiyatlar  azalt lmal  ve üreticiye dü ük 

4. Pazarda eftali fiyatlar nda istikrar sa lamak 
için meyve suyu, konserve fabrikalar  ve 
kooperatifler kurulmal d r.

Sulamada ya anan sorunlar için bölgedeki 
barajlar n h zl  ekilde bitirilmesi gerekmektedir.
6.Ziraat mühendisli i hizmetleri 
yayg nla t r lmal ,  teknik hizmet üreticilere en 
k sa sürede ula t r lmal d r.

Belirtilen konularda geni  kapsaml  
çal malar yap lmal  ve üreticiye 
yararlanabilece i ekilde sunulmal d r.

Te ekkür
Bu çal ma Ç.O.M.Ü Bap taraf ndan 

desteklenmi tir.

Çanakkale Meteoroloji l Müdürlü ü 

Ba , M., Öztürk, M. ve Ufuk,S., 2000. Sert 
Çekirdekli Meyveler. ef
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Verim, Kalite ve Erkencilik Bak m ndan 
Uyabilecek eftali ve Nektarin Çe itlerinin 
Saptanmas . Do a Bilim Dergisi, D2 12(2)

Önal, M. K ve Ercan,N., 1992 Ege Bölgesine Uygun 
eftali Çe itlerinin Saptanmas . Türkiye I Ulusal 

Bahçe Bitkileri Kongresi 13
482, zmir

Özmetli, F. Dünyada Yeti tiricili i Yap lan 
Baz  Erkenci eftali Ve Nektarin Çe itlerinin 
Adana Ko ullar nda Verim Ve Kalite 
Özelliklerinin Saptanmas  Çukurova Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim 
Yüksek Lisans Tezi

Tosun, ., 1999 anp nar Tar m letmesinde 
Yeti tirilen Baz  eftali Ve Nektarin Çe itlerinin 
Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerinde Bir 
Ara t rma

Türkmen, Ö., 2003 Baz  Yeni eftali Ve Nektarin 
Çe itlerinin Çukurova Ko ullar ndaki 
Performanslar n n ncelenmesi. Çuku
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe 
Bitkileri Anabilim Yüksek Lisans Tezi

Ülkümen, L., 1973. Ba Bahçe Ziraat . Atatürk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay nlar , Erzurum

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. 2004 Y l na ait Ayl k Ortalama S cakl k De erleri (Anonim 2008). 

Ayl k Ortalama S cakl k ( Y ll k 

S cakl k 
ubat May s A ustos  Eylül

Çanakkale 

Çizelge 2. 2005 Y l na ait Ayl k Ortalama S cakl k De erleri (Anonim 2008). 
Ayl k Ortalama S cakl k ( Y ll k 

S cakl k 
ubat May s A ustos  Eylül

Çanakkale 

Çizelge 3. 2006 Y l na ait Ayl k Ortalama S cakl k De erleri (Anonim 2008).
Ayl k Ortalama S cakl k ( Y ll k 

S cakl k 
ubat May s A ustos  Eylül

Çanakkale 

Çizelge 4. 2007 Y l na ait Ayl k Ortalama S cakl k De erleri (Anonim 2008).
Ayl k Ortalama S cakl k ( Y ll k 

S cakl k 
ubat May s A ustos  Eylül

Çanakkale 
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Çizelge 5. 2004 Y l na ait Ayl k Ortalama Nem De erleri (Anonim 2008).
Ayl k Ortalama Nem (%) Y ll k 

ubat May s A ustos  Eylül

Çanakkale  

Çizelge 6. 2005 Y l na ait Ayl k Ortalama Nem De erleri (Anonim 2008).
Ayl k Ortalama Nem (%) Y ll k 

ubat May s A ustos  Eylül

Çanakkale 

Çizelge 7. 2006 Y l na ait Ayl k Ortalama Nem De erle
Ayl k Ortalama Nem (%) Y ll k 

ubat May s A ustos  Eylül

Çanakkale  

Çizelge 8. 2007 Y l na ait Ayl k Ortalama Nem De erleri (Anoni
Ayl k Ortalama S cakl k ( Y ll k 

S cakl k 
ubat May s A ustos  Eylül

Çanakkale  

Çizelge 9. Fenolojik Gözlemler (2005

Çe itler
Çiçe

Gözlerinin 
Kabarmas

Çiçek 
Gözlerinin 
Patlamas

Çiçeklenme
Ba lang ç

Çiçeklenme
Çiçeklenme 

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak
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Çizelge 10. Fenolojik Gözlemler (2006)

Çe itler
Çiçek 

Gözlerinin 
Kabarmas

Çiçek 
Gözlerinin 
Patlamas

Çiçeklenme
Ba lang ç

Çiçeklenme
Çiçeklenme 

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Çizelge 11. Fenolojik Gözlemler (2007)

Çe itler
Çiçek 

Gözlerinin 
Kabarmas

Çiçek 
Gözlerinin 
Patlamas

Çiçeklenme
Ba lang ç

Çiçeklenme
Çiçeklenme 

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak
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Çizelge 12. Meyve Kalite De erleri I (2005)
Çe it Bölge

A rl  (g) Sertli i (g/cm
Yap ldak

173,16 70,547 h 1140 j
170,60 70,353 1130 j

Yap ldak 175,98 
1176 j

71,113 gh
Yap ldak 1220 j

1310 h
Yap ldak

72,387 fgh

Yap ldak
70,933 gh
72,067 fgh

Yap ldak
72,533 fgh
72,067 fgh

Yap ldak

Çizelge 13.Meyve Kalite De erleri I (2006)
Çe it Bölge

A rl  (g) Sertli i (g/cm
Yap ldak 71,777 h 65,123 gh 1796,7 

72,327 h
208,50 jk

Yap ldak 69,991 64,563 h
208,69 jk

72,934 gh
Yap ldak 65,642 gh

70,657 62,881 
216,86 h jk 72,987 gh

Yap ldak
221,05 gh j
225,50 fgh

Yap ldak 222,15 gh j 65,385 gh

Yap ldak

Yap ldak
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Çizelge 14.Meyve Kalite De erleri I (2007)
Çe it Bölge

A rl  (g) Sertli i (g/cm
Yap ldak 1816,7 h

1814,7 h
1780,0 h

Yap ldak 1760,0 h
1556,7 
1850,0 gh

Yap ldak 50,867 j
174,78 h 53,803 

52,807 
Yap ldak 54,496 

Yap ldak 158,89 j

Yap ldak

173,38 h
Yap ldak

2086,7 fgh

Çizelge 15. Meyve Kalite De erleri 
Çe it Bölge Suda Çözünür Kuru 

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak
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Çizelge 16. Meyve Kalite De erleri II (2006)
Çe it Bölge Suda Çözünür 

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Çizelge 17. Meyve Kalite De erleri II (2007)
Çe it Bölge Suda Çözünür Kuru 

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak

Yap ldak
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Myrtus communis L.) Yapraklar n n Fenolik ve Flavonoid Madde 
Miktarlar  

Arzu Bay r , Halil brahim Uzun
 Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü (BATEM) Akdeniz Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
(Myrtus communis L.) bitkisi, Akdeniz maki toplulu unun en 

önemli bitkilerinden biridir. Bu nedenle Türkiye’de ba ta Akdeniz ve Ege bölgeleri olmak üzere tüm sahil 
eridinde yeti mektedir. Mersin halk hekimli inde antiseptik ve dezenfektan ilaç olarak kullan lmaktad r. 
çerdi i fenolik maddeler ve uçucu ya lardan dolay  do al bir antioksidand r. 

Çal mada, Antalya ve çevresinden toplanan 8 farkl  mersin genotipinin (2 tane beyaz, 6 tane siyah) 
yapraklar ndaki toplam fenolik ve flavonoid madde miktarlar  ile fenolik bile ik içerikleri belirlenmi tir. Toplam 

miktarlar  442.0 1249.5 mg GAE/100 g ya  a rl k, toplam flavonoid miktar  ise 287.0
CTE/100 g ya  a rl k aras nda de i mi tir. Fenolik bile iklerden 9 tanesinin (gallik asit, kate in, epikate in, 
epikate in gallat, prosiyanidin B1 ve B2, kuersetin, kampferol ve mirisetin) yapraklardaki miktarlar  tespit 
edilmi , epikate in ve mirisetin miktarlar  di erlerinden daha fazla bulunmu tur.

Myrtus communis 

Giri
Son y llarda yap lan çal malarla t bbi ve 

aromatik bitkilerin içerdi i biyoaktif bile enlerin 
sa l k aç s ndan önemli oldu unun 
vurgulanmas  bu bitkilerin tüketimini ve 
de erini artt rm t r (Baydar, 2005). Terpen ve 

enoidler; flavonoidleri içeren fenolikler ve 
alkoloidler biyoaktif bile enlerin ba l calar  
olarak s ralan rken, fenolik maddeler özellikle 
de flavonoidler son dönemde üzerinde 
çal malar n yo unla t  biyoaktif bile enlerin 
ba nda gelmektedir (Morris ve
Biyoaktif bile enlerce zengin t bbi ve aromatik 
bitkiler günümüzde ilaç, g da, kozmetik, zirai 

mücadele gibi birçok sektörde yayg n olarak 
kullan lmaktad r (Y ld z ve Baysal, 2003).

Akdeniz Bölgesi’nin do al bitki örtüsünde 
n tanen içeri i fazlad r (Y lmaz, 

1993). Mersin yapra n n bile iminde %14
0.5 uçucu ya  ve ac  maddeler 

bulunur. Yaprak ve meyveler kab z yap c , 
mikrop öldürücü, i tah aç c  ve kan dindirici gibi 
etkileri nedeniyle kullan lmaktad r ( lçim 

romatizma, kalp damar hastal klar , bron it, 
so uk alg nl  gibi çok geni  yelpazedeki sa l k 
problemlerinin çözümünde katk  sa lad  ifade 
edilmektedir. Ülkemizde yap lan bir çal mada 
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hayvanlar nda böbrek fonksiyon bozuklular n 
düzeltilmesinde etkin rol oynad n  saptanm t r 
(Özcan, 2009). Mirisetinin güçlü antioksidan, 
antikarsinojenik ve antiagregan özelliklerini 
içeren çe itli terapötik etkilerinin ara t r ld  
birçok çal ma yap lm t r (Ong ve Khoo, 1997; 

Çok çe itli alanlarda kendisine kullan m 
alan  bulmu  olan mersin bitkisi bunu içeri inin 
zenginli ine borçludur. Mersin bitkisi hakk nda 
yap lan çal malar n ço u özellikle 

klar nda bulunan uçucu ya lar n tespiti ile 
ilgilidir. Yapraklar n fenolik madde içerikleri ve 
bunlar n etkileri üzerine yap lan çal ma say s  
oldukça azd r. Akdeniz bölgesinin do al bitkisi 
olan mersinin de erlendirilmesi aç s ndan bu 
maddelerin, özellikle mirisetin içeri i yüksek 
tiplerin belirlenmesi önemlidir.

Materyal ve Yöntem

Antalya ve çevresinden toplanan 8 farkl  

yapraklar  materyal olarak kullan lm t r. Mersin 
genotipleri, a l  siyah (A
(YSM), a l  beyaz (ABM) ve yabani beyaz 
(YBM) olarak grupland r lm t r. A  kelimesi, 
halk aras nda daha çok iri meyveli olanlar için 
kullan lan bir tan mlamad r. Ayn  durum mersin 
içinde geçerlidir. A  beyaz mersin iri meyveli 

ültürü yap lan ve hambeles diye 
adland r lan mersinleri kapsamaktad r. A  siyah 

küçük meyveli mersinlerdir. Siyah ve küçük 
meyveli olanlara halk aras nda “çakal” da 

Yöntem
Fenolik bile iklerin ekstraksiyonu: 
ark. (1992) taraf ndan geli tirilen yöntem 
kullan lm t r. Ekstraksiyon sonunda örnekler 
filtre ka d  kullan larak süzülmü  ve analiz 

20ºC’de saklanm t r. 
ve bütün analizler 3’er defa 

tekrarlanm t r.

spektrofotometrik yöntemi kullan lm t r 

madde miktar  mg gallik asit e de eri 
ya  a rl k olarak hesaplanm t r.

flavonoid miktar n n alüminyum klorid ile 

(2005) taraf ndan belirtilen spektrofotometrik 
yöntem kullan lm t r. Toplam flavonoid miktar  
100 g taze yaprakta mg kate ine e de er (mg 
CTE/100 g ya  a rl k) olacak ekilde 
hesaplanm t r.
Fenolik bile iklerin te hisi ve miktarlar n n 

Fenolik bile iklerin te hisi HPLC 
cihaz  ile, Dopico
taraf ndan geli tirilen yöntem kullan larak 
yap lm , flavan
bile iklerden 9 tanesinin (gallik asit (GA), 
kate in (CT), epikate in (ECT), epikate in gallat 

miktarlar belirlenmi tir. Fenolik bile ik 
miktarlar n n tespitinde ise eksternal standart 
yöntemi kullan lm t r. 
statistiksel analizler: Çal mada ki bütün 

analizler 3 tekrarl  olarak yap lm , verilerin 
ortalamalar  al narak standart sapma (± Standart 

erleri ile birlikte verilmi tir 
(Düzgüne , 1987).

Bulgular ve Tart ma
Mersin yapraklar n n içerdi i toplam 

fenolik ve flavonoid madde miktarlar  Çizelge 
1’de verilmi tir. Toplam fenolik madde 
içerikleri incelendi inde, ortalama miktar 1049.0 

g ya  a rl k (y.a) olarak 
belirlenmi tir. En dü ük miktar 442.0 mg 

ABM1 genotipinin yapraklar nda bulunmu  
bunu beyaz ve küçük meyveli YBM1 (891.5 
mg/100 g y.a) genotipinin yapraklar  izlemi tir. 
En yüksek fen
ASM1 (1249.5 mg GAE/100 g y.a)’de 
saptanm , siyah ve küçük meyveli YSM4 

etmi tir. Amensour ve ark. (2010), farkl  
eri kurutulmu  

mersin yapraklar nda 10.81
ekstrakt miktarlar nda toplam fenolik madde 
bulundu unu bildirmi lerdir. Taze yaprak 
kullanarak ekstrakte etti imiz mersin 
yapraklar ndaki toplam fenolik madde miktar  
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1249.5 mg GAE/100 g aras
de i mi tir. Genotipik özellikler, örneklerin 
topland  bölgenin iklim ve toprak ko ullar , 
kullan lan ekstraksiyon yöntemindeki farkl l klar 
ve ekstrakt tipi göz önüne al n rsa bu farkl l n 
olu mas  beklenmektedir (Shi vd 2003; 

Mersin yapraklar n n toplam flavonoid 
madde miktarlar  287.0
aras nda de i mi , ortalama 324.8 mg CTE/100 
g y.a olarak tespit edilmi tir. En yüksek miktar 
YSM3, en dü ük miktar ise YBM1 genotipinin 

ar nda bulunmu tur (Çizelge 1). 
Mersin yapraklar nda bulunan baz  fenolik 

bile iklerin miktarlar  Çizelge 2’de verilmi tir. 

bile iklerin miktar  flavonollara göre daha fazla 
bulunmu tur. Yapraklardaki ortalama GA, CT
ECT, ECG, B1, B2, Q, K ve M miktarlar  
s ras yla 4.31, 4.56, 55.80, 7.87, 20.67, 1.55, 

edilmi tir. ncelenen fenolik bile iklerin toplam 
miktarlar  bak m ndan tipler kar la t r ld nda, 
en yüksek içerik 25
tipinin yapraklar nda, en az miktar ise 7.65 

edilmi tir. 
Mersin yapraklar nda kullan lan fenolik 

bile ik standartlar  bak m ndan flavan
grubu bile ikler içinde ECT, flavonol grubunda
ise mirisetin bask n fenolik bile ik olarak 
saptanm t r. En fazla ECT ve mirisetin miktar  

genotipinin yapraklar nda bulunmu tur. Romani 
ver ark. (1999)’da yapt klar  çal mada, mersin 
yapraklar nda yüksek miktarda kate in türevleri 
ve mirisetin türevlerinin, az miktarda da fenolik 
asit ve kuersetin türevlerinin bulundu unu 
bildirmi lerdir. Ayn  ara t r c lar n yapt klar  
ba ka bir çal mada yapraklar n kimyasal 
yap s ndan dolay  güçlü antioksidan aktiviteye 

p oldu u belirtilmi tir (Romani ve ark., 
2004). Özellikle yapraklarda bulunan mirisetinin 
güçlü bir antioksidan oldu u yap lan birçok 
çal ma ile vurgulanm t r (Ong ve Khoo, 1997; 

Sonuç
ersin bitkisinin yapraklar n n 

yap s ndan dolay  önemli bir do al 
antioksidan kayna  olabilece i 

dü ünülmektedir. Dünya toplumlar nda sa l kl  
ya am aç s ndan sentetik ürünlerden do al 
ürünlere geçi  ya anmaktad r. Bu sebeple do al 
antioksidan kayna  olarak mersin bitkisinin 
kullan m  ve de erlendirilmesi önem 
kazanmaktad r.

Myrtus communis

Baydar, H., 2005. T bbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri 
Bilimi ve Teknolojisi. Süleyma
Üniversitesi 51, 216 ss, Isparta.

Organic Acids in White “Vinho Verde” Grapes. 
–

Düzgüne , O., Kesici, T., Kavuncu, O. ve Gürbüz, F., 
1987. Ara t rma ve Deneme Metotlar  ( statistik 
Metotlar  II). Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Yay nlar , Yay n No:1021, 381 ss. 

lçim, A., D rak, M. ve Ba c , E., 1998. Baz  Bitki 
Ekstraktlar n n An
Ara t r lmas . 

 

. 
Özcan, F., 2009. Diyabete Ba l  Olarak Geli tirilmi  

Bitkisi Ekstraktlar n n Böbrek Dokusu Üzerine 
Etkisi. Akdeniz Üniv. Sa l k Bil. Enst., Yüksek 
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Myrtus communis  

Myrtus communis 

 

. 
Y ld z, H. ve Baysal, T., 2003. Bitkisel Fenoliklerin 

Kullan m Olanaklar  ve nsan Sa l  Üzerine 
da Mühendisli

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Mersin yapraklar n n içerdi i toplam fenolik ve flavonoid madde miktarlar  

miktar miktar

891.5 ± 70.00 287.0±35.36
442.0 ± 16.00 305.8±45.08

1180.0 ± 84.85 318.6±17.24
990.0 ± 74.51 301.0±18.07

1243.7 ± 68.50 376.0±28.34
1245.0 ± 57.98 343.6±16.35
1150.0 ± 39.60 326.7±22.54
1249.5 ± 64.35 339.5±15.91
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Silifke Yayla Köyleri ve Ürgüp Yöresindeki Do al So utmal  Limon Depolar n
Kar la t r lmas

A k n Bahar , Mustafa anl türk
S.Ü. Silifke Ta ucu Meslek Yüksekokulu , Bahçe Tar m  Program

Özet
Türkiye ya  meyve sebze ihracat nda turunçgiller ilk s rada olup, turunçgiller aras nda da limon ihracat 

iktar  yönünden ilk s radad r. Türkiye’de limon üretiminin tamam na yak n  Mersin ili Erdemli ve Silifke 
ilçelerinde yap lmaktad r. Silifke’de tar msal üretim bak m ndan limon yeti tiricili i ilk s ralarda yer almaktad r. 
lçenin Akdeniz Bölgesinde bulunmas  nedeni ile özel ekoloji isteyen limon bu yörede çok kaliteli olarak 

yeti tirilebilmektedir. Gün geçtikçe ilçede limon üretim alanlar  ve verim art  söz konusudur. Bu art a paralel 
olarak yöreye ihracatç  firmalar gelerek paketleme evleri ve so uk hava tesisleri kurmu lard r. Fakat kurulan 
paketleme evleri ve so uk hava depolar  yeterli gelmemektedir. Yeti tirilen limonun büyük bir ço unlu u Ürgüp 
yöresindeki do al depolara nakliye ücreti ödeyerek ta nmakta burada depolanmaktad r. Az bir miktar  ise 
örede evlerin alt k s mlar nda yer alan so uk hava donan ms z limon için uygun olmayan ko ullarda 

depolanmaktad r. Bu durum ise çok fazla ürün kayb na neden olmaktad r. Son y llarda özellikle 1996 y l ndan 
sonra limon yeti tiricili inin yap ld  Silifke’nin Karaman’a s n r yayla köylerinde ortalama 1500 m rak mda 
do al depolar kurulmaya ba lanm t r. Buralarda altyap  çal malar  devam etmektedir. Üretici ve tüccarlar n 
uzun y llar deneyimi sonucu Silifke yöresi depolar n n Ürgüp yöresi depolar na göre daha avantajl  oldu unu 
göstermi tir. Sonuç olarak bu depolar yörede nakliye ücretlerini en aza indirecek ve yöre insan na istihdam n  
sa layacakt r. 

limon, yayla yeti tiricili i, do al depo, izolasyon, paketleme

Giri
Turunçgillerin anavatan ; Hindistan, 

Malaya, Güney Do u Çin, Filipinler, Burma, 
a  gibi  Asya’n n  subtropik 

bölgelerinde yer alan ülkelerdir. Turunçgil 
yeti tiricili i gerek dünyada, gerekse Türkiye’de 

son 20 y ldan bu yana h zl  bir geli me sürecinde 
bulunmaktad r (Karahocagil ve ark., 2003). 
Limon bütün y l istenen bir meyvedir
ilaç yerine geçer. C vitamini bak m ndan 

bulunur. P çok fazla bulunur. Damar sertli ini, 
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karaci er hastal klar n  önler, romatizmaya iyi 
gelir hijyenik özelli i vard r. Kabu undan limon 
esans , pulbundan sitrik asit elde edilir (Türk, 

Ülkemizde turunçgiller ya  meyve sebze 
ihracat nda ilk s radad r. Turuçgiller aras nda da 
ilk s rada limon gelmektedir. Türkiye’de en fazla 
limon üretimi Mersin ilinin Erdemli, Silifke ve 
Tarsus ilçelerinin sahil bö
edilmektedir. Limonlar derimi yap ld ktan sonra 
kalite de erlerinin korunabilmesi için uygun 
artlarda depolanmas  gerekmektedir. 

Ülkemizde üretimin fazla olmas ndan dolay  
limonu depolayabilecek donan ma sahip so uk 
hava depolar  yetersiz g
dolay  do al depolar daha çok önem 
kazanmaktad r. Ülkemizle beraber limon üretimi 
yapan Akdenize k y s  olan ülkeler ve ran’da 
üretimin fazla olmas  durumunda ayn  limon 
pazar na ürün verildi i için fiyat oldukça 
dü mekte, devlet te vi
sonuç olarak ise limon ço u zaman dal nda 
kalmakta veya çok ucuza sat labilmektedir. 
Do al depolar n artt r lmas , modernizasyonu 
limondaki bu pazar sorununun çözümüne büyük 
katk  sa layacakt r. Limonda derim ve ta ma 
konular  depolamayla birlikte ele al nmas  
gerekli konulard r.

Türkiye’de limonlar uzun y llard r Ürgüp 
Ortahisar bölgesindeki volkanik kayalara 
oyulmu  depolarda saklanmakta ve buradan iç 
ve d  pazarlara gönderilmektedir. Bu depolarda 

re i olan ilave 
herhangi bir donan m bulunmamaktad r. Üretici 
veya tüccarlar üretim bölgesinde toplad klar  
limonlar  bu bölgede bulunan depolara ta yarak 
tahta sand klar içinde ambalajlay p 
depolamaktad rlar. Genellikle mart ay na kadar 
Mersin bölgesinde
kamyonlarla depolar n bulundu u bölgeye 
ta nmaktad r. Nev ehir bölgesinde 2.000 kadar 
bu ekilde deponun oldu u tahmin edilmektedir. 
Mart ay  sonundan itibaren buraya gelen 
limonlar en son A ustos ay na kadar kalmakta 
ve bu döne
edilmektedir. Depo sahipleri sand k ba na kira 
geliri elde etmektedirler. Depoda ürünlere 
herhangi bir ilave i lem yap lmamaktad r. Ancak 
ürün sahiplerince ara s ra sand klarda kontroller 
yap lmakta ve olu an çürük meyveler 
ay klanarak tekrar sand klara doldurularak 

bölgesinde olu an pazar fiyatlar ndaki 
hareketlenmeye ba l  olarak limonlar sat a 
verilmektedir. Genellikle depo i letmecileri bu 
ticaretin arac s  konumundad r (Demirta , 2005).

97 y llar ndan itibaren yakla k denizden 
1500 m yüksekli e sahip Silifke’nin 

K robas  (Mara) ve Sö üt ile Erdemli’nin 
Avgad  ve Hac alan  yaylalar nda üretim 
bölgesine yak nl  ve maliyeti azaltama amac  
ile Ürgüp, Ortahisar bölgesine alternatif do al 
depolar in a edilmeye ba lanm t r. Bu depolar 
i  makineleri ile yakla k 7 9 m derinli inde 
toprak kaz larak taban  ve tavan  betonarme 
olarak in a edilmekte, yan taraflar  ise nemli 
toprak yüzeyi eklinde yukar da ise 
havaland rma bacalar  bulunmaktad r. 
Betonarme yap n n üzeri ise ayr ca tekrar 
toprakla kapat lmaktad r ( ekil 1).
Limon Üretimi ve Ticareti

Önemli limon üreticisi ülkelerin ba nda 
s ras yla Hindistan, Meksika, Arjantin, Brezilya, 
Çin, ran, spanya ve Türkiye gelmektedir. 
Dünya limon üretiminin 2/3’ü kuzey yar küre 
ülkelerinde üretilmektedir. Dünya’da 2009 y l  
verilerine göre 1.014.635 ha alanda 13.949.600 
ton limon üretimi yap lmaktad r (Çizelge 2). 
Dünya’da 2004 2009 y llar  aras nda limon 
yeti tiricili i yap lan alanlarda yakla k % 21,6 
art  olmas na ra men, üretim miktar nda 
yakla k % 15,5 oran nda art  olmu tur 
(Anonymous, 2010a). 2009 y l  üretim 
rakamlar na göre önemli limon üreticisi ülkeler 
Çizelge  3’te verilmi tir (Anonymous, 2009).

Turunçgiller ülkemizde en fazla Ak
Ege ve çok az da olsa Do u Karadeniz 
bölgelerin de yeti tirilmektedir. Çukurova 
bölgesinde Türkiye’deki toplam turunçgilin % 
70’ i üretilmektedir. Alt ntopun ve limonun % 
90’ , portakal ve mandarinin % 60’  bu bölgede 
üretilir. Mersin limon üretiminde ilk s rada yer 
al rken Adana ve Hatay’da portakal en fazla 
üretilen üründür. Mersin’de ise Erdemli ve 
Silifke ilçelerinde halk n ekonomik ya ant s n n 
büyük bir k sm  limon yeti tiricili i, serac l k ve 
çilek yeti tiricili ine ba l d r. 

Akdeniz Bölgesindeki önemli üretici ve 
ihracatç  ülkelerin ba nda spanya, Türkiye ve 
talya gelmektedir. Son y llarda Arjantin’in 

limon ihracat  düzenli bir art  göstermektedir. 
Ülkemizin ihracat gücü yüksek tar m ürünlerinin 
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ba nda gelen ve toplam ya  meyve ihracat
içerisinde y llar itibariyle %60 70 aras nda 
de i en pay yla turunçgillerin üretim ve 
ihracat n n sürdürülebilirli i ve geli mesi 
ülkemiz aç s ndan büyük bir öneme 

Toplam turunçgil üretiminin içersinde 
limon yakla k dörtte birlik oran ile 783 b
ula m t r. Üretimin yakla k % 55’i ihraç 
edilmektedir. Bu yönüyle limonun önemi daha 
da ortaya ç kmaktad r. Ülkemizin 2009 y l nda 
1.184.608 ton olan toplam turunçgil ihracat  
içerisinde limonlar 412.089 ton ihracat rakam  
ile ilk s rada yer alm  olup, toplam turunçgil 
ihracat n n yakla k % 34,8’ini olu turmaktad r. 
Limon ihracat  yap lan önemli ülkeler s ras yla; 

Irak ve Romanya’d r (AK B, 2010). AB 
ülkelerine yap lan limon ihracat nda son y llarda 
önemli azalma gözlenmektedir. Burada 
spanya’n n AB pazar nda etkili olmas  neden 

olarak gösterilebilir. Son y llarda limon 
ihracat nda geli me gösteren pazarlar aras nda 
Romanya, Macaristan ve Polonya say labilir 
(Demirta , 2005).
Limon Çe itleri ve Depol

Türkiye’de turunçgil meyvelerinin eylül 
ay ndan ertesi y l n haziran ay na kadarki 
yakla k on ayl k bir dönem boyunca derimi 
yap lmaktad r. Interdonato limonuyla ba layan 
hasat en son  Valencia portakal yla sona erer. 
Türkiye’nin yeti tirdi i limonlar aras nda 
Interdonato, Kütdiken, talyan Memeli, Molla 
Mehmet, Lamas ve Meyer çe itleri ba ta 

erkencilik bak m ndan önemli olmas na ra men 
meyve kalitesi bak m ndan iyi özellikler 
göstermez. Kütdiken limonu ise kal
bak m ndan çok iyidir ve d  pazarlarda rekabet 
edecek en iyi çe itlerdendir. Son y llarda 
üreticiler taraf ndan bahçe tesisinde önemli bir 
talep art  gösteren Meyer limonu d  ticaret 
aç s ndan ince kabuklu olmas  nedeniyle arzu 
edilen bir çe it de ildir. Ancak bol sulu olmas  
yönüyle iç tüketime uygun olabilece i 
dü ünülebilir. Ülkemizde depolanan limonlar 
için kiraya tutulmu  olan depolarda sand k 
ba na kira bedeli ödenmektedir. Depocular 

de illerdir (Demirta , 2005). 
Demirta , (2005) taraf ndan yap lan 

çal mada Ürgüp ilçesine ba l  Ortahisar 

i letmelerinden belirlenen 34 i letme ile Mersin 

i letmeye ait veriler ele al narak her iki 
bölgedeki depolama sonuçlar  
de erlendirilmi tir. ncelenen i letmelerde 
Mersin depolar nda mülkiyetli in daha fazla, 
Ortahisar depolar nda ise kirac l n fazla oranda 
oldu u belirlenmi tir. Mersin depolar nda %85 
oran ndaki i letmede depolar mülk iken, Ürgüp 
depolar nda ise mülk depo oran  ancak %17,6 
kadard r. Limonlar depolara genellikle difenilli 
ka tlara sar larak 18 20 kg’l k tahta sand klarda 
konulmaktad r. Üretim bölgesinde sand klara 
yerle tirilen limonlar genellikle depol
yerlerindeki don olaylar n n sona erdi i Mart ay  
içinde ta nmaya ba lamaktad r. Bu arada 
limonlar ev veya müstakil adi depolarda 

önemli limon çe idi Kütdikendir ve toplam 
limon miktar  içindeki oran  %73 civar ndad r. 
Bunu %15 ile Ayd n çe idi izlemektedir. Lamas 
ve talyan Memeli çe itlerinin depolama içindeki 
oranlar  oldukça azd r  

Türkiye’de derimden sonra muhafaza 
edilen limonlar genellikle “yatak” ad  verilen adi 
muhafaza depolar nda saklanmaktad r. Bu 
depolama ekline göre Mersin bölgesinde derimi 
yap lan ve ço unlu unu Kütdiken çe idinin  
olu turdu u limonlar Mart ay  ba na kadar 
üretim bölgesindeki adi depolarda daha sonra da 
yakla k Eylül ay na kadar Nev ehir ilinin 
Ürgüp ilçesindeki do al d
edilmektedir. Üretim bölgesindeki adi depolar n 
s cakl  depolama süresince 7

90 aras nda de i mektedir. Ürgüp’teki 
yumu ak volkanik tüf yap s ndaki poröz kayalar 
içinde yer alan do al depolarda ise 6
s cakl k 
(Pekmezci, 1981; H zal, 1990). Limonun en 
uygun muhafaza s cakl  10

5 ayd r (Karaçal , 2007).
So uk hava depolar  Nev ehir merkez 

ilçede Nar, Uçhisar, Göre, Göreme ile Ürgüp 
ilçesinin Ortahisar, Kavak ve Mustafapa a 
beldelerinde yo unla m t r. Bu depolarda çe itli 
g dalar n yan nda elma, armut ve patates gibi 
meyve ve sebzeler de depolanmaktad r. 1950’li 
y llardan itibaren limon depolanmaya da 
ba lanm  ve zamanla yayg nla m t r. Bu 
bölgede de i ik büyüklüklerde 2000 den fazla 
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depo bulunmaktad r. Özellikle Ortahisar 
beldesinde 500’e yak n limon deposu 
bulunmaktad r. Ürgüp depolar nda her y l 4
milyon adet sand k limonun muhafaza edildi i 

kar l k gelmektedir. Erdemli ve Silifke 
bölgesindeki yayla depolar nda ise bunun 
yakla k %10’u kadar limonun depolanabildi i, 
ancak bu rakam n her y l artmakta oldu u 
belirlenmi tir (Demirta , 2005). Üretim bölgesi 
Erdemli ilçesinin Avgad  ve Hac alan ,
ilçesinin Mara (K robas ) ve Sö üt yaylalar nda  
Orta Toroslar n yakla k 1200
yüksekli inde genelde bölgedeki büyük 
üreticiler ve tüccarlar taraf ndan Ürgüp 
depolar na alternatif olarak  1996
y llar ndan sonra do al depolar topra n alt na 
yanlar  toprakla temas halinde taban ve tavan 
betonarme olarak in a edilmi tir ( ekil 1). 
Silifke’de toplam 32 do al deponun 31.200 ton 

kapasite Silifke limon üretiminin yar dan 
fazlas n  depolayabilecek durumdad r. Yeni 
do al depolar n yap m  devam etmektedir. 
Yak n bir gelecekte bu do al yayla depolar   
Silifke’nin tüm limon üretimini depolayabilecek 
kapasiteye ula abilecektir (Anonymous, 2011).
Do al Depolarda Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri

Türkiye stratejik kon
turunçgil meyveleri ihracat n  art rma aç s ndan 
önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye’nin 
turunçgil ihracat  yapt  ülke say s n n 50’nin 
üzerinde olmas  bunun bir göstergesidir. Bir 
yandan yüksek gelir seviyesine sahip Bat  
Avrupa ülkeleri, petrol zengini Arap ülkeleri, 
di er yandan kom u ülkeler, Türk 
Cumhuriyetleri, Türkiye’nin mevcut ve 
potansiyel arz eden pazarlar d r. Belirli bir kalite 
standard nda olan üretimin art r lmas , 

kurulmas  turunçgillerde ihracat/üretim oran n , 
önemli rakiplerimizden birisi olan spanya 
seviyesine ç karamasa bile, en az ndan %50’ye 
kadar ç karabilecektir (Ta demir, 2000). 
Turunçgillerde dolay s  ile limonda en önemli 
pazarlama kanal ndan bir tanesinin Üretici
>Tüccar >Tüketici 
eklinde oldu u belirlemi tir (Ba konu , 1975; 

Ülkemizde limon üretiminde pazarlama 
konusunda büyük problemler ya anmaktad r. 
Özellikle son y llarda Avrupa ve Orta Do u 
pazar nda spanya,  uzak pazarlarda 
söz sahibi olmu tur. Ülkemizde üretimin fazla 
olmas  ve ihracat n istenilen düzeyde 
gerçekle memesi, fiyatlar n dü ük olmas na 
limonun elde kalmas na neden olmaktad r. 

temelinde özet olarak dünyadaki 
geli melerin ülkemizdeki i letmelerin
küçük i letmeler olmas ndan dolay  yeterince 
takip edilememesi, kalite ve verim azl , girdi 
fiyatlar n n yüksekli i, devlet deste inin 
yetersizli i yatmaktad r. Bu fazla üretimi 
pazarlayabilmek için birlikler ve kooperatifler 
kurulmal , limon arz n n eritilebilmesi için iç 
piyasadaki tüketim taze meyve, meyve suyu, 
konsantre, kolonya v.b. de i ik sanayi 
kollar ndan yararlan larak, reklam kampanyalar  
ile artt r lmal d r. Gerek pazarlama gerekse 
i leme konular nda girdi azl  nedeniyle do al 

lar büyük önem ta maktad r.
Ülkemizde ki i ba na y ll k 30 kg. olan 

turunçgil tüketimin alternatif kullan m 
ekilleriyle birlikte geli mi  ülkelerde oldu u 

gibi 40 kg.’a ç kart lmas  mümkündür. Ki i ba  
tüketim 40 kg’a ç kt nda ülkemizin tahmini 
y ll k tüketim kapasitesi de 2.8 milyon ton’a 
ula m  olacakt r (Akgün, 2006). Limonlar n 
depolamas ndaki ba ar  bahçelerdeki bak m 
i lemleriyle do rudan ilgilidir. Çünkü sulama, 
gübreleme, budama ve ilaçlama gibi kültürel 
i lemler kaliteli meyve elde edilmesin
olacakt r. A ar (1993)’a göre depolamada ba ar  
için en önemli unsur kaliteli meyvedir, aksi 
durumda depolar meyvelerin iyile ece i bir 
hastane de ildir. 

Limonlar n depoda dayan m  
dokular ndaki makro ve mikro element 

fizyolojik bozukluklar, a açlar n beslenmesine 
dikkat edildi inde, dengeli beslenme ile 
azalt labilir (Özdemir ve ark., 1998). Toprak ve 
yaprak analizleri depolanacak limonlar n 
yeti tirildi i bahçelere iyi bir gübreleme 
program  ç kar lmas  için önemlidir. Fazla veya 
geç azot vermek meyvenin depoya dayan m n  
azaltmaktad r. Potasyum noksanl  da depoda 
dayan m  azaltmaktad r. Silifke’de Poyraza aç k 
olan bahçelerde limonlar n rüzgardan 
zararlanmas  sonucu depoda dayan mlar  
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azalmaktad r. Bahçelerde rüzgar k ran yap lmas  
bu sorunu çözecektir. Türkiye’de muhafaza ve 
so ukta ta ma olanaklar n n yeterince 
bilinmemesinden dolay  üretilen limonlar n her 
y l %28’e yak n k sm n n üreticiden tüketiciye 
ula ncaya kadar bozulup at ld n  

Bunda özellikle s cak ve nemli 
ortamda geli en mantarsal hastal klar n önemi 
büyüktür (Pekmezci, 1981; Mark ve ark., 2003). 
Ülkemizde limon da derim sonras  kay plar 
ortalama her y l için 100 ile 150 bin ton ve 10 ila 
24 milyon $ aras nda bir rakama ula maktad r 
(Canan ve A ar, 2004).

Depoda hastal klar n azalt lmas  için 
derime dikkat etmek gerekir. Özellikle derim 
tam zaman nda ve deneyimli bir ekiple meyve 
üzerinde çanak yaprak halkas  t rnaks z olarak 
kalacak ekilde makasla gerçekle tirilmelidir. 

nlar mutlaka optimal derim zaman nda, ne 
çok erken ne çok geç derilmelidir. Donlardan 
önce derilmeli, gereksiz yere a aç üzerinde 
b rak lmamal d r Limon a aç etekleri 
sonbaharda bak rl  bir ilaçla ilaçlanmal d r. 
Limon a ac n n etek k s mlar ndan toplanara
kasalanan meyvelerin depo ve depo sonras  raf 
ömrü üst k s mdaki meyvelere göre daha k sad r. 
Bu nedenle limonlar n sat na önce etek 
meyvelerden ba lanmal d r (A ar, 1993). 
Optimal derim zaman  geçirilmi  turunçgil 
meyvelerinin depoda dayan m  azal rke ye il 
limonlar sar  limonlara göre daha fazla ü üme 
zarar na u ramaktad r (Obenland ve ark., 1996).  
Derimi yap lan her meyve depolamak amac  ile 
kasa içerisine al nmamal , sadece üstün kaliteli 
meyveler kasalanmal d r. Toplanan meyveler 
kesinlikle güne  gören yerde bekletilmemeli, 
gölge bir yere ta nmal d r. Kasalama i lemleri 
de gölgede yap lmal d r (A ar, 1993).  Canan 
(2004) yapt  çal mada meyvelerin Aral k 
ay nda depolara ta nmas n , a rl k kayb  ve 
çürüme dahil tüm kalite kriterlerinde Mart 
y nda ta maya göre avantajl  bulmu tur. Aral k 

ay nda depolara ta nan limonlarda çürüme 
oranlar  yar ya dü mü tür.

Demirta  (2005) yapt  ara t rmada çe itli 
hastal klardan kaynaklanan meyve kayb n n 
oran n  ortalama %22, nedenleri hastal k d  

rden kaynaklanan çe itli çürümeleri 
%13, depolanan meyvelerin kalitesiz olmas ndan 
dolay  olan kay p oran n  %11, depolaman n 
teknik ko ullar n n tam olarak bilinmemesinden 

ve depolar n uygun olmamas ndan dolay  olu an 
kay plar  %7,4 ve so uk zarar ndan ka
meyve kayb n  %5,6 olarak bulmu tur.

Limon muhafazas  için 2,4 D’nin 200 
ppm’ lik dozu derim sonras  etkili olmaktad r 
(Dündar ve Ka ka, 1995). Depolamak amac yla 
limonlar  difenilli ka tlara sarmak ülkemizde 
çok yayg n bir uygulamad r, fakat li
kasalar nda difenilli ka tlar difenilsiz normal 
ka tlara göre kalite kriterleri üzerine çok 
önemli bir yarar sa lamamaktad r (A ar, 1993; 
Ka ka ve A ar, 1995). 

Do al depolarda sezon sonunda 
dezenfeksiyon yapan i letmeler çok azd r. 
Sadece yüzeysel temizlik yap lmaktad r.  Bunun 
neticesinde mantarsal enfeksiyonlardan dolay  
çok fazla ürün kayb  olmaktad r. Dezenfeksiyon 
için depoda ürün olmad  dönemde depo yüzeyi 
modern depolarda kullan lan ilaçlarla y kanarak 

3 gün bekletilmeli sonra ise 10 15 gü
havaland r lmal d r. Demirta  (2005) yapt  
çal mada depolama öncesinde Ürgüp 
depolar nda temizlik ve dezenfeksiyonu birlikte 
uygulayan i letmecilerin oran n  %6, Mersin 
depolar nda bu oran  %30 olarak tespit etmi tir. 
Ayr ca mantarsal enfeksiyondan dolay  depoda 
sa lam meyvelerin çürük ve kalite kayb na 
u ram  meyvelerden ayr larak aktar lmas  
fazladan masrafa neden olmaktad r. Depolarda 
yap lan aktarma i lemleri için kullan lan i gücü 
gideri Ürgüp depolar nda %27, Mersin 
depolar nda i gücü gideri %15 civar nda 
gerçekle mi tir. Bu durum Ürgüp bölgesinde 
i çi ücretlerinin daha fazla olmas ndan 
kaynaklanmaktad r. Depolarda aktarma i lemleri 
s ras nda kullan lan sand k ve ka t giderleri 
ambalaj gideri olarak de erlendirilmi  olup 
ortalama oran  %7 kadard r. Depolarda 
kullan lan di er malzemeler aras nda temizlik 
malzemeleri ve çe itli ilaçlar söz konusudur, 
bunlar n depo giderleri içindeki pay  ortalama 
olarak %5 civar ndad r.

Do al depolardaki en büyük sorunlardan 
bir tanesi depo tesisi s ras nda fa
kat lmayan ve teknik bilgi eksikli inin bir 
parças  olan havaland rma konusudur. Özellikle 
baz  i letmeler havaland rma bacalar n n 
yan nda havaland rma sistemi kullanmaya 
ba lam lard r. En çok kullan lan depo ambalaj  
tahta kasalard r. Tahta kasalar n aras nda bo luk 
bulunmad ndan limon kasalar  istiflenirken 
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yan duvar ve tavan aras nda hava hareketi için 
gerekli mesafe b rak lmal d r. Tabandan hava 
hareketi için kasalar palet üzerine konulmal d r.  
Bu bo lu un fazla olmas  hava hareketini artt r r. 
Havaland rma ile hem s cakl k ve nem kontrolü 
yap lm  olacak hem de etilen içeren hava 
d ar ya at larak olgunla ma geciktirilmi  
olacakt r. Silifke ve Erdemli yaylalar nda da 
depolar yeralt nda oldu undan bu konu 
önemlidir. Silifke ve Erdemli yaylalar ndaki 
depolar genelde üretici ve tüccara ait oldu u için 
depo ortam n  iyile tirici olarak havaland rma 
ekipmanlar n n kurulmas  ve kullan lmas  daha 
kolay olmaktad r. 

Depo içine ürün kamyonlar  
girdirilmemelidir. Egzoz gaz  meyvelerin 
olgunla mas n  h zland r r ve depoya dayan m n  
azalt r. Depolar da tavan e imi önemlidir. Depo 
tavan n n e imli olmas  s cak havan n tavanda 
kalmas na ve bacalarla at lmas na yard mc  
olacakt r. Depolarda termometre ve higrometre 
bulundurulmal d r. Termometre depolard
zeminden 1,5 m yükse e konulmal d r. Mersin 
yaylalar nda kuyulardan ç kar larak kullan lan 
suyun s cakl  yaz aylar nda 9 ºC’dir. Mistleme 
sistemi kurularak yaz aylar nda deponun 
s cakl  dü ürülebilir (Canan ve A ar, 2004). 
Havaland rma bacalar n n d  k sm ndaki uçlar  
havaland rma yap lmad  zaman kapal  
olmal d r. Bu uygulama d ar da ya an 
ya murlardan depo içerisinde bacalar n alt nda 
bulunan meyveleri koruyacak, ayn  zamanda 
s cak saatlerde d ar dan içeriye s  giri ini 
önleyecektir. Depo giri
eklinde olmal d r. Direk olarak d ar ya aç lan 

depolarda s  yal t m  zordur. Koridor yeterince 
uzun olmal  ve koridorda da havaland rma 
bacalar  olmal d r. Yayla depolar  için yap lan 
demir kap lar s  yal t m nda yetersiz 
kalmaktad r. Bu nedenle depo kap lar  s  
geçirmeyen izotermik kap lar olmal d r (A ar, 

Erdemli ve Silifke yaylalar ndaki do al 
depolar n en büyük sorunlar ndan birisi alt yap  
sorunudur. Özellikle yollar n kötü olmas  
nakliyede çok büyük problemlere neden 

akta, ta ma s ras nda limon çok sars lmakta 
ve ezilmeler meydana gelmektedir. Ayr ca 
bölgedeki yollar n ç Anadolu Bölgesi’ne kadar 
gitmesi ve mevcut yolun iyile tirilmesi için 
çal malar devam etmektedir. Yörede yerle im 

yerlerinin azl , rak m n yüksek olmas  
özellikle k  aylar nda kar nedeniyle ula m  
azaltmaktad r. Ayr ca mevcut yollar a r tonajl  
araçlar n kullan lmas na uygun de ildir.  
Elektrik ve su di er önemli alt yap  sorunudur. 
Yörede depolar n geni  bir alanda da n k bir 
ekilde yer almas  elektrik ve su ile ilgili  

problemlerin ortaya ç kmas na neden olmaktad r 
( ekil 2).

Demirta  (2005) yapt  çal mada en 
önemli masraf unsuru olarak limon al m 
bedelinin yakla k olarak %60 ile ba ta 
geldi ini,  bunu yakla k %20 orandaki ambalaj 

eleri giderleri izledi ini belirtmektedir. 
gücü giderinin Mersin bölgesi için yakla k 

olarak %3 kadar daha az oldu unu, ta ma 
giderinin de Mersin için %1,5 daha ucuz olarak 
gerçekle ti ini tespit etmi tir. Mersin 
bölgesindeki depolara ta ma mesafesinin k sa 
olmas  bunda etkili olmu tur. Mersin bölgesinde 
üretim ve adi depo yerleri ile yayla depo yerleri 
aras  mesafe 30 35 km, Mersin Ürgüp aras  
mesafe ise 400 km’ye yak nd r. 

Sonuç
Çok fazla miktardaki limon üretiminin 

ortaya ç kard  en büyük proble
sorunudur.  Limonun pazarlanmas n  y l içersine 
yaymak ve meyveleri daha yüksek fiyatla 
sat labilmek için depolama önemli bir konudur. 
Ürgüp’te bulunan do al depolar depolama 
ko ullar n n uygun olmas  girdi masraflar n n az 
olmas  nedeniyle limon depolanmas nda uzun 
süredir kullan lmaktad r. Son y llarda gerek girdi 
kullan m n n Ürgüp depolar na göre az olmas  
ve gerek üretim bölgelerine yak n olmas  
nedeniyle Erdemli ve Silifke yayla köylerindeki 
do al depolar önem kazanmaya ba lam t r. Bu 
yöredeki do al depolar n art na paralel olarak 
derim, alt yap , teknik bilgi, sermaye, devlet 
deste i ve ta ma gibi problemler ortaya 
ç km t r.  Do al depolar n daha verimli 
kullan lmas  ve yeni depolar n tesisi için bölgede 
ula m sorunlar n n çözülmesi, ülkemizin iç 
bölgeleriyle mevcut yollar n iyile tirilmesi, a r 
vas ta araçlar n ula m na uygun hale 
getirilmesi, elektrik ve su ba lant lar n n 
devaml l k arz edecek ekilde tesis edilmesi 
gerekmektedir. Silifke’de bulunan do al 
depolar n Mersin liman n n yak nl  Ürgüp 
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depolar na göre daha da önem kazanmalar na 
neden olmu tur.

Do al depolarda ürün kayb n  azaltmak 
için ilave havaland rma sistemleri 
kullan lmal d r.  Do al depolarda depolanacak 
olan limonlar n bak m  iyi yap lm  bahçelerden 
al nmas  gerekir. Ayr ca bu limonlar n derimine 
dikkat edilmeli, deneyimli ekiplerle kesim i lemi 
yap lmal d r. Silifke ve Erdemli’de  limon 
üretimindeki art a paralel olarak so uk hava 
deposu ihtiyac  da artmaktad r. Bölgeye yak n 
olan yayla köylerine yap lacak olan yeni do al 
depolar bu ihtiyac  kar layarak, üretici ve 
tüketici aras ndaki arz talep dengesini, limonda 
dengeli bir fiyat olu umunu sa layacakt r. 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Dünya 2009 y l  turunçgil üretimi (Anonymous, 2010a)
Ürün Üretim Miktar

Alt ntop

Çizelge 2. Dünya  limon alanlar  ve üretim miktarlar  (Anonymous, 2010a).
Y llar

Çizelge 3. Önemli limon üreticileri ülkeler (Anonymous, 2009).
Ülkeler Üretim Miktar  (ton)

Çin
ran
spanya

Türkiye

talya
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Çizelge 4. Türkiye 2009 Y l  turunçgil üretimi (Anonymous, 2010c).

Çizelge 5. Mersin ili ve ilçeleri 2009 y l  limon  üretimi (Anonymous, 2010c).
lçeler Üretim A aç

A aç Vermeyen A aç
A aç

Ayd nc k
Bozyaz

Gülnar

Yeni ehir

Çizelge 6. Türkiye turunçgil ihracat  (Anonymous, 2010b).

Çizelge 7.  20 tonluk (1000 sand k) yatakl k limonun K robas ’nda ve Ürgüp’te depolama  maliyeti 
ve elde edilen gelirin kar la t r lmas  (Anonymous, 2011).

(2010 Y l  çin)
Silifke K robas  Ürgüp Ortahisar 

Depo Kiras  (Sand k ) 40 Kr 50 Kr
çilik Giderleri (30 gün)

Depolamada Ürün Kayb
Sat lan Limon Miktar
Gelirler Toplam
NET  GEL R

Tür
Üretim A aç Verimi

Veren A aç
A aç

A aç

Alt ntop

Turunç

Ürün De er ($)

Alt ntop
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ekil 1. Silifke yayla limon depolar  kaz  alan  (sa da) ve havaland rma bacalar  (solda)

ekil 2. Silifke yayla depolar  giri  kap lar  ve limon paketleme.
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Klemantin Mandarini x Cocktail Alt ntopu Melezlerinde 
Yaprak Özelliklerinin Da l m

Ayd n Uzun , Güçer Kafa , Osman Gül en , Cenap Y lmaz
Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Alata Bahçe Kültürleri Ara t rma 

Enstitüsü, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Turunçgillerde yaprak özellikleri tür ve çe itlerin ayr m nda kullan lan önemli morfolojik 

karakterlerdendir. Bu çal mada, monoembriyonik dar yaprakl  Klemantin mandarini ile iri yaprakl  Cocktail 
alt ntopu melezi olan 70 adet melez bitkide yaprak boyu, yaprak eni ve kanatç k varl  gibi özelliklerin da l m  
incelenmi tir. Yaprak ölçümleri, dört ya l  bitkilerden o bitkiyi temsil edecek ekilde dört yönden al nan ve 
normal irili ine ula m  40 yaprakta yap lm t r. Ebeveynlerden Klemantin mandarininde yaprak boyu 70.7±6.1 
mm, yaprak eni 30.8±6.2 mm, Cocktail alt ntopunda ise 101.4±12.7 mm ve 62.3±7.8 mm olarak saptanm t r. 
Melez bitkilerde ise, yaprak boyu 37.8±5.9 mm ile 106.4±16.5 mm aras nda de i mi tir. Yetmi  adet bitkide 
yaprak boyu da l m  incelendi inde bitkilerin % 17’sinde (12) 38 60 mm; % 29’unda (20) 60
30’unda (21) 70 80 mm; % 4’ünde (3) ise 90 107 mm aras nda de i mi tir. Yaprak boyu bak m ndan melez 
bitkilerin ço unlu u ana ebeveyn Klemantin mandarinine yak n özellik göstermi tir. Bunun yan nda Klemantin 
mandarininden daha küçük yaprak boyuna sahip melez bitkiler de saptanm t r. Yaprak eni 19.9±4.2 mm ile 
48.8±6.6 mm aras nda de i mi tir. Da l m incelendi inde, yaprak eni bitkilerin % 21’inde (15) 20
67’sinde (47) 30 40 mm; % 11’inde (21) 40 49 mm olarak bulunmu tur. Buna göre yaprak eni yönünden melez 
bitkilerde büyük oranda ana ebeveyn Klemantin mandarininin bask nl  bulunmaktad r. Yetmi  melez bitkinin 
57 adedinde kanatç k saptan rken, 13 adedinde kanatç n iz eklinde oldu u veya olmad  belirlenmi tir. Elde 
edilen sonuçlarda göre melez bitkilerde yaprak özelliklerinin ana ve baba ebeveynlere benzer oldu u gibi 
bunlar n d nda da olabildi i ve benzerlik durumunun özelli e göre de i im gösterdi i saptanm t r.

Turunçgil, mandarin, alt ntop, morfolojik özellikler, yaprak özellikleri

was measured as 70.7±6.1 mm, and leaf width as 30.8±6.2 for Clementine whereas they were determi
101.4±12.7 mm and  62.3±7.8 mm, respectively for Cocktail. In hybrid plants leaf lenght varied between 
37.8±5.9 mm and 106.4±16.5 mm. For 70 hybrid plants leaf  lenght was measured as follows: 38

leaf lenght than Clementine. Leaf  width varied between 19.9±4.2 mm and 48.8±6.6 mm amo

Giri
Turunçgillerin anavatan  Güneydo u 

Asya olup, geni  anlamda Arap yar madas n n 

do usundan Filipinlere, Himalayalardan 
Avustralya’ya kadar geni  bir alan  
kapsamaktad r (Davies and Albrigo, 1994). 
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Günümüzde dünya üzerinde en fazla üretilen 
meyve grubu olan turunçgiller ülkemiz 
meyvecili inde de önemli bir yere sahiptir.

Turunçgillerde çe it slah  amaçlar ndan 
baz lar , meyve kalitesinin art r lmas  (iyi 
renklenen, yüksek SÇKM içeri ine sahip, 
çekirdeksiz vb.) ve erken ve geç dönemde 
olgunla an çe itlerin geli tirilmesi ile hasat 
periyodunun geni letilmesi olarak 
s ralanmaktad r (Davies and Albrigo, 1994). 
Çe it slah nda kullan lan klasik yöntem

çal malar d r. Seleksiyon çal malar , 
turunçgillerde s kl kla görülen olumlu do al 
mutasyonlar n do adan seçilerek yeni çe itlerin 
elde edilmesi eklinde yap lmaktad r. Bu 
durumda yeni çe itlerin morfolojik yap lar  
meyve özellikleri farkl l k gösterse de genetik 
yap lar nda fazla bir de i iklik olmamaktad r. 
Özellikle portakal, alt ntop, limon, turunç 
türlerinde çe itlerin büyük bir k sm  bu ekilde 
do al mutasyonlar n seçilmesi ile elde 
edilmi tir. Barrett ve Rho
turunç, limon, alt ntop ve laym türleri 
içerisindeki varyasyonlar n kökeninin bir 

ini bildirmi lerdir. 
Melezleme slah  çal malar  daha çok 

mandarinlerde yap lmakta olup, bu yolla elde 
ilen çe itler aras nda geni  bir genetik 

varyasyon bulunmaktad r (Cameron ve Frost, 
1968). Mandarinler aras nda yap lan 
melezlemelerle çok say da ticari öneme sahip 
çe it elde edilmi tir (Reuther ve ark., 1967). 
Turunçgillerde melezleme slah n  s n rland
önemli bir faktör nuseller embriyonidir. Ana 
olarak kullan lan ebeveynin nuseller embriyoni 
gösterdi i durumlarda, melezleme ile elde edilen 
bitkilerin bir k sm  zigotik orijinli olurken, pek 
ço u da nuseller orijinli olmaktad r. Bu yüzden 
melezleme çal malar nda ana ebeveynin 
monoembriyonik bir çe it olmas  büyük önem 
ta maktad r. Turunçgillerde yak n akrabalar 
aras nda yap lan melezlemelerde geli me 
potansiyeli zay f çö ürler elde edildi i 
bildirilmi tir (Soost ve Roose, 1996; Gül en ve 

aras nda yap lan melezlemeler daha güçlü 
melezler ortaya ç karm t r (Soost ve Roose, 
1996). Bunun yan nda uzak akrabalar veya türler 

aras  melezlemeler daha geni  bir 
varyasyonun elde edilebilmesi ad na da 
önemlidir.

Turunçgillerde yaprak ekli, büyüklü ü 
geni  bir varyasyon göstermekte olup yaprak 
morfolojisi, turunçgillerin s n fland r lmas nda 
çiçek ve meyve özellikleri ile birlikte kullan lan 
temel taksonomik özelliklerden biridir (Iwata ve 
ark., 2002). Özellikle kanatç k durumu türler 
aras nda büyük farkl l klar göstermektedir. 
Alt ntop(C. paradisi Macf.) ve adokta (C. 
grandis [L.] Osbeck) kanatç k büyük ve belirgin, 
portakalda daha küçük, limonda ise kanatç k iz 
eklindedir (Schneider, 1968). Bunun yan nda 

yaprak ayas n n ekli, boyu ve eni tür ve 
çe itlere göre farkl l k göstermektedir. Bu 
özellikler melezleme çal malar nda zigotik ve 
nuseller bitkilerin ay rt edilmesinde morfolojik 
mark r olarak kullan lmaktad r (Ballve ve ark., 
1997). Bu çal mada yaprak özellikleri aras nda 
büyük farkl l k bulunan Cocktail alt ntopu ve 

özelliklerinin da l m  incelenmi , melez 
bitkilerde yaprak özellikleri üzerine 
ebeveynlerin etki durumlar  ortaya konulmu tur.  

Materyal ve Yöntem

Çal mada materyal olarak kullan lan 70 

Cocktail alt ntopu melezlemesiyle elde 
edilmi tir. Monoembriyonik olan Klemantin 

alt ntopu ise tozlay c  ebeveyn olarak 
kullan lm t r. An
oldu undan elde edilen tüm melez bireyler 
zigotik orijinli olarak kabul edilmi tir. 
Klemantin mandarini özellikle Akdeniz 
havzas nda meyve kalitesi ve verimi ile populer 
bir çe it olup, çok say da yeni çe it ve klonun 

nde kullan lmaktad r. Cocktail 
alt ntopu Gül en ve Roose (2001) taraf ndan 

taraf ndan ise Frua mandarini ile asitli i dü ük 
adok melezi olarak gösterilmi

Yöntem
Çe itlerin çiçeklenme döneminde baba 

ebeveynlerden, ba ka çe itlerin çiçek tozlar n n 
kar mamas  için taç yapraklar aç lmadan önce 
çiçekler al nm , s cak ve kuru ko ullar nda 
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tutularak çiçek tozlar  al nm  ve kapal  kaplara 
konulmu tur. Ana ebeveyn Klemantin kendine 
verimsiz oldu undan emaskulasyon i lemi 
yap lmam t r. Tozlay c  ebeveynlerden ayr ayr  
al nan ve ayr  kaplara konulan çiçek tozlar  ile 
ana ebeveynin keseye al nm  çiçeklerinin 
reseptif hale gelmi  di i organ  bir f rça 
yard m yla tozlanarak ve her çiçe e ilgili etiketi 
ba lanarak yine ayn  kese içerisine al nm t r. 
Meyve belli bir büyüklü e gelince bu kese 
ç kar lm  ve bunun yerine daha iyi hava 
al nmas n  sa layacak olan ve olgunluk 
döneminde meydana gelebilecek dökümlerde 
meyve kayb n  önlemek için daha seyrek 
dokunmu  olan fileler kese olarak kullan lm t r. 
Meyveler olgunla nca bunlardan tohumlar 
al nm  plastik tüpler içindeki harç ortam na 
ekilmi tir. Buradan elde edilen bitkiler araziye 
s k bir ekilde (5x2m) dikilmi tir. Yaprak 
ölçümleri, dört ya l  olan bitkilerden
temsil edecek ekilde dört yönden al nan ve 
normal irili ine ula m  40 yaprakta yap lm t r. 
Ölçüm i lemi yaprak ayas  kullan larak 
yap lm , yaprak sap  ölçülen bölüme dahil 
edilmemi tir. Bunun yan nda ebeveyn çe itlerde 
ayn  ekilde yaprak özellikleri ölçülmü tür. 
Ölçümler dijital kompas kullan larak yap lm t r. 
Ölçülen de erler aral k s n flar na ayr larak 
de erlendirilmi tir. 

Tart ma ve Sonuç
Melez bitkilerde yaprak özellikleri 

bak m ndan (özellikle yaprak boyu) geni  bir 
yasyon oldu u saptanm t r.  Ebeveynlerden 

Klemantin mandarininde yaprak boyu 70.7±6.1 
mm, yaprak eni 30.8±6.2 mm, Cocktail 
alt ntopunda ise 101.4±12.7 mm ve 62.3±7.8 
mm olarak saptanm t r. Ebeveynler aras nda 
yaprak eni ve boyu bak m ndan büyük 
farkl l klar bulunmu tur. Melez bitkilerde ise, 
yaprak boyu 38±5.9 mm ile 106.4±16.5 mm 
aras nda de i mi tir. Yaprak boyu bak m ndan 
melez bitkiler incelendi inde, ebeveyn bitkilerin 
yaprak boylar n n alt nda ve üstünde de ere 
sahip melezlerin oldu u tespit edilmi tir. Yetmi  
adet bitkide yaprak boyu da l m  incelendi inde 
bitkilerin % 17’sinde (12) 38 60 mm; % 29’unda 

68 mm; % 30’unda (21) 70
4’ünde (3) ise 90 107 mm aras nda de i mi tir 
(Çizelge  1). Melez bitkilerin büyük k sm nda 

mandarinine yak n de erde veya ondan daha 
dü ük olarak tespit edilmi tir. Baba ebeveyn 
Cocktail alt ntopunun melez bitkilerin yaprak 
boyuna etkisi daha az olmu tur. Yaprak boyu 
da l m  geni  bir varyasyon göstermi tir. Melez 

yaprak boyu da l m  incelendi inde 
birbirine yak n say da bitki içeren farkl  aral k 
s n flar n n oldu u görülmektedir. Allard (1999) 
tek gen taraf ndan kontrol edilen karakterlerin 
(kalitatif) ikili ve birbirinden rahatl kla 
ayr labilir bir da l m gösterdi i, çok gen 
taraf ndan kontrol edilen karakterlerin 
(kantitatif) devaml  varyasyon gösterdi i ve 
s n flar  birbirinden ay rman n mümkün 
olmad n  vurgulam t r (Allard, 1999; Gül en 
ve ark., 2006). Buna do rultuda çal mam zda 
yaprak boyu aç s ndan elde edilen sonuçlara 
göre, yaprak boyunu kontrol eden ana genlerin 
yan nda di er baz  genlerin de bu özellik üzerine 
etkili oldu u ortaya konabilir. Benzer ekilde, 
turunçgillerde melez bitkilerde sürgün geli imi 
ile ilgili yap lan çal mada, sürgün boylar n n 
da l m n n varyasyon gösterdi i ve s n flar n 
genellikle birbirinden ay rt edilemeyecek ekilde 
oldu u bildirilmi tir (Gül en ve ark., 2006). 
Ara t rmac lar turunçgillerde sürgün boyuna 
etki eden ana genlerin yan nda modifiye edici 
ba ka oldu unu 
vurgulam lard r.

Melez bitkilerde yaprak eni 19.9±4.2 mm 
ile 48.8 ±6.6 mm aras nda de i mi tir. Da l m 
incelendi inde, yaprak eni bitkilerin % 21’inde 

30 mm; % 67’sinde (47) 30
11’inde (21) 40 49 mm olarak bulunmu tur
(Çizelge  2). Bitkilerin büyük bir k sm nda (% 

40 mm aras nda saptanm t r. 

eninin ortalama 30.8 mm oldu u göz önüne 
al nd nda yaprak eni yönünden melez 
bitkilerde büyük oranda ana ebeveyn Klem
mandarininin bask nl  oldu u görülmektedir. 
Yaprak eni da l m , yaprak boyu kadar 
varyasyon göstermemi tir. Buna göre yaprak eni 
ile ilgili daha az say da genin etkili oldu u veya 
etkili olan ana gen veya genlerin daha yüksek 

klar  dü ünülebilir.                    
Kanatç k varl  bak m ndan melez 

bitkiler incelendi inde, yetmi  melez bitkinin 57 
adedinde kanatç k saptan rken, 13 adedinde 
kanatç n iz eklinde oldu u veya olmad  
belirlenmi tir. Kanatç k 
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Cocktail alt ntopunda belirgin ekilde 
bulunmaktad r. Buna göre kanatç k bask n bir 
karakter olup, ço unlukla melez bitkilere 
aktar lmaktad r. Bu çal ma turunçgillerde 
yaprak özelliklerinin melezleme çal malar nda 
geni  bir varyasyon gösterdi ini ve ana
ebeveynlerin bu özellikler üzerine etkilerinin 
ayn  oranda olmad n  ortaya koymu tur.

Citrus 

Gül en, O., Roose, M.L., 2001. Lemons: Diversity 
Citrus 

Gül en, O., Uzun, A., Kafa, G. 2006. Turunçgillerde 
vegetatif özelliklerin kal t m : Üç farkl  F1 
populasyonunda çö ür geli imi ve kendileme 
depresyonu, Alatar m, 5 (1): 1

The Citrus Industry

–
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Çizelgeler ve ekiller

ekil 1. Melez bitkilerde elde edilen  yaprak boyu da l m

ekil 2. Melez bitkilerde elde edilen yaprak eni da l m
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Güneydo u Marmara Bölgesinde Yeti tirilen Klon Anaçl  Elma Bahçelerinin K, 
Ca ve Mg Bak m ndan Beslenme Durumunun ncelenmesi

Bar  Albayrak
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Ara t rma Enstitüsü , Uluda  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 

Bölümü

Özet
Bu çal ma Güney do u Marmara bölgesinde yeti tirilen klon anaçl  G.Smith elma çe itli bahçelerde 

yürütülmü tür. Çal ma için Bursa, Yalova ve Sakarya’dan toplam 28 adet bahçe seçilmi tir. Deneme 
bahçelerinden toprak ve bitki örnekleri 2006 y l nda al nm t r. Elma bahçe topraklar n n tamam  kalsiyum ve 
magnezyum bak m ndan orta ve yüksek seviyede, potasyum bak m ndan ise %78.57’si orta ve yüksek seviyede 
belirlenmi tir. Topraktaki bu yeterlilik oranlar na kar l k ayn  bahçelerin yaprak analiz sonuçlar  
de erlendirildi inde; potasyum bak m ndan %85.71’inin, magnezyum bak m ndan % 25.00’ini
beslendi i tespit edilmi tir. 

Klon, Anaç, Elma, Makroelement, Bitki Besleme

content. Potassium 85.71%, magnesium 25.00% were found to be deficient level according to same orchards’s 

Giri
Elma so uk l man iklim meyvesidir. 

Ülkemizde, Kuzey Anadolu, Karadeniz k y  
Bölgesi ile ç Anadolu ve Do u Anadolu 
yaylalar  aras nda ki geçit bölgeleri, güneyde 
Göller Bölgesi elman n önemli yeti tiricilik 
alanlar n  olu turmaktad r (Yap c , 2000).

Türkiye, elma üretimi bak m ndan 
dünyada önemli ülkelerden bir olup, 2008 y l  
verilerine göre üretim miktar  yakla k 2.51 
milyon ton’dur. Ayn  y l 69.6 milyon ton olan 

lam dünya üretiminde Çin, ABD, Polonya ve 
ran’dan sonra be inci s rada yer almakta ve 

toplam üretimin %3.61’ini kar lamaktad r 

Türkiye’de meyve yeti tiricili inde yar  ya 
da tam bodurla t r c  klonal anaçlarla s k ve çok 
s k dikim giderek yayg nl k kazanmaktad r. Bu 
sistemlerde, özellikle elmada, genellikle, M

26 ve MM106 bodurla t r c  anaçlar  

kullan lmaktad r (Ka ka, 2003). Bodur anaçlar  
standartlar ndan ay ran özellik sadece daha 
küçük olmalar  de ildir. A ac n ekli ve 
yay lmas , meyveye yatma ya , çiçeklenme ve 
hasat zaman , sürgün çap , a ac n ömrü, meyve 
verme tabiat , yaprak/meyve oran  ve bitkinin 
besin maddeleri iste i yönünden bodur a açlar 
standartlar ndan farkl d r (Öz ve ark., 1995). Son 
dönemde Türkiye genelinde h zla yay lan klonal 
anaç kullan m yla beraber yeni bahçe tesisleri 
genelde bodur ve yar  bodur anaçlar üzerine a l  
çe itlerle olu turulmaktad r. 

Kacar ve Katkat (1999)’ n IFA 
verilerinden bildirdi ine göre elma a ac n n 
topraktan kald rd  besin elementi miktar  
verime, çe ide, ya a, kullan lan anaca ve topra a 
ba l  olarak de i ir. Fakat genel olarak 4.5 ton 

verimde dekardan yakla k olarak 11.1 kg 

kg CaO kald r r (Anonim, 1992). Elma 
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a açlar n n en fazla kulland  elementler 
s ras yla kalsiyum, potasyum ve azottur. 

Potasyum metabolik i levler üzerinde 
etkilidir. Potasyumun eksik oldu u durumlarda 

bile ikler yeterince sentezlenemez. Bunun 
in hastal k ve zararl lara 

kar  direnci azal r, meyve kalitesi dü er, 
depolama ve ta mada sorunlar ortaya ç kar 

Kalsiyum elma için çok önemlidir, 
Anonim (1992) verilerine göre de topraktan en 
fazla kald r lan elementtir. Noksanl k bel
ço unlukla depoda ortaya ç kan (Ac  Benek) 

1998). Elma için magnezyum da önemli bir 
elementtir. Pek çok bitkinin aksine elmada 
tüketilen magnezyum miktar  fosfordan fazlad r 

Yalova bölgesinde yap lan bir çal maya 
göre elma bahçelerinde topraklar n genellikle 

t nl  bünyede olup, toprak reaksiyonunun 
hafif asitten hafif alkaliye kadar de i ti i, kireç 
bak m ndan fakir, organik madde, al nabilir 
fosfor ve de i ebilir potasyum bak m ndan
dü ük veya çok dü ük oldu u bildirilmektedir 
(Genç ve ark., 1983). 

Verimi artt racak ve topra n verimlili ini 
devam ettirecek ana faktörlerden birisi de bitki 
beslemedir. Dengesiz ve bilinçsiz yap lan 
gübreleme sonunda meyvenin so uk depoda 

süresi azalmakta anormal meyve 
olu umlar  görülmektedir. 

Bu çal mayla bölgede tesis edilmi  klon 
anaçl  elma bahçelerinin potasyum, kalsiyum ve 
magnezyumla beslenme durumlar  incelenmi  ve 
aralar ndaki ili kiler ortaya konmaya 
çal lm t r.

Yöntem
Güneydo u Marmara bölgesinde Granny 

Smith elma yeti tiricili i Bursa, Yalova, Sakarya 
illerinde yo un olarak yap lmaktad r. Bu illerden 
kaliteli ve iyi ürün veren, besin maddesi 
noksanl  göstermeyen, verim ça nda bahçeler 
seçilmi tir. Bodur anaçl  (Malling 9 (M9)) veya 
tam bodur) 18, yar  bodur anaçl  (Malling

toprak ve 28 adet yaprak örne i çal man n 
materyalini olu turmaktad r.

Seçilen bahçelerden a aç kök derinlikleri 
dikkate al narak 0

15 A ustos döneminde (2006) karma 
toprak örnekleri al nm t r (Chapman ve Pratt, 
1961). Laboratuara getirilen örnekler Kacar 
(1994)’ n belirtti i ekilde gölgede kurutulmu , 
dövülerek, 2 mm.lik elekten geçirilmi tir. 
Toprak örneklerinde de i

Elmer A.A.S.’de belirlenmi tir. 
örnekleri, toprak örnekleriyle ayn  dönemde 
al nm t r (Jones ve ark., 1991; Rosen, 2005; 

getirilen örnekler Kacar (1972)’ n belirtti i 
ekilde kurutma ve ö ütme i lemlerinden 

geçirilerek sülfirik asit+hidrojen peroksit ya  
yakma yöntemiyle haz rlanm t r

. Analize haz rlanan y
örneklerinde toplam

Elmer A.A.S.’de 
m t r

Tart ma ve Sonuç
Güneydo u Marmara bölgesinde Granny 

Smith çe idi elma yeti tiricili i yap lan 
bahçelerin toprak ve yaprak analiz sonuçlar na 
göre pota
içeriklerine ait minimum, maksimum ve 
ortalama de erler Çizelge 1’de verilmi tir. 
yeti tiricili i yap lan bahçe topraklar n n 
de i ebilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum 
içerikleri s n fland r ld nda (Anonim, 1980) 
bahçe topraklar n n büyük ço unlu unun orta ve 
yüksek seviyede potasyum, kalsiyum ve 
magnezyum içerdi i belirlenmi tir. Sörvey 
topraklar n n sadece % 21.43’ü de i ebilir 
potasyum bak m ndan dü ük ve çok dü ük 
seviyede oldu u tespit edilmi tir (Çizelge 2).

Ayn  bahçelerin yapraklar n n toplam 
potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerikleri 
incelenmi  ve yeterlilik s n flar  Jones ve ark. 
(1991)’ na göre belirlenmi tir (Çizelge 3). Buna 
göre incelenen bahçelerin % 85.71’i potasyum, 
% 25.00’i magnezyum ile beslenme bak m ndan 
yetersiz bulunmu tur.

Sörveye konu klon anaçl  elma 
bahçelerinin topraklar nda yeterli oranda 
potasyum bulunmas na ra men (Çizelge 2), 
yaprak örneklerinin analiz sonuçlar  
de erlendirildi inde %85.71’inde potasyum 
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Topraklarda yeterli miktarda de i ebilir 
potasyum olmas na ra men yapraklarda 
belirlenen bu yetersiz beslenme, a açlar n 
potasyum ile beslenmesinde ba ka bir sorunun 
oldu unu göstermektedir. Toprak ortam nda 

üzerine antoganistik etki yaparak onlar n bitkiler 
taraf ndan al m n  engeller ve ortamda yeterli 
miktarda bulunmalar na ra men bitkiler bu besin 

faydalan rlar (Schimansky, 1981; Genç, 1998; 

Toprak yeterlilik s n flar  incelendi inde 
de görülece i üzere ara t rma topraklar n n 
neredeyse tamam  de i ebilir kalsiyum 
bak m ndan yüksek, çok yüksek s n fta yer 
almaktad r. 
Toprak ortam nda yüksek mikta
de i ebilir kalsiyumun, potasyum ve 
magnezyum ile rekabete girerek bitkinin kökleri 
arac l yla bu besin maddelerini almas na engel 
oldu u dü ünülmektedir. 

Potasyuma benzer ekilde ara t rma 
yap lan topraklar n de i ebilir magnezyum 
bak m ndan analiz sonuçlar  de erlendirildi inde 
benzer sonuçlarla kar la l r. Sörvey yap lan 
bahçe topraklar n n tamam n n yeterli seviyede 
magnezyum içerdi i Çizelge 2’de de görülece i 
üzere belirlenmi tir. Ancak ayn  bahçelerin 
yaprak analiz sonuçlar nda da %25 oran nda 
yetersiz beslenme tespit edilmi tir (Çizelge 3). 
Bu beslenme sorunun da potasyumda oldu u 
gibi toprak ortam nda çok fazla bulunan 
kalsiyumun varl ndan kaynakland  
dü ünülmektedir. 

Toprak artlar n n bu ekilde olumsuz 
oldu u durumlarda besi
bölünerek porsiyonlar halinde verilmesi bir 
çözüm yoludur. Bunun yan  s ra eksikli i bilinen 

beslenme sorunlar na k sa vadeli çözümler 

85.pdf, Eri im Tarihi: 26.06.2007

Genç, Ç., . Moltay, G. Ako lu. 1983. Yalova 
Yöresinde Yet. S. Delicious Elmas  ile Bat  
Karadeniz’de Yeti tirilen Önemli F nd k 
Çe itlerinin Makro
Durumu. Atatürk Bahçe Kültürleri Ara t rma 
Enstitüsü, Yalova. s.1

Genç, Ç. 1998. Bitki Besleme. TAV Yay nlar , Yay n 

Güleryüz, M., S. Erci li, S. Bilen. 1999. Erzincan 
Ovas nda Yeti tirilen Stark
Çe idinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi 
Üzerinde Bir Ara t rma. Turkish Journal of 
Agriculture and Foresty, Türk Tar m ve Or. 

Jones, Jr.J.B., B. Wolf and H.A. M lls. 1991. Plant 

Kacar, B. 1972. Bitki ve Topra n Kimyasal 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay nlar , Yay n 

Kacar, B. 1994. Bitki ve Topra n Kimyasal 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi E itim, Ara t rma 
Ve Gel. Vakf  Yay nlar  No: 3.

Uluda  Üniversitesi Güçlendirme Vakf  Yay n 
No:127, V PA  Yay nlar :3, s.73

Ka ka, N. 2003. Türkiye’de Il man klim 
yvelerinin Dünü, Bugünü ve Yar n . Türkiye 

IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya. 

Öz, F., M. Büyüky lmaz ve M. Burak, 1995. Bodur 
Meyve Yeti tiricili i. Atatürk Bahçe Kültürleri 
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Merkez Ara t rma Enstitüsü, Y. No:73 s:1

Eri im Tarihi: 16.07.2007
Yap c , M. 2000. Elma Yeti tiricili i. 

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Toprak ve yaprak örneklerine ait minimum, maksimum ve ortalama de erler

Özellik Min. De er Max. De er Ort. De er
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Çizelge 2. Toprak örneklerinin de i ebilir K, Ca, Mg bak m ndan s n fland r lmas

Toprak S n r De er

De i ebilir K 

Çok Dü ük

Dü ük

Yüksek

Çok yüksek

De i ebilir Ca 

Çok Dü ük

Dü ük

Yüksek

Çok yüksek

De i ebilir Mg 

Çok Dü ük

Dü ük

Yüksek

Çok yüksek

Çizelge 3. Yaprak örneklerinin yeterlilik s n flar oranlar

Say Say Say
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sebzelerin Raf Ömrünün Uzat lmas nda Kalsiyum Uygulamalar

H. Betül Kaplan Dilek Dülger , Yasemin ahan
Uluda  Üniversitesi Ziraat Fakültesi G da Mühendisli i Bölümü

Özet
Günümüzde, endüstrile mi  toplumlarda beslenme yetersizlikleri ve buna ba l  sa l k sorunlar n n 

giderilmesi amac yla g dalar n zenginle tirilmesi i lemlerine ba lanm t r. Zenginle tirme çal malar  
kapsam nda g dalara birçok esansiyel besin ö eleri kat lmakla birlikte en yayg n uygulama alanlar ndan birini 
mineraller olu turmaktad r. Kalsiyum vücudumuzda en çok bulunan minerallerden biridir, ayr ca ya amsal 
döngünün sa lanmas nda önemli roller üstlenmektedir. Buna ek olarak, diyetle birlikte yüksek kalsiyum al m , 
hücre hasar na sebep olan, ba rsak içi epitel hücrelerinin ço almas n  te vik eden ve dolay s yla kolon kanser 
geli imini destekleyen ba rsak içi ya  asitlerini ve safra tuzlar n  ba layarak koruyucu rol de oynamaktad r. Son 
y llarda tüketici profillerinin ve e ilimlerinin h zla de i mesi sonucu meyve sebze tüketimi art  göstermi
Genel olarak bitkisel g dalar kalsiyum aç s ndan fakirdir. Bu kapsamda taze meyve ve sebze ürünlerinin 
kalitesinin korunmas nda, raf ömrünün ve besin de erinin artt r lmas nda kalsiyumla zenginle tirme yöntemi 
uygulanmaya ba lanm t r. G da zenginle tirme amac  ile kullan lan çok say da farkl  kalsiyum preparatlar  ve 
formülasyon kullan lmaktad r. Kalsiyum tuzlar  olarak kalsiyum karbonat, kalsiyum sitrat, kalsiyum klorür ve 
kalsiyum laktat yayg n olarak kullan lmaktad r. Kalsiyumun etkisinin hasattan sonra meyve eti üzerinde ki 
etkileri incelendi inde, esmerle menin önüne geçildi i ve renk de i imleri önlendi i, yeterli sertlik sa land , 
besin de erinin artt  ve raf ömrünün uzad  ifade edilmi tir.

Kalsiyum, raf ömrü, zenginle tirme

Giri
Kalsiyum, vücut için önemli 

minerallerden biridir. Yeti kin bir bireyin 
vücudunda, %99’u kemik ve di lerde bulunmak 
üzere 1200 1500 g civar nda kalsiyum 
bulunmaktad r. Geriye kalan %1’lik kalsiyum 
ise hücre d  s v lar, kaslar ve di er organlarda 
bulunmaktad r (Saldaml  1998, Yaz c  ve 

Dervi o lu 2002). Esas fizyolojik aktiviteye 

mg/100 ml kadar bulunmaktad r (Mar
1976). Kalsiyumun kemik geli iminde, 
sa l n n korunmas nda, fotosentezde, oksidatif 
fosforilizasyonda, hücre bölünmesinde, 
sinirlerin iletiminde, enzim aktivitesinde, hücre 
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membranlar n n faaliyetinde, hormon 
salg lanmas nda, kan n p ht la mas nda, kaslar n 
kas lmas nda ve kalp fonksiyonlar nda önemli 
görevleri vard r (Miller 1996). Son y llarda 
gerçekle tirilen çal malar kalsiyumun özellikle 

ve Lapre 1991) önlenmesinde etkili oldu unu 
ortaya koymaktad r.

önemli bile enlerindendir. Son y llarda sa l k 
üzerindeki olumlu etkileri göz önüne 
al nd nda, özellikle geli mi  ve geli m
olan ülkelerde taze meyve sebze tüketimi art  
göstermi tir (Ba bayraktar ve Güçlü 2009). 
Artan meyve sebze ihtiyac n  kar laman n 
yollar ndan biri de raf ömrünün uzat larak 

ve sebzelerin raf ömrünün uzat lmas nda pek 
çok yöntem uygulanmaktad r. Bu yöntemlerden 

yoluyla raf ömrünün uzat lmas d r.
Kalsiyum, dokular  sertle tirmesi 

kullan lmaktad r. Kalsiyumun bu koruyuc
yap s  meyve ve sebzelerin raf ömrünü 
artt rmakta, ayn  zamanda meyve ve sebzeleri 
kalsiyum aç s ndan zengin bir kaynak haline 
getirmektedir. Genel olarak bitki orijinli g dalar 
Ca aç s ndan zengin de ildir.  Tah l ürünleri, 

l m n n %25 27’i 
kadar katk da bulunmaktad r (Hurrell 1999).   
Çizelge 1’de meyve ve sebzelerin kalsiyum 
içerikleri görülmektedir.

Besin piramidinde önemli bir paya sahip 

zenginle tirilmesi hem daha yararl  hem de raf 
ömrünü artt ran bir etmendir. Çizelge 2’de baz  
sebzelerin raf ömürleri görülmektedir.
Meyve ve Sebzelerin Raf Ömrünün 
Uzat lmas nda Kullan lan Kalsiyum Bile ikleri

Geçmi ten günümüze kadar farkl  
kalsiyum tuzlar  taze meyve ve sebzelerde 

ve zenginle tirme amac yla 
kullan lm t r. Zenginle tirme amac yla en çok 
kullan lan  kalsiyum tuzlar , kalsiyum karbonat 
ve kalsiyum sitratt r. Bunun yan nda kalsiyum 
laktat, kalsiyum klorür, kalsiyum fosfat, 

siyum glukonat da zenginle tirme amac yla 

kullan lan kalsiyum bile ikleridir. Hangi 
bile i in kullan laca  baz  faktörlerce 
belirlenmektedir. Bu faktörlerden en önemlisi 
biyoyararl l k ve çözünürlüktür. Bunu, tat 
de i ikli i ve g da katk  maddeleriyle etkile imi 

Çizelge 3’te zenginle tirme amac yla g dalara 
eklenen kalsiyum bile ikleri ve özellikleri 
verilmi tir.

Kalsiyum klorür, meyve ve sebzeleri 
sertle tirmek ve korumak amac yla en yayg n 
olarak kullan lan kalsiyum bile iklerinden 
biridir. Chardonnet ve ark. (2003) elmalar  
çe itli konsantrasyonlarda kalsiyum klorür (%0, 
%1, %2, %3, %4) içeren çözeltiye dald rm lar 
sonras nda 0 C’ta 6 ay depolam lard r. 
Yapt klar  ara t rma sonucunda elmalarda, %2 

klorürün yeterli oldu u belirtilmi  ve 
kullan m  önerilmi tir.

Garcia ve ark. (1996), çilekleri 25 C’de 
farkl  konsantrasyonlarda (%1, %2, %4) 
kalsiyum klorür çözeltisine ve 45 C’de %1’lik 
kalsiyum klorür çözeltisine dald rm  ve 18 
C’de 3 gün süreyle depolam lard r. Yap lan 

analizlerde hasat sonras  bozulmay  engellemede 
C’de uygulanan %1’lik 

kalsiyum klorür çözeltisi oldu unu 
belirlemi lerdir.

Kalsiyum klorürün ürün üzerindeki 
de i imleri, ac  biberde (Mohammed ve ark. 

furtta (Baker, 1993) oldukça 
olumlu etkiler göstermi tir. Ancak Kalsiyum 
klorürün ac la ma gibi istenmeyen tat 
de i imlerine sebep oldu u belirlenmi tir. 

propiyonat ve kalsiyum glukonat n kullan lmas , 
orür üzerinde sertli i artt rmak gibi 

avantajlar n n yan  s ra ac la ma ve istenmeyen 
tat de i ikliklerini de önledi i rapor edilmi tir. 

Metodlar

 üç yolla olmaktad r:
Dald rma Y kama Metodu

1.Dald rma Y kama Metodu:
özellikle yaprakl  sebzeler gibi kolay bozulan 
taze ürünlere uygulanmaktad r. Herhangi bir 
mekanik uygulama olmadan ürünün y kama 
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çözeltisine eklenerek, kalsiyumun ürünün içine 
i lemesi sa lanmaktad r. Bu i lemi soyma, 
kesme, parçalama ve/veya dilimleme i lemleri 
takip etmektedir. Farkl  faktörler (pH, dald rma 
süresi, s cakl k, konsantrasyon) ürün 
bütünlü üne etkilemektedir.

Birçok ara t rmada dald rma süresi 1
dakika aras nda de i mektedir. Luna
ark. (1999) kavunlarda 5 dakika süreyle CaCl
çözeltisine dald rm , Manganaris ve ark. (2007) 
bütün eftalilere 5 dakika dald rma i lemi 
uygulam t r. Suutarinen ve ark. (1998) ise 
çileklerde daha uzun periyotta dald rma i lemi 
uygulam t r.

S cakl k kullan lacak çözelti 
konsantrasyonunu etkilemektedir. Buzdolab  
s cakl nda (4 C), oda s cakl nda (20
ve yüksek s cakl klarda (40 C) farkl  
konsantrasyonlar uygulanmaktad r. Rico 
(2007) havuçlarda 25 C s cakl klarda 
ayn  konsantrasyonda eklenen kalsiyum laktat n 

C’ta daha iyi emildi ini gözlemlemi lerdir.
pH aral  önemli bir faktördür. Asidik pH’lar 
dald rma y kama i lemi için uygunken (Wiley 

pH’n n 8’den 6’ya dü ürülmesinde 
antimikrobiyal etkinin artmad n  
belirtmi lerdir.

Dald rma y kama metodunda kullan lan 
kalsiyum tuzlar n n konsantrasyonu genellikle 

3 aras ndad r (Hernandez

Malzeme  bütünlü ünü 
etkilemeden ürünün içindeki suyun 
uzakla t r larak çözeltinin emdirilmesi i lemidir 

ürün ve çözelti aras nda osmotik bas nç fark , 
vakum uygulamas n  takriben atmosfer 
ko ullar na getirme veya osmotik bas nç fark  ve 
vakum ko ullar n n ikisinin birlikte 
uygulanmas d r (Zhao ve ark. 2004)( ekil 1).

Vakum ko ullar  alt nda, gözenekli doku 
çözeltiye dald r ld nda gözeneklerdeki hava 
d ar  ç kmakta, atmosfer ko ullar na geri 
dönüldü ünde ise çözelti bas nc n etkisiyle 
k lcal damarlara ve hücre içine nüfuz etmektedir 

meyve ve sebze prosesinde geni  uygulamalara 
hiptir. En önemli avantajlar , farkl  kalsiyum 

kaynaklar yla emdirilmi  ürünlerin formüle 

edilmesinin yan  s ra son ürün kalitesinin 
geli tirilmesidir.

Gras ve ark. (2002) pancar, havuç, 
patl can, kabak ve mantarda vakum ko ullar 
alt nda emdirme metodunu çal m  ve 
sebzelerin deformasyonunda dü ü ler 
gözlendi ini bildirmi lerdir.

kalsiyum eklenmi  yenilebilir kaplama materyali 
sebze ve meyveye kaplanarak raf ömrünün 
uzamas  sa lanmaktad r. Han ve ark. (2004), 

aktat ve kalsiyum glukonat eklenmi  
kitosan kaplama materyalini çilek ve 
ahududulara uygulam , meyvelerin raf ömrünün 
uzad n  belirtmi lerdir.
Kalsiyum uygulamalar

Manganaris ve ark. (2007), bütün 
eftalilerin 62,5 mM kalsiyum klorüre 

dald r lmas n n doku s k la mas n  artt rd  ve 
fizyolojik bozulmalar  azaltmas n  sa lad n  
ifade etmi lerdir. Saftner ve ark. (2003), 
kalsiyum propiyonat, kalsiyum klorür ve 
kalsiyum elat n ikili kalsiyum kaynaklar ndan 
daha yararl  oldu unu ve salg  peteklerindeki 
ayan kl l  artt rd n  belirtmi lerdir. Luna

dakika süreyle %2,5’luk kalsiyum klorürü 25 
ya da kalsiyum laktat  25 C’de 
uygulam lard r. Kalsiyum laktat n kalsiyum 
klorüre göre, depolama s ras nda daha s k  bir 
koruma sa lad n  belirtmi lerdir ( ekil 2). 
Yine kavunlarda yap lan bir ba ka ara t rmada, 

C’de 1 dakika süreyle kalsiyum 
klorür, kalsiyum sitrat, kalsiyum laktat, 

uygulanm t r. Kalsiyum askorbat, kalsiyum 
klorür ve kalsiyum laktat n 60 
kombine edilerek kullan ld nda kavunlar n, 5 
C modifiye atmosfer ko ullar nda 10 güne 

kadar dayan kl l klar n  koruduklar  bildirilmi tir 

laktat ve klorla y kanm  marul ve havuçlar n 
besleyici özelliklerindeki de i iklikleri 
ara t rm lard r. Oda s cakl nda yap lan 
analizlerde marul ve havuçlar klorlu suyla (120 

) y kanm  veya kalsiyum laktatl  suya (30 
g/L) dald r lm lard r. 4 C’de 10 gün 
depolanm t r. pH de i iklikleri, marulda klorlu 
örneklerde 10 gün sonunda pH 5,05’e dü erken 
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kalsiyum laktatl  örneklerde pH 5,95’e 
dü mü tür. Total renk de i iklikleri, iki yöntem 
aras nda farkl l k göstermezken renkte bir aç lma 
gözlenmi tir. Yap lan mikrobiyolojik analizler, 
marul ve havuçlarda klor veya kalsiyum laktat 
kullan m n n antimikrobiyal etki gösterdi i 
belirlenmi tir. Ara t rma sonucunda Martin

05), klor ve kalsiyum laktat n 
benzer antimikrobiyal etkiye sahip oldu u, baz  
istenmeyen renk de i ikliklerini önledi i ve 
birlikte kullan m nda daha olumlu etkiler 
gösterebileceklerini bildirmi lerdir.

yapt klar  ara t rmada sadece ozon, sadece 
kalsiyum laktat ve ozonla kalsiyum laktat n 
birlikte kullan lmas yla esmerle me ve tekstür 
özelliklerindeki de i imleri ara t rm lard r. 
Marullara 1 dakika süreyle oda s cakl nda 1 

C’de 15 g/L kalsiyum lakta
veya her ikisi birlikte uygulanm t r. 
Paketlemenin ard ndan 4 c’de 10 gün süreyle 
depolanm t r. Ara t rman n sonucu olarak ozon, 
kalsiyum laktat veya ikisinin birlikte kullan m  
de i ik sonuçlar vermi , ara t rmac lar 50 C’de 

s n n ozon 
uygulamas na oranla marullar n depolama 
kalitesini daha çok artt rd n  belirlemi lerdir.

Anino ve ark. (2006), atmosfer bas nc  
alt nda 22 saat boyunca uygulanan emdirme 
i leminin meyvelerin dayan kl l n  artt rd n  
saptam lard r.

çe itli konsantrasyonlarda (%0, %2, %6, %12 
veya %20) kalsiyum askorbat içeren çözeltilere 
dald rm  ve 4 C’de 28 gün boyunca 
depolamadaki de i imleri incelemi lerdir. 
Ara t rman n sonunda %6 kalsiyum askorbat 
içeren çözeltiye dald r lm  ve modifiye 
atmosfer ko ullar nda depolanm  elmalar n 
genel kabuledilebilirlik aç s ndan en uygun 
ko ullar oldu u belirtilmi tir (Aguayo ve ark. 

Munoz ve ark. (2005) çilekler 
üzerinde yapt klar  çal mada kaplama 

n çileklere dayan kl l k sa lad n , ek 
olarak kalsiyum glukonat çözeltisine 
dald r lmas  i leminde çileklerin 
zenginle mesini ve kalitesinin artmas n  
sa lad n  bildirmi lerdir. %1,5 kitosanl  

dald r lan çilek C de 4 gün bekletilmi tir. 

Renk de i iminde ve a rl k kayb nda azalma 
gözlenmi tir.

Conte ve ark. (2008) da  so anlar yla 
yapt klar  çal mada dald rma ve kaplama 
metodunu kar la t rm lard r. Da  so anlar , 1 
dakika süreyle %1 sitrik asit ve %8 
klorür içeren çözeltiye dald r lm  veya 1 dakika 
süreyle %5 sodyum alginat, %1 sitrik asit ve %8 
kalsiyum klorür içeren çözeltiyle kaplanm t r. 
Ard ndan 5 C’de 20 gün süreyle depolanm t r. 
Conte ve ark. (2008), yapt klar  analizler 

koruma sa lad n  belirtmi lerdir.

Sonuç
Günümüzde nüfusun artmas , teknolojinin 

ilerlemesi, e itim kalitesinin artmas yla birlikte 
beslenme al kanl klar n n de i mesi meyve ve 
sebzelerin tüketimini artt rm t r. Artan meyv
sebze ihtiyac n  kar lamak için raf ömrünün 
uzat lmas na yönelik çal malar h z kazanm t r. 

zenginle tirme hem de raf ömrünü uzatma 
amac yla kalsiyumun uygulanmas , besin 

ad r. 
Kalsiyum uygulamalar nda kullan lan metodlar, 
güvenilir ve ucuz olmas  itibariyle tercih 

–

Ba bayraktar V., Güçlü H.. 2009. I nlaman n taze 
meyve ve sebzelerin kalitesi üzerine etkisi. X. 
Ulusal Nükleer Bilimler 
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infiltrated ‘Golden Delicious’ apples during 

Muscari comosum
–

Brotóns N., Betoret A.

(Fragaria x ananassa)

–

Fragaria ananassa
– . 

–

–

Moraga G., Fito P.J., Martínez

cut ‘Fuji’ apples 
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–

Saldaml  . 1998. G da Kimyas . Hacettepe 
Üniversitesi Yay nlar  Ankara, 385

Silveira A.C., Aguayo E., Chisari M., Artés F. 2011. 

cut ‘Galia’ melon. Postharvest 
–

Yaz c  F., Dervi o lu M., 2002. Süt ve Süt 
ürünlerinde Kalsiyum ve Kalsi
Zenginle tirmesi, Türkiye 7. G da Kongresi 

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Meyve ve sebzelerin kalsiyum içeri i (mg/100 g taze a rl k) (Belitz ve ark. 2004)

Kalsiyum içeri i (mg/100 g taze a rl k)

Havuç

Ye il fasulye

Ye il bezelye

Salatal k

K rm z  pancar

Elma (mg/ 100 g kuru a rl k)
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Çizelge 2. Sebzelerin so uk depolama ko ullar nda raf ömrü (Belitz ve ark. 2004)

Depolama s cakl  ( Raf Ömrü (Hafta)

Ye il fasulye

Ye il bezely

Salatal k
K v rc k Salata
Havuç
Ye il dolmal k biber
P rasa
Brüksel lahanas

K rm z  pancar

Ku konmaz

So an

Çizelge 3. G dalara zenginle tirme amac yla eklenen kalsiyum bile ikleri (Flynn ve ark. 1999)

Ca Bile i i Çözünürlük(mmol/L) 

orür Tuzlu, ac  
Sülfat Çe itli 
Ca fosfat çift bazl  
Ca fosfat tek bazl  
Ca fosfat üç bazl  

Çözünmez 
Neredeyse tats z 

Nötral 
Ek i 

Ac ms  
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ekil 1. Vakumlu emdirme (Anino ve ark. 2006)

ekil 2. 1 dakika süreyle 25 ve 60 C’de % 2,5 kalsiyum laktatl  çözeltiye dald r lm  ve 5 C’de 
nm  taze kesilmi  kavunlar n sertlikleri (Luna
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I klar (Ayd n Karacasu) Köyünde Yeti tirilen
Narlar n (Punica granatum

Tar k Yar lgaç , Cihan Bülbül
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal ma 2006 ve 2007 y llar nda Ayd n iline ba l  I klar köyü ve çevresinde gerçekle tirildi. 

Çal man n amac , yörede yeti en 16 nar tipinin meyve özelliklerinin pomolojik olarak belirlenmesidir. Sonuç 
olarak incelenen tiplerde meyve a rl n n 177.27 g (09 I IK 08) ile 364.51 g (09 I IK 16) aras nda de i ti i 
tespit edildi. Yap lan duyusal analizler sonucunda 12 tipin tatl , 3 tipin mayho  ve 1 tipin ek i olduklar  

endi. Usare miktar n n %51 ile %75 aras nda, dane veriminin %56.46 ile %74.98 aras nda de i ti i tespit 
edildi. ncelenen tiplerde 3 tanesinin yumu ak, 8 tanesinin orta, 4 tanesinin orta sert ve 1 tanesinin de çok sert 
çekirdekli oldu u belirlendi. Ele al nan tiplerde kaliks çap  (mm); 19.72 ile 29.57, kabuk kal nl  (mm); 2.18 ile 
6.4, meyve eni (mm); 70.17 ile 91.29, toplam dane a rl  (g); 127.54 ile 291.96, toplam dane say s  (adet); 454 
ile 797, SÇKM (%); 15 ile 18.5,  pH; 3.5 ile 3.7, asitlik (%); 0.44 ile 3.43, aras nda belirlenmi tir. Analizleri 
yap lan tiplerin hiçbirisinde çatlama görülmemi tir.

Nar, Seleksiyon, Pomolojik özellikler

Selection Pomegranates Growing in the Village of Is klar (Ayd n

y was carried out in the village of I klar (Ayd n) between 2006 and 2007. The aim of the study 

fruit weight changes between (177.27 g (09 I IK 08) and 
364.51 g (09 I IK 16). As a result of the sensory analysis, it was determined that 12 types were sweet, 3 types 

Giri
natun L.) l man bir 

meyve türü olup, çok uzun y llardan beri 
yeti tiricili i yap lan ve kutsal kitaplarda sözü 
geçen bir meyvedir (Roy and Waskar, 1997). 
Nar tropik, subtropik bölgelerde kurak ve yar  
kurak gibi çe itli iklim ko ullar nda 
yeti ebilmektedir. (Kumar, 1990). Nar, çok 
geni  bir yay l m alan  göstermi tir çünkü çe itli 
iklim ve toprak ko ullar na rahatl kla adapte 
olabilmektedir. Nar, ülkemizde Akdeniz, Ege ve 
Güneydo u Anadolu bölgelerinde yay lm t r ve 

bu bölgelerde yeti tiricili i yayg n
yap lmaktad r. 

Ülkemizde uzun y llardan günümüze 
kadar bahçe kenarlar nda, süs bitkisi, çit bitkisi 
olarak yeti tirilen narlar son zamanlarda kapama 
bahçe eklinde yeti tirilmeye ba lanm t r 

Nar meyveleri taze tüketim, pekmez, 
suyu, ilaç, konserve, arap, likör, sirke, 

jöle, reçel, pasta ve tatl  sanayinde 
de erlendirilmenin yan nda ayr ca tanen, pektin, 
sitrik asit, boya, mürekkep, hayvan yemi 
hammaddeleri olarak da çe itli endüstri 
kollar nda kullan lmaktad r (Onur, 1988, Y l
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ve ark.,1995). Nar meyvelerinin son y llarda 
yap lan çal malar ile antimikrobiyal (Anesini ve 

farmakolojik öz
hem önemini hem de tüketimini daha yayg n 
k lacakt r (Y ld z, 2003).

Nar içerdi i besin maddesi ve bile ikler 
yönünden insanlara faydal  bir meyvedir. Nar 
yüksek oranda dane, meyve suyu ve eker 
içermektedir. ekerlerin bile imi ço unlukla 
fruktoz ve glukozdan olu maktad r. Meyve suyu 
sakkaroz içermemektedir. Bu özelli inden 
dolay  nar kolay sindirilebilmektedir. Nar 
mineral maddelerce de zengindir. Özellikle 

Ülkemizde 1974 y l nda yap lan bir ba
bahçe toplant s nda bütün bölgeler için Deve 
di i, Çekirdeksiz, Kad , Lefon, Zivzik 
çekirdeksiz ve Hicaz nar  standart nar çe itleri 
olarak kabul edilmi tir (Anonim, 1975).

Bu çal mada, 100 y la a k n bir süredir 
nar yeti tiricili i yap lan, Ege bölgemizdeki 
Ayd n ilinin Karacasu ilçesinin I klar köyünde 
üstün özelliklere sahip genotipler belirlemeye 
çal lm t r.

Materyal ve Yöntem
Bu çal ma 2006 ve 2007 y llar nda Ayd n 

linin Karacasu ilçesine ba l  I klar köyünde 
yap lm t r. 

Çal mada nar tiplerinin yo un olarak 
bulundu u I klar köyü çevresinde yap lan 
gözlemler sonucunda birçok özellik bak m ndan 
dikkat çeken tipler belirlenerek ön seçim 
yap lm t r. Tiplerin hepsi dip sürgünü ile 
ço alt lm t r. Ön seçim yap lan nar tiplerinden 
rastgele olarak meyve örnekleri al nm t r. Ön 
seçimden sonra yörede farkl l k gösteren 67 tip 
aras ndan 16 adet tip seçilmi  ve bu seçilen 
genotipler incelemeye de er bulunmu tur. 
Çal mada 16 nar a ac n n hasat zaman  ve 
materyal toplanmas nda izlenecek yol tespit 
edilmi tir. Hasat zaman na göre bir program 
haz rlanm t r. Seçilen her bir genotipten a ac  
temsil edecek ekilde, tesadüfü olarak 10 adet 
meyve toplanm t r. Meyve örnekleri al nan
a açlara 1’den ba layarak 16’ya kadar s ra ile tip 

numaralar  verilmi tir. A açlar n daha iyi 
belirlenmesi için de a açlar n gövdesine beyaz 
ya l  boya ile tip numaras  yaz lm t r. 
Meyvelerin bütün analizleri Ordu Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
laboratuar nda yap lm t r.

Seçilen tiplerde, meyve boyutlar  (meyve 
boyu, eni, kal nl ) (mm), meyve a rl  (g), 
kaliks çap  (mm), kabuk kal nl  (mm), kabuk 
rengi, dane rengi, çekirdek sertli i, yeme 
kalitesi, tat, dane say s  (adet), dane a rl  (g), 
toplam dane a rl (g), dane boyutlar  (dane 
eni, boyu) (mm), SÇKM (%), pH, titre edilebilir 
asitlik (%), usare miktar  (%) ve dane rand man  
(%) incelenmi tir.

Bulgular ve Tart ma
Ayd n linin Karacasu ilçesine ba l  

I klar köyü çevresinde yürütülen bu çal mada, 
2 y ll k sonuçlara göre belirlenen 16 adet nar 
a ac ndan al nan meyve örneklerinin özellikleri 
saptanm t r. 

ncelenen tiplerin ortalama meyve a rl  

(kaliksiz) 72.80 mm, kaliks çap  23.46 mm, 
kabuk kal nl  4.13 mm, toplam dane a rl  
202.65 g ve toplam dane say s  646.69 adet 
olarak bulunmu tur.

ncelenen tiplerde pazarlama aç s ndan 
önem te kil eden bir özellik olan meyve 
a rl klar  177.27 (09 I IK 08) ile 364.51(09 
I IK 16) g aras nda de i mi tir. Onur (1983) 
Akdeniz bölgesi narlar nda yapt  çal malar 
sonucunda meyve a rl n n 213.04 ile 806.62 g 
aras nda de i ti ini ifade etmi tir. Dokuzo uz 
ve Mendilcio lu’ da (1978), inceledikleri
çe idinde meyve a rl n n 185.2 ile 489.1 g 
aras nda oldu unu bildirmi lerdir. Y ld z ve ark. 
(2003), inceledikleri 26 tipin meyve a rl n n 
192.3 ile 388.3 g aras nda oldu unu 
belirtmi lerdir. Meyve uzunlu u (kaliks ile 
beraber) bak m ndan inc
I IK 08) ile 98.22 (09 I IK 11) mm, meyve 
uzunlu u (kaliks olmadan)58.78 (09 I IK 08) ile 
83.78 (09 I IK 13)  mm aras nda bulunmu tur. 
Meyve eni bak m ndan incelenen tipler 70.17 
(09 I IK 08) ile 91.29 (09 I IK 16) mm aras nda 

mu tur. Kaliks çap  bak m ndan incelenen 
tipler 19.72 (09 I IK 08) ile 29.57 (09 I IK 13) 
mm aras nda bulunmu tur. Narlarda kaliks 
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uzunlu u ve kaliks çap n n, çe itli baz  
özelliklerini belirlemede kullan labilecek bir 
kriter olabilece i belirtilmektedir (Y ld z ve ark., 
2003). Onur (1983), ek i çe itlerin kaliks 
uzunlu unun, tatl  ve mayho  çe itlere göre daha 
k sa oldu unu ifade etmektedir. Kabuk kal nl  
bak m ndan incelenen tipler 2.18 (09 I IK 10) 
ile 6.4 (09 I IK 16) mm aras nda bulundu. 
Dokuzo uz ve Mendilcio lu (1978), Ege bölgesi 
nar çe itlerinde yapt klar  pomolojik çal malar 
sonucunda kabuk kal nl n n 2.02 ile 5.08 mm 
aras nda de i ti ini bildirmi lerdir. Akdeniz 
bölgesinde yap lan çal malarda ise kabuk 
kal nl n n 1.5 ile 4.24 mm aras nda oldu u 
kaydedilmi tir. Tunus’ da yeti tirilen narlar 
üzerine yap lan bir çal mada kabuk 
kal nl klar n n 2.4 ile 6.1 mm aras nda oldu u 
belirtilmi tir (Mars ve Marrakchi, 1999). Y ld z 
ve ark. (2003) Hizan yöresinde yeti tirilen narlar 
üzerinde yapt klar  çal mada kabuk 
kal nl klar n  1.3. ile 2.8 mm aras nda 
bildirmi tir. ncelenen tiplerde toplam dane 
a rl klar  127.54 (09 I IK 08) ile 291.96 (09 
I IK 15) g, toplam dane say s  454 (09 I IK 04) 
ile 797 (09 I IK 14) adet aras nda bulunmu tur.

ncelenen tip
%68.59, dane uzunlu u 9.95 mm, dane geni li i 
6.93 mm, SÇKM %16.56, titre edilebilir asitlik 
%0.80 ve usare miktar  %65.44 olarak 
bulunmu tur.

Dane verimi bak m ndan incelenen tipler 
%56.46 (09 I IK 16) ile %74.98 (09 I IK 03) 

as nda bulunmu tur. Onur (1983), inceledi i 

aras nda de i ti ini kaydetmi tir. Y ld z ve ark. 
(2003), inceledi i tiplerde dane verimini %56.3 
ile %79.5 aras nda bulundu unu kaydetmi tir. 
Dane uzunlu u bak m ndan ince
(09 I IK 08) ile 11.37 (09 I IK 04) mm aras nda 
bulunmu tur. ncelenen tiplerde dane eni 5.4 (09 
I IK 10) ile 6.93 (09 I IK 16) mm aras nda 
de i ti i bulunmu tur. ncelenen tiplerde SÇKM 
%15 (09 I IK 06) ile %18.5 (09 I IK 02) 
aras nda de i ti i bulunmu tur. ncelenen 
tiplerde pH 3.5 ile 3.7 aras nda bulunmu tur. 
Titre edilebilir asitlik bak m ndan incelenen 
tipler %0.44 ile %3.43 aras nda de i ti i 
bulunmu tur. Usare miktar  bak m ndan 
incelenen tipler %51 ile %75 aras nda 
bulunmu tur. 

bak m ndan 12 tanesi k rm z ms  sar  renkte ve 4 
tanesi de k rm z  renktedir. Dane rengi 
bak m ndan ise 12 tanesi aç k k rm z , 9 tanesi 
k rm z , 4 tanesi koyu k rm z  ve 1 tanesi 
beyaz ms  k rm z  renktedir. Dane sertli i
bak m ndan 8 tanesi orta, 4 tanesi sert, 3 tanesi 
yumu ak ve 1 tanesi de çok sert olarak 
bulunmu tur. ncelenen tiplerden yeme kalitesi 
olarak 2 tanesi çok iyi ve 9 tanesi de iyi olarak 
bulunmu tur. ncelenen tiplerden 13 tanesinin 
aromas  tatl  ve 3 tanesinin de tatl ek i olarak 
bulunmu tur.

Sonuç
Ayd n’ n Karacasu ilçesi I klar köyü Nar 

yeti tiricili inin yo un olarak yap ld  
yörelerden biridir. Yap lan ara t rmalar sonucu 
bir çok meyve a ac  içerisinden 16 adet nar 
meyvesi di erlerine göre çok daha üstün 
özelliklere haiz olarak ortaya ç km t r. Tart ma 
k sm nda ifade edildi i üzere bu tiplerin hemen 
hepsi meyve kalite kriterleri yönüyle birbirlerine 
yak n de erler içermekle beraber özellikle nar 
için önemli pomolojik özellikler içerisinde kabul 

ilen; meyve a rl , kabuk rengi, dane rengi 
ve dane sertli i gibi özellikleri yönüyle 
incelendi inde 09 I IK 11, 09 I IK 15, 09 I IK 
16 numaral  nar tipleri öne ç kmaktad r. 
Belirlenen bu genotipler günümüz itibariyle 
yöresel olarak de erlendirilmelerine
yöre tüketicileri taraf ndan talep görmelerine 
ra men, gösterdikleri üstün performansla ileride 
yap lacak çal malar için materyal olarak göz 
önünde tutulabilirler. 

Anonim, 1975, “Ba Bahçe Toplant  Raporu”, 
Zeytincilik Ar . Enst. Bornova.

Dokuzo uz, M., ve Mendilcio lu, K. 1978. Ege 
Bölgesi nar çe itleri üzerine pomolojik 
çal malar: EÜZF Dergi
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Onur, C. 1983. Akdeniz Bölgesi Narlar n n 
Seleksiyonu. Doktora tezi. Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri 
Bölümü, Adana.

Y ld z, K., Murato lu, F., O uz, H. ., ve Y lmaz H. 
2003. Hizan’da Yeti en Narlar n Pomolojik 
Özellikleri. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri 

Y lmaz, H., Ayano lu H. Ve Y ld z, A. 1995. Ege 
Bölgesindeki Selekte Edilen Baz  Nar Tiplerinin 
Erdemli Ko ullar nda Adaptasyonu Üzerine 
Ara t rmalar, 691 695, II. Ulusal Bahçe 
Bitkileri Kongresi, Adana, Özbek, S. 1977. 
Genel Meyvecilik. Ç.Ü.Z.F. Yay. Sayfa 1

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. I klar yöresinde yeti tirilen narlar n baz  meyve özellikleri
KÇ

09 I IK 01
09 I IK02
09 I IK 03
09 I IK 04
09 I IK 05
09 I IK 06
09 I IK 07
09 I IK 
09 I IK 09
09 I IK 10
09 I IK 11
09 I IK 12
09 I IK 13
09 I IK 14
09 I IK 15
09 I IK 16

Meyve A rl  (g), KÇ: Kaliks Çap  
Kabuk Kal nl  (mm), Toplam Dane A rl  (g),            Toplam Dane Say s  (adet)
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Çizelge 2. I klar yöresinde yeti en narlar n baz  meyve özellikleri
SÇKM

IK 01
09 I IK02
09 I IK 03
09 I IK 04
09 I IK 05
09 I IK 06
09 I IK 07
09 I IK 08
09 I IK 09
09 I IK 10
09 I IK 11
09 I IK 12
09 I IK 13
09 I IK 14
09 I IK 15
09 I IK 16

Dane Rand man  (%), Usare Miktar

Çizelge 3. I klar yöresinde yeti tirilen narlar n baz  meyve özellikleri

09 I IK 01 K rm z ms  sar Aç k k rm z yi Tatl
09 I IK02 K rm z ms  sar K rm z Yumu ak yi Tatl
09 I IK 03 K rm z ms  sar Beyaz ms  k rm z Yumu ak yi Tatl
09 I IK 04 K rm z ms  sar K rm z Yumu ak Çok iyi Tatl
09 I IK 05 K rm z ms  sar K rm z Tatl
09 I IK 06 K rm z K rm z yi Tatl
09 I IK 07 K rm z Koyu k rm z Çok iyi Tatl
09 I IK 08 K rm z ms  sar K rm z Çok sert Ek i
09 I IK 09 K rm z ms  sar K rm z yi Tatl
09 I IK 10 K rm z ms  sar K rm z Mayho
09 I IK 11 K rm z ms  sar Koyu k rm z yi Tatl
09 I IK 12 K rm z ms  sar Koyu k rm z yi Mayho
09 I IK 13 K rm z Koyu k rm z Tatl
09 I IK 14 K rm z ms  sar Aç k k rm z yi Tatl
09 I IK 15 K rm z ms  sar K rm z Mayho
09 I IK 16 K rm z K rm z yi Tatl

Dane Sertli i Tad
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ekil 1. 09 I klar 11 tipinin meyvelerinin görünü ü

ekil 2. 09 I klar 16 tipinin meyvelerinin görünü ü
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Braeburn Elma Çe idinin Fiziko Mekanik Özelikleri Üzerine Naftalen Asetik 
Asit Uygulamas n n Etkisi

Yakup Özkan , Ebubekir Altunta han Özturk , Kenan Y ld z
Gaziosmanpa a Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Gaziosmanpa a Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisli i Bölümü

Özet
Bu çal mada, Braeburn elma çe idinin fiziko mekanik özellikleri üzerine NAA uygulamas n n etkisi 

incelenmi tir. Denemede, elma a açlar na 20 mg.L olacak ekilde naftalen asetik asit uygulanm t r. Elman n 
mekanik özellikleri olarak uzunlu u, geni li i, kal nl , geometrik ortalama çap , meyve a rl , 

küreselli i, y n hacim a rl , yüzey alan , statik sürtünme katsay s , kabuk ve et sertli i de erleri 
belirlenmi tir. Naftalen asetik asit uygulanan elmalarda geometrik ortalama çap, küresellik, meyve a rl  ve 
yüzey alan  s ras yla, 69.98 mm, 1.066, 180.58 g ve 152.69 olarak bulunmu tur. Elman n lastik yüzey 
üzerindeki statik sürtünme katsay s , 0.287 olarak tespit edilmi tir. Meyve kabuk sertli i 10.99 kg, et sertli i ise 
8.86 kg olarak bulunmu tur. Elman n fiziko mekanik özellikleri üzerine naftalen asetik asit uygulamas n n etkisi 
oldu u görülmü tür. 

Mekanik Özellikler

Giri

i tiricili inde pek çok amaç için 
kullan lmaktad r. Naftalen asetik asit bitkilerde 
ço altma a amas nda (Feucht ve Dausend, 1979; 
Demiral ve Ülger, 2008; Zenginbal ve ark.,
2006), meyve seyreltmesinde (Co kun ve 
Özgüven, 2000; Ça lar ve Balc , 2003) ve has
öncesinde meyve dökümünün engellenmesinde 
(Greene ve Schupp, 2004) yo un olarak 
üreticiler taraf ndan kullan lmaktad r. 
Meyvelerde hücre bölünmesini art rarak 
meyvenin büyüklü üne olumlu bir etki 
göstermektedir (Davis, 2004). Ayr ca, bitkide 
çiçeklenmenin düzenlemesi ve vejetatif 
büyümenin kontrol alt na al nmas  gibi 

ark., 
2002). Hasat öncesi uygulanan baz  bitki 
büyümeyi düzenleyici maddeler meyvenin  

mekanik özellikleri üzerine önemli 

Elman n fiziko mekanik özellikleri hem 
yeti tiricilik a amas nda hem de hasat sonras  
a amada önem ta maktad r. Özellikle fiziko
mekanik özelliklerin bilinmesi meyvenin 
s n fland r lmas , ta nmas , depolanmas  ve 

ar m  a amas nda 
önem arz etmektedir ark.,
Meyvenin boyutsal özellikleri s n fland rma, 
ta ma ve depolama a amas nda önemli iken, 
hacim a rl  ve sürtünme katsay s  ta ma ve 
depolama sistemlerinin tasar m nda önemlidir. 
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Farkl  meyve türlerinin fiziko
özelliklerinin incelenmesi üzerine pek çok 
ara t rma yap lm t r. Topuz ve ark.

ark.
ark. ark.

kaktus armudunda, Hac sefero ullar  ve ark.
) kay s da ve Altuntas ve ark.

Trabzon hurmas nda yapt  çal malar 
bunlardan baz lar d r. Yapt m z bu çal ma ile 
hasat öncesi uygulanan NAA’n n Braeburn elma 
çe idinde, baz  fiziko mekanik özellikler üzerine 
etkisi incelenmi tir. 

Yöntem

Ara t rma, Gaziosmanpa a Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’ne ait Ara t rma ve Uygulama 
Bahçesi içerisindeki bodur elma bahçesinde 
yürütülmü tür. Denemede 4 ya l  Braeburn 
Malus domestica Borkh.) / MM106 çe it anaç 

kombinasyonu kullan lm t r. A açlar, 3.5 x 2.0 
m aral kl  dikilmi  olup modifiye lider terbiye 
sistemi ile terbiye edilmi tir. Ara t rma, 20 

uygulamas na ilave olarak kontrol uygulamas  
(O doz) da içermektedir. NAA uygulamas , 

den 2 hafta önce (2 Ekim 
2010) uygulanm t r. Uygulanan materyalin 
etkinli ini art rmak için % 0.05 oran nda 

–309 organosilikon yay c  yap t r c  
Ellis, Fresno, Calif.) kullan lm t r. 

NAA+yay c  yap t r c +su (pH=6.48) solüsyonu 
ir el pompas  ile havan n rüzgârs z ve 

serin oldu u dönemde yap lm t r. Kontrol 
olarak kullan lan a açlara yaln zca su+yay c  
yap t r c  uygulanm t r. Meyveler 16 Ekim 
2010 tarihinde hasat edilmi tir. Hasat edilen 
meyveler, hasat sonras  su kayb n  en dü ük 
düzeyde tutmak için kilitli plastik po etler 
içerisinde muhafaza edilmi tir. Po etler analizler 
yap lmak üzere, Gaziosmanpa a Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisli i 
Bölümü’ne ait Biyolojik Malzeme Laboratuar na 
transfer edilmi tir.

Yön
Braeburn çe idinin boyutsal özelliklerinin 

belirlenmesi için 45 adet meyve örne i rastgele 
seçilmi tir. Boyutsal özelliklere (uzunluk, 
geni lik ve kal nl k) ait de erler 0.01 mm 

6”CSX, Mitutoyo, Japan) ile ölçülmü tür. 
Meyvelerin geometrik ortalama çap n n (GOÇ), 
küresellik de erinin (KD) ve yüzey alanlar n n 
(YA) belirlenmesi için a a daki e itlikler 
kullan lm t r (Mohsenin, 1970):

UGKGOÇ ……………………
………………………….…(1)

U
GOÇKD

…………………
………………………….... (2)

GOÇYA ………………………
……………………………

E itliklerde; U: uzunlu u (mm), G: 
geni li i (mm) ve K: kal nl  (mm) ifade 

Elmalar n meyve a rl klar  0.001 g 

4500/C/1, Poland) ile ölçülürken, hacim 
a rl klar  için hektolitre kab  kullan lm t r. 
Elma örneklerinin statik sürtünme katsay s  
lastik yüzey üzerinde ayarlanabilir e imli masa 
kullan larak belirlenmi tir. Meyve örneklerinin 
e imli masadaki ilk hareketinde, yatay ve dü ey 
yükseklikler kaydedilerek, e imli masan n e im 
aç s  hesaplanm t r (Alayunt, 2000). Meyvenin 
kabuk ve et sertli i 11.1 mm uca sahip Effegi 

–
Tech, Yakima, WA) ile ölçülmü tür (Watkins ve 

Bulgular ve Tart ma
Bu çal mada, Braeburn elma çe idine ait 

mekanik özellikleri üzerine 
NAA ve kontrol uygulamalar n n etkisi 
belirlenmi tir. Uygulamalar n fiziko
özelliklerine ait ortalama ve standart sapma 
de erleri Çizelge 1’de verilmi tir. NAA 
uygulamas na ait uzunluk, geni lik, kal nl k v
meyve a rl  de erleri s ras yla,  65.43 mm,  

bulunmu tur. Kontrol uygulamas nda ise bu 
de erler s ras yla, 63.60 mm, 73.61 mm, 71.24 
mm ve 186.77 g olarak bulunmu tur. NAA 
uygulamas nda, elma boyutlar nda kontro
uygulamas na göre artan düzeyde farkl l k 
görülmü tür. Bu durum, NAA uygulamas n n 
meyvenin boyutsal özelliklerine olumlu katk da 
bulundu unu ve meyvenin pazarlama de erini 
art rd  anlam na gelmektedir. NAA ve kontrol 
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uygulamas na ait geometrik ortalama çap ve 
küresellik de erleri s ras yla 69.68 mm, 1.066 ve 
69.03 mm, 1.090 olarak bulunmu tur. NAA 
uygulamas n n boyutsal özellikler üzerine 
oldu u gibi, geometrik ortalama çap ve 
küresellik de erleri üzerine de olumlu bir etkiye 
sahip oldu u görülmektedir. Küresellik, 
meyvenin paketlenmesi a amas nda dizili ine ve 
a rl k ba na dü en meyve say s n n art na 
neden oldu u söylenebilir. NAA ve kontrol 
uygulamalar  için hacim a rl klar  s ras yla, 

edilmi tir. Meyvenin hacim a rl  üzerine 
NAA uygulamas n n olumlu bir etkisi oldu u 
görülmektedir. Hacim a rl n  artmas  ile 
meyvenin pazarlama de eri artmaktad r. NAA 
ve kontrol uygulamas na ait meyvelerin yüzey 
alanlar  ise, s ras yla 152.69 cm

rak belirlenmi tir. Kheiralipour ve ark.
(2008) yapm  olduklar  çal mada Redspar ve 
Delbarstival elma çe itleri için geometrik 
ortalama çap, uzunluk, geni lik ve kal nl k 
de erlerini s ras yla 79.54 mm, 74.78 mm, 83.80 
mm, 80.37 mm (Redspar için) ve 63.3

için) olarak bulduklar n  ifade etmi lerdir. Elde 
etti imiz sonuçlar ara t r c lar n bildirdikleri 
sonuçlara göre daha yüksek bulunmu tur. 

Statik sürtünme katsay s ndaki de i im 
lastik yüzey üzerinde belirlenmi tir. NAA ve 
kontrol uygulamas ndan s ras yla 0.287 ve 0.272 
de erleri elde edilmi tir. Elmalar, lastik yüzeyde 
di er kaygan yüzeylere göre daha fazla tutunma 
e ilimi göstermektedir. Benzer sonuçlar farkl  
ara t r c lar taraf ndan da teyit edilmektedir 

ark., ark.,
NAA ve kontrol uygulamalar na ait meyvelerin 
kabuk ve et yüzeylerine ait sertlik de erleri 
s ras yla, 10.99–
tespit edilmi tir. Meyve sertlikleri bak m ndan 
uygulamalar ars nda farkl l k tespit edilmi tir. 
NAA uygulamas  hem kabuk hem de meyve eti 
sertli ini art rm t r. Schupp and Greene (2004) 
elmada yapt klar  bir çal mada, 20 mg. L
uygulamas  için meyve eti sertli ini 5.59 kg 
bulmu tur.  Çal mam zda elde etti imiz meyve 
eti sertli i de erlerine bak ld nda hem NAA 
hem de kontrol uygulamas  ara t r c lar n 
bildirdi ine göre daha yüksek tespit edilmi tir. 
Meyve eti sertli i çe ide, a ac n beslenme 
durumuna, hasat dönemine ve meyvenin 

yeti ti i ekolojiye göre de i iklik 
gös

Sonuç

öncesi dönemde, meyve dökümünün 
engellenmesine yönelik yo un olarak 
kullan lmaktad r. Ancak NAA’n n olgunla may  
h zland rmas  meyvenin boyut, ekil ve hacimsel 
art lar na neden olmaktad r. Tar m

mekanik özelliklerinin 
incelenmesi, hem hasada yönelik parametrelerin 
hem de hasat sonras  s n fland rma, ta ma, 

uygulamalar nda kullan lacak sistemlerin 
tasar m nda etkili parametrelerdir. Bu 

metrelerin dikkate al nmas  hasat sonras  
ürünün kalitesinin korunmas  ve daha yüksek 
ticari de er kazanmas  aç s ndan dikkate 
al nmal d r. Elman n y l boyunca bulunan ve 
tüketilen önemli bir meyve olmas , ayr ca insan 
sa l  aç s ndan vazgeçilmez bir ürün olmas , 
meyvenin hem yeti tiricili i kadar, hasat sonras  
kullan m  ve korunumu aç s ndan önemini 
art rmaktad r. 

Yap lan bu çal ma ile elman n fiziko
mekanik özellikleri aç s ndan NAA ve kontrol 
uygulamalar  kar la t r lm t r. NAA 
uygulamas , elman n mekanik özellikleri 
üzerine olumlu bir etki göstermi tir. Benzer 
çal malar hem hasat hem de hasat sonras  
fizyolojisi aç s ndan farkl  elma çe itlerinde ve 
meyve türlerinde kapsaml  olarak 
de erlendirilmesi önem arz etmektedir. 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tar m Makinalar  
Bölümü Ders Kitab  No: 541: 132, 
Bornova/ zmir.

cv ‘Fuyu’. 
–

Coskun, M., Özgüven, A. I., 2000. Kays larda Baz  
Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Meyve 
Seyreltmesi Üzerine Etkileri. Turk sh Journal of 
Agr culture and Forestry –

(Pyrus Bertschneideri Reld)
–
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Ça lar, S., Balc , S., 2003. Elma Yeti tiricili inde 
Uygulanan Meyve Seyreltme Yöntemleri 
Üzerine Bir nceleme. Kahramanmara  Sütçü 
imam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 

–

‘Mc ntosh’ Apples. II. Effect of Timing and 

–

–

Demiral, S., Ülger, S., 2008. Gisela 5 Kiraz Anac n n 
Doku Kültürü ile Ço alt lmas  Üzerine Bir 
Ara t rma. Akdeniz Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dergisi 21(1): 117–

of ‘Cripps Pink’ (Pink Lady®) Apples. 
–

Prunus Avium
–

Prunus 
domestica L.

–
Haciseferogullari, H., Gezer, ., Ozcan, M. M.,  

–

Opuntia ficus india 
L.

–

Malus 
domestica Borkh L  

–

–

quality, and maturation of ‘McIntosh’ 

–

Topuz A., Topakç  M., Çanakç  M., Ak nc , I., 
Özdemir F., 2005. Physical and Nutritional 

–
Zenginbal, H., Özcan, M., Haznedar, A., 2006. Kivi 

Actinidia deliciosa, A. Chev.
Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine IBA 
Uygulamalar n n Etkisi. Ondokuz May s 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(1): 40–

–
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. NAA uygulamas n n fiziko mekanik özellikler üzerine etkisi 
mekanik özellikler

Geni lik. G (mm)

Kal nl k. K (mm)

Geometrik ortalama çap (mm)
Küresellik. KD (%)

Yüzey alan . (YA) (cm
Meyve a rl  (g)     

Hacim a rl  (HA) (kg m
Sürtünme katsay s   (Lastik yüzey)
Kabuk sertli i, (kg) 
Et sertli i, (kg) 

Ort S.D Maks. ve Min.: Maksimum ve minimum de eri ifade 
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Cornus mas

Derya Gülo lu

SDÜ. Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim 
Bölümü Organik Tar m Program

K z lc k Cornus mas bitkisi kromozom çal malar  için geli tirilmi  tekni i

Özet
Meyve geneti i ve slah  çal malar  için en önemli ko ul karyotip analizidir. Bu çal ma Cornus mas

( ran’ n Kaleibar bölgesindeki) genotiplerinde yürütülmü tür. Kök uçlar na 8 Hydroxiquinolin ile ön i lem 
yap lm  daha sonra Lewitsky solüsyonu ile fiksasyon sa lanm  ve Aseto ron –Hematoxylin boyas  ile kök 
uçlar  boyanm t r. Karyotip parametreleri için 10 adet metafaz safhas  incelenmi tir..Sonuçlar, 2n=2x=18 
kromozomun varl n  göstermi tir. Karyotipik formül ise 2n = 2x=18 = 8m+ 2sm eklindedir. Yani, 
sentromerler medyan ve sub medyan konumdad r. Kromozom boylar  11.33± 0.54 6.60± 0.19 mikron aras nda 
olup, en k sa kromozom boyu 6.60± 0.19 en uzun kromozom boyu ise 11.33± 0.54 mikron olarak 
belirlenmi tir.Toplam haploid kromozomlar n boyu ise 71.54 mikrondur. Sentromer indeksi 24.26.14 
aras nda de i irken, uzun kol/ k sa kol oran  1.15 2.72 aras nda olu maktad r.

K z lc k, Cornus mas

Cornus mas

Cornus mas  

median position. Chromosome size ranged between 11.33± 0.54 to 6.60± 0.19 microns. The length of haploid 

Cornus mas

Cornus mas 
 

Cornus mas 

Cornus mas

et al. 

Cornus mas
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Cornus mas

Plant material:

Cornus mas 

Chromosome analysis

4°C for 3

fixative at 4°C for 30

g in 1N NaOH at 60°C for 10 min, 

34°C for 15

et al. 

Cornus mas
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Helix lucorum

Prunus

Cornus mas

submetacentric with an arm ratio (r) of 2.665 ± 

arm ratio (r) of 2.040 ± 0.256. Chromosome 3 is 

2.707 ± 0.217. Chromosome 4 is 

ratio (r) of 2.995 ± 0.218. 

smallest pairs with an arm ratio(r) 1.396 ± 0.06 
and 5.063 ± 0.162 

 

chromosome was 6.005 ± 0.087

± 0.086.

Trigonella

Crocus sativus 
–

–

–

–

Cornus as

Cornus mas 

Genome –

Cornus 
mas 
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–

Cornus mas
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   (Cornus mas L.) 

Length of the long arm of the chromosome ( m ), Length of the short arm of the chromosome ( m ), 

Cornus mas 

Cornus mas 

11.33± 6.05± 5.28± 1.16± 
8.85± 0.35 4.76± 4.09± 1.17± 
8.17± 0.29 5.77± 2.40± 2.42± 
7.96± 0.34 4.42± 3.54± 1.28± 
7.41± 0.21 4.84± 1.80± 2.72± 
7.33± 0.20 5.24± 2.09± 2.50± 
6.98± 0.15 5.02± 1.96± 2.58± 
6.91± 4.01± 2.91± 1.43± 
6.61± 0.19 4.63± 1.98± 2.36± 
7.95± 0.21 4.97± 2.89± 1.96± 
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Cornus mas 

   Cornus mas .
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Akça ve Beurre Precoce Morettini Armut Çe itlerinde 
Çiçek Tomurcu u Olu umu

Emel Kaçal , Gökhan Öztürk
Meyvecilik Ara t rma stasyonu, E irdir

Özet
Bu çal ma, 2007 y l  geli me periyodunda, Akça ve Beurre Precoce Morettini armut çe itlerinde, çiçek 

tomurcu u ayr m zaman n n belirlenmesi ve geli im sürecinin incelenmesi amac yla Isparta E irdir ekolojik 
ko ullar nda yürütülmü tür. Çe itlere ait tomurcuk örnekleri may s ay ndan eylül ay na kadar 10’ar günlük 
aral klarla al nm  ve FAA çözeltisi içinde muhafaza edilmi tir. Parafine gömülen tomurcuk örneklerinden 12

m kal nl klar nda boyuna kesitler al nm t r. Safranin ile boyand ktan sonra daimi pr
kesitlerde, meristemde çiçek olu umuna yönelik morfolojik de i imler incelenmi tir. Çe itler aras nda çiçek 
tomurcu u uyar m zaman  bak m ndan farkl l k belirlenmemi tir. Örneklerde ilk morfolojik farkl la ma haziran 
ay n n ikinci yar s nda gözlenmi tir. 

Pyrus communis, çiçek tomurcu u farkl la mas , çiçek kalitesi, kubbe olu umu

Flower Bud Formation in Akça and Beurre Precoce Morettini Pear Cultivars 

Akça ve 
pear cultivars in E irdir region during the growth period. To evaluate the floral bud 

20 m sections were taken using a rotary microtome.

Pyrus communis

Giri
Çiçek uyar m , meyve olu umunun ilk 

a amas d r. Vejetatif tomurcuklarda çiçek 
uyar m  ile ba layan süreç; çiçeklenme, 
tozlanma, döllenme, meyve tutumu ve tohum 
olu umu, büyüme ve hasat ile son bulur (Hirst, 

a açlar nda çiçek 
tomurcu u olu umu, ticari bahçelerin ba ar s n  
önemli ölçüde etkilemesi nedeniyle, özellikle 
kültüre al nan meyve türlerinde hayati bir öneme 

Baz  küçük meyve türleri, dikildikleri y l 
çiçek tomurcu u olu tururken meyve a açlar , 
belli bir büyüklük veya ya a ula ana kadar çiçek 
olu turmazlar. Vejetatif safhadan üretken 
döneme geçi , morfolojik ve fizyolojik olaylar  
içeren bir süreci kapsar (Metzger, 2007). Bu 
süreçte, bitkinin fizyolojik durumunu optimize 

n bahçe uygulamalar , bir sonraki vejetasyon 
dönemi için yeterli meyve üretimi sa lar. Di er 
bir ifadeyle, sonraki y l n verim miktar , vejetatif 

a amadan üretken a amaya geçen tomurcuklar n 
say s na ba l d r. Vejetatif tomurcuklarda çiçek 
tomurcu u yönündeki de i im, k yo unlu u, 
su stresi, fotosentez oran , hormon üretimi ve 
ta n m , ürün yükü, kuvvetli vejetatif geli me, 
anaç tipi (zay f, kuvvetli) ve tomurcuklar n 
sürgün üzerindeki yerle imi gibi içsel ve d sal 
faktörler ile gübreleme (özellikle az
gübreleme), meyve seyreltmesi, e me, bilezik 
alma ve budama gibi bahçe uygulamalar ndan 

Bu dönemde tomurcuklar, çevresel etkilere kar  
oldukça hassast rlar (Hanke ve ark., 2007). 
Örne in, armutta çiçek tomurcu u olu um 
sürecinde a hassasiyet ortaya ç kar. Özellikle 
uzun, kuvvetli a açlarda, meyveli dal bir kez 
gölgelendi inde, onun tekrar verimli hale 
gelmesi zordur. Gölgelenen a açlarda meyveler, 
genellikle küçüktür. Bu nedenle, güne  n n 
taç içine girmesi sa lanmal d r (Elkins ve ark., 
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Çiçek tomurcu u ayr m zaman , üretilen 
çiçeklerin kalitesi üzerinde belirleyici etkiye 
sahip olan tomurcuklar n, dinlenme dönemi 
ba lamadan önce ula acaklar  geli im düzeyini 
belirlemesi nedeniyle büyük öneme sahiptir 
(Marafon ve ark., 2010). Çiçek tomurcu u 
olu um döneminde yap lacak bahçe 
uygulamalar , bir sonraki y l n meyve kalitesi ve 
verimini etkiler. Çiçek tomurcu u ayr m n n 
kritik periyodu boyunca a r  ve uzun süren 
kurakl k, çiçek tomurcu u olu umunu 
engelleyebilir. Hafif su azl n n zararl  bir etkisi 
olmamakla birlikte, sürgün uzunlu unun 
azalmas  nedeniyle çiçek tomurcu u olu umunu 

Pek çok meyve türünde (elma, kiraz, 
eftali, badem, zeytin, ceviz vb.) çiçek 

rcuklar , bir önceki y l vejetasyon 
döneminde olu maya ba lar (Tromp, 2000; 
Engin ve Ünal, 2007; Ünal, 1987; Barut ve 
Ertürk, 2002; Tatl can, 1993). Çiçeklenmeden 
itibaren çiçek tomurcu u ayr m zaman na kadar 
geçen süre tür/çe it ve bölgelere göre farkl l
gösterebilir. Örne in elmada bu süre, Jerseymac 
ve Jonagold elma çe itleri için 50 60 gün olarak 
bildirilmi tir (Kaçal ve Koyuncu, 2010). Elkins 
ve ark. (2007), Kaliforniya ko ullar nda, armutta 
bu dönemin, tam çiçeklenmeden yakla k 60 gün 

y s ortas haziran ba  oldu unu 
bildirmi lerdir. 

Elma, l man iklim meyve türlerinde çiçek 
tomurcu u olu umuna yönelik en fazla 
çal man n yap ld  meyve türlerinden biridir. 
Armutta ise çal malar s n rl  olmakla birlikte 
ço unlukla Asya armutlar nda yap lm t r. 

Bu çal ma, Akça ve B.P. Morettini armut 
çe itlerinde, çiçek tomurcu u ayr m zaman n n 
belirlenmesi ve geli im sürecinin incelenmesi 
amac yla Isparta E irdir ekolojik ko ullar nda 
yürütülmü tür.

Materyal ve Yöntem
Çal mada bitkisel materyal olarak E irdir 

Meyvecilik Ara t rma stasyonu deneme 
parselinde bulunan, Akça ve Beurre Precoce 
Morettini armut çe itlerine ait tomurcuk 
örnekleri kullan lm t r. Örnekler, may s ay ndan 
itibaren eylül ay na kadar 10’ar günlük 
aral klarla al nm  ve preparasyon i lemine 
kadar FAA (90 ml %70’lik etil alkol + 5 ml 
glasiyel asetik asit + 5 ml formaldehit) çözeltisi 
içinde muhafaza edilmi tir. Her dönemde 3’er 

tane olacak ekilde al nan tomurcuk örnekleri, 
A k n ve ark. (1999)’n n bildirdi i yönteme göre 

ne doyurulmu tur. Rotary mikrotom (Leica 
RM 2125 RT) yard m yla 12 m
kal nl klar nda al nan boyuna kesitler, %1 
safranin çözeltisi ile boyand ktan sonra daimi 
preparat haline getirilmi tir. Tomurcuk 
örneklerinde apikal meristemdeki morfolojik 
de i imler incelenerek mikroskop alt nda 
fotograflanm t r.

Bulgular ve Tart ma
Akça çe idinde bir hüzmedeki çiçek say s  

7, B.P. Morettini çe idinde ise 7
Her iki çe itte çiçeklerin açma s ras  d tan 
merkeze do rudur ve çiçekler; 5 taç yaprak, 18
19 erkek ve 5 di i organdan olu ur ( ekil 1). 
Armutta çiçek tomurcuklar , 2 3 ya l  dallarda 
spur ve k sa sürgünler üzerinde yer al r 

çe idinde ise çiçek tomurcuklar n n ço unlu u 
bir ya l  sürgünlerde terminal ol

Elma, kiraz, eftali, erik ve kay s  gibi 
l man iklim meyve türlerinde oldu u gibi 

armutta da çiçek tomurcuklar  bir y l önceki 
vejetasyon döneminde olu maya ba lar (Kaçal 
ve Koyuncu, 2010; Engin ve Ünal 2007; 

estwood, 1995). Çiçekler, daha önce vejetatif 
olan tomurcuklar n apeksinde uyar l r. Hala tam 
olarak bilinmeyen bir süreci kapsayan çiçek 
uyar m ndan sonra apeks bir çiçek tasla na 
organize olmaya ba lad nda fizyolojik 
süreçlerin ba ar l  ad mlar  meyda

ve Westwood (1995), Kaliforniya ko ullar nda 
bu dönemi, tam çiçeklenmeden yakla k 60 gün 
sonra may s ortas haziran ba ; Banno ve ark. 
(1986), Japonya (Tottori) ko ullar nda Nijisseiki 
armut çe idin
(2007), Japonya (Osaka)’da Housui çe idinde, 
haziran ay n n sonu (tam çiçeklenmeden 75 gün 
sonra) olarak bildirmi lerdir. Üzerinde 
çal t m z çe itlerde, vejetatif apeksin üretken 
bir yap ya dönü üne ait morfolojik belirtile
haziran ay n n ikinci haftas nda al nan 
örneklerde gözlenmi tir. Akça ve B.P. Morettini 
armut çe itlerinde çiçek tomurcu u olu um 
zaman , hasattan önce tam çiçeklenmeden 
yakla k 50 60 gün sonraya rastlam t r. 

Her iki çe idin may s ay nda al nan 
cuk örneklerinde, vejetatif meristem dar ve 
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düzdür, üretken yap ya dair herhangi bir geli im 
gözlenmemi tir. Haziran ortalar na do ru ise 
vejetatif meristem yass la arak mikroskobik 
olarak belirgin hale gelmi tir. Temmuz ve 
A ustos aylar na ait örneklerde,
meristemin yan taraflar nda yaprak koltuklar nda 
lateral çiçek meristemlerinin olu tu u 
görülmü tür. Eylül ay  örneklerinde, çiçek 
durumu tasla  belirgindir ( ekil 2). 

Meyve türleri aras nda veya bir türe ait 
çe itler içinde, çiçek tomurcu u olu um zaman , 
hem çevresel hem de genetik farkl l klar 
nedeniyle de i kenlik gösterebilir (Koutinas ve 
ark., 2010). Akça ve B.P. Morettini armut 
çe itleri aras nda çiçek tomurcu u uyar m 
zaman  ve geli imi bak m ndan incelenen 
tomurcuk örneklerinde farkl l k 
edilmemi tir. Marafon ve ark. (2010) ise 2 
subtropik bölgede Packham’s Triumph, Abate 
Fetel and Housui çe itlerinde yapt klar  
çal malarda, çiçek tomurcu u ayr m zaman  
bak m ndan bölgeler aras nda farkl l k 
gözlenmedi ini ancak çe itler aras nda farkl l k 
oldu unu belirlemi lerdir. Housui çe idinde spur 
tomurcuklarda çiçek geli imi di er iki çe ide 
göre daha ileri a amada bulunmu tur. Benzer 
ekilde ayn  a aç üzerindeki farkl  

tomurcuklarda çiçek tomurcu u olu umu farkl  
r. Nitekim Akça ve 

B.P. Morettini çe itlerinde örneklenen tomurcuk 
populasyonu içinde çiçek geli imi e  zamanl  
olarak gerçekle memi tir. Tomurcuklar n 
boyuna kesitleri incelendi inde örneklerin farkl  
geli im dönemlerinde oldu u görülmü tür. 

Sonuç
Üretilen çiçek durumunun kalitesi üzerine 

a açlar nda çiçek tomurcu u olu um zaman , 
dinlenme dönemi ba lamadan önce 
tomurcuklar n ula aca  geli im düzeyinin 
belirlenmesi aç s nda büyük öneme sahiptir. 
Bununla birlikte çiçek olu umunu etkileyen 
faktörlerin de bilinmesi, kültürel uygulamalar n 
optimizasyonu aç s ndan ayr  bir öneme sahiptir. 
Bir tomurcu un çiçek mi yoksa vejetatif 
tomurcuk olup olmayaca n  kontrol eden 
ba l ca faktörün k oldu u bildirilmektedir. Bir 
önceki y l n ürün yükü, su veya besin stresi, 
böcek veya akar zarar  çiçek tormucu u 
olu umunu etkileyen di er faktörlerdir. 

I n çiçek tomurcu u olu umunda 
önemli olmas  nedeniyle armutta gölgelemeye 

neden olabilecek uygulamalardan kaç n lmas  
itekim gölgelenmi  a açlarda çiçek 

tomurcu u olu umu azal rken, olu an 
meyvelerin de genellikle küçük oldu u yap lan 
çal malarla bildirilmi tir. Çiçek tomurcu u 
uyar m zaman nda yap lacak bahçe uygulamalar  
çiçek organlar n n farkl la ma derecesi ve/veya 
çiçek büyüklü ü üzerine etki edece inden, 
meyve büyüklü ünde de önemli rol oynayabilir. 
Bu nedenle a ac n fizyolojik durumunu 
etkileyen, ba ta budama olmak üzere 
çiçeklenmeden itibaren sulama, gübreleme ve 
hastal klarla mücadelede gereken hassasiyetin 
gösterilmesi, meyve elde etmenin ilk a amas  
olan, yeterli çiçek olu umunu sa layaca  gibi 
çiçeklerin kaliteli meyve olu turmas nda da 
ticari öneme sahiptir. 

A k n, M.A., Özeker, E. ve Dolgun., O. 1999. 
Preparasyon tekni i çal malar nda mikrodalg

n mlardan yararlanma imkanlar . III. Ulusal 
Bahçe Bitkileri Kongresi, 14 17 Eylül Ankara. 

Pyrus serotina

Barut, E. ve Ertürk, Ü. 2002. Gemlik zeytin çe idinde 
çiçek tomurcu u farkl la mas  ve geli imi 
üzerine bir ara t rma. Uluda  Üniv. Zir. Fak. 

Engin, H. ve Ünal, A. 2007. Examination of flower 

Pyrus pyrifolia
Cydonia oblonga
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Kaçal, E. ve Koyuncu, F. 2010. Jerseymac ve 
Jonagold elma çe itlerinde çiçek tomurcu u 
farkl la ma sürecinin belirlenmesi. Ege 
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 47 (3): 

Pyrus 

Tatl can, S. 1993. Baz  ceviz çe itlerinde çiçek 
tomurcu u olu umu ve verimlilik özellikleri 
üzerinde ara t rmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enst. 
(Yüksek lisans Tezi), Bornova.

Ünal, A. 1987. Seçilmi  baz  badem klonlar nda 
çiçek tomurcuklar n n morfolojik ayr m 
zamanlar n n saptanmas  ve çiçek organ 
taslaklar n n geli imi üzerinde ara t rmalar. 
DO A 

Çizelgeler ve ekiller

AKÇA

ekil 1. Akça ve B.P. Morettini çe itlerinde çiçek geli imine ait 
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Akça
ekil 2. Geli mekte olan çiçek tomurcu unun mikroskobik görünümü
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znik Yöresinde Yeti tirilen Zeytinlerin Beslenme Durumlar n n

Erdinç Uysal Bar  Albayrak
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Ara t rma Enstitüsü
18 Mart Üniversitesi Lapseki MYO ÇANAKKALE

Özet
Bu çal ma Gemlik çesidi sofral k zeytin yeti tiricili inin yo un olarak yap ld  Bursa ili znik ilçesinde 

topraklar n baz  verimlilik özelliklerini belirlemek amac yla yürütülmü tür. Zeytin bahçelerinden al nan 154 adet 
toprak örne i çal man n materyalini olu turmu tur. Al nan toprak örneklerinde bünye, pH, EC, kireç, organik 
madde, al nabilir fosfor ve de i ebilir potasyum analizleri yap lm  ve sonuçlar  de erlendirilmi tir.

Elde edilen bulgulara göre; toprak örnekleri genel olarak t n ve killi t n bünyeye sahiptir. Kireç içerikleri 
llikle dü ük ve orta  olan topraklar nötr ve hafif alkali karakterlidir. Organik madde miktarlar  genelde orta 

ve yüksek düzeyde bulunmu tur. Zeytin bahçesi topraklar n n al nabilir fosfor içerikleri ço unlukla yüksek 
düzeylerde bulunmu tur. De i ebilir potasyum bak m ndan ise dü ükten yüksek seviyeye kadar de i en 
oranlarda oldu u belirlenmi tir.

Zeytin, Toprak Verimlili i, Gemlik Çe idi

Determ nat on of Nutr t on Status of Olive Grown in Izn k Around By The So l Analys s

Gemlik

Gemlik

Giri
Zeytin ba ta Akdeniz ülkeleri olmak üzere 

Asya, Amerika ve Kuzey Afrika ülkelerinin 
tar m nda ekonomik a rl  bulunan önemli bir 
kültür bitkisidir. Çok y ll k olan ve sürekli ye il 
kalan zeytin a ac n n meyvesi sofral k olarak 
de erlendirildi i gibi yemeklik kaliteli s v  ya  
hammaddesi olarak da de erlendirilir. Türkiye, 
önemli zeytin üreticisi ülkelerden birisi 
konumundad r (Çizelge1). Ülkemiz zeytin 
yeti tiricili i Ege Bölgesinde yo unla m  olup 
bunu Akdeniz ve Marmara Bölgeleri 
izlemektedir. Son y llarda Kuzeydo u v
Güneydo u tar m bölgelerimizde de dikkate 

de er düzeyde yeti tiricilik yap lmaya 
ba lan lm t r. Toplam üretimimizin %35’ini 
sofral k, %65’ini de ya l k üretim 
olu turmaktad r (Çizelge 2).

Zeytin genellikle kireçli, kumlu t nl  ve 
ta l  iyi havalanan topraklarda iyi yeti ir. Taban 
suyu seviyesinin yüksekli ine kar  duyarl d r. 
Yüksek taban suyu kök çürüklü üne neden olur. 
A r topraklarda geli mesi çok zay ft r (Kacar 

De i ik ya taki Memecik zeytin 
a açlar n n budama at klar  ve zeytin ürünü ile 
topraktan kald rd klar  azot, fosfor ve potasyum 
miktarlar n  ara t ran Dikmelik (1984) 1 kg 
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budama art  ile topraktan 5.4 g N, 0.9 g P
O kald rd n  saptam t r. Ara t r c  

1 kg ürün ile ortalama 4.1 g N, 1.4 g P
O kald r ld n  belirlemi tir. Ürün ile 

kald r lan N: P O oran  1.0:0.35:2.4 iken, 
budama art klar yla kald r lan miktar 
1.0:0.24:1.4 eklindedir. 

rget ve ark. (2007) artan düzeylerde 
azotlu gübre uygulamas n n zeytinde verim ve 

incelemek amac  ile yapt klar  
çal mada verim ve kalitenin bir bütün olarak 
de erlendirilmesi ile Memecik zeytin çe idinde, 
beslenme durumuna göre 800 g/a aç N düzeyine 
kadar azot uygulamas  yap labilece i sonucuna 
varm lard r.

Ayd n yöresinde yap lan bir çal ma 
(Ak ll o lu, 1995) sonuçlar na göre yöre 
zeytinlerine ait topraklar n genelde kumlu t nl  
ve t nl  kumlu bünyede, kireç ve pH yönünden 
de i ken oldu u, tuzluluk sorunu bulunmad  
ancak zeytin topraklar n n % 78’inin organik 
maddece yoksul oldu u saptanm t r. 

Sofral k zeytin yeti tiricili inin yo un 
olarak yap ld  Bursa ili Orhangazi ilçesinde 
topraklar n baz  verimlilik özelliklerini 
belirlemek amac yla yürütülen çal mada 
(Albayrak ve ark., 2010) zeytin bahçelerinden 
al nan 312 adet toprak örne i analiz edilmi tir. 
Elde edilen bulgulara göre; toprak örnekleri 
genel olarak t n ve killi t n bünyeli, kireç 
içerikleri genellikle dü ük, toprak reaksiyonu 
nötr ve hafif alkali karakterli, organik madde 
içerikleri orta ve yüksek düzeyde bulunmu tur. 
Zeytin topraklar n n al nabilir fosfor içerikleri 
yeterli ve yüksek de i ebilir potasyum içerikleri 
ise dü ükten yüksek seviyeye kadar de i en 
oranlarda oldu u belirlenmi tir.

yöresinde yeti tirilen Gemlik çe idi zeytin 
a açlar n n makro ve mikro besin elementlerinin 
mevsimsel de i imlerini incelemi ler ve en 
uygun yaprak örne i alma zaman n  Ocak ve 

ubat aylar  olarak belirlemi lerdir. 
Canözer (1983), ürün ça ndaki a açlara 

mas n , Katkat (1994) ise 25 50 kg/a aç 
ürün veren a açlara 700

O uygulanmas n  
önermi lerdir.

Bu çal man n amac  ço unlukla sofral k 
olarak tüketilen Gemlik çe idi zeytinliklerin 
yeti tiricili inin yo un oldu u Bursa ili znik 
ilçesinde zeytin bahçe topraklar n n baz  fiziksel 
ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi ve 
mevcut sorunlar n ortaya konmas d r.

Materyal ve Yöntem
Bursa ilinde zeytin yeti tiricili inin yo un 

oldu u znik ilçesinden 2000 2010 y llar  
aras nda Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Ara t rma Enstitüsü Bitki Besleme ve Toprak 
Verimlili i laboratuvar na üreticiler taraf ndan 
getirilen 154 adet toprak örne i materyal olarak 
kullan lm t r. 

Toprak örnekleri, Kacar (1994)’ n 
bildirdi i ekilde analize haz rlanm , bünye, 
saturasyon %’sine göre (Gediko lu 1990), pH, 

–su kar m nda cam elektrotlu pH 
metre ile (Anonim, 1981), elektriki geçirgenlik 
ayn  kar mda EC metre ile ölçülmü tür. % 
Kireç; Ça lar (1958)’e göre Scheibler 

Black yöntemine göre 

al nabilir fosfor, Olsen ve ark. (1954) taraf ndan 
bildirilen yönteme göre, de i ebilir potasyum, 1 

, belirlenmi tir.

Tart ma ve Sonuç
Gemlik yöresinde zeytin yeti tirilen 154 

adet bahçeden al nan toprak örneklerinin baz  
fiziksel ve kimyasal özelliklerine 
sonuçlar  Çizelge 3’de ve bu sonuçlara ait 

erler 
Çizelge 4’de verilmi tir. Toprak örneklerinin 
baz  fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait 
s n fland rmalar  ise Çizelge 5’te verilmi tir. 

Saturasyon yüzdesine göre belirlenen 
analizler sonucunda yap lan s n fland rmada 
(Gediko lu 1990) toprak örnek
98,7’sinin killi t n ve  t n bünyeli, sadece % 
1,3’ünün  killi bünyeye sahip olduklar  
anla lm t r.
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Kumlu t ndan killi t na kadar de i ik 
bünyeli topraklar n yeti tiricilik için uygun 
oldu unu bildiren Çolako lu (1985)’na göre 
al nan örneklerin büyük ço unlu unun toprak 
bünyesi aç s ndan zeytin yeti tiricili ine uygun 
oldu u görülmektedir. Killi bünyeye sahip 
%1,3’lük k sm n görece olarak a r bünyeye 
sahip olmas  zeytin için istenmeyen bir özeliktir 

8.80 aras nda 
de i mektedir. Buna göre yap lan 
de erlendirmede (Eyüpo lu 1999) topraklar n, 
% 1,3’ü hafif asit, % 16,2’si nötr, % 79,9’u hafif 
alkalin % 2,6’s  kuvvetli alkalin reaksiyondad r. 
Buna göre topraklar n büyük ço unlu u hafif 

bulunmu tur. Zeytinden 
yeterli verim al nabilmesi için toprak pH’s n n 

8 aras nda olmas  istenir (Çolako lu 1985). 
Zeytin yeti tiricili i yap lan alanlarda yüksek pH 
ya sahip topraklarda toprak pH’s n n 
dü ürülmesinde yarar vard r. Toprak pH’s n n 
8’in üzerine ç kt  alanlarda pH dü ürülmelidir, 
bu amaçla ba ta toz kükürt olmak üzere çe itli 
uygulamalar yap lmal  ve gübreleme 
materyalleri seçilirken fizyolojik asit karakterli 
gübreler tercih edilmelidir (Genç 1998).

Elektriki iletkenlik de erleri yönünd
incelendi inde (Dellavalle 1992) bahçelerden 
al nan topraklar n yakla k % 98,2’si hafif tuzlu 
ya da tuzsuz s n fa girmi tir, bu nedenle 
bahçelerde herhangi bir tuzluluk problemi 
olmad n  söyleyebiliriz.

Topraklar n, % 13’ü az, % 48,1’i orta ve 
’u yüksek ve çok yüksek düzeyde 

(Anonim 1985) organik madde içermektedir. 
Türkiye topraklar  genel olarak organik maddece 
yoksuldurlar. Yakla k % 64’ü çok az ya da az 
miktarda organik madde içermektedir 
(Güçdemir 2006). Ak ll o lu (1995),  Ayd n 
yöresinde zeytinde yapt  bir çal mada organik 
madde bak m ndan yetersizlik oran n  %78 
olarak belirlemi tir. Çal man n yap ld  alanda 
görece olarak organik madde içeriklerinin 
yüksek oldu u söylenebilir.  

Topraklar kireç içerikleri yönünden 
de erlendirildi inde (Ça lar 1958) %70,12’sinin 
dü ük ya da çok dü ük kireç içerdi i 

görülmektedir. Bunun yan nda % 23,4’ü orta 
seviyede kireç içerirken yaln zca %6.5’inde 
kireç yüksek düzeyde bulunmu tur. Kireçli 
topraklarda yeti tiricili inde sorun olmad  

acar ve Katkat 1999) zeytinin bölge 
topraklar n  dikkate ald m zda kireç yönünden 
s n rland r c  bir durum olmad n  ifade 

Al nabilir fosfor bak m ndan topraklar 
de erlendirildi inde (Olsen ve ark., 1954) % 
73,4 gibi büyük bir k sm n n fosfor içeriklerinin  
yüksek düzeyde olduklar  görülmektedir. Bunun 
yan nda %17,5’i orta seviyede fosfor içerirken 
yaln zca %9’luk k sm  dü ük fosfor içeri ine 
sahiptir (Çizelge 5). 

Baz  bahçelerde fosfor içerikleri çok 
yüksek seviyelerde belirlenmi tir (Çizel
Bölge üreticileriyle yap lan görü melerde 
fosforlu gübreyi fazla kullanma e iliminde 
olduklar  gözlemlenmi tir. Bu da fosforlu 
gübrelemenin gere inden fazla yap ld nda 
topraklarda birikim olabilece ini gösterir. Zeytin 
ürünü ve budama art klar yla
kald r lan besin maddesi oranlar  incelendi inde 
0.24 birim fosfora kar l k 1.0 birim azot, 1.4 
birim potasyum kald r lmaktad r (Dikmelik 

De i ebilir potasyum içerikleri 0,11
aras nda de i en zeytin bahçelerinin 

% 20,1’i dü ük ve çok dü ük, % 24,7’si orta ve 
iyi, % 55,2’si yüksek ve çok yüksek düzeyde 
potasyum içermektedir (Pizer 1967).

Potasyum zeytin için çok önemli bir 
elementtir. Zeytin yapraklar n n K içeri i ile 
ürün aras nda pozitif korelasyon bulunmaktad r 

ark. 1964). Bu yüzden potasyum 
eksikli i olan bahçelerde potasyum eksikli ini 
gidermek için a ac n ya na ve verim durumuna 
göre topraktan potasyumlu gübre uygulamas  
yap lmal d r (Canözer 1983, Katkat 1994). 
Bunun yan nda gübreleme de dikkatli olunmal  
opraklarda yüksek potasyum birikiminin önüne 

geçilmelidir. 

Yöresinde Gemlik Çe idi Zeytin Yeti tirilen 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Dünya zeytin üretiminde önde olan 5 ülkenin üretim miktarlar  

Çizelge 2. 2005 2009 dönemine ait a aç say s , sofral k ve ya l k zeytin üretimi 
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Çizelge 3. Zeytin Bahçelerine Ait Topraklar n Baz  Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçlar

Ö
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Çizelge 3’ün devam

Örnek Elektriki letkenlik Al nabilir Fosfor De i ebilir 
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Çizelge 3’ün devam

Örnek Elektriki letkenlik Al nabilir Fosfor De i ebilir 
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Çizelge 3’ün devam

Örnek Elektriki letkenlik Al nabilir Fosfor De i ebilir 

Çizelge 4. Analiz sonuçlar na ait minimum, maksimum
ortalama de erler.

Toprak Özellikleri De erler De erler De erler

Al nabilir P (mg kg
De i ebil
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Çizelge 5. Toprak örneklerinin baz  fiziksel ve kimyasal 
özelliklerine göre s n fland r lmas  

Toprak Özelli i S n r 
De eri De erlendirme

(%, Gediko lu 
T nl
Killi T nl

(Eyüpo lu 1999) Nötr

Yüksek tuzlu

(%, Ça lar 1958)

Çok Dü ük
Dü ük

Yüksek
Çok Yüksek

Çok az

Yüksek
Çok Yüksek

Al nabilir P 
Çok Dü ük
Dü ük

Yüksek

De i ebilir K 
Çok Dü ük
Dü ük

yi
Yüksek
Çok Yüksek
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Kivide Fidan Geli imi ile Vejetatif Geli me Parametreleri Aras ndaki li kiler 

Burhan Öztürk em Özcan , Ahmet Öztürk
Gaziosmanpa a Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
Ondokuz May s Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal ma, kivide fidan geli imi ile vejetatif geli me parametreleri aras ndaki ili kiyi belirlemek amac yla 

Samsun ekolojik ko ullar nda 2005–2007 y llar  aras nda yürütülmü tür. Çal mada, 2 farkl  anaç çap na (5.00–
–9.00 mm) sahip olan çö ür anaçlar kullan lm t r. Anaçlar, yongal  göz a  metodu ile 4 farkl  

dönemde (durgun a lar 1 Eylül–15 Eylül; sürgün a lar 1 May s–15 May s) a lanm t r. Fidan geli imi sürgün boy 
ve çap ölçümlerinin büyüme periyodu boyunca takip edilmesiyle belirlenmi tir. En iyi sürgün boy ve çap geli imi, 
durgun dönem a lar ndan 1 Eylül a  döne 9.00 mm anaç çap na sahip bitkilerden elde edilmi tir. 
Kivide vejetatif geli me parametreleri aras ndaki en yüksek ili ki yaprak say s  ile toplam yaprak alan  (r=0.931) ve 
sürgün boyu ile yaprak say s  (r=0.925) aras nda tespit edilmi tir. Ara t rman n sonucunda kivide kaliteli fidan 
üretimi için anaç çap  kal n olan bitkilere durgun dönemde a  yap lmas n  önerebiliriz. 

Kivi, fidan geli imi, a  dönemi, anaç çap , yongal  göz a s

– –

:

Giri

yöntemlerle kolay ço alt labilen bir türdür (Sale, 

Günümüzde modern meyvecilik anlay na göre 
birçok türde anaç kullan m  yayg n hale gelmi tir. 
Bu uygulamalarda, meyve türlerinin geni  alanlara 
adaptasyonun sa lanmas  ve anac n di er 
etkilerinden yararlanmak amaçlanmaktad r. Art k 
kendi kökü ve gövdesi üzerinde standart çe itlerin 
klasik tarzda yeti tirilmesi büyük oranda ortadan 
kalkm t r. Bu nedenle a  ile ço altman n önemi 

artm t r. Bununla birlikte  kivide  anaç  kullan m  
henüz çok yayg n de ildir. 

Kivide tohumdan ç kan bitkilerin yakla k 
olarak % 80’inin erkek, % 20’sinin di i 
bireylerden olu maktad r. Bu yüzden,  kivide 
generatif yöntemlerle ço altma anaç üretimi ve 
slah çal malar nda kullan lmaktad r. Tohumdan 

ç kan bitkilerin cinsiyeti çiçeklenme dönemine 
r tam olarak bilinmemektedir. Gençlik 

k s rl  döneminin uzun olmas ndan dolay  
üreticilere, bu bitkilerin meyve üretiminde direkt 
olarak kullan lmas  tavsiye edilmemektedir. 
Generatif yöntemlerle elde edilen bitkilerin 
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üretimde kullan lmas  için, cinsiye
bilinen erkek ve di i bireylerden al nan göz veya 
kalemlerle a lama yap lmaktad r (Zenginbal ve 
Özcan, 2003). Generatif ço altman n sak ncal  
yönleri yan nda avantajl  yönleri de vard r. 
Tohumlar n çimlenmesi ile elde edilen bitkiler 

i ve bol saçak kök yaparlar. Kivi gibi kök 
yap s  toprak üstü organlar na göre zay f olan ve 
toprakta bol suya ihtiyaç gösteren türlerde kök 
yap s  çok önemlidir. Bu yüzden tohumdan elde 
edilen bitkiler kura a daha dayan kl d r (Samanc , 

). Ayr ca, tohumdan yeti tirilen bitkilerin kök 
sisteminin derinlere gitmesi, bitkinin topra a daha 
iyi tutunmas n  ve topraktan maksimum düzeyde 
istifade etmesini sa lamaktad r. Bu yüzden, a  ile 
ço alt lan fidanlar çelikle ço alt lanlara tercih 

ve Özcan, 2000a; Cangi ve 
slam, 2003).

Kivinin vejetatif ço alt lmas nda kullan lan 
a , çelik, dald rma ve doku kültürü gibi 
yöntemlerden (Sale, 1985; Lawes, 1992) a  ve 
çelikle ço altma en fazla kullan lan yöntemlerdir. 
Çelikle fidan üretiminde, h zl ve k sa zamanda 
çok fazla fidan üretilebilirken, kök yap s n n zay f 
geli mesi önemli bir dezavantaj d r (Diaz 

yöntemlerden a  ile ço altma cinsiyeti 
belirlenmi , kök yap s  kuvvetli ve çevre artlar na 

dayan kl  fidanlar elde edildi i için daha 
avantajl d r. Ancak, fidan üretiminde a  ile 
ço altma, çelikle ço altmaya göre daha uzun 
süreye ihtiyaç duymaktad r.  

Göz ve kalem a lar nda ba ar  birçok 
faktöre ba l d r. Bu faktörleri anaç ve kalem 
aras nda meydana gelen a  uyu mazl  , bitki tür 
ve çe idi, genetik yap , a lama s ras ndaki veya 
sonras ndaki s cakl k de erleri, a lama zaman , 
ço altma teknikleri, anac n yara yerini 
iyilile tirme ba ar s , kimyasal maddeler, virüsler, 
böcek zararlar , hormonlar, besin elementleri, a  
kalemlerinin seçimi, a  kalemi alma zaman , 
muhafazas  ve a lama becerisi eklinde ifade 

ark., 1990; Y lmaz, 1992; 

Ülkemizde kivi yeti tiricili ine ilginin 
artmas na ba l  olarak kivi fidan na olan talep her 
geçen gün artmaktad r (Zenginbal, 2007). Bu 

amaçla, çal mam zda fidan geli imi ile vejetatif 
geli me parametreleri aras ndaki ili kinin ortaya 
konmas  ve daha k sa sürede daha kaliteli 
fidanlar n elde edilebilmesi amaçlanm t r.

ateryal ve Yöntem

Denemede anaç materyali olarak, Hayward 
kivi çe idinin tohumlar ndan elde edilen çö ür 
bitkiler kullan lm t r. Ara t rma, 2005–
y llar  aras nda Samsun’un Merkez ncesu 
Mahallesi’nde (Kuzey:41°22’, Do u:36°10’, 
Rak m:182 m) bir üretici bahçesinde 
yürütülmü tür. 

Samsun, Orta Karadeniz bölgesinde yer 
almaktad r. Orta Karadeniz bölgesi l man iklimin 
özelliklerini ta maktad r. Uzun y llar n ortalama 
verileri esas al nd nda ya lar n sonbahar 
aylar nda daha yo un oldu u görü
Ayr ca ilkbahar ve yaz aylar nda dü en ya  
miktar  da oldukça fazlad r (Anonim, 2007). 
Yöntem

Hayward kivi çe idinden al nan tohumlar 
40 gün boyunca buzdolab nda bekletildikten sonra 
Nisan ay  içinde dere kumu + toprak + ah r 
gübresi kar m
ekilmi tir. Tohumlar çimlenip bitkiler 3 yaprakl  
olunca ekim topra yla ayn  özelliklere sahip 
toprakla doldurulmu  20x34 cm ebatlar ndaki 
siyah plastik torbalara a rt lm t r. Geli en 
bitkiler Kas m 2004 tarihinde torbalardan a
aktar lm t r. Ancak 1–15 Eylül 2005 tarihlerinde 
yap lan durgun dönem a  uygulamalar  torbalarda 
yap lm  ve bu a l  bitkiler Kas m 2005’de 
araziye aktar lm t r.

Çal mada a  gözleri Hayward çe idinin 
kalemlerinden al nm t r. Durgun dönemde 

p lan a lar için kalemler a lama i leminin 
yap laca  gün, a  uygulamas ndan yakla k 1–
saat önce al n rken sürgün a lar için a  kalemleri 
bitkiler k  dinlenme döneminde iken ( ubat 
ay n n 3.haftas nda) al nm  ve  a  zaman na 

C’de muhafaza edilmi tir (Y lmaz, 

Ara t rmada yongal  göz a  metodu 
kullan lm t r. A  i lemleri durgun ve sürgün a  
olarak iki dönemde yap lm t r. A  i lemleri



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

Zenginbal ve Özcan (2000b)’ n bildirdikleri 
tarihler dikkate al narak; durgun dönemde 1–

ylül ve sürgün dönemde 1–15 May s olarak 
belirlenmi tir.  Anaç çaplar  ise 5.00–

–9.00 mm olmak üzere iki gruba ayr lm t r. 
A lama i lemleri tek bir a c  taraf ndan 
yap lm t r. Ara t rmada a a da belirtilen 
özellikler incelenmi tir.
Sürgün Boy (cm) ve Çap Geli imi (mm)

Her bir tekerrürde süren a lardan seçilen 5 
bitkide sürgün uzunlu u 5 cm’ye ula t ktan sonra 
15 gün aral klarla belirlenmi tir. Durgun dönemde 
yap lan a lar için ölçümler 1 Haziran tarihinden 
itibaren, sürgün dönemde yap lan a lar için 
ölçümler ise 1 Temmuz tarihinden itibaren 
yap lm t r.   
Yaprak Say s  (adet)

Sürgün boy ve çap ölçümü yap lan 
bitkilerdeki yapraklar n vejetasyon periyodu 
sonunda say lmas yla belirlenmi tir. 
Toplam Yaprak Alan  (cm

Büyüme ürgün üzerinde 
meydana gelen toplam yaprak say s n n, ortalama 
yaprak alan  ile çarp lmas yla bulunmu tur. 
Yaprak alan  ölçümleri dijital planimetre (

) ile ölçülmü tür. 
Ara t rma tesadüf parselleri deneme 

desenine göre düzenlenmi tir. Çal ma 2005–
–2007 a  dönemlerinde

sürgün a  dönemlerinde) yap lm t r. Her 
uygulama 3 tekerrürlü ve her tekerrürde toplam 20 
bitki olacak ekilde düzenlenmi tir. Denemeden 
elde edilen verilerin de erlendirilmesi ve baz  
grafiklerin çiziminde “M CROSOFT OFF CE 
2003 EXCEL” program  ve  “SPSS 10.0” paket 
program  kullan lm  ve “Duncan Çoklu 
Kar la t rma Testi” uygulanm t r. ekillerde 
verilen hata çubuklar  %5 önem seviyesine göre 
yerle tirilmi tir. 

Bulgular ve Tart
Ara t rmada fidan geli imi, sürgün boy ve 

çap geli iminin büyüme periyodu boyunca 
ölçülmesiyle belirlenmi tir. Ayr ca fidan geli imi 
ile vejetatif geli me parametreleri (sürgün boy, 
sürgün çap, yaprak say s , ortalama ve toplam 

yaprak alan ) aras ndaki ili kiler de ortaya 
konulmaya çal lm t r.  
Sürgün Boy Geli imi 

Farkl  anaç çap  ve a  dönemleri 
bak m ndan kivi’de sürgün boyunun deneme 
y llar na göre vejetasyon periyodu boyunca 
geli imi ekil 1 2’de gösterilmi tir. 

Tüm a  dönemlerinde sürgün bo
olarak 45. güne (15 Temmuz) kadar h zl  bir art  
gösterirken, bu ölçüm tarihinden sonra 1 May s 
a  dönemindeki 7.01–9.00 mm anaç çap na sahip 
a l  bitkiler hariç sürgün geli im h z nda 
yava lama görülmü tür. Ara t rman n ilk y l nda 

– 1 May s a  döneminden en yüksek 
sürgün boyu (147.6 cm) elde edilmi tir ( ekil 1). 
kinci y l (2006–2007) sürgün boy geli iminde 

durgun a lar sürgün a lara göre daha iyi sonuç 
vermi tir. Durgun a larda birinci y ldaki gibi 
sürgün boyu 45. güne kadar (15 Temmuz) çok 
h zl  art  göstermi , ancak ölçümün 60. gününden 
itibaren (1 A ustos) sürgün boyu çok yava  bir 
art  göstermi tir. Sürgün a larda ise sürgün a  
dönemlerinde yava  bir geli me tespit edilmi , 
ilerleyen zamanlarda azalan bir art  göstermi
kinci deneme y l nda en uzun sürgün boyu (142.9 

cm) 15 Eylül a  döneminde 7.01–9.00 mm anaç 
çap na sahip a l  bitkilerden elde edilmi tir.
Ölçüm al nan bitkilerde en dü ük sürgün boyu 
(25.3 cm) bu deneme y l nda 1 May s a  
döneminde 5.00– naç çap na sahip a l  
bitkilerden elde edilmi tir ( ekil 2). Tüm a  
dönemlerinde ilk 15 günlük periyotta çok h zl  bir 
art  gözlenirken, ilerleyen zamanlarda büyümede 
azalan bir art  tespit edilmi tir ( ekil 1–

Her iki y lda da en uzun sürgün boyu 7 –
9.00 mm anaç çap na sahip a l  bitkilerden elde 
edilmi tir. Her iki y ldaki durgun a larda sürgün 
boyundaki art , ölçümün 90. gününden (1 Eylül) 
sonra çok az yâda hiç olmam t r. Sürgün a larda 
ise art lar dü ük h zla da olsa devam etmi tir. 

ark., (1999) yenidünyada anaç çap  kal n 
–15.00 mm) olan bitkilerden, anaç çap  ince 

–9.99 mm) olanlara göre daha iyi sürgün 
boyu elde ettiklerini bildirmi lerdir. Sürgün boy 
geli imi üzerine a  dönemlerinin etkisi olmu tur. 
Birinci y l verilerine bak ld nda sürgün 
geli iminin, sürgün dönemde yap lan 
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uygulamalarda iyi sonuç vermesine ra men, ikinci 
y lda durgun dönem uygulamalar  daha iyi sonuç 
vermi tir ( ekil 1–

Ara t rmada, sürgün boyunda a  sürme ile 
ba layan h zl  art  ilerleyen dönemlerde 
yava layan bir art  izlemi  bir noktada ise boy 
art  durmu tur ( ekil 1–
sürgün boyunun büyümenin ba lang c nda h zl  
bir art  gösterdi ini, vejetasyon periyodunun 
ilerlemesiyle geli menin yava lad n  

Sürgün boyunda meydana gelen 
durgunlu u apikal dominansiye ba layabiliriz. 
Eri  (1990) tepe tomurcu u hâkimiyetinin sürgün 
geli imine etki eti ini bildirmektedir. Ka ka 
(1968) tomurcuk faaliyetinin kök faaliyeti ve 
iklim faktörlerine ba l  oldu unu bildir
Genel olarak bakt m zda durgun dönem 
uygulamalar nda daha iyi sonuçlar elde edilmi tir. 
Durgun dönemde meydana gelen a lamalarda 
sürgün boyunun en uzun de eri vermesinde 
vejetasyondan tam yaralanman n yan nda, anaç ile 
kalem aras ndaki kayna man n, dolay s yla da 
kallüslenmenin do rudan etki etti ini 
söyleyebiliriz. Schafer (1982), anaç ve kalemin 
birle me bölgesindeki olu an kallusün derecesine 
göre meydana gelen sürgün uzunlu unun 
de i ebilece ini bildirmektedir. ark.,

anaç ile göz aras ndaki 
kayna man n k a kadar tamamen sa land n  
bunun neticesinde erken dönemde yap lan a larda 
yan dal say s  ve uzunlu unun artt n  

A  dönemlerinde 1 Eylül 
tarihinden 15 May s tarihine gidildikçe sürgün 

azalma meydana geldi i tespit edilmi tir. 
Ka ka (1968); ilkbaharda sürme ile beraber 
sürgün boyunda meydana gelen h zl  art n 
bitkide depo maddelerinin kullan m  ile ilgili 
oldu unu bildirmektedir. Nitekim Zenginbal 
(1998) erken dönemde yap lan uygulamalar n 
sürgün boy geli imi bak m ndan daha iyi sonuçlar 
verdi ini bildirmektedir. ark.,
(2007) kivide en iyi sürgün geli iminin 15 
A ustos, 1–15 Eylül a  dönemlerinde 
sa lanaca n  bildirmi lerdir. ark.
(1998)’n n kivide, ark. (2005)’n n 
elmada,  Bolat (1995)’ n kays larda yapm  
oldu u a  çal mas nda en uzun sürgün boyunun 

erken dönemde yap lan uygulamalardan elde 
edildi i bildirilmektedir. Zenginbal ve ark.,
(2005) kivide 1 Mart’ta yapt klar  a larda 130.16 
cm sürgün boyu elde ettiklerini bildirmi lerdir. 
P rlak ve Bolat (1997) Trabzon hurmas nda 

–165.7 cm aras nda sürgün uzunlu u elde 
etti ini bildirmektedir. ark.,

ark., (1992) sürgün boyunun anaç 
kalem aras ndaki birle menin doku düzeyinde 
anatomik ve fizyolojik olarak kayna mas na ba l  
ortaya ç kmakta oldu unu, topraktaki su ve besin 
maddesine göre ekillendi ini bildirmi lerdir. 
Sürgün Çap (mm) Geli imi

Farkl  anaç çap  ve a  dönemleri 
bak m ndan kivi’de sürgün boyunun deneme 

llar na göre vejetasyon periyodu boyunca 
geli imi ekil 3 4’de gösterilmi tir.
Ara t rmada sürgün çap geli imini
amac yla sürgün boy geli iminde oldu u gibi 
durgun a larda 1 Haziran’da, sürgün a larda ise 
1 Temmuz’dan itibaren 15 günlük aral klar ile 15 
Ekim tarihine kadar ölçümler yap lm t r. Tüm a  
dönemlerinde büyüme periyodu boyunca sürgün 
çap  genel olarak 60. güne kadar h zl  art  
göstermi , bu zamandan sonra genel olarak çap 
geli imi azalan h zda devam etmi tir. 

sürgün çap n n büyümenin ba lang c nda 
h zl  bir art  gösterdi ini bildirmi tir. A  
dönemlerinden 1 Eylül tarihinden 15 May s 
tarihine gidildikçe sürgün çap  de erlerinde 
azalma meydana geldi i tespit edilmi tir. 
lkbaharda a  sürme ile beraber bitkinin

geli meye ba lad , bunun sonucunda da geli me 
periyodu uzun olanlar n k sa olanlara göre bitkinin 
geli me periyodundan daha iyi faydaland  
söylenebilir. 

Sürgün boyunun aksine çap geli iminde her 
iki y lda da durma olmam  ve çok azda olsa 
art lar devam etmi tir. Yine sürgün boy 
geli iminde oldu u gibi sürgün çap geli imindeki 
art  a  sürmesinin ba lang c nda h zl  olmu tur. 
Ancak sürgünlerde uç tomurcu unun dormant 
hale gelmesiyle sürgünlerde boy art  
gözlemlenmezken çapta art  gözlemlenmi tir 

ekil 3 ve 4). Sürgün çap nda meydana gelen bu 
art , bitkide kök ve yaprak faaliyetinin devam  
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birikimine ba layabiliriz. Ka ka (1968) bitkilerde 
sürgün büyümesi apikal dominansiye ba l  olarak 

tivitenin ve kök 
büyümesinin devam etti ini bildirmektedir. 
Birinci deneme y l nda 1 May s’taki 7.01–
mm anaç çap na sahip a  uygulamas ndan en iyi 
çap geli imi (9.99 mm) elde edilirken, ikinci 
deneme y l nda ise 15 Eylül’deki 7.01–
anaç çap na sahip a  uygulamas ndan maksimum 
çap geli imi (10.70 mm) elde edilmi tir ( ekil 3 

A  sürmesiyle birlikte I. y l (2005–
–7.00 mm anaç çap na sahip bitkilerde 1 

Eylül’de yap lan a larda sürgün çap geli imi 75. 
güne (15 A ustos) kadar en iyi geli imi 
göstermi tir. Bu tarihten sonra en iyi çap geli imi 

–9.00 mm anaç çap na sahip bitkilerde 1 
May s a  döneminden yap lan a lardan elde 
edilmi tir. Ancak, en dü ük çap geli imi 15 May s 
a  döneminde 5.00–7.00 mm anaç çap na sahip 
a l  bitkilerden elde edilmi tir ( ekil 3).

Ara t rman n II. y l nda (2006–
yüksek çap geli imi, durgun dönemde 7.01–
mm anaç çap na sahip bitkilerde 1–15 Eylül 
tarihlerinde yap lan a lardan (s ras yla 10.05 mm 
ve 10.11 mm) elde edilirken, 1 May s dö

–7.00 mm anaç çap na sahip a l  bitkilerde en 
dü ük çap geli imi (3.82 mm) elde edilmi tir 
( ekil 4). Ara t rmada kal n anaç çap na sahip 
a l  bitkilerden daha kal n sürgün çap  elde 
edildi i tespit edilmi tir. Nitekim Polat ve ark.,

enidünyada anaç çaplar  10.00–
–9.99 mm olanlara göre daha 

iyi sürgün çap  verdi ini bildirmektedirler. Yine  
ark., (1998) kay s da 2 ya l  çö ür 

anaçlar n n 1 ya l  anaçlara göre daha iyi sürgün 
çap  verdi ini tespit etmi lerdir.

Genel olarak bakt m zda a  dönemleri ve 
anaç çaplar  sürgün çap geli imi üzerine etki 
etmi tir. 7.01–9.00 mm anaç çap na sahip a l  

–7.00 mm anaç çap na sahip a l  
bitkilere göre daha iyi sürgün çap  elde edilmi tir. 

ark., (2005) kivi’de 1 Mart’ta 
yapt klar  a larda 9.09 mm sürgün çap  elde 
etmi lerdir. P rlak ve Bolat (1997) Trabzon 
hurmas nda yapt  a lamalardan 10.20–
mm aras nda sürgün çap  elde etti ini 

Ara t rmada durgun dönem 
ygulamalar ndan daha iyi sürgün çap geli imi 

elde edilmi tir. Sürgün çap art lar  büyümenin 
ba lang c nda daha h zl  olurken, ilerleyen 
dönemlerde art lar azalan art  eklinde devam 
etmi tir ( ekil 3 ve 4). Nitekim Bolat (1995) 
kays da erken dönemde yap lan uygulamalardan 
en iyi sürgün çap n n elde edildi ini 
bildirmektedir. lkbaharda erken dönemde yap lan 
uygulamalar sürgün çap  geli imi bak m ndan 
daha iyi sonuçlar vermektedir (Zenginbal, 1998). 

ark. (2007) kivide en iyi sürgün çap 
geli iminin 15 A ustos, 1–15 Eylül a  
dönemlerinde sa lanaca n  bildirmektedir.  

ark., (1998)’n n kivide, ark.,
(2005)’n n elmada en iyi sürgün çap n n erken 
dönemde yap lan uygulamalardan elde edildi i 
bildirmi lerdir. Sing ve Sing (1988) a  
uygulamalar n n daha erken zamanlarda yap lmas  
ile radyal olarak büyümede en iyi geli imin elde 
edilebilece ini bildirmi leridir. 
Vejetatif Geli me Parametreleri Aras ndaki 
li kiler

Kivide fidan geli imi ile vejetatif geli me 
parametreleri aras nda pozitif yönde çok önemli 
ili ki tespit edilmi tir. Vejetatif geli me 
parametrelerinden yaprak say s  ile toplam yaprak 
alan  (r=0.931**) ve sürgün boyu ile yaprak say s  
(r=0.925**) aras nda en yüksek ili ki tespit 
edilmi tir. Ara t rmada sürgün boyu ve çap , 
ortalama veya toplam yaprak alan ndan ziyade 
yaprak say s yla daha yüksek ili kili bulunmu tur 
(Çizelge 1). Bununla birlikte ortalama yaprak 
alan  ve yaprak say s n n bir sonucu olarak toplam 
yaprak alan  da kivide bitki geli imiyle önemli 

i kilidir. Y lmaz (2004) en fazla yaprak 
say s  ve sürgün boyuna sahip a l  bitkilerden en 
yüksek sürgün çap n  elde etti ini bildirmi tir. 
Boyac  ve ark., (2009) patl canda genotipe göre 
de i mekle birlikte yaprak say s  ile bitki boyu 

gövde çap geli imi ile bitki boyu 
(r =0.59) aras nda da pozitif yönlü do rusal bir 
ili kinin oldu unu bildirmektedir. 
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Sonuç
amsun ekolojik ko ullar nda yapm  

oldu umuz ara t rmam zda, kivide en iyi fidan 
geli iminin sa land  a  dönemi ve anaç çap  
belirlenmeye çal lm t r. Ara t rmada a  dönemi 
olarak en iyi sürgün boy ve çap geli iminin elde 
edildi i 1 Eylül’ü, anaç çap  olarak ise 7.01–
mm anaç çap na sahip çö ür bitkilerin seçilmesini 
önerebiliriz. Ayr ca durgun dönemde yap lan 
a larda 
bir zararlanman n giderilebilmesi için sürgün 
dönemde 1 May s döneminde anaç çap  kal n olan 
bitkilere a lar n yap lmas  önerilebilmektedir.  
Benzer çal malar n farkl  ekolojilerde ve daha 
farkl  anaç çap na sahip bitkilerde yap lmas  ile 
daha kesin sonuçlar elde edilebilir. 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge. 1 Kivide vejetatif geli me parametreleri aras ndaki korelasyonlar

Sürgün Boy Sürgün Çap Yaprak Say s Ortalama Yaprak Alan

Sürgün Çap

Yaprak Say s

Alan
**: Parametreler aras ndaki korelasyonlar 0.01 düzeyinde önemlidir
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ekil 1.  A  sürgün boyunun 2005–2006 vejetasyon periyodu boyunca geli imi
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Global Elma Endüstrisinde Çe it E ilimleri

F. P nar Öztürk , Dilek Karamürsel , Gökhan Öztürk
Sar su
Meyvecilik Ara t rma stasyonu Müdürlü ü

Özet
Çe it geli tirme, elma talebini art rmada, mü teriye farkl  ürün alternatifleri sunarak elma sat ndan daha 

yüksek gelir elde etmede kullan lan önemli bir argumand r. Çe itlerin popülaritesi, tüketici tercihlerine ba l  
olarak ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye hatta zamana göre de i im gösterir. Global elma endüstrisinde 
gelecekte de fidanl klarda, bahçelerde, paketleme ve depolama faaliyetlerinde ve perakende raf nda, çe itler 
aras ndaki bu yar n sürmesi beklenmektedir.

Elma, Çe it

Giri
Global anlamda elma üretiminden daha 

fazla gelir elde edebilmek, çok iyi analiz 
edilmesi ve planlanmas  gereken kritik bir 

nudur. Analiz ve planlaman n yönü hedef 
pazara göre belirlenmelidir. Kimi pazarlar için 
fiyat, kimileri içinse ürün farkl la t rma, mü teri 
talebini belirlemede en önemli kriterlerdir. 
Geli mekte olan ülkelerde dü ük gelir, meyve 
için gizli bir talep olu turur. Bu ülkelerde elma 
tüketiminin artmas ; tüketici gelirlerindeki 
yükseli , elma fiyatlar ndaki dü ü  ya da her 
ikisinin birlikte de i mesi ile mümkündür. 
Arz n n art r lmas  ile fiyatlar n dü mesi, 
istenilen bir durum gibi görülebilir. Ancak di er 

e türlerinde oldu u gibi elma için de talep 
elastikiyetinin dü ük oldu u unutulmamal d r. 
Piyasadaki ürün bollu u, elma fiyatlar n  
dü ürebilir ve dü ük fiyatlar, i letmecileri elma 
üretmekten vazgeçirebilir, bu durumda ise arz 
tersine döner. Elma arz n n art r lmas  
noktas nda, artan dünya nüfusu bir ç k  noktas  
olarak görülebilir. Ancak dünya nüfusundaki 
önemli art n, geli mekte olan ülkelerde olaca  
tahmin edilmektedir. Artan nüfus, bu ülkelerdeki 

Ki i Ba na Geliri daha da dü ürebilece inden, 
a arz n  art rma fikri daha iyi analiz 

edilmelidir. Ayn  zamanda ya lanan Avrupa 
nüfusunun azalan elma tüketimi de arz art n n 
önündeki di er bir sorundur. Bu nedenle global 
elma endüstrisinde ileri ülkeler, arz  art rmaktan 
kaç n rlar. ili, Yeni Zeland
gibi Güney Yar mküre ülkeleri içinse durum 
biraz daha farkl  olmakla birlikte, depolama 
teknolojilerindeki geli meler, bu ülkeler için bile 
elma arz n  art rmay  tehlikeli k labilir. Ticarete 
konu olan elman n yar s ndan fazlas , düny
nüfusunun 1 5’inin ya ad  geli mi  ülkeler 
taraf ndan tüketilmektedir (Anonim 2011a). Bu 
ülke mü terilerinin talepleri ise kriz zamanlar  
d nda, piyasadaki elmalar n fiyat ndan ziyade 
daha özel ürünlerden yanad r. Elma 
endüstrisinde ileri ülkeler, pazardaki paylar n  
korumak ve geli tirmek için tüketici tercihlerinin 
ön planda oldu u, mü teri odakl  üretim ve 
pazarlama tekniklerine yönelmi lerdir. Global 
elma endüstrisinde mevcut konumunu korumak 
ya da güçlendirmek, sürekli de i en tüketici 

i kar layabilmekle yak ndan ili kilidir. 
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Çe it geli tirme, elma talebini art rmada, 
mü teriye farkl  ürün alternatifleri sunarak elma 
sat ndan daha yüksek gelir elde etmede 
kullan lan önemli bir argumand r. Yeni 
ürünlerin, ayn  ürünü tüketmekten b km
mü terilerin ilgisini çekece i ve daha fazla fiyat 
üstünlü ü sa layaca  dü ünülür. 
Zelanda’da slah edilen ve geli tirilen Jazz çe idi 
elman n ortalama 2,7 $/kg’dan sat l rken 
Braeburn’ün 1,1; Fuji’nin 1,9; Gala’n n 
1,7$/kg’dan sat lmas , bu 
duruma çarp c  bir örnektir. Dünyada, yeni 
çe itlerin geli tirilmesine olan ilgi, özellikle de 
Güney Yar mküre’de devam etmektedir. Elma 
üreticisi ülkeler, çe itlerini yeniden gözden 
geçirmekte ve pazara göre üretim yap s nda 
de i ikli e gitmektedir. Çe itlerin popülaritesi, 
tüketici tercihlerine ba l  olarak ülkeden ülkeye, 
bölgeden bölgeye de i im gösterir. Örne in; AB 
üyesi ülkelerden Almanya’da iki renkli (Elstar, 
Jonagold gibi), Çekoslavakya’da k rm z  ya da 
sar  çe itler (Golden Delicious gibi) popülerdir 
(Lieberz ve ark, 2008). Yine AB elma üretiminin 
% 80’ini üreten 5 ülkede (Polonya, talya, 
Fransa, Yunanistan ve spanya), bask n çe itler 

olmakla birlikte, ticari üretim 25 çe itle 
yap lmaktad r. talya, Fransa ve spanya Golden 
Delicious çe idinin; Polonya Idared ve Jonathan 
çe itlerinin en büyük üreticileridir (Krautgartner 
ve ark., 2010). Ayn  ülkenin farkl  bölgelerinde 
de çe itlerin popülaritesi farkl  olabilmektedir. 
Genel olarak güneydeki tüket
kuzeydekilere göre daha tatl  çe itleri tercih 
ederler. Bununla birlikte tüketicilerin çe it 
tercihleri de zaman içerisinde de i im gösterir. 
Bruille ve Barritt (2005), ABD’nin en büyük 
elma üretim bölgesi olan Washington’da, 1991 
y l nda Red Delicious’ n üretimdeki pay n n % 
70’e yak n iken bugün % 35 civar nda oldu unu 
bildirmi lerdir. Red Delicious’ n yerini Fuji, 
Gala ve daha küçük miktarda Braeburn alm t r. 

çe itlerinden olu an yeni alanlar da vard r.
Esasen elma çe itlerinin üretimdeki paylar n , 
tüketici tercihlerinin yönü belirler. Uluslararas  
bilgi ak , farkl  elma çe itlerinin 
popülaritesinde çok büyük bir etkiye sahiptir 
(O’Rourke, 2003). Geli tirilen yeni çe itler için 
yap lan reklam ve promosyon çabalar n n tümü, 
ilgi ve merak uyand rarak tüketici tercihini bu 

yöne kayd rabilmek içindir. O’Rourke (2008), 
elma çe itlerini;

· Geleneksel çe itler (Red Delicious, 

· Yeni büyük çe itler (Gala/ Royal Gala, 

· Bölgesel ya da yerel çe itler (s n rl  
üretim alanlar nda ticari olarak yeti tirilen 
Idared, Lobo, Tsugaru, Mutsu gibi çe itler),

· Yeni çe itler (pazarlanmaya yeni 
ba lan lan Honeycrisp, Cameo, Jazz gibi klüp 
çe itler) eklinde grupland rm , dünya elma 
üretiminin % 80’ini, elma ticaretinin hemen 
hemen tamam n  gerçekle tiren 35 ülkede 
üretilen çe itlerin miktar ve paylar n  ortaya 
koymu  ve 2015 y l  için bu çe itlerin 
üretimlerini tahmin etmi tir. 

çe itlerin (Red 

s ralamadaki yerleri de i mese ve üretimleri 
halen artma e iliminde olsa da üretimdeki 
paylar n n azalaca  tahmin edilmi tir (Çizelge 
1). O’Rourke (1993), bu çe itlerin 1990 y l nda 
üretimdeki paylar n n (s ras yla) % 24,6; 23,3; 
8,9 oldu unu bildirmi tir. Yeni büyük çe itlerin 

Jonagold/Jonagored) üretimdeki paylar n n ise 
üretim miktar  ile birlikte artaca  tahmin 
edilmi tir. Elma endüstrisinde önde gelen 
ülkelerdeki yeni plantasyonlarda, yeni çe itlerin 
kullan m  gittikçe artmaktad r. Bunun yan nda 
ekolojinin elverdi i ülkelerde daha yeni 
çe itlerle bahçe tesisleri de artmaktad r. 
Örne in; Hollanda’da üretimin % 10’u daha 
yeni çe itlerle yap lmaktad r. AB içeri

çe itlerin üretimdeki paylar  artmaktad r 

Lady, Honeycrisp, Jazz gibi daha yeni çe itlerin 
üretimdeki paylar n n artaca n  tahmin 
edilmi tir (Çizelge 1). Dünya elma endüstrisinde 
bask s  hissedilen Çin’in önümüzdeki y llarda da 
elma çe itlerinin da l m nda etkili olaca  
kesindir. Scott ve ark. (2010), Çin elma 
üretiminin % 70’inin Fuji çe idi ile yap ld n , 
üretilen di er çe itlerin; Gala, Meiba, Red 

icious, Qinguan ve Guoguang oldu unu 
bildirmi lerdir. Ara t r c lar, ülkeye giri ine izin 
verilmeyen fakat pazarda s kl kla bulunabilen ve 
tüketicilerin daha yüksek fiyatlar ödemeye 
gönüllü olduklar  Gala ve Granny Smith 
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çe itlerinin gelecekte ülkede popül
olabilece ini söylemi lerdir. Önemli üretim 
bölgelerinde yeni tesis edilen plantasyonlarda 
Gala, oldukça popüler bir çe ittir (O’Rourke, 
2003). Üretimini halen geleneksel çe itlerle 
sürdüren Türkiye, bu yar ta oldukça gerilerde 
kalm t r. Fuji, Gala, J
çe itlerine ilgi artmakla birlikte Türkiye elma 
üretiminin % 85’den fazlas  geleneksel ve yerel 
çe itlerle yap lmaktad r (Anonim, 2011). Bu 
durum daha çok; iç piyasadaki yüksek elma 
fiyatlar  ve yerel pazarlar n geleneksel çe itlere 

n talebi nedeniyle üreticilerin çe it 
de i tirmeye s cak bakmamalar ndan 
kaynaklanmaktad r.

Elma endüstrisinde çe it de i tirme adeta 
bir moda ak m  gibidir. Her geçen gün slah 
programlar  ile pek çok yeni çe it 
geli tirilmektedir. SweeTango, Piñata, Jazz

and Ambrosia son y llarda geli tirilmi  
çe itlerden baz lar d r.

Önümüzdeki y llarda fidanl klarda, 
bahçelerde, paketleme ve depolama 
faaliyetlerinde ve perakende raf nda, çe itler 
aras ndaki yar n sürmes
Bununla birlikte çe idin, elma talebini art rmada 
tek ba na etkili olabilece ini dü ünmek do ru 
de ildir.  Günümüz pazar ko ullar nda ithalatç , 
toptanc  ve perakendecilerin; bu meyvelerin 
nas l üretildi i, pazar için nas l topland na 
yolla pazarland na) yönelik ilgileri ve ISO 
9000 ve HACCP protokolü gibi üretimi 

artmaktad r. gücü sorunu, su ve arazi k s tlar , 
azalan do al enerji kaynaklar n n fiyatlar ndaki 
art , döviz kurlar ndaki dalgalanmalar, olas  
ekonomik krizler, gelecekte elma endüstrisini 
bekleyen pek çok tehlikeden bir kaç d r. 

üphesiz, mevcut durumlar n  ve iç 
dinamiklerini iyi analiz ederek, endüstrilerini 
ça n gereklerine uygun olarak geli tirmi  ve 

uluslararas  pazara entegre olmu  ülkeler, bu 
tehlikelere kar  daha avantajl  konumda 
olacaklard r. 

Eri im: Ocak 2011.

Eri im: Aral k 2011.
Anonim, 2011b. Nüfus, E itim, Tar m. Türkiye 

statistik Kurumu, Ankara. 
www.tüik.gov.tr/veribilgi.doc, Eri im: Aral k 

—

O’Rourke, D., 1993. The World Apple Marketing. 

O’Rourke, D., 2003. World Production, Trade, 

O’Rourke, D., 2008. World Apple Review, 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1.  Önemli elma çe itlerinin üretimleri

ÇE T ADI
Üretim 

Miktar ndaki 
De i im (%)

Üretim 
Miktar  Üretimdeki 

Pay  (%) S ralama
Üretim 
Miktar  Üretimdeki 

Pay  (%) S ralama

Di er çe itler
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Starking Delicious ve Golden Delicious Elma Çe itlerinin Kimyasal 
Kompozisyonu De i imi Üzerine Anac n Etkisi

Ferhad Murado lu ttalip Gündo du , Hüsameddin Ünsal , efik Tüfenkçi
Yüzüncü Y l Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
Yüzüncü Y l Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Özet
Bu çal mada, Starking D elma çe itlerinin kimyasal kompozisyonu de i imi 

üzerine anaç ve çe idin etkilerinin incelenmesi amaçlanm t r. Bu amaçla ayn  ko ullarda yeti en M9 ve Çö ür 
anaçlar  üzerine a lanm  Starking Delicious ve Golden Delicious elma çe itlerinden dokuz farkl  dönemde 
al nan meyve örneklerin kimyasal kompozisyonu (N, P,K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu ve Mn) de i imi incelenmi tir. 
Çe itlerde en fazla Azot miktar  bulunurken bunu s ras yla K, Ca, P, Mg, Fe, Cu, Mn ve Zn takip etmi tir. 

zot, Fosfor, Demir, Çinko, Bak r ve mangan miktar  M9 anac  üzerine a l  starking çe idinde yüksek 
bulunurken, Potasyum, Kalsiyum ve magnezyum miktar  çö ür anac  üzerine a l  Golden çe idinde daha yüksek 
bulunmu tur. Toplam kalsiyum miktar  ise çö ür anac  üzerine a l  starking çe idinde daha yüksek 
bulunmu tur. Yap lan analizler sonuçlar na göre dokuz dönem boyunca al nan meyve örneklerdeki kimyasal 
kompozisyon de i iminin anaç ve çe itler aras nda istatiksel olarak önemli farkl l klar n oldu u ve bu dönemler 
boyunca kimyasal kompozisyonun düzensiz bir da l m gösterdi i belirlenmi tir.

Elma, anaç, çe it,  makro

Giri  
Elma, ülkemizde en s k tüketilen 

meyvelerden biridir. Ülkemiz 2.782.370 bin 
uk elma üretimi ile Çin (31.684.445 bin/ton) 

ve ABD’den (4.514.880 bin/ton) sonra 3. s rada 
yer almaktad r (FAO, 2009). Elma, 
monosakaritler, mineraller vitamin C ve do al 

içermesinden dolay  insan beslenmesinin ön
bir k sm n  olu turmaktad r. Meyve ve sebzeler 
do al antioksidanlar n temel kayna d r. Meyve 
ve sebzeler aras nda en yüksek antioksidan 

seviyesine sahip meyvelerden biride elmad r 
(Chinnici ve ark., 2004). Meyvelerin içerdi i 
antioksidanlardan dolay , düzenli meyve 
tüketiminin kardiyovasküler hastal k riskini 
azaltt  ve belirli kanserleri önledi i 

ra men, meyve kalitesinin temel olarak çe it ve 
genotipe ba l  olmas n n yan nda farkl  taç 
olu turan anaçlarda meyve kalitesi üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir. Elma için bir çok 
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ticari anaç olmas na ra men, ticari elma 
üretiminde kullan lan en yayg n bodur anaç M9 
anac d r. Tüm dünyada hem tek gövdeli hem de 
ara anaç olarak kullan lan bodur M9 anaçlar  
elma çö ür anaçlar n n yakla k %25
büyüklü ünde bir taç olu turur (Akça, 2000). 
Anaçlar n, meyve olgunla mas , erken ürüne 
yatmas , meyvenin mineral kompozisyonu, 
organik asit, eker, antioksidan içeri i, a ac n 
taç geli imi, çiçeklenme, verim, meyve kalitesi 
ve büyüme gücüne do rudan etkisi vard r 

ne, 1994; O uz ve ark., 2011). 

bile ik içeri i üzerine birçok ara t rma 
bulunmas na ra men elman n mineral içeri i, 
anaç ve çe idin mineral madde de i imi üzerine 
etkisini belirleyen çok az çal ma 
bulunmaktad r.

çal ma ile dönemsel olarak iki farkl  
anaç (Çö ür ve M9) üzerine a lanm  iki elma 
çe idindeki (Starking Delicious ve Golden 
Delicious) mineral madde de i imi üzerine anaç 
ve çe idin etkisinin belirlenmesi amaçlanm t r.

Materyal ve Yöntem
Bu çal ma, Yüzüncü Y l Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Ara t rma ve 
Uygulama Bahçesinde yeti tiricili i yap lan 16 
ya ndaki çö ur (generative) ve M9 (vejetatif) 
anac  üzerine a l  Starking Delicious ve Golden 
Delicious elma çe itleri üzerinde yürütülmü tür. 
Örnek al m döneminde, yakla k 0.5 kg meyve 
örne i sabah n erken saatinde çö ür ve M9 anac  
üzerine a l  Starking Delicious ve Golden 
Delicious çe itlerine ait a açlar n güney 
k sm ndan al nm  ve örnekler plastik po etlere 
konularak analiz yap la 20Cº‘de derin 
dondurucuda muhafaza edilmi tir. Al nan 
örneklerden kimyasal kompozisyonlar n 
belirlenmesinde, bir blender yard m yla bütün 

kâ d ndan geçirilerek meyve suyu elde 
edilmi tir. Bütün analizlerde e
meyve suyu kullan lm t r. Meyve suyundaki 
azot miktar n n tayini için Kjeldahl (Nx6.25) 
metodu kullan lm t r (AOAC, 1990). Ayr ca 
meyve suyundaki kimyasal kompozisyonlar n 

sülfürik

kar m  ile ya  yakma yöntemi kullan lm t r 
(Kaçar, 1972). K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu ve Mn 
miktarlar ; farkl  lamba ve farkl  dalga boylar  
kullan larak Atomik Absorbsiyon 
Spektrofotometre ile okuma yap larak 
belirlenmi tir. Fosfor içeri i ise Vanado molibdo 
fosforik sar  renk metodu kullan larak 
Spektrofotometre’de belirlenmi tir. Okuma 
de erleri azot için %, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu 
ve Mn için Ppm olarak sunulmu tur. statiksel 

program  kullan larak, tek yönlü varyans analizi 
yap lm  ve ortalamalar n kar la t r lmas  için 
Duncan çoklu kar la t rma testi uygulanm t r.

Bulgular ve Tart ma
Ara t rmada yer alan çe it/anaç 

kombinasyonuna ait dönemsel mineral madde 
içeriklerinin de i imi Çizelge 1, 2, 3, 4 ve 5’de 
verilmi tir. Bu çal mada elma suyunun içerdi i 
en yüksek mineral maddenin Azot oldu u 

magnezyum, Demir, Bak r, mangan ve çinko 
izledi. Bitkilerde, yüksek verim ve eker 

çal mam zda çö ür anac  üzerine a l  Starking 
çe idinde %0.097 0.241 aras nda de i irken M9 
anac  üzerinde % 0.199
edildi. Çö ür anac  üzerine a l  Golden 
çe idinin azot miktar  % 0.097
anac  üzerinde ise %0.086

ildi. Starking ve golden çe itlerinin hem 
Çö ür hemde M9 anac  üzerinde dönemsel azot 
miktarlar  istatiksel olarak önemsiz bulunmas na 
kar n, Starking ve golden çe itleri aras nda 
önemli istatiksel farklar bulundu (Çizelge 1). 

belirlenmesi üzerine yap lan önceki 
çal malarda, farkl  çe itlerde azot miktar n n 

0.837 (Campeanunve ark., 2009), farkl  
anaç ve çe itlerde 0.24 0.45, (Küçükyumuk ve 
Erdal, 2009), Golden ve Starking çe itlerinin 

0.28 (Mordo an 
ve Ergun, 2002) aras nda de i ti i 
bildirmi lerdir. 

Azot ve fosfor aras ndaki denge 
meyvelerin kalite ve eker birikimini belirler. 
Çal mam zda fosfor içeri i çö ür anac  
üzerinde starking çe idinde 43
anac  üzerinde ise 20 233 ppm aras nda tespit 
edilmi tir. Golden çe idindeki fosfor içeri i ise 
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çö ür anac nda 43 120 ppm, M9 anac nda 18
106 ppm olarak bulunmu tur. Buldu umuz 
sonuçlar daha önce elmada yap lan çal malarla 
uyum göstermektedir (Küçükyumuk ve Erdal, 

o an ve Ergun, 2002
Starking çe idinde, M9 anac  üzerindeki 

fosfor içeri i çö ür anac  üzerindeki fosfor 
içeri inden daha yüksek bulunmu tur. Starking 
ve golden çe it kombinasyonunda çe itler 
aras nda fosfor içerikleri bak m ndan istatiksel 

) önemli farkl l klar tespit 
edilmi  ve Starking çe idinin fosfor içeri i 
golden çe idinden daha yüksek bulunmu tur. 
Ayr ca starking çe idinde Çö ur/Anaç 

farkl l klar tespit edilirken, golden çe idinde 
Çö ur/Anaç kombin
farkl l klar tespit edilmemi tir (Çizelge 1)

Elmalar n üzün süre depolanmas  üzerine 
etkili olan potasyum miktar  starking çe idinde 
çö ür anac nda 530.23
anac nda 109.05
belirlenmi tir. Golden çe idinde ise çö ür anac  
üzerinde 497.28 1833.68 ppm, M9 anac nda 

911.70 ppm olarak bulunmu tur. Hem 
starking hemde golden çe idinde potasyum 
miktar na anac n etkisi önemli bulunarak 
Starking ve Golden çe it kombinasyonunda 
potasyum içeri ini istatiksel ol
önemli oldu u belirlenmi tir (Çizelge 2).

Dönemsel olarak incelenen meyvelerde 
bulunan önemli elementlerden biri olan 
kalsiyum içerikleri çö ür anac  üzerinde 143.65

(Golden) aras nda bulunurken M9 anac  
üzerinde 92.13
186.05 ppm (Golden) aras nda bulunmu tur.

Baz  ara t r c lar elman n kalsiyum 
miktarlar n  meyve etinde 5000

10000 ppm (Mordo an ve 
Ergun, 2002), farkl  çe itlerde 4.0

nriquez ve ark., 2010), ve elman n farkl  
k s mlar nda 0.90
ark., 2001) aras nda tespit etmi lerdir. Kalsiyum 
miktarlar  benzer çal malarla örneklik 
göstermekle birlikte kalsiyum miktarlar  üzerine 
anaç ve çe idin etkisi istatiksel olarak önemsiz 
bulunmu tur (çizelge 2)

Bu çal mada Magnezyum miktar n n 
dönemsel de i iminde yaln z Golden çe idinde 
çö ür anaç kombinasyonunda önemli bir 

farkl l k gösterdi i belirlenmi tir. Magnezyum 
miktar n n çe it baz nda istatiksel olarak öneml
olmad  belirlenmi tir (Çizelge 3).

ve Mn içeriklerinden en fazla Fe bulundu. Zn, 
Cu ve Mn içerikleri s ras yla Starking çe idinde 
çö ür anac  üzerinde 2.26

anac  üzerinde 3.44
1.76 ppm olarak bulunmu tur. Golden 

çe idinde ise çö ür anac  üzerinde 3.16

bulunurken M9 anac  üzerinde 1.51
1.16 ppm aras

bulunmu tur. ncelenen dönemlerdeki hem 
Starking hem de Golden çe itlerinde çö ür ve 
M9 anac  üzerinde Zn ve Cu içeriklerinin önemli 
farkl l k gösterdi i buna kar n Mn içeriklerinin 
istatiksel olarak önemsiz oldu u belirlendi. 
Starking Delicious çe idinin çö ür ve M9 anac  
üzerindeki Fe içeri inin önemsiz bulunmas na 
kar n Golden Delicious çe idinde Fe içeri i 
önemli (P<0.001) düzeyde bulunmu tur.

Toplam Azot, Fosfor, Demir, Çinko, 
Bak r ve mangan miktar  M9 anac  üzerine a l  
Starking çe idinde yüks
Potasyum, Kalsiyum ve magnezyum miktar  
çö ür anac  üzerine a l  Golden çe idinde daha 
yüksek bulunmu tur. Çö ür anac  üzerine a l  
starking çe idinde ise toplam kalsiyum miktar  
daha yüksek bulunmu tur.

Çö ür ve M9 anac  üzerine a l  Sta
ve Golden elma çe itlerinin N, P, K, Ca, Mg, Fe, 
Zn, Cu ve Mn içeriklerinin elmalarda yap lan 
önceki baz  çal malarla uyum gösterirken 
baz lar ndan ise dü ük bulunmu tur (Gorinstein 
ve ark., 2001; Morgan ve Ergün, 2002; 
Küçükyumuk ve Erdal., 2009; C

Bitkiler taraf ndan al nan besin elementi 
kompozisyonu üzerine toprak ve pH’n n önemli 
derecede etki etti i bilinmektedir. Örne in 
asidik topraklarda Cu ve Mn al m  artarken 
bunun aksine kireçli topraklarda Fe al m  
azalmaktad r. Bunlarla birlikte elman n çe idi 
üzerine farkl  ekoloji, toprak, örnek al nma 
zaman , meyvede örnek al nan k s m ve 
kullan lan anaç etki edebilir. Çal mam zdaki bu 
farkl l klar bu nedenlerden kaynaklanmaktad r. 



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

Sonuç
Bu çal man

miktarlar n n çö ür ve M9 anac  üzerine 
a lanm  Starking Delicious ve Golden 
Delicious çe idinde mineral madde miktarlar n  
önemli düzeyde etkilendi i, N, Ca ve Mn 
miktarlar n  etkilenmedi i ayr ca ve Starking 
/Golden çe it komb
ve Mn içeriklerinin önemli düzeyde etkilendi i, 
Ca, Mg, ve Zn içeriklerinin ise etkilenmedi i 
sonucuna var ld .

Akça, Y., 2000. meyve türlerinde kullan lan anaçlar. 
(Çeviri Editor: Roy C. Rom; Robert F. Carlson) 

smanpa a Üniversitesi Bas mevi Tokat.

maturation of “redhaven “ peach. J. Am. Soc. 

Campeanu, G., Neata, G., Darjansch . 2009. chemical 

–

spx. (Eri im: Eylül 2011)

“suncrest”). Sci. Hortic. 107:36

Trakhtenberg, S., Màrtín

J. Agric. Food Chem.,49 –

fruit minerals concentrations influence “hass” 

Kaçar Bitki ve topra n kimyasal 
II. Bitki analizleri Ank. Ünv. Zir. 

Fak. Yay. 453. Uygulama K lavuzu, 155 Ankara 

Küçükyumuk, Z., Erdal, ., 2009. Anaç ve çe idin 
elman n mineral beslenmesine etkisi. Süleyman 
Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 

term orchard performance of “redhawen” peach 

Mordo an, N., Ergun, S., 2002. Golden ve starking 
elma çe itlerinin eker içerikleri ve bitki besin 

olan ili kileri. Ege Üniversitesi, 

O uz, H.I., Ta , T., Murado lu, F., 2011 
performance of ‘granny smith’ and ‘fuji’ 

antioxsidant capacity and phenolic contents n 

04. The ncrease in human 

–



Tü
rk

iy
e 

VI
. U

lu
sa

l B
ah

çe
 B

itk
ile

ri 
Ko

ng
re

si 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

01
1,

 
an

lu
rf

a 
 Ç

iz
el

ge
le

r 
ve

 
ek

ill
er

Ç
iz

el
ge

 1
. Ç

ö
ür

 v
e 

M
9 

an
ac

 ü
ze

rin
e 

a
l 

St
ar

ki
ng

 D
el

ic
io

us
 v

e 
G

ol
de

n 
D

el
ic

io
us

 e
lm

a 
çe

itl
er

in
in

 N
(%

) v
e 

P 
(p

pm
) i

çe
rik

le
ri.

Ç
ö

ür
Ç

ö
ür

Ç
ö

ür
Ç

ö
ür

0.
17

9±
0.

11
ab

0.
29

7±
0.

27
a

0.
26

7±
0.

08
a

0.
08

6±
0.

26
c

95
±0

.0
5b

c
22

9±
0.

33
a

43
±0

.0
3d

88
±0

.2
8a

b
0.

24
1±

0.
31

a
9±

0.
31

b
0.

18
6±

0.
16

b
0.

21
0±

0.
30

ab
79

±0
.1

9b
c

21
7±

0.
27

a
93

±0
.0

7a
b

10
6±

0.
10

a
0.

22
4±

0.
26

a
0.

19
6±

0.
02

0.
09

7±
0.

06
c

0.
21

4±
0.

34
ab

43
±0

.0
3b

c
20

0±
0.

20
a

12
0±

0.
10

a
18

±0
.0

3c

0.
17

8±
0.

07
ab

0.
19

5±
0.

06
b

0.
13

9±
0.

13
bc

0.
10

0±
0.

20
bc

22
3±

0.
33

a
±0

.4
7a

87
±0

.1
7a

bc
33

±0
.0

7b
c

0.
27

3±
0.

23
a

0.
27

7±
0.

22
a

0.
12

5±
0.

30
bc

0.
15

4±
0.

54
ab

c
18

0±
0.

20
a

22
9±

0.
49

a
49

±0
.0

9d
68

±0
.1

8a
bc

0.
23

1±
0.

36
a

0.
25

6±
0.

11
a

0.
12

0±
0.

30
bc

0.
14

3±
0.

33
ab

c
15

4±
0.

44
ab

23
1±

0.
21

a
53

±0
.0

5c
d

59
±0

.0
9a

bc

.1
85

±0
.5

5a
b

0.
24

7±
0.

08
ab

0.
14

6±
0.

36
bc

0.
14

2±
0.

12
ab

c
90

±0
.1

5b
c

23
3±

0.
32

a
65

±0
.1

0b
cd

89
±0

.2
9a

b
0.

19
9±

0.
53

ab
0.

19
9±

0.
04

b
0.

10
2±

0.
07

c
0.

23
4±

0.
44

a
17

8±
0.

33
a

22
7±

0.
22

a
77

±0
.1

7b
cd

39
±0

.0
9b

c
0.

09
7±

0.
08

b
0.

19
8±

0.
02

b
0.

11
4±

0.
18

bc
±0

.3
6a

bc
62

±0
.0

1b
22

4±
0.

26
a

75
±0

.0
5b

cd
51

±0
.0

2a
bc

öd
öd

öd
öd

Ç
ö

ur
/M

9
Ö

D
Ö

D
Ö

D

A
yn

 h
ar

f i
le

 g
ös

te
ril

en
or

ta
la

m
al

ar
 a

ra
sn

da
 is

ta
tis

tik
i o

la
ra

k 
fa

rk
 y

ok
tu

r (
 

Ö
d

is
ta

tik
se

l o
la

ra
k 

ön
em

siz
di

r.



Tü
rk

iy
e 

VI
. U

lu
sa

l B
ah

çe
 B

itk
ile

ri 
Ko

ng
re

si 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

01
1,

 
an

lu
rf

a 
 Ç

iz
el

ge
 2

. Ç
ö

ür
 v

e 
M

9 
an

ac
 ü

ze
rin

e 
a

l 
St

ar
ki

ng
 D

el
ic

io
us

 v
e 

G
ol

de
n 

D
el

ic
io

us
 e

lm
a 

çe
itl

er
in

in
 K

 v
e 

C
a 

(p
pm

) i
çe

rik
le

ri.

Ç
ö

ür
Ç

ö
ür

Ç
ö

ür
Ç

ö
ür

64
2.

78
±1

7.
78

cd
17

9.
25

±4
.2

5c
d

17
88

.0
8±

8.
08

b
45

4.
83

±0
.8

5f
16

9.
58

±0
.4

0d
99

.5
0±

0.
40

h
15

2.
45

±0
.3

5d
8±

0.
18

h
62

8.
65

±4
.6

6d
17

5.
95

±2
.1

6d
49

7.
28

±2
.2

8
91

1.
70

±1
.6

9a
14

6.
95

±0
.3

1g
11

8.
60

±0
.6

0f
13

3.
95

±0
.7

5e
13

2.
80

±0
.4

0d
65

2.
38

±5
.3

8c
13

0.
98

±2
.9

8e
f

11
67

.0
0±

7.
00

e
65

9.
75

±0
.7

7b
14

3.
65

±0
.2

3h
23

7.
75

±0
.7

5a
15

6.
00

±0
.9

6c
18

6.
05

±0
.0

5a
68

6.
60

±2
.6

0b
13

5.
79

±5
.7

9e
83

6.
35

±3
.6

5g
20

1.
55

±1
.0

4
18

0.
00

±1
.0

0b
18

8.
03

±0
.0

3d
11

9.
00

±0
.2

0g
12

2.
40

±0
.3

6e
80

9.
75

±8
.7

5a
12

4.
24

±3
.2

4f
58

6.
28

±4
.2

8h
44

3.
45

±0
.4

5g
15

5.
07

±1
.0

7f
11

6.
62

±0
.5

2g
11

4.
05

±0
.0

5h
97

.2
7±

0.
26

g
53

0.
23

±5
.2

3e
9.

05
±1

.0
5g

11
22

.7
5±

6.
75

f
30

6.
35

±0
.3

5h
17

6.
53

±0
.3

0c
92

.1
3±

0.
13

13
0.

83
±0

.6
3f

11
8.

30
±0

.3
0f

53
5.

63
±6

.6
3e

18
7.

35
±0

.9
5b

c
16

44
.2

5±
5.

25
c

63
6.

28
±2

.1
7c

17
8.

58
±0

.5
8b

15
1.

83
±0

.8
0e

19
5.

53
±0

.1
3b

82
.2

5±
0.

25
79

3.
38

±3
.3

8a
19

5.
28

±2
.2

8a
b

.7
3±

4.
73

d
48

4.
08

±1
.0

8e
19

6.
93

±0
. 8

3a
20

9.
73

±0
.7

9c
13

4.
98

±0
.3

8e
14

7.
50

±0
.6

0c
65

6.
00

±6
.0

0c
19

8.
66

±0
.8

6a
18

33
.6

8±
5.

68
a

55
6.

15
±2

.0
5d

16
5.

18
±0

.1
8e

21
5.

72
±0

.5
6b

38
3.

88
±0

.1
9a

15
2.

90
±0

.3
0b

Ç
ö

ür
/M

9
Ö

D
Ö

D
Ö

D
A

yn
 h

ar
f i

le
 g

ös
te

ril
en

 o
rta

la
m

al
ar

 a
ra

sn
da

 is
ta

tis
tik

i o
la

ra
k 

fa
rk

 y
ok

tu
r (

 
Ö

d
is

ta
tik

se
l o

la
ra

k 
ön

em
siz

di
r.



Tü
rk

iy
e 

VI
. U

lu
sa

l B
ah

çe
 B

itk
ile

ri 
Ko

ng
re

si 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

01
1,

 
an

lu
rf

a 
 Ç

iz
el

ge
Ç

ö
ür

 v
e 

M
9 

an
ac

 ü
ze

rin
e 

a
l 

St
ar

ki
ng

 D
el

ic
io

us
 v

e 
G

ol
de

n 
D

el
ic

io
us

 e
lm

a 
çe

itl
er

in
in

 M
g 

ve
 F

e 
(p

pm
) i

çe
rik

le
ri.

Ç
ö

ür
Ç

ö
ür

Ç
ö

ür
Ç

ö
ür

96
.8

0±
0.

40
f

71
.4

8±
0.

18
f

14
1.

20
±0

.2
0c

80
.8

3±
0.

18
c

7.
74

±0
.4

4c
10

.0
0±

0.
04

b
3.

16
±0

.1
6a

4.
37

±0
.0

5e

10
1.

95
±0

.3
0d

69
.7

8±
0.

28
g

10
1.

85
±0

.4
6f

80
.7

8±
0.

22
c

11
.0

4±
0.

04
a

5.
92

±0
.0

5e
2.

55
±0

.0
5b

1.
51

±0
.0

1h

95
.6

8±
0.

38
f

5±
0.

15
c

13
4.

40
±0

.3
0d

75
.4

5±
0.

06
e

10
.9

8±
0.

08
a

3.
44

±0
.0

1h
1.

43
±0

.0
4e

5.
30

±0
.1

0c

99
.8

3±
0.

53
e

18
4.

55
±0

.3
5a

83
.4

5±
0.

22
h

65
.6

8±
0.

02
g

3.
63

±0
.0

3e
13

.9
2±

0.
33

a
1.

35
±0

.0
5e

2.
48

±0
.0

4g

11
3.

03
±0

.9
5b

11
0.

67
±0

.2
7c

11
4.

87
±0

.3
7e

78
.7

2±
0.

03
d

0.
04

±0
.0

5b
9.

33
±0

.0
3c

3.
14

±0
.0

4a
3.

26
±0

.0
3f

11
5.

75
±0

.6
7a

50
.4

8±
0.

39
h

79
.9

0±
0.

31
63

.4
0±

0.
10

h
6.

71
±0

.1
1d

8.
89

±0
.0

9d
1.

76
±0

.0
1d

3.
12

±0
.0

2f

11
7.

25
±0

.2
5a

11
2.

37
±0

.2
9b

14
6.

88
±0

.3
3b

68
.8

3±
0.

05
f

6.
59

±0
.1

9d
10

.3
2±

0.
07

b
2.

07
±0

.0
7c

4±
0.

06
d

10
5.

60
±0

.2
0c

10
4.

82
±0

.2
7d

92
.2

0±
0.

15
g

93
.3

0±
0.

15
b

2.
26

±0
.0

2f
4.

90
±0

.0
6f

1.
89

±0
.0

9c
d

6.
66

±0
.0

5b

82
.4

8±
0.

18
g

10
1.

63
±0

.2
1e

15
8.

58
±0

.1
9a

96
.7

0±
0.

12
a

2.
68

±0
.0

6f
3.

95
±0

.0
2g

2.
61

±0
.1

0b
6.

87
±0

.0
6a

Ç
ö

ür
/M

9
Ö

D
Ö

D
St

ar
ki

ng
/G

ol
de

n 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Ö
D

A
yn

 h
ar

f i
le

 g
ös

te
ril

en
 o

rta
la

m
al

ar
 a

ra
sn

da
 is

ta
tis

tik
i o

la
ra

k 
fa

rk
 y

ok
tu

r (
 

Ö
d

is
ta

tik
se

l o
la

ra
k 

ön
em

siz
di

r.



Tü
rk

iy
e 

VI
. U

lu
sa

l B
ah

çe
 B

itk
ile

ri 
Ko

ng
re

si 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

01
1,

 
an

lu
rf

a 
 Ç

iz
el

ge
 4

. 
Ç

ö
ür

 v
e 

M
9 

an
ac

 ü
ze

rin
e 

a
l 

St
ar

ki
ng

 D
el

ic
io

us
 v

e 
G

ol
de

n 
D

el
ic

io
us

 e
lm

a 
çe

itl
er

in
in

 Z
n 

ve
 C

u 
(p

pm
) i

çe
rik

le
ri.

Ç
ö

ür
Ç

ö
ür

Ç
ö

ür
Ç

ö
ür

1,
21

±0
.2

0a
1,

86
±0

.0
3a

1,
03

±0
.0

3b
1,

65
±0

.0
5a

1,
43

±0
.4

0d
3,

10
±0

.1
0c

1,
04

±0
.0

5a
2,

05
±0

.0
8a

b

0,
79

±0
.4

0c
0,

97
±0

.0
2b

1,
18

±0
.0

2a
1,

01
±0

.0
2b

3,
35

±0
.5

0a
1,

10
±0

.1
1

0,
55

±0
.0

6b
c

0,
88

±0
.0

6b
c

0,
91

±0
.3

0b
0,

78
±0

.0
2c

d
0,

37
±0

.0
1g

0,
84

±0
.0

4c
1,

97
±0

.3
0b

0,
62

±0
.0

4g
0,

40
±0

.0
1c

1,
72

±0
.0

2a
bc

0,
71

±0
.3

0c
d

1,
88

±0
.0

4a
0,

53
±0

.0
1d

0,
71

±0
.0

2d
0,

54
±0

.4
0f

9,
17

±0
.1

0a
0,

48
±0

.0
8b

c
1,

20
±0

.0
5b

c

±0
.2

0e
0,

69
±0

.0
4d

0,
45

±0
.0

3e
1,

05
±0

.0
5b

1,
74

±0
.6

0c
4,

46
±0

.0
5b

0,
96

±0
.0

7a
1,

26
±0

.1
0a

bc

0,
69

±0
.4

0f
0,

83
±0

.0
3c

0,
42

±0
.0

2e
f

0,
86

±0
.0

2c
0,

92
±0

.4
0e

1,
71

±0
.0

6d
0,

53
±0

.0
3b

c
0,

67
±0

.0
7c

0,
71

±0
.2

0c
d

0,
84

±0
.0

4c
0,

38
±0

.0
2g

0,
91

±0
.0

2c
5±

0.
60

e
1,

95
±0

.3
9d

1,
12

±0
.0

12
a

1,
30

±0
.0

2a
bc

0,
46

±0
.2

0f
0,

57
±0

.0
0e

0,
66

±0
.0

1c
0,

69
±0

.0
1d

0,
83

±0
.5

0e
0,

92
±0

.0
3f

g
1,

06
±0

.0
6a

1,
80

±0
.0

6a
bc

0,
38

±0
.1

0f
0,

50
±0

.0
1e

0,
72

±0
.0

2c
1,

02
±0

.0
2b

0,
80

±0
.4

0e
1,

13
±0

.0
3e

0,
68

±0
.0

8b
2,

46
±1

.0
4a

öd

Ç
ö

ür
/M

9

St
ar

ki
ng

/G
ol

de
n 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Ö
D

A
yn

 h
ar

f i
le

 g
ös

te
ril

en
 o

rta
la

m
al

ar
 a

ra
sn

da
 is

ta
tis

tik
i o

la
ra

k 
fa

rk
Ö

d
is

ta
tik

se
l o

la
ra

k 
ön

em
siz

di
r.



Tü
rk

iy
e 

VI
. U

lu
sa

l B
ah

çe
 B

itk
ile

ri 
Ko

ng
re

si 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

01
1,

 
an

lu
rf

a 
 Ç

iz
el

ge
 5

. Ç
ö

ür
 v

e 
M

9 
an

ac
 ü

ze
rin

e 
a

l 
St

ar
ki

ng
 D

el
ic

io
us

 v
e 

G
ol

de
n 

D
el

ic
io

us
 e

lm
a 

çe
itl

er
in

in
 M

n 
(p

pm
) i

çe
rik

le
ri

Ç
ö

ür
Ç

ö
ür

1,
53

±0
.0

5a
b

1,
65

±0
.1

3a
1,

11
±0

.1
1a

1,
16

±0
.1

6a
1,

17
±0

.0
7c

d
0,

81
±0

.0
5d

e
0,

72
±0

.1
3b

1,
02

±0
.0

8a
b

1,
24

±0
.2

4b
c

0,
90

±0
.0

8c
de

0,
44

±0
.0

4c
d

0,
71

±0
.0

3c
1,

69
±0

.0
7a

1,
49

±0
.1

9a
b

0,
32

±0
.1

0d
,5

5±
0.

13
c

0,
92

±0
.0

2d
e

1,
76

±0
.0

6a
0,

62
±0

.0
7b

c
0,

64
±0

.0
4c

0,
69

±0
.0

4e
f

1,
21

±0
.1

1b
c

0,
33

±0
.0

8d
0,

68
±0

.0
9c

0,
77

±0
.0

3e
0,

99
±0

.0
7c

d
0,

42
±0

.0
3c

d
0,

76
±0

.0
6b

c
0,

44
±0

.0
2f

g
0,

61
±0

.0
6e

0,
46

±0
.0

6b
cd

0,
83

±0
.0

7b
c

0,
36

±0
.0

6g
0,

59
±0

.0
9e

0,
53

±0
.0

4b
cd

0,
60

±0
.0

5c

Ç
ö

ür
/M

9
Ö

D
Ö

D

A
yn

 h
ar

f i
le

 g
ös

te
ril

en
 o

rta
la

m
al

ar
 a

ra
sn

da
 is

ta
tis

tik
i o

la
ra

k 
fa

rk
 y

ok
tu

r (
 

Ö
d

ks
el

 o
la

ra
k 

ön
em

siz
di

r.



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

Farkl  Fide Kullan m n n Baz  Çilek Çe itlerinde eker ve Fenolik Bile ikler 
Üzerine Etkisi

Ferhad Murado lu , Muttalip Gündo du , Kenan Geçer , Hüdai Y lmaz
Yüzüncü Y l Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal mada, Aromas, Camarosa, Sweet Charlie ve Selva çilek çe itlerine ait Aç k arazi, alçak tünel ve 

yüksek tünelden elde edilen fideler kullan lm t r. Bu fidelerin aç k araziye dikimi sonuncunda elde edilen 
meyvelerdeki eker ve fenolik bile ik içeri i üzerine fide kalitesinin etkilerinin belirlenmesi amaçlanm t r. Bu 
amaçla al nan meyve örneklerinde yap lan analizler sonuncunda fruktoz, glikoz ve sakkaroz ekerleri tespit 
edilmi tir. Bu ekerlerin içerisinde meyvede dominant ekerin fruktoz oldu u belirlenmi tir. En fazla Fruktoz 
ekerinin Selva (45.66 g/kg) çe idi ve yüksek tünelde elde edilen fide de tespit edilmi tir. Ayr ca meyve örneklerinde 

en yüksek fenolik bile ik olarak aç k arazide elde edilen Camarosa (92.38 mg/100g) çe idinde Rutin bulunmu tur. 
Bunu s ras yla kumarik asit, protokate uik asit ve ku
takip etmi tir. 

eker ve fenolik içerik bak m nda çe itler aras nda P< 0.05 düzeyinde, fide kalitesi bak m ndan ise yaln zca 
fruktoz ve glikozda P< 0.001 düzeyinde istatiksel olarak önemli farkl l klar tespit edilmi tir.

Çilek, fide, eker, fenolik bile ikler. 

In this study, t was used runner plant which produced open field, low plastic tunnel and high plastic tunnel, 

Giri
Çilek çok geni  ekolojik s n rlar içerisinde 

yeti tirilebilen, ho  kokul
vitaminler, fenolik bile ikler ve organik asitler 
bak m ndan zengin bir meyvedir. Ülkemizde 
Akdeniz ve Ege k y  bölgelerinde oldukça yüksek 
düzeyde verim al nmas n n yan nda daha serin 
bölgelerde Marmara, Karadeniz ve ç bölgelerde
daha   dü ük   verim    al nabilmektedir   (Y lmaz,                                            

2009). Çilek meyvesi sa l k üzerine olan önemli 

bile ikler) dolay  yo un olarak taze tüketilmekle 
e g da endüstrisinde de özellikle reçel, 

marmelat ve dondurmada kullan lmaktad r. 
Yap lan çal malarda çilek meyvesinin di er 
meyve ve sebzelerle kar la t r ld nda yüksek 
miktarda C vitamini ve fenolik bile ikler içerdi i 
belirlenmi tir (Y lmaz, 2009; B
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Yap lan çal malarda, Üzümsü meyvelerin temel 

ferulik ve elagic asit) gibi maddeleri içerdi i 

1993) olarak sa l k üzerine etkilerinin bulundu u 
belirlenmi tir. Ayr ca flavonollar ve flavonlar n 
al m n n koroner kalp hastal  (Hertog ve ark., 
1993;1995; Knekt ve ark., 1996), felç olma (Keli 
ve ark., 1996), ve akci er kanseri (Knekt ve ark., 
1997) riskini azaltt n  epidemiyolojik çal malar 
göstermi tir. Taze çilek meyvesinin antisiyanin 
içerdi i ve çilek meyvesinde k rm z  renk olu umu 
üzerine etki eden en önemli fenolik bile iklerin 
antisiyaninler oldu u belirtilmi tir (Aaby ve ark., 

Bu çal mada, farkl  çilek çe itlerinin eker 
ve fenolik bile iklerinin belirlenmesi yan nda, Van 

ko ullar nda aç k arazide, alçak tünel ve 
yüksek tünelde elde edilen çilek fidelerinin aç k 
araziye dikiminde elde edilen çilek meyvesindeki 
eker ve fenolik bile ikler üzerine fide kalitesinin 

etkisinin belirlenmesi hedeflenmi tir.

Materyal ve Yöntem
çal ma, Yüzüncü Y l Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Ara t rma 
ve Uygulama alan nda yürütülmü tür. Çal mada 
aç k arazi, alçak tünel ve yüksek tünelde elde 

çilek çe itlerinin fideleri aç k araziye dikilmeleri 

yürütülmü tür. Hasat zaman  çe itlere ait meyveler 
toplanarak analiz zaman na kadar ’de 
muhafaza edilmi tir. 

eker içeriklerinin belirlenmesi
Çal mada çe itlere ait meyvelerin früktoz, 

z ve sakkaroz içerikleri Melgarejo et al. 
(2000)’e göre yap lm t r. K saca meyve suyu 2 dk 
1200 rpm santrifüj edildi ve 
kartu tan geçirilerek üstte kalan k s m ependof 
tüpe al narak analizlere kadar 
edildi. ekerlere ait okumalar  bondapak
kolon ve 85% asetonitril mobil faz yard m yla 
refreactif index dedector ile HPLC’de yap ld .

Fenolik bile iklerin belirlenmesi
Fenolik bile iklerin HPLC ile ayr lmas nda 

Delgado ve ark. (2001), taraf ndan 
belirlenen yöntem kullan ld . Elde edilen çilek 
sular  1:1 oran nda distile su ile suland r ld  ve 15 
dk. 15000 rpm’de santrifüj edildi. Daha sonra 
üstte kalan k s m 0.45 m millipor filtrelerle filtre 

HPLC’ye enjekte edildi.
ay r m, Agilent 1100 (Agile
sisteminde, DAD dedektörü (Agilent. USA) ve 
250*4.6 mm, 4 m ODS kolon (HiChrom, USA) 
kullan larak gerçekle tirildi. statiksel analizler
SPSS 17.0 (www.spss.com) paket program  
kullan larak, tek yönlü varyans analizi yap lm  ve 
ortalamalar n kar la t r lmas  için Duncan çoklu 
kar la t rma testi uygulanm t r.

Bulgular ve Tart ma
Çilek meyvesinde bulunan temel ekerler ve 

farkl  fide kullan mlar n n çilek meyvesindeki 
eker üzerine etkisi Çizelge 1’de sunulmu tur. 

Çilek meyvesinde temel e
glikoz ve sakkaroz tespit edildi. bu ekerlerin 
miktarlar n n çe itler aras nda oldukça farkl l k 
gösterdi i ve bütün çe itlerde en yüksek Fruktoz 
en dü ük ise sakkaroz ekeri tespit edildi. En 
yüksek fruktoz miktar  selva çe idinde 45.
(Yüksek tünelde üretilen Fide) elde edilirken en 
dü ük miktar ise Armosa çe idinde 9,87 kg/g 
(Aç k arazide üretilen fide) elde edildi. Fruktoz ve 
glikoz eker miktar  en fazla yüksek tünelde elde 

iktar  en fazla alçak tünelden elde 
edilen fidelerin meyvelerinde elde edildi. Farkl  
fide kullan m n n fruktoz ve glikoz ekeri miktar  
üzerine istatiksel olarak önemli(P<0.001) düzeyde 
etki etti i belirlendi (Çizelge 1). 

Çilek meyvesinin tatl l  üzerine içerdi i 
ekerlerin oran  etki etmekte ve Çilek meyvesi 

Sakkaroz) içermektedir (Kallio ve ark., 2000; 
Keutgen ve Pawelzik, 2008; Giné ve Terry, 2009). 
Taze çilek meyvesinin eker içerikleri üzerine 
yürütülen bir çal mada çe itlere göre de i mekle 

17.9 mg/g sakkaroz içerdi ini 
belirlenmi tir (Crepso ve ark., 2010). Wang ve ark 
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(2002), taraf ndan farkl  malç uygulamalar n n 
çilekte meyve kalitesi üzerin
ara t r lmas  amac yla yürüttükleri çal mada, 
çilek meyvesinde temel ekerin fruktoz, glikoz ve 
sakkaroz oldu u, Ayr ca çilek meyvesinde en 
yüksek fruktoz ekeri en dü ük ise sakkaroz 
ekerinin bulundu unu belirtmi lerdir. 

Çilek çe itlerine ait fenolik bile ikler 
Çizelge 2, 3, ve 4’de sunulmu tur. Çilek 
çe itlerinde içerik bak m ndan en yüksek fenolik 
bile ik rutin bulunurken bunu s ras yla gallik asit, 

protokate uik ve kuersetin takip etmi tir. Aç
arazi, alçak tünel ve yüksek tünelde elde edilen 
fidelerin aç k araziye dikilmesi sonuncunda elde 
edilen çilek meyvelerindeki ferulik asit, p
ve kuersetinin içerikleri istatistiksel olarak önemli 
bulunmazken, Gallik asit, rutin ve protokate uik 

(P<0.001) önemli bulunmu tur. En yüksek gallik 
asit içeri i Sweet Charlie çe idinde 41.55 
mg/100gr, Rutin içeri i Camarosa çe idinde 92.38 

kumarik içeri i Armosa çe idinde 
28.46 mg/100gr olarak aç k arazide üretilen 
fidelerden bulundu. En yüksek ferulik asit içeri i 
Selva çe idinde 23.34 mg/100gr, p kumarik içeri i 
Selva çe idinde 8.60 mg/100gr, Protokate uik Asit 
içeri i Armosa çe idinde 7,52 mg/100gr ve 
kuersetin içeri i Sweet Charlie çe idinde 2.5
mg/gr yüksek tünelde elde edilen fidelerde 
bulundu. Klorojenik Asit içeri i ise Armosa 
çe idinde 22.85 mg/100 gr alçak tünelde bulundu 
(Çizelge 2, 3, 4). 

Aç k arazi, alçak tünel ve yüksek tünelde 
elde edilen fidelerin aç k araziye dikilmesi 

meyvelerindeki fenolik bile iklerin içerikleri 
çe itlere göre düzensiz bir da l m göstermi tir. 
Çe itlerde en yüksek bulunan rutin, aç k arazi ve 
yüksek tünelde üretilen fideden elde edilen 
Camarosa çe idinde yüksek bulunurken, en dü ük 
rutin içeri i alçak tünelde elde edilen fidede 
Armosa çe idinde bulunmu tur. Çilekte bulunan 
flavon ve fenolik içeriklerin belirlenmesi üzerine 
yürütülen bir çal mada, quersetin, p
ferulik asit ve gallik asit içeriklerini s ras yla 0.86 

4.4. mg /gr aras nda de i ti ini tespit edilmi ir 
(Hakkinen ve ark., 1999). Farkl  çilek çe itlerinde 
yap lan çal malarda quersetin miktar n n 0.3

kumarik içeri inin 0.9
mg/100gr aras nda de i ti i bulunmu tur 
(Hakkinen. ve Törrönen, 2000). Çal mam zda 

kumarik miktarlar n n 
çilekte önceki çal malarla kar la t r ld nda 
sonuçlar n örtü tü ü fakat gallik asit miktar n n ise 
daha yüksek oldu u görülmü tür. 

k., (2000) taraf nda çilekte 
plastik ve kaba materyalin malç olarak 
kullan lmas nda çilek çe itlerinde önemli kalite 
farkl l klar  üzerine etki etti i özellikle, fenolik 
asitler ve flavon içeri i üzerine plastik malç n 
önemli etkisinin oldu unu bildirmi lerdir. Alt  
farkl  çilek çe idinde yap lan bir çal mada 
çe itlerin toplam fenolik içeriklerinin çe itlere 
göre farkl l k gösterdi i en yüksek toplam fenolik 
içeri in patty (2128 mg. gallic asit equavalt 
de eri/L) çe idinde ve Camarosa çe idinde (2015 

allic asit equavalt de eri/L) tespit etmi lerdir 

Bu çal mada aç k arazi, alçak tünel ve 
yüksek tünelde elde edilen fideler, aç k araziye 
dikilerek yeti tirilen çilek çe itlerinin 
meyvelerindeki eker ve fenolik içerikleri farkl l k
göstermi tir. Van iklim artlar nda çilekte taze 
fide, frigo fide ve meyve üretim imkan n var 
oldu u (Geçer ve ark., 2011), ve Van ekolojik 
ko ullar nda Önceki y llar da yap lan çal malarda 
aç k arazi ve örtü alt nda yeti tirilen ‘Sweet 
Charlie’ çe idinin yüksek verimli oldu u (Gülsoy, 
2003; Gülsoy ve Y lmaz, 2004). Di er baz  
denemelerde ise ‘Camarosa’ çe idinin yüksek 
verimli oldu u belirtilmi tir ( slam ve ark., 2003; 
Macit ve ark., 2006). Van ekolojisinde çe itlerin 
verimli i üzerine yap lan çal mada, çe itlerin 
verimlilik bak m ndan farkl l k gösterdi i en 
verimli çe itlerin ‘Vista’, ‘Tufts’ ve ‘Selva’ 
oldu u ayr ca örtü alt  uygulamas  ile ‘Vista’ 
çe idinin daha yüksek verimli oldu u tespit 
edilmi tir (Y lmaz 1997; Y lmaz ve A k n 1995). 
Çe it farl l  ile verim miktar n n ili ki içerisinde 
oldu u ve verim miktar n n çe ide ba l  olarak 
de i kenlik gösterdi i belirtilmi tir (Faedi ve ark. 
1989; Kanmaz 1995; Türemi  ve ark. 1996).
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Sonuç 
Çal mam zda, Çilek meyvesinin eker ve 

fenolik içeri inin çe itlere göre farkl l k gösterdi i 
belirlenmi tir. Ayr ca çilek yeti tiricili inde 
kullan lan fide üretim eklinin çilek meyvesinde 
eker ve fenolik bile ikler üzerine etki etti i 

belirlenmi tir. 

–
Crespo, P., Giné Bordonaba, J., A. Terry, L., Carlen, 

–

Geçer, M.K., Gündo du, M., Murado lu, F., Y lmaz., 
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Danelenmi  Narlarda Askorbik Asit ve Modifiye Atmosfer Paketlemenin Muhafaza 
Süresince Kalite Üzerine Etkileri

Ferhan K.Sab r
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Selçuklu/KONYA,                                  

Özet
Çal mada nar danelerinde askorbik ve modifiye atmosferde paketlemenin dane kalitesi ve raf ömrüne etkileri 

ara t r lm t r. Üretici bahçesinden hasat edilen narlar Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne 
ait laboratuvara getirilmi  ve burada kabuklar  y kand ktan sonra daneleme i lemi gerçekle tirilmi tir. Bütün 
meyveler danelendikten sonra 4 gruba ayr lm  ve ilk iki grup %1 askorbik asit içeren çözeltiye 5 dakika süre ile 
bat r lm  ve daha sonra danelerdaki fazla suyun uzakla mas  amac yla oda ko ullar nda bekletilmi tir. Bu daneler 
plastik bardaklara tart larak konulmu tur. Haz rlanan bardaklar n yar s n n a zlar  streç filmle kapat l rken 

asit: AA) di er yar s  modifiye atmosfer po etlerle kapat lm t r (AA+MAP). Kalan 2 grup danelerin 
bulundu u bardaklar n yar s n n üzeri streç film ile (kontrol), yar s  ise modifiye atmosfer po et ile kaplanm t r 

Tüm örnekler so uk hava deposunda C ve %90 oransal nem içerden depolarda 18 gün süreyle muhafaza 
edilmi tir. Muhafaza süresince üçer günlük aral klarla danelerde a rl k kayb , suda çözünebilir kuru madde miktar , 
titre edilebilir asit miktar , pH, dane rengi (hue aç s ) ve parlakl  (L) ve askorbik asit içeri i belirlenmi  ayr ca 1
skalas  kullan larak duyusal analizler (görünüm ve tat) yap lm t r. Çal ma sonucunda modifiye atmosferde 
paketlemenin tek ba na veya askorbik asitle birlikte a rl k kayb n n azalt lmas  ve dane renginin korunmas nda 
oldukça etkili oldu u belirlenmi tir. Ayr ca bu uygulamalarda tat ve dane görünümünün 18 günlük sürece 
pazarlanabilir de erinde tuttu u belirlenmi tir.

Danelenmi  nar, Muhafaza, Kalite

stored at 2 °C, 90% relative humidity for 18 days. Along with the storage, weight loss, soluble solid content, 
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Giri
ar, yüksek antioksidant, antimutagenik ve 

askorbik asit içeri i ile insan beslenmesinde büyük 
öneme sahip bir mey
Ülkemizde özellikle son y llarda yeni bahçelerin 
kurulmas  ve üretim miktar n n artmas  bu 
meyveye olan ilginin artt n  göstermektedir. 

2010 y l  verilerine göre ülkemizde nar 
üretimi 208 502 ton olarak gerçekle mi tir 
(TÜ K . Ayn  istatistik veriler 
incelendi inde meyve vermeyen a aç say s nda da 
önemli bir art  oldu u ve önümüzdeki y llarda 
üretim miktar n n daha da artaca  görülmektedir. 
Üretim miktar n n artmas  ve özellikle sa l k 
aç s ndan oldukça büyük öneme sahip olmas  

artmaktad r. 
Tüketime haz r ürünlerin (Fresh

minimally processed) son y llarda önemi ve 
kullan m alan  h zl  bir art  göstermektedir. 
Ancak bu ürünler çe itli i lemlerin uygulanmas  

ayr lmas  gibi) fiziksel strese maruz kald ndan 
çabuk bozulma e ilimi göstermektedirler 
(Küçükbasmac  ve A ar, 2005). Danelenmi  
narlar n muhafazas  s ras nda kar la lan en 
önemli sorun danelerin renklerinde meydana gelen
kararmalard r (Lopez
kararmalar n modifiye atmosfer veya kontrollü 

Sepulveda ve ark., 2000; Ayhan ve E türk, 2009), 
ultraviole k uygulamas  (UV

Ergun, 2009) uygulanmas  ile önlenebilece i 

Bu çal mada ülkemizde yeti tiricili i 
yayg n olarak yap lan Hicaz nar çe idinin 
danelerinde, kalitenin korunmas  ve raf ömrünün 
uzat lmas  amac yla askorbik asit ve modifiye 
atmosferde depolama ile bunlar n 
kombinasyonlar n n etkilerinin incelenmesi 
amaçlanm t r.   

Materyal ve Yöntem
Çal mada Mut (Mersin) yöresinden hasat 

edilen Hicaznar çe idi kullan lm t r. Hasat ed

meyveler uygun ko ullarda Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
laboratuvar na getirilmi tir. Daneleme öncesi 
bütün meyveler çe me suyu ile y kanm t r. Daha 
sonra herhangi bir bula may  engellemek amac yla 

içeren solüsyona 5 dakika 
süreyle bat r ld ktan sonra saf su ile y kanarak bir 
süre oda ko ullar nda kurutulmu tur. Meyvelerin 
kabuklar  danelere zarar vermeyecek ekilde 
b çakla çizildikten sonra meyve 4 parçaya 
ayr larak saf su içerisine danelenmi tir. 
Uygulamalar aras  homojenli i sa lamak amac yla 
bütün meyveler danelendikten sonra uygulamalar 
gerçekle tirilmi tir. Daneler 4 gruba ayr ld ktan 
sonra ilk 2 grup dane %1 askorbik asit çözeltisine 
5 dakika süreyle bat r lm  ve daha sonra 

suyun uzakla mas  amac yla oda 
ko ullar nda bekletilmi tir. Bu daneler plastik 
bardaklara tart larak konulmu tur. Yar s n n 
a zlar  streç filmle kapat l rken (askorbik asit) 
di er yar s  modifiye atmosfer po etlerle 
kapat lm t r (AA+MAP). Kalan 2 grup da
bulundu u bardaklar n yar s n n üzeri streç film ile 
(kontrol) ile di er yar s  modifiye atmosfer po et 
ile kaplanm t r (MAP). Tüm örnekler so uk hava 

C ve %90 oransal nem içeren 
depolarda 18 gün süreyle muhafaza edilmi tir. 

üresince üçer günlük aral klarla 
danelerde a rl k kayb , suda çözünebilir kuru 
madde miktar  (SÇKM), titre edilebilir asit 
miktar , pH, dane rengi (hue aç s ) ve parlakl  
(L) ve askorbik asit içeri i belirlenmi  ayr ca 1
skalas  kullan larak duyusal analizler (görünüm ve 
tat) yap lm t r.

A rl k kayb , her bir uygulaman n 
ba lang ç ve muhafaza süresince a rl klar  
kaydedilmi  ve farkl l klar hesaplanarak % olarak 
ifade edilmi tir. Muhafaza edilen nar danelerinin 
sular  s k larak ç kar lm  ve SÇKM iç
refraktometresi ile ölçülerek % olarak ifade 
edilmi tir. Elde edilen meyve sular ndan 5 ml 
çekilmi  ve üzerine saf su ilave edilerek 50 ml’ye 
tamamland ktan sonra 0.1 N NaOH ile pH’s  8.1 
oluncaya kadar titre edilmi tir. Sonuçlar sitrik asit 

nsinden % olarak ifade edilmi tir. Meyve suyu 
pH’s  dijital bir pH metre yard m  ile ölçülmü tür. 
Dane rengi ve parlakl  Minolta CR
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renk ölçer ile ölçülmü tür. Ölçüm i lemi petri 
kaplar na yakla k 300 g örnek tart l p bunlarda 5 
farkl  noktadan L*, a* ve b* de erleri okunarak 
gerçekle tirilmi tir. Depolama süresince renk 
de i imlerinin belirlenmesi amac yla hue aç s  
(h°) de eri hesaplanm t r. Askorbik asit içeri i 

al narak üzerine 45 ml % 0.4 oksalik
kar t r lm  ve filtre ka d ndan süzülmü tür. Elde 
edilen süzüntüden 1 ml al narak üzerine 9 ml boya 
çözeltisi eklenerek spektrofotometrede 520 nm 
dalga boyunda okuma yap lm t r (Özdemir ve 
Dündar, 2006). Tat ve görünümün duyusal olarak 

erlendirilmesinde 1 5 skalas  kullan lm t r. Bu 
skalaya göre dane görünüm ve tad nda 5 çok iyi, 4 
iyi, 3 orta (pazara ç kabilir de erde), 2 kötü, 1 çok 
kötü olarak belirlenmi tir. Çal ma tesadüf 
parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü 

u tur (Ayhan ve E türk, 2009). Elde 
edilen sonuçlar JMP 5.1.0 (SAS Institute Inc, 
Cary, NC, USA) istatistik program nda varyans 
analizine tabi tutulmu tur ortalamalar n 
kar la t r lmas nda Student’s t testi (p 0.05) 
kullan lm t r. 

Bulgular ve Tart ma
A rl k Kayb

Muhafaza süresince danelenmi  narlarda 
meydana gelen a rl k kay plar ekil 1’de 
gösterilmi tir. Yap lan çal mada modifiye 
atmosferde paketlemenin tek ba na veya askorbik 
asit ile birlikte uyguland nda a rl k kayb n  
azaltmada oldukça etkili oldu u belirlenmi tir (p< 
.0001). Muhafazan n 6. gününden itibaren h zl  
artan a rl k kayb nda en fazla kay p kontrol 

uygulamas  da kontrole yak n sonuçlar vermi tir. 
18 günlük depolama süresi sonunda kontrol 
danelerde a rl k kayb  %0.72 olarak 
belirlenirken, bunu s ras yla askorbik asit (%0.71), 
MAP (%0.38) ve AA+MAP (%0.38) uygulamalar  
takip etmi tir. A rl k kayb  hasat sonras  tüm 
veya minimal i lenmi  olarak muhafaza edilen 
ürünlerde en önemli kalite kay plar nda birisidir. 
Muhafaza süresinin uzamas  ile su kayb na ba l  
olarak a rl k kay plar nda art lar meydana 
gelmektedir. Bu kay p özellikle belirli 

geçirgenli e sahip modifiye atmosfer po etlerle 
önemli oranda azalt lmaktad r. Sepulveda ve ark.
(2000) taraf ndan yap lan çal mada farkl  
özellikte ambalajlarda muhafaza edilen nar 
danelerinde a rl k kayb n n azalt lmas nda 
ambalajlaman n ve ambalaj tipinin oldukça etkili 
oldu unu belirtmi lerdir. Çal mam zda da 

ç film ile 
kaplanm  danelere oranla a rl k kayb n  önemli 
ölçüde azaltm .      
Dane Rengi ve Parlakl

Farkl  uygulamalar n 18 günlük muhafaza 
süresince dane rengi ve parlakl  üzerine etkileri 

ekil 2 ve ekil 3’de verilmi tir. Yap lan 
uygulamalar n muhafaza süresince dane 
rengindeki de i imlerine etkili oldu u özellikle 
askorbik asit uygulanm  danelerde hue aç  
de erindeki de i imin di erlerine oranla daha az 
gerçekle ti i belirlenmi tir. Danelerde ba lang ç 
hue de eri 63.90° olarak ölçülmü tür. 

polaman n özellikle 6. gününden itibaren 
kontrol grubu danelerde hue de erinde h zl  bir 
azalma meydana gelmi tir. Bununla birlikte 
askorbik asit uygulamas n n tek ba na veya 
modifiye atmosferle kombinasyonu hue de erinin 
korunmas nda etkili uygulama olarak öne 
ç km t r. Muhafaza süresi sonunda en yüksek hue 
aç  de eri askorbik asit uygulamas nda ölçülürken 
(59.60°) bunu s ras yla AA+MAP (57.83°), MAP 
(54.35°) ve kontrol (52.99°) izlemi tir. 

18 günlük muhafaza süresince kontrol 
grubu danelerin L de erinde azalma görülürken, 
di er uygulamalarda genel olarak ba lang ç 
de erinin korundu u belirlenmi tir. Ba lang ç L 
de eri 41.07 olarak ölçülürken, muhafaza süresi 
sonunda bu de er 41.80 (MAP)  ile 38.86 
(kontrol) aras nda de i im göstermi tir. 

Danelenmi  narlarda rengin korunmas  
tüketicinin isteklerini korumas  bak m ndan 
oldukça büyük önem arz etmektedir. 
Çal mam zda rengin korunmas nda askorbik asit 
uygulamas n n etkili oldu u görülmektedir. Bu 
uygulaman n tek ba na veya MAP ile birlikte 
hem hue aç  de eri hem de L de erinin 
korunmas nda etkili bulunmu tur. Bu da 
pazarlanabilme özelli ini daha uzun süre 
koruyabilme anlam na gelmektedir. Özellikle taze 
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do ranm  tüketime haz r ürünlerde en önemli 
kay plar renk bozulmalar ndan 
kaynaklanmaktad r. Daneleme sonras  farkl  
uygulamalar n dane renginin korunmas nda etkili 
oldu u birçok ara t r c lar taraf ndan 
belirtilmektedir. Ayhan ve E türk (2009) 
yapt klar  çal mada pasif veya aktif modifiye 
atmosferde muhafazan n nar danelerinde L
de erinin korunmas nda etkili oldu unu 

yüksek CO uygulamalar n n dane rengini daha iyi 
korudu unu belirtmi lerdir. Bu da rengini 
korunmas nda daneleme sonras  uygulamalar n 
önemli bir yere sahip oldu unu göstermektedir.       
Suda Çözünebilir Kuru Madde (SÇKM), Titre 
edilebilir asit Miktar  (TA) ve pH

Nar danelerinde muhafaza süresi ve farkl  
uygulamalar n SÇKM miktar  üzerine olan etkileri 
Çizelge 1’de gösterilmi tir. 18 günlük muhafaza 
süresince bütün uygulamalarda ba lang ç de erine 
göre SÇKM miktar nda azalma meydana 
gelmi tir. Ba lang ç SÇKM de eri %12 olarak 
ölçülürken, 18. gününün sonunda bu de er 
%11.73(MAP) ile %11.50 aras nda de i im 
göstermi tir. Ancak yap lan uygulamalar n 
muhafaza süresince SÇKM miktar  üzerine etkisi 

stiksel olarak önemsiz bulunmu tur.

edilebilir asit miktar nda da muhafaza süresi ile 
birlikte bütün uygulamalarda azalma meydana 
gelmi tir. Ba lang çta 1.29 olan TA de eri 
muhafaza süresince azalma göstermi  ancak 

talamalar aras  farkl l klar istatistiksel olarak 
önemsiz bulunmu tur (Çizelge 1).        

Muhafaza süresince danelenmi  narlar n 
meyve suyu pH’s ndaki de i imler Çizelge 1’de 
verilmi tir. Sonuçlar genel olarak 
de erlendirildi inde muhafaza süresince pH 

erinde ba lang ca de erine göre bir azalma 
görülmü tür. Muhafazan n ilk 12 gününde bir 
miktar art  veya azal  gösteren de er bu süre 
sonras nda tüm uygulamalarda azal  göstermi tir. 
Ba lang çta 3.61 olarak ölçülen de er, 18 günlük 
muhafaza süresi sonun
askorbik asit ve AA+MAP uygulamas nda 3.40, 
MAP uygulamas nda 3.38 olarak ölçülmü tür.

Duyusal analiz (Tat ve Görünüm)
De erlendirilmesinde 1 5 skalas n n 

kullan ld  duyusal analizlerde,  muhafaza 
süresince uygulamalar n tat ve görünüm üzerine 
oldukça etkili oldu u ve ortalamalar aras ndaki 
farkl l klar n da istatiksel olarak önemli oldu u 
belirlenmi tir ( ekil 4). Panelistler taraf ndan 
de erlendirilen danelerde muhafaza süresince 
tad n ba lang ca göre puan nda azalma meydana 

elirken, kontrol grubu danelerde 12. günün 
sonunda pazarlanabilir s n r de er olan 3’ün alt na 
dü mü  ve pazar de erini kaybetmi tir. Modifiye 

süresi sonunda tat özelli inin di er uygulamalar 
ile kar la t r ld nda ba lang ca en yak n de eri 
verdi i belirlenmi tir. 

Tane rengi, sertli i ve buru ma gibi genel 
görünüm özelliklerinin de erlendirilmesinde, 
modifiye atmosfer paketlemenin tek ba na veya 

lirlenmi tir ( ekil 5). 
Yap lan gözlemler sonucu kontrol ve askorbik asit 
uygulanm  danelerde 12. günün sonunda 
danelerin görünüm olarak pazarlanabilir de er 
olan 3 puan n alt nda de er belirlenirken, MAP ve 
AA+MAP uygulamalar nda muhafaza süresi 

görünüm puan  s ras yla 3.83 ve 3.5 
olarak belirlenmi tir. Ayhan ve E türk (2009) 

genel görünüm ve tat de erlendirmesinin kabul 
edilebilir de erlerde oldu unu belirtmi lerdir. 
%10 ve %20 oran nda bal uygulan
danelerinde uygulama yap lm  danelerde tat ve 
genel görünümün kabul edilebilir s n r n üzerinde 
oldu u, kontrol danelerinde ise bu s n r n alt na 
depolaman n 6. gününden itibaren dü tü ü 
belirlenmi tir (Ergun ve Ergun, 2009). Bu da 
daneye yap lan uygulamalar n dane görünümüne 
etkili oldu u ve özellikle rengi korumaya yönelik 
uygulamalar n genel görünüm ve tat üzerine de 
oldukça etkili oldu u sonucunu ç kmaktad r.   

Askorbik Asit (C Vitamin) Miktar
18 günlük muhafaza süresince farkl  

uygulamalar askorbik asit miktar  üzerine 
etkileri ekil 6’da gösterilmi tir. Muhafaza 
süresince bütün uygulamalarda L
miktar  ba lang ca göre azal  göstermi tir. Azal  
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en h zl  kontrol grubu danelerde gerçekle irken, 
MAP ve AA+MAP uygulamalar  L
miktar n n korunmas nda en etkili uygulamalar 
olarak belirlenmi tir. Ba lang ç L
miktar  16.87 mg/100 ml olarak ölçülürken, 18 
günlük süre sonunda bu de er s ras yla 5.25 

(AA+MAP) olarak ölçülmü tür. Muhafaza 
süresince di er kalite özellikleri gibi C vitamini 
kayb n n da en az düzeyde tutulmas  ba ar l  bir 
muhafaza için oldukça büyük önem ta maktad r. 
Elde etti imiz sonuçlara göre modifiye atmos
paketleme tek ba na veya askorbik asit ile birlikte 
kullan ld nda L askorbik asit miktar n n 
korunmas nda etkili oldu u belirlenmi tir. Erkan 
ve ark.(2009) taraf ndan yap lan çal mada da UV
C ve yüksek CO uygulamalar n n L
miktar n n korunmas nda etkili oldu unu 
bildirmi lerdir. Ayr ca taze do ranm  
domateslerde yap lan bir çal mada da modifiye 
atmosferde muhafazan n L askorbik asit miktar n  
korumada etkili bir uygulama oldu u 
belirlenmi tir (Küçükbasmac Sab r, 2008). Elde 

imiz sonuçlar bu çal malar ile benzerlik 
göstermektedir. 

Sonuç 
Elde etti imiz sonuçlara göre, modifiye 

atmosferde muhafazan n (MAP) tek ba na veya 
%1 askorbik asit uygulamas  ile birlikte Hicaznar 
çe idine ait danelerde ba ta a rl k kayb n n 
azalt lmas  olmak üzere, renk, genel görünüm ve 
tat üzerine oldukça etkili oldu u belirlenmi tir. Bu 
uygulamalar ile danelerin 18 gün süreyle 
pazarlanabilir özelliklerini kaybetmeden muhafaza 
edilebilece i sonucuna var lm t r.

Ayhan, Z. ve E türk, O.

Atmosphere Packaged “Ready Eat” 

Karhan, M., Kara ahin, I., ahin, G., 
Selçuk, N., Turhan, ., Tetik, N., 2009. Modifiye 

Uygulamalar n n Kabuklu ve Danelenmi  Narlar n 
Antioksidan Aktivitesi ve Derim Sonras  
Fizyolojileri Üzerine Etkileri. TÜB TAK
TOVAG 106O407 Proje Sonuç Raporu.

Küçükbasmac , F. ve A ar, .T., 2005. Taze Do ranm  
K rka aç Kavunlar nda Kalsiyum Klorür ve 
Kalsiyum Laktat’ n Muhafaza Süresi ve Kalite 
Üzerine Etkileri. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza 

Küçükbasmac Sab r, F., 2008. Bütün ve Taze 
Do ranm  Domateslerde Farkl  Derim Sonras  

r n Muhafaza Süresi ve Kalite Üzerine 
Etkileri. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Adana.  

Özdemir, A.E. and Dündar, Ö., 2006. The Effects of 

Tüik, 2010. Bitkisel Üretim statistikleri, 
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Çizelgeler ve ekiller

ekil 1. Farkl  uygulamalar n danelenmi  Hicaznar çe idinde muhafaza süresince a rl k kayb  (%) 
üzerine etkileri.

ekil 2. Farkl  uygulamalar n danelenmi  Hicaznar çe idinde muhafaza süresince dane rengi (hue aç s ) 
üzerine etkileri.

ekil 3. Farkl  uygulamalar n danelenmi  Hicaznar çe idinde muhafaza süresince dane parlakl  (L
üzerine etkileri.
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ekil 4. Farkl  uygulamalar n danelenmi  Hicaznar çe idinde muhafaza süresince dane görünümü üzer

ekil 5. Farkl  uygulamalar n danelenmi  Hicaznar çe idinde muhafaza süresince dane tad  üzerine 

ekil 6. Farkl  uygulamalar n danelenmi  Hicaznar çe idinde muhafaza süresince L
ml) üzerine etkileri.
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Çize Farkl  uygulamalar n danelenmi  Hicaznar çe idinde muhafaza süresince SÇKM, TA ve pH 
üzerine etkileri.

Süresi 
(Gün)

SÇKM

zHer özellikteki ortalamalar aras ndaki farkl l klar Student’s t P 0.05’e göre belirlenmi tir. Ayn  harf ile gösterilen ortalamalar 
istatistiksel olarak önemsizdir.  
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Baz  Muz Klonlar n n Anamur Ko ullar nda Plastik Örtü Alt nda 
Performanslar n n Belirlenmesi

Hasan P nar , Cengiz Türkay ap Y lmaz
Alata Bahçe Kültürleri Ara t rma Enstiüsü
Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Muz bir tropikal iklim meyvesi olmas na ra men suptropik iklim ko ullar nda yer alan baz  mikroklimalarda 

da yeti tirilebilmektedir. Dünyadaki muz üretimi yakla k olarak 95 milyon ton olup toplam taze meyve üretiminin 
% 14 ünü olu turmaktad r. Türkiye’de ise muz üretimi son 10 y ldan h zl  bir at  göstermi  ve 204 bin ton üretim ile 
neredeyse tüketimin yar s na yak n n  kar layabilir hale gelmi tir. Üretimdeki bu h zl  art n en büyük 
nedenlerinden birisi yeni muz çe itlerinin üretime kat lmas d r. Fakat di er bitki türlerinde oldu u gibi farkl  
çe itlerin farkl  bölgelerdeki performanslar  farkl  olabilmektedir. Bu çal mada Anamur yöresinde plastik örtü 
alt nda Dwarf Cavendish Grand nain Azman Williams muz klonlar n n baz  verim ve kalite özellikleri 
bak m ndan performanslar n n belirlenmesi amaçlanm t r. Elde edilen verilere göre Grand Nain muz çe idi ön plana 
ç kmakla birlikte Azman ve Williams muz klonlar nda bitki boyu hariç di er özellikler bak m ndan Dwarf cavendish 
muz klonuna alternatif olabilece i belirlenmi tir.

Determ nat on of Performances of Some Banana Clones Under 

Giri
Muz bir tropikal iklim meyvesi olmas na 

ra men suptropik iklim ko ullar nda yer alan 
baz  mikroklimalarda da yeti tirilebilmektedir. 
Dünyadaki muz üretimi 97 milyon ton/y l ile 

ze meyve üretiminin % 14 ünü 
olu turmaktad r. Bu üretimde Hindistan ba  
çekmekle birlikte Filipinler, Çin, Ekvator, 
Brezilya ve Endenozya önemli bir paya sahiptir. 
Türkiye’nin bu üretimdeki pay  204,000 
ton/y ld r(FAO, 2009). 

Türkiye’de muz yeti tiricili i Akdeniz k y  
eridinde 36 ve 37. enlem dereceleri aras nda kalan 

–Antalya k y  eridinde mikroklima 
olanaklar n n daha uygun bulundu u Alanya, 
Gazipa a, Kaledran, Anamur ve Bozyaz ’da büyük 
potansiyele sahiptir(Gübbük,1990). Akdeniz k y  
eridinde bu bölgelerin d nda örtüalt nda uygun 

iklim ko ullar  sa lanamaya ba lanmas yla birlikte 
Antalya’n n Serik, Mersin’in Erdemli, Silifke ve 
Merkez ilçeleri, Hatay’ n skenderun ilçelerindede 
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ekonomik olarak muz yeti tiricili i yap lamaya 
ba lanm t r. 

Ülkemizin sahip oldu u muz yeti tirme 
alanlar  yeti tiricilik aç s ndan son s n rda 
oldu undan ticari muz üretiminde baz  
sorunlar n olmas  kaç n lmazd r. Bunlardan 
biriside muz klonlar n n farkl  bölgere 
adaptasyonudur. Çünkü Türkiye’de muz 
yeti tirilen alanlar üniform olmay p, kendi 
içinde hem toprak faktörleri hem de iklimsel 
faktörler bak m ndan varyasyon göstermektedir. 
Dolay s yla di er bitki türlerinde oldu u gibi 
muz klonlar  aras nda da yeti tirme ko ullar na 
tepkiler farkl  olabilecektir. Üreticiler
olduklar  ko ullara uygun muz çe idiyle bahçe 
kurabilmesi için bilimsel verilere dayal  verilere 
ihtiyaç duyabilecektir. Özellikle uzun y llar 
ülkemizde muz üretimi yap lan bölgelerde 
“Anamur muzu” diye isimlendirilen “Dwarf 
Cavendish” muz çe idi aç kta yeti tiricilikten 
sonra örtü alt nda yeti tirilmeye devam 
edilmektedir. Fakat mevcut muz çe idinin 
hevenk ekli ve parmaklar n n k sa olmas , hasad 
sonras nda parmak ucu çürüklü ü ve meyve 
çatlamas , raf ömrünün k sal  ayr ca di er muz 
çe itlerine göre veriminin dü ük olmas  
dezavantaj olarak ön plana ç kmaktad r. Bu 
durum üreticileri yeni tesis kurarken çe it 
seçiminde karars zl a itmektedir(ki isel 
görü meler). Bu sorunun çözümü özellikle muz 
üretiminin en yo un yap ld  bölge olan 
Anamur ilçesinde muz çe itlerinin ayn  
ko ullarda performanslar n n belirlenmesi ile 
çözülebilecektir.

Bu konu ile ilgili olarak Gübbük ve ark. 
(2003) Antalya Ko ullar nda örtü alt nda baz  
yeni muz çe itlerinin yeti tirme olanaklar n  
ara t rd klar  çal mada deneme 
“Poyo”, “Williams”, “Grand Nain”, “Petit Nain” 
ve “Brier”muz çe itlerini “Dwarf Cavendis” ile 
kar la t rm lar ve “Poyo” hariç di er çe itlerin 
hepsinin “Dwarf Cavendish”’e alternatif 
olabilece ini belirtmi lerdir.

Yorganc o lu ve ark. (2003) Kuzey K br s 
Türk Cumhuriyeti’nde Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat fakültesi Bahçe bitkileri Bölümü 
taraf ndan selekte edilen 20 de i ik muz tipi 

kullanarak yapt klar  adaptasyon çal mas nda 
KKTC ko ullar nda 12,19,17,13,10 ve 8 numaral  

celenen verim ve baz  kalite 
kriterleri aç s ndan en ba ar l  tipler oldu unu 
belirlemi lerdir.

Bu çal mada ise Anamur muzu diye 
adland r lan “Dwarf Cavendish “ ile bir çok bölgede 
yo un olarak yeti tirilmeye ba lanan   “Grand 
Nain”, “Williams” ve “Azman ” muz klonlar n n 
Anamur ko ullar nda örtüalt nda baz  morfolojik 
özellikler ile verim ve kalite bak m ndan 
gösterdikleri performanslar n incelenmesidir.  

Materyal ve Yöntem
Deneme Mersin ili Anamur ilçesinde çiftçi 

seras nda 2005 2008 y llar  aras nda 3 y l süreyle 

muz klonlar  ile yürütülmü tür. Deneme tesadüf 
parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü her 
tekerrürde 4 bitki olacak ekilde kurulmu tur. 
Bitkilerden hasat s ras nda, her salk mdan olmak 
üzere, her taraktan 2' er parmak meyve örnekler 
al narak 18 C ‘de %95 oransal nem içeren 
olgunla t rma odas nda 24 saat süreyle 1000 ppm 
etilen gaz  uygulanarak olgunla t r lm  (Payda  ve 

övde çevresi, gövde yüksekli i, 
hevenk sap  çevresi, tarak say s , parmak say s , 
parmak çevresi, parmak uzunlu u, hevenk a rl  
belirlenmi tir.  Deneme 3 tekerrür ve her tekerrürde 
4 bitki olacak ekilde tesadüf parselleri denemem 
desenine göre düzenlenmi tir.

Tart ma ve Sonuç
Türkiye muz üretiminin yakla k % 50’si 

Mersin’in Anamur ilçesinde yap lmaktad r. 
Dolay s yla üretimin yo un olarak yap ld  
lokasyonlarda farkl  muz çe itlerinin adaptasyonu 
ile üretimde art n sa lanmas  kaç n lmazd r. Bu 
vesileyle Mersin ili Anamur ilçesi ko ullar n
farkl  muz çe itlerinin performanslar n n incelendi i 
bu çal mada muz çe itlerine ait gövde çevresi, 
gövde yüksekli i, hevenk sap  çevresi, tarak say s , 
parmak say s , parmak çevresi, parmak uzunlu u, 
hevenk a rl  Çizelge 1’de verilmi tir. 

3 y ll k vegetasyon suresince 4 farkl  muz 
çe idinin Anamur ko ullarinda performanslar n n 
incelendigi bu çal mada ortalama tarak say s  
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(11.74/hevenk), parmak say s  (21.54/tarak), 
parmak a rl (111.31 g/parmak), parmak 

agirligi(31.12 kg/bitki) bak m ndan Grand nain 
muz klonundan en yüksek de erler elde 
edilmistir. Grand Nain’i tarak sayisi(11.24 
adet/hevenk) bak m ndan azman izlerken, 

enk) izlemistir. Ayr ca Azmandan 
govde yüksekli i(365.10 cm/bitki) ve parmak 

yüksek de er elde edilmi tir. Williams ise en 
yüksek govde kal nl na(87.97 cm/bitki) sahip 
olmu tur. Dwarf Cavendish muz klonu ise 

en dü ük de er gövde yuksekligi(249.74 
cm) sahip olusu bak m ndan avantaj 
sa lamaktad r(Çizelge 1.). Çünkü di er muz 
klonlar  Dwarf Cavendish’e gore daha uzun 
boya sahip olmas  sera yüksekli i bak m ndan 
dezavantaj olu turabilecektir.

taraf ndan Antalya 
ko ullar nda örtü alt nda baz  yeni muz 
çesitlerinin yeti tirme olanaklar n n ara t r ld  
çal malar nda bitki boyunun yüksek olmas  
nedeniyle Poyo muz çe idinin haricinde Grand 
nain ve Williams muz çe itleri dahil olmak üzere 
çal maya konu olan bütün muz çe itlerinin 
Dwarf Cavendish’e alternatif olabilece i rapor 
edilmi tir. Bu çal mada elde edilen verim ve 
kalite özelliklerine ait de erler söz konusu 

çal mada elde edilen de erlerden daha yüksek 
bulunmu tur. Örne in Grand Nainden el
ortalama hevenk a rl g  23.20 kg olarak bulunurken 
bu çal mada 31.12 kg olarak elde edilmistir. 

Bunun sebebi yeti tirme ko ullar  ve yap lan 
kültürel uygulamalardan kaynaklanm  olabilir. Elde 
edilen bulgular farkl l klar göstersede çe itler 
baz nda bir paralellik göstermi tir. Bu çal mada da 
Antalya ko ullar nda oldu u gibi Anamur 
ko ullar nda da di er muz çe itlerinin Dwarf 
cavendish muz çe idine alternatif olabilece i 
kan s na var lm t r.

Gübbük, H
Demiral, E., Biner B. ve Kara ahin, I. 2003. Baz  
Yeni Muz Çe itlerinin Antalya Ko ullar nda 
Örtüalt nda Yeti tirme Olanaklar . Türkiye IV. 
Ulusal Bahçe Bitkileri Kongres

, S., Pekmezc , M., 1983. Muzlar
 üzerinde ara rmalar. Türkiye 

Bahçe Ürünlerinin Depolanmas

–
Yoganc o lu, S., ekerli, L., Pekmezci, M., Gübbük, 

H.(2003) De i ik Muz Tiplerinin Kuzey K br s Türk 
Cumhuriyeti klim Ko ullar nda Örtüalt nda 
Yeti tirme Olanaklar . V.Ulusal
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Baz  muz klonlar nlar ndan Anamur ko ullar nda elde edilen baz  verim ve kalite özellikleri
Çe itler Y lar PÇ GÇ

PU: Parmak Uzunlu u, PÇ: Parmak Çevresi, TPS: Toplam Parmak Say s , HA: Hevenk A rl , TS: Tarak Say s , PS: Parmak Say s , övde 
Yüksekli i, GÇ: Gövde Çevresi, PA: Parmak A rl
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Kay s  Çö ür Anaç Seçimi

Hatice ahiner , Mehmet Naim Demirta Kadir U urtan 
Y lmaz , smail Esmek Esra Doruko lu , Sezai Erci li , Ali kinci

Gül
Kay s  Ara t rma stasyonu , Bahçe Kültürleri Ara t rma Enstitüsü
Erciyes Ün. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü, Atatürk Ün. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü
Harran Ün. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü, G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü 

Özet
Ülkemiz, dünyan n en önemli kay s  üreticisidir. Hem ülkemiz hem de Malatya bölgesi için önemli bir 

ekonomik ürün olan kay s ya talep gün geçtikçe artmaktad r. Kay s  bahçeleri, çö ür anaç üzerine a l  fidanlarla 
tesis edilmekte, bu üretimde herhangi bir standart anaç tip veya çe ide ait tohumlar kullan lmamaktad r.

Modern meyvecilikte, özellikleri bilinen standart anaçlar n kullan lmas  büyük önem ta maktad r. 
Kullan lan anac n meyve verim ve kalitesi, a aç geli imi,  de i ik iklim ve toprak artlar na adaptasyon ve 
hastal k ve zararl lara kar  dayan m üzerine olumlu etkisi önemlidir. Anaç ve kalem özellikleri standart ve 
kaliteli meyve üretiminde birlikte dü ünülmelidi

Türkiye oldukça zengin bir zerdali a aç varl na sahiptir. Bu popülasyon içerisinde, kay s  için anaç 
olabilece i dü ünülen üstün vas fl , nispeten bodurluk gösteren, özellikleri bilinen, standart bir zerdali tohum 
anac n n belirlenerek, üreticinin kullan m na sunulmas  amaçlanm t r. Bu amaçla Malatya, Elaz , Kayseri, 
Sivas ve Nev ehir illerinde, zerdali popülasyonu yo un olan alanlarda yap lan seleksiyonlarda 36 tip 
belirlenmi tir. Seçilen tipler içerisinde en yüksek çimlenme oran  %95 ile 50/11 tipinde, en iyi çö ür çap ve boy 
geli imi, fidan üretim için önemli bir özellik olan en yüksek a ya gelme oran  8.8 mm 120.2 cm ve %98.5 ile 
58/06 tipinde elde edilmi tir. Ayr ca tiplerin birörneklili i, dal say s , dikenlilik ve kök yap s  gibi özellikleri d
belirlenmi tir.

 Kay s , zerdali, anaç  seleksiyonu, bodurluk

wild grown apricot areas located in Malatya, Elaz , Kayseri, Sivas and Nev ehir provinces. The highest seed 

Giri
Türkiye zengin bir zerdali a aç 

popülasyonuna sahip olmas na ra men her y l bu 
popülasyon  azalmaktad r.  2002  y l nda  toplam 

2.025.000 a aç varl  2010 y l nda 1.218.108 
adede dü mü tür (TU K, 2011). Bu azal n en 
önemli nedeni ise son y llarda zerdali 
a açlar n n yo un bir ekilde kesilmesi ve 
üreticilerin bunlar n yerine di er meyve türlerini 
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dikmesidir. Tamam na yak n  tohumdan yeti mi  
olmas sebebiyle, bu geni  varyasyon kayna n n 
içerisinde kay s  için anaç olabilecek farkl  
anaçl k özelliklerine sahip tiplerin de olabilece i 
bir gerçektir. 

Modern meyvecilikte, kullan lan çe idin 
verime, a aç geli imine ve standart meyve 
üretimine etkisi oldu u gibi, kullan lan anac n da 
bu özelliklere ilaveten üniform meyve verimine, 
meyve kalitesine, de i ik iklim ve toprak 
artlar na adaptasyon, hastal k ve zararl lara 

kar  dayan m üzerine önemli etkisi 
bulunmaktad r. K saca anaç ve kalem özellikleri, 
tandart ve kaliteli meyve üretiminde birbirinden 

ba ms z olarak dü ünülemeyecek kavramlard r. 
Kay s  fidan  üreticileri standart olmayan 
tohumlardan yeti mi  çö ürleri anaç olarak 
kullanmaktad rlar.

Yayg n olan bu üretim ekli fidan üretim 
alanlar nda bir örnek fidan yeti tiricili ini 
k s tlamaktad r. Kullan lan tohum anaçlar n n 
çe itlerle uyu ma durumlar  ile hangi artlarda 
daha iyi performans gösterdi i bilinmemektedir. 
Bu da fidan ve kay s  üretiminde s k nt lara yol 
açmaktad r. Entansif meyvecilikte 
alandan yüksek gelir elde etmenin yolu, bodur, 
k sa sürede meyveye yatan, meyve verim ve 
kalitesi yüksek anaçlar üzerine a l  çe itlerle 
üretim yapmakt r. Bir di er konu ise, kullan lan 
tohum anaçlar n n çe itlerle uyu ma durumlar  
ile hangi ar
gösterdi i de bilinmemektedir. Bu da fidan ve 
kay s  üretiminde s k nt lara yol açmaktad r. 
De i ik artlara adapte olabilecek ve standart 
çe itlerle uyumlu anac n meyvecilikte kullan m  
konusunda ülkemiz meyvecili inde ciddi 

unlar n bulundu u bildirilmi tir (Ka ka ve 
ark., 2005). Ülkemizde oldu u gibi dünyada da 
kay s  yeti tiricili inde büyük oranda generatif 
anaçlar özellikle de zerdali tohumlar  
kullan lmaktad r. Bu durumun en önemli sebebi 
dünyada kay s  yeti tirilen ba l
meyvecilik kültürünün geleneksel özellik 
ta mas d r. Modern yeti tiricilik teknikleri 
uygulayan Avrupa ülkelerinde ise zaman zaman 
vejatatif anaçlar da örne in St Julien, Pixy, 
Pollizo kay s  için anaç olarak kullan lmakta ise 

açlar yine büyük önem 
ta maktad r. Dolay s yla kay s  için hâlihaz rda 
elmada oldu u gibi standart bir anaç 
bulunamam t r. Kay s  da anaç kullan m nda 

üzerinde en fazla durulan nokta anaç
aras ndaki uyu ma durumudur. A  
uyu mazl n n olmas  kay s da kendi türü 
d ndaki anaçlar n (erik, badem, eftali) 
kullan m n  s n rlamaktad r. Kay s  çö ürleri 
d ndaki anaçlar aras nda tamamen uyu ur 
kombinasyonlar oldu u gibi hiç uyu mayan 
kombinasyonlar da vard r. Kay s  çö ürlerinde 
ise a  uyu mazl na daha az rastlanmaktad r 
(Güleryüz ve Erci li, 1995). 

Kay s n n anavatan  olmamas na ra men 
dünya kay s  üretiminde %20
ilk s rada yer alan ülkemiz, yabani olarak yeti en 
zerdali için de muazzam bir genetik varyasyon 
kayna na sahiptir. Bu proje ile önemli ve paha 
biçilmez populasyon içerisinden, kay s  için 
anaç olabilece i dü ünülen üstün vas fl  zerdali 
tipleri seçilecektir.  Ara t rma sonunda 
zerdalilerden anaç olabilecek, nispeten bodurluk 
gösteren, özellikleri bilinen standart bir zer
tohum anac  belirlenecek ve üreticinin 
kullan m na sunulacakt r. Ayr ca ileride 
yap lacak anaç çal malar na da bu sonuçlar k 
tutacakt r. 

Materyal ve Yöntem
Çal man n materyalini Malatya, Elaz , 

Nev ehir, Kayseri ve Sivas illerinde do al olarak
yeti mekte olan zerdali popülasyonundan al nan 
tohumlar olu turmaktad r. Bölgede fidan 
yeti tiricili inde, anaç olarak kullan lan 
tohumlar n tamam na yak n  Hac halilo lu 
çe idinin tohumlar  oldu undan bu çe it kontrol 
olarak kullan lm t r. Proje, seleks
çimlendirme ve fidan olmak üzere üç a amadan 
olu maktad r. Çal man n seleksiyon ve 
çimlendirme de erleri verilmi tir.
1.Seleksiyon A amas : 2008 y llar nda 
Malatya, Sivas, Elaz , Kayseri ve Nev ehir 
illerinde zerdali popülasyonunun yo un oldu
alanlarda tarama yap lm t r. Ayn  arazi ve 
bak m artlar nda bulunan a açlar birbirleriyle 
kar la t r lm ; kloroz ve periyodisite 
göstermeyen, ya l  ve sa l kl , populasyonda 
geli im farkl l  olan, daha bodur, bol verimli 
ve k sa dallarda da meyve v
tohumlu, ac  çekirdekli, mümkün oldu u kadar 
dikensiz ve pürüzsüz gövde yap s na sahip, geni  
dal aç l , olumsuz ko ullarda geli me göstermi  
tipler i aretlenmi tir.
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2.Çimlendirme A amas : aretlenen tiplerden 
ve kontrol olarak kullan lan Hac halilo lu 
çe idinden al nan tohumlar n, araziye ekimleri, 
tesadüf bloklar  deneme desenine göre 4 
tekerrürlü ve her tekerrürde 25 tohum olacak 
ekilde Kas m ay n n sonunda yap lm t r. 

Çimlendirme denemeleri üç y l tekrarlamal  
olarak yap lm  ve çimlenme yüzdesi, çö ür çap  
ve çö ür boy geli imi, ayn  y l a ya gelme 
oranlar , dal ve diken say lar  ile kök yap lar  
belirlenmi tir.

Çö ür çap  toprak yüzeyinin 5 cm 
üzerinden digital kumpas ile, çö ür boyu cetvel 
ile ölçülmü tür. A ya gelme oran , a  yap l
noktadan 5 mm ve üzerinde geli me gösterenler 
a lanabilir olarak belirlenmi tir. Çö ürdeki yan 
dallar say larak ve bu dallar n gövde ile 
yapt klar  aç lar da kalitatif olarak 
de erlendirilmi tir. Her tipten, her tekerrürde 3 
bitki olmak üzere kök de
yap lm t r. En iyi geli im gösteren 10 tip, en az 
geli im gösteren 5 tip ve kontrol olarak al nan 
Hac halilo lu çe idi Çizelgede verilmi tir. 
Tiplerin 2011 verileri tamamland ktan sonra, 
yukar daki özellikleri yönünden De i tirilmi  
Tart l  D
de erlendirilecek ve uygun tipler seçilerek 
çal man n 3. a amas  olan a  ve fidan 
a amas na ba lanacakt r.

Çal man n 2007 ve 2008 y llar nda 
meyve olgunluk döneminde proje seleksiyon 
bölgeleri olan Malatya, Elaz , Nev ehir, 
Kayseri ve Sivas illerinde arazi taramalar  
yap lm  ve amaca uygun toplam 53 tip 
belirlenmi tir (Çizelge 1). En fazla 20 tip olarak 
Nev ehir’de i aretlenmi tir. Kayseri, Malatya, 
Sivas ve Elaz ’da s ras  ile 17, 9, 4 ve 3 tip 
de erlendirmeye al nm t r. Nev ehir’deki 
zerdali popülasyonunun susuz ve bak ms zl k 
gibi olumsuz ko ullarda bile güçlü ve yayvan bir 
a aç yap s  olu turduklar  gözlemlenmi tir. 
Türkiye’deki kay s  a ac  varl n n yar s na 
yak n  Malatya ilinde bulunmaktad r. Ancak 
tamam na yak n  kurutmal k yeti tiricilik yap lan 
çe itlerden olu tu undan, ilde az say da tip 
belirlenmi tir. Seleksiyon döneminde, Kayseri 
G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü, Bitki 
Koruma ube Müdürlü ü teknik personelinin, 
bölgede Sharka virüsüne benzer bel

görüldü ünü ifade etmeleri üzerine Kayseri ili 
belirlenen 17 tiple birlikte projeden ç kar lm t r. 

Belirlenen tipler iki y l boyunca amaca 
yönelik kriterler aç s ndan takip edilmi  ve 
uygun olanlar ile kontrol amaçl  
de erlendirilmeye al nan Hac halilo lu kay s  
çe idinden hasat döneminde meyveler al nm t r. 
Al nan meyvelerin tohumlar  ç kart larak 
gölgede kurutulmu  ve ekim tarihine kadar ka t 
torbalarda muhafaza edilmi tir. lkbaharda 
ç k lar n ba lamas  ile birlikte de erlendirme 
ölçümlerine ba lanm t r (Çizelge 2). En önemli 
özelliklerden biri olan çimlenme yüzdesi 
bak m ndan en iyi sonuç %95.0 ve %94.5 ile 
50/11 ve 50/19 tiplerinden al nm t r. En dü ük 
çimlenme oran  ise %44.5 ile 50/01’den elde 
edilmi tir. Bölge fidan üretiminde kullan lan ve 
kontrol uygulamas  Hac halilo lu çe idinin 
çimlenme oran  %74 ile ortalarda yer alm t r. 
En yüksek çö ür çap ve boy geli imi 8.3 mm ve 
120.2 cm ile 58/06 tipinden ölçülmü tür. Çap 
geli imi bak m ndan en dü ük geli meyi, en 
yüksek çimlenme oran n  
göstermi tir. Hac halilo lu kontrol uygulamas  
101.4 cm çö ür boyu ile iyi bir geli me 
göstermi tir. Çö ür boyu en az 63.3 cm ile 23/03 
tipinde saptanm t r. Yine önemli bir özellik 
olan a ya gelme oran  bak m ndan en iyi 
geli me %98.
tiplerinde görülmü tür. Sivas ilinde seçilen 
tiplerin ayn  bak m artlar nda daha iyi geli me 
gösterdikleri gözlemlenmi , çap geli imi 
bak m ndan en dü ük geli meyi gösteren 50/11 
nolu tip a ya gelme oran  bak m ndan da en
dü ük de eri vermi tir. En yüksek ve en dü ük 
dal say s  s ras  ile 14.5 ve 7.6 ile 58/06 ve 50/05 
tiplerinde belirlenmi tir. Çö ür a amas nda fazla 
say da olmas  arzu edilmeyen ve a  bölgesi olan 
ilk 20 cm’deki diken ve dal durumu bak m ndan 

nolu tipte gözlemlenmi tir. En fazla dal ve 

belirlenmi tir. Belirlenen tiplerde genellikle kök 
yap s n n kaz k ve saçak kökün bir arada oldu u 
gözlemlenmi  ancak Nev ehir bölges
seçilen tiplerin kök yap s n n a rl kl  olarak 
kaz k köklü olduklar  tespit edilmi tir. 

Çal mada, 2011 y l  sonunda 
De i tirilmi  Tart l  Derecelendirme Yöntemine 
göre uygun çö ür adaylar  seçilecektir. Seçilen 
tiplere Hac halilo lu kay s  çe idi a lanarak a  



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

tutma oranlar , sürgün çap , sürgün boyu, sürgün 
çap  ve sürgün boyu birörneklili i, yan dal 
say lar  ve bu dallar n gövdeyle yapt klar  aç lar, 
kök geli imleri ve fidan rand manlar  

De erlendirme sonucunda kay s  için 
anaç olabilece i dü ünülen üstün vas fl , 
nispeten bodurluk gösteren özellikleri bilinen, 
standart bir zerdali tohum anac  belirlenerek 
üreticinin kullan m na sunulacakt r Ayr ca 
belirlenen anaçlarda a aç ekli, büyüklü ü ve 
formu, fenolojik gözlemleri, pomoloj
analizleri, verim,  kök ur nematodu ve kök 
kanseri yönünden dayan kl l k testleri ile çelikle 
ço alt lma olanaklar  ara t r larak çal maya 

Tart ma ve Sonuç
Meyve yeti tiricili inde kullan lan 

anaçlar, üzerine a lanan çe idin adap
kabiliyetini art r r, olumsuz artlara kar  çe idin 
dayan m , meyve verim ve kalitesinde 
homojenli in sa lanmas n n yan  s ra verimde 
art  sa lar. Bu amaçla kay s  yeti tiricili inde 
standart çö ür anac  geli tirmek amac  ile 
ba lat lan çal mada Malatya, Elaz , Nev ehir, 
Kayseri ve Sivas illerinde seleksiyon yap larak 
53 tip belirlenmi tir. Kayseri ili, Sharka virüs 
hastal  üphesi nedeniyle projeden ç kar lm , 
de erlendirmeler 36  tip çö ür anaç aday  
üzerinden yap lm t r. Tiplerden yar s na yak n  
%74.0 çimlenme oran  gösteren 
Hac halilo lu’ndan daha iyi sonuç vermi tir. En 
yüksek çimlenme %95.0 ile 50/11 tipinde 
belirlenmi tir. Fidan üretimi için önemli bir 
özellik olan a ya gelme oran  bak m ndan en 
yüksek de er %98.5 ile 58/06 tipinde al nm t r. 
Tiplerin yan dal olu umu 14.2 ile 7.6 aras nda 
de i mi tir. A  bölgesi olan ilk 20 cm’deki en 
az diken ve dal say s  2.25 ile 50/04 tipinde 
belirlenmi tir. De erlendirmeye al nan tiplerin 
genel olarak Kaz k+Saçak kök olu turduklar , 
Nev ehir bölgesinde seçilen tiplerde kök 
yap s n n a l kl  olarak kaz k köklü olduklar  
gözlemlenmi tir.

Kay s  yeti tiricili inde en yayg n Prunus 
armeniaca türüne ait çö ürler kullan lmaktad r 
(Rom, 1991). Erbil (2000), çal mam zdaki 
de erlendirme kriterleri olan çimlenme oran , 
çö ür geli imi, a ya gelme oran  ve fidan 
dönemindeki verileri dikkate alarak belirledi i 

103 erik tipinden çimlenme oran  dü ük olanlar  
eledikten sonra 34 tip içerisinden amaca uygun 
olan ilk be  tipi çö ür anaç aday  olarak 
seçmi tir. Malatya’da yayg n olarak yeti tirilen 
Hac halilo lu kay s  çe idi için en uygun anac  
belirlemek amac yla yap lan çal mada 
Hasanbey çe idinin en iyi sonucu verdi i 
belirlenmi tir (Uslu ve ark., 1994). Güleryüz ve 
Erci li (1995), kay s da, di er türlerle a lamada 
uyu mazl k oldu u, en uygun anac n kay s  
çö ürü oldu unu bildirmi lerdir.

Çal ma sonucunda, De i tirilmi  tart l  
Derecelendirme sonucunda ald klar  puanlara 
göre kay s  için anaç olabilecek üstün vas fl , 
nispeten bodurluk gösteren tip ya da tip
belirlenecek, özellikleri bilinen, standart kay s  
çö ür anac  fidan üreticilerinin kullan m na 
sunulacakt r.

Ba , M., 1998. Farkl  prunus klon ve çö ür 
anaçlar n n baz  kay s  çe itleriyle uyu ma 
düzeyi, bitki besin maddeleri al m  ve 
büyümeye etkileri üzerine ara t rmalar 
(Bas lmam  Doktora Tezi). Çukurova Ü. Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Adana

Erbil, Y. 2000. Bursa, Yalova ve Kocaeli yörelerinde 
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Pink Lady Elma Çe idinde Kontrollü Atmosfer Depolama ve Hasat Sonras  
Methylcyclopropane Uygulamas n n Baz  Kalite Özelliklerine Etkileri

Mustafa Sakalda , Kenan  Kayna
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal mada Çanakkale ko ullar nda yeti tirilen “Pink Lady” elma çe idinde kontrollü atmosfer 

depolaman n ve hasat sonras  1 MCP) uygulamas n n depolama süresince baz  kalite 
özelliklerine etkileri incelenmi tir. Bu amaçla Çanakkale Kepez yöresinden hasat edilen meyveler normal 
atmosfer (NA) ve kontrollü atmosfer (KA) (1 KPa CO2 + 1,5 KPa O2) ko ullar nda herhangi bir uygulama 
olmaks z n ve 1 MCP uygulamas  yap larak muhafaza edilmi lerdir. Muhafaza 0°C ile 1°C aras nda %85
oransal nem ko ullar nda s ras yla 2, 4 ve 6 ay süreyle gerçekle tirilmi tir. Her muhafaza süresinin sonunda 
meyveler 7 gün süreyle 20°C ± 2°C ko ullar nda raf ömrüne tabi tutulmu lard r. Hasat sonras  ve her muhafaza 
üresi sonunda meyvelerde meyve eti sertli i, suda çözünür kuru madde oran , titre edilebilir toplam asitlik 

miktar , ni asta skor de eri, iç kahverengile me oran  ile toplam fenolik bile ik içeri i gibi baz  kalite özellikleri 
ve biyokimyasal özellikler incelenmi tir. Elde edilen sonuçlara tüm kalite özelliklerinde depolama süresince 
azal  söz konusu olmu tur. Bunun yan nda KA ko ullar nda depolanan ve 1 MCP uygulamas na tabi tutulan 
meyvelerde tüm kalite özelliklerinin depolama süresince korunu u önemli düzeyde sa lanm t r. Buna ek olarak, 
kontrollü atmosfer depolama ve NA ko ullar nda 1 MCP uygulamas  kalite özellikleri aç s ndan kendi aralar nda 
önemli ölçüde farkl l k göstermemi tir. Bununla birlikte 1 MCP uygulamas na tabi tutulmam  NA ko ullar nda 
epolanan meyvelerde önemli kalite kay plar  söz konusu olmu tur. 

 Pink Lady elma çe idi, depolama süresi, 1 Methylcyclopropane, kontrollü atmosfer, normal 
atmosfer, kalite özellikleri.

applications on some quality parameters on “Pink Lady” apple variety grown in Çanakkale conditions were 
carried out. For this purpose fruits harvested from Çanakkale Kepez region were stored at normal atmosphere 

any treatment. Storage conditions were between 0°C and + 1°C temperature with 85%

storage. In addition, significant differences couldn’t be fixed between controlled atmosphere cond

“Pink Lady” apple variety, storage period, 1

Giri
“Pink Lady” di er ad yla “Cripps Pink” 

elma çe idi 1960’l  y llar n sonunda “Golden 
Delicious” ve “Lady Williams” çe itlerinin 

Avustrulya’da

geli tirilmeye ba lanm  bir elma çe ididir. D  
görünü  özellikleri, üstün tat özellikleri, geç 
hasat edilmesi ve di er geç hasat edilen çe itlere 
göre depolama performans n n yüksek olu u 
nedeniyle günümüzde oldukça önemli bir pazara 

iptir (Corrigan ve ark., 1997). Ülkemizde ise 
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son 5 y ldan bu yana dikimi yap lmakta, 
özellikle Karaman, Antalya
Çanakkale ve Trakya bölgelerinde üretimi h zla 
yayg nla maktad r. 

Kontrollü atmosfer depolama (KA) 
günümüzde birçok bahçe ürününü 
pazarlama periyodunun artt r lmas  amac yla 
kullan lan yayg n bir sistemdir. Özellikle elma 
ve armutta depolama süresini uzatmakta (Drake 
ve Elfying, 2004) ve olgunla man n gecikmesini 
(Ma ve Chen, 2003) sa lamaktad r. Benzer 
ekilde KA depolama “Pink Lady” elma 

çe idinde kalitenin korunarak depolama 
süresinin uzat lmas  üzerinde önemli seviyede 
etkili olmu tur (Cripps ve ark., 1993). Buna 
kar n; KA depolama elmada iç kararmas  gibi 
önemli fizyolojik bozukluklara da neden 

türlerinde genel anlamda etileni inhibe edici 
özelli i olan bir kimyasald r (Sisler ve Serek, 

MCP, ticari ad yla Smartfresh
sonras nda olgunla may  kontrol eden 
uygulamalar içinde en uyg

konuda yap lan çe itli çal malar da bu görü ü 
desteklemektedir. Buna göre; 1
anlamda etilen reseptörlerini tutar ve etilen 
ba lanmas  engellenerek aktivasyonu 
gerçekle mez. 1
uygulama konsantrasyonu; ürüne, zamana, 
s cakl a ve uygulama biçimine göre 
de i iklikler gösterir (Watkins, 2002).

Çal man n amac ; geç hasat edili i, 
albenisi, üstün aromatik özellikleri ve tat 
özellikleri nedeniyle pazar de eri oldukça 
yüksek olan ve Ülkemizde plantasyonu yeni 
olan “Pink Lady” elma çe idinde kontrolü 

MCP uygulamalar yla 
uzun süre depolama ko ullar nda kalitenin 
korunumu ve söz konusu çe idin pazarlanabilme 
periyodunun uzat lmas d r. 

ve Yöntem

Çal mada materyal olarak, 5 ya l  M9 
anac  üzerine a l  “Pink Lady” çe idi 
a açlardan hasat edilen meyveler kullan lm t r. 
Söz konusu meyveler, 07.11.2011 tarihinde 
Çanakkale Kepez bölgesinden özel üretici 
bahçesinden hasat edilmi ler ve ayn  gün 

içerisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi so uk hava deneme odalar na 
nakledilmi lerdir. Çal mada;150
a rl nda, %70 80 zemin rengi olu mu  

kullan lm t r. hasar olumu kri
kapsam nda; meyve eti sertli inin 8,5 kg
suda çözünür kuru madde oran n n %13
ni asta skala de erinin ise 4 veya 5 olmas  gibi 
kriterler göz önüne al narak yap lm t r.
Hasat sonras  uygulamalar ve depolama

Hasat edildikten sonra seçi
iki gruba bölünerek 1. grup meyvelerde 625 ppb 

uygulamas  yap lm t r. Uygulama 1m³ 
hacminde (1m*1m*1m) boyutlar nda gaz 
geçirmez bir kabin içerisinde da t c  bir fan 
düzene i yard m yla 24 saat süreyle 18 20°C 
s cakl kta gerçekle tirilmi tir. Uygulama 
yap lmayan meyveler ise ayn  s cakl k 
ko ullar nda 24 saat süreyle bekletilmi lerdir. 

Uygulama yap lan meyveler ve uygulama 
yap lmayan meyveler, normal atmosfer (NA) ve 
kontrollü atmosfer (KA) ko ullar nda 

depolanmak üzere tekrar iki 
ayr  gruba bölünmü lerdir. Bu ba lamda 1
uygulamas na tabi tutulmayarak NA 
ko ullar nda depolanan meyveler kontrol grubu 
olarak isimlendirilmi lerdir. Her iki depolama 
biçimi 0°C ile 1°C aras  s cakl k ve %85
oransal nem ko ullar nda s ras yla 2, 4 ve 6 ay 
süreyle gerçekle tirilmi tir. Her depolama süresi 
sonras nda tüm meyveler 7 gün süreyle 18 20°C 
s cakl k ve %50 60 oransal nem ko ullar nda raf 
ömrüne tabi tutulmu lard r. 
ncelenen kalite özel

Pink Lady elma çe idine ait meyvelerde 
hasat sonras nda ve depolama süresiyle raf 
ömrünü kapsayan her muhafaza süresi sonunda 
baz  kalite parametreleri ve baz  biyokimyasal 
özellikler incelenmi tir.
Meyve eti sertli i: 
cihaz yla 3 mm silindirik uç kullan larak kgf  
cinsinden ölçümü yap lm t r. 
Suda çözünür kuru madde oran : 
dijital refraktometre kullan larak (% ) de er 
olarak ölçülmü tür. 
Titre edilir toplam asitlik miktar : 
(1968) metoduna göre; meyve 
NaOH ile nötralize edilmesi yöntemiyle g.100 g 
¯¹  cinsinden tayin edilmi tir. 
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ç Kararma Oran : Tüm uygulamalara ait 
meyvelerde her muhafaza süresi sonunda iç 
kararmas  görülen meyvelerin tekerrür ba na 
toplam meyveye oran  baz al narak (%) de er 
üzerinden hesaplanm t r.
Toplam Fenolik Bile ik çeri i:
standard na göre Folin Ciocalteu metoduna göre 

1) spektrofotometrik yöntemle tayin 
edilmi tir (Zheng ve Wang, 2001). 
Ni asta Skor De eri: Potasyum iyodür
çözeltisi yard m yla 1 10 skalas  üzerinden 
puanlanarak de erlendirilmi tir ( ekil 1). 
statistiksel analizler 

Çal ma, tesadüf bloklar  deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmü  ve 
her tekerrürde 20 adet meyve kullan lm t r. 
Elde edilen veriler, “Minitab 15” istatistik paket 
program  yard m yla ANOVA varyans analizine 
tabi tutularak LSD çoklu kar la t rma 
yöntemiyle p=0,05 düzeyinde 
de erlendirilmi lerdir. 

Bulgular ve Tart ma
Meyve eti sertli i

Elmada depolama sürecinde en önemli 

eti sertli i kapsam nda depolama süresi önemli 
düzeyde (p<0,05) etkili olmu tur. Bu kapsamda 
depolama süresi uzad kça meyve eti sertli i tüm 
uygulamalarda azal  göstermi tir. Bunun 
yan nda; uygulamalar kapsam nda önemli 
düzeyde farkl l klar tespit edilmi tir (p<0,05). 
S ras yla 2 ay, 4 ay ve 6 ay depolama ve 7 gün 
raf ömrü peryodu sonunda meyve eti sertli i 
de erlerindeki en sert dü ü ler kontrol (NA) 
meyvelerinde görülmü tür. Buna kar n; KA 
ko ullar nda depolanan 1 lamas na 
tabi tutulmu  meyvelerde söz konusu azal lar 
en az seviyelerde saptanm t r. Di er taraftan 
NA ko ullarda depolanan 1 MCP uyglamas na 
tabi tutulmu  meyveler ile herhangi bir 
uygulama yap lmam  KA ko ullar nda 
depolanan meyveler aras nda tüm depo
dönemleri göz önüne al nd nda önemli 
düzeyde farkl l k meydana gelmemi tir (p>0,05) 
(Çizelge 1). Hasat sonras  1
depolama ko ullar n n kombinasyonunun meyve 
eti sertli i üzerine benzer etkileri “Abbe Fetel” 
armut çe idinde de saptanm t r (Sakalda  ve 
ark., 2010). Bunun yan nda 1
uygulamas n n 4 ay ve 6 ay depolama sonras nda 

bile meyve eti sertli i üzerine olumlu etkileri, 
benzer ekilde “Empire”, “Delicious” ve “Law 
Rome” elma çe itlerinde de tespit edilmi tir 

. Benzer ekilde 1
uygulamas  “Pink Lady” elma çe idinde meyve 
eti sertli inin korunumuna önemli etkilerde 
bulunmu tur (Castro ve ark.,2005).     
Suda çözünür kuru madde oran

Olgunla man n önemli bir ibaresi olan 
suda çözünür kuru madde oran  kapsam nda 
meyve eti sertli ine benzer ekilde depolama 
süresi önemli düzeyde etkili olmu tur (p<0,05). 
Depolama süresi artt kça olgunla man n 
ilerlemesiyle SÇKM oran nda art  meydana 
gelmi tir. Bu kapsamda söz konusu art lar n en 
dü ük seviyede görüldü ü meyv
uygulamas na tabi tutulmu  KA ko ullar nda 
depolananlar oldu u saptanm t r (Çizelge 2). 
Di er taraftan 4 ay depolama periyodu d nda 
di er depolama periyotlar nda 1
uygulanm  NA ko ullar nda depolanan 
meyveler ileKA ko ullar nda depolan
herhangi bir uygulama yap lmam  meyveler 
aras nda önemli düzeyde farkl l k görülmemi tir 
(p>0,05). Kontrol olarak adland r lan NA 
ko ullar nda depolanarak 1 MCP uygulamas  
yap lmam  meyvelerde ise 4 ay depolama 
sürecine kadar h zl  bir yükseli  meyd
gelmi , 6 ay depolama sonunda ise a r  
olgunla man n verdi i etkiyle SÇKM oran nda 
azal  söz konusu olmu tur. Hasat sonras  1
MCP uygulamas n n söz konusu parametre 
üzerine benzer etkileri armutta (Argenta ve ark., 

r söz konusu 
olmu tur fakat uygulaman n etkinli i KA 
depolamayla artm t r (Watkins ve ark., 2000).   
Malik asit miktar

Pazarlama periyodunda SÇKM oran yla 
birlikte tat olu umunun temel faktörlerinden bir 
tanesi olan TETA (Malik asit) miktar nda 

süresince olgula man n bir sonucu 
olarak azalmalar söz konusu olmu tur. Her 
depolama sürecinde tüm uygulamalar 
kapsam nda TETA miktar  önemli düzeyde 
azal  göstermi tir (p<0,05). Bunun yan nda; 
farkl  depolama ko ullar  ve 1 MCP uygulamas , 
depolama süresince TETA miktar  üzerinde 
önemli düzeyde etkili olmu lard r (p<0,05). Bu 
ba lamda; KA ko ullar nda depolanan 1
uygulanm  meyvelerde depolama süresince 
TETA miktar ndaki azal  daha dü ük seviyede 
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gerçekle mi tir. Söz konusu uygulamay  NA 
ko ullarda MCP uygulamas na tabi 
tutulmu  meyveler izlemi tir. SÇKM oran  ve 

miktar nda NA ko ullar nda depolanan 1
uygulanm  meyveler ile KA ko ullar nda 
depolanm  herhangi bir uygulama yap lmayan 
meyveler aras nda önemli düzeyde farkl l k 
tespit edilmi tir (p<0,05). Bu farkl l klar tüm 
depolama periyotlar nda saptanm t r (Çizelge 
3). KA depolaman n Malik asit miktar  üzerine 
benzer etkileri birçok üründe saptanm t r 
(Kader, 1986). Bunun yan nda 1

r  “Fuji”, “Jonagold” gibi di er baz  
elma çe itlerinde depolama süresince TETA 
miktar ndaki azal lar n seviyesini dü ürmü tür 
(Fan ve Mattheis, 1999). Bu ba lamda, elde 
edilen bulgular ile paralellik söz konusudur. 
Toplam fenolik bile ik içeri i

fenolik bile ik içeri i, incelenen 
di er parametrelere benzer ekilde depolama 
süresince de i im göstermi tir. Söz konusu 
de i im art  eklinde meydana gelmi tir. Tüm 
uygulamalar kapsam nda, depolama süresince 
toplam fenolik bile ik içeri i önemli düzeyd
art  göstermi tir (p<0,05). Di er taraftan, 1
MCP uygulamas  ve KA depolama sistemi di er 
parametrelere benzer ekilde önemli düzeyde 
etkili faktörler olarak tespit edilmi lerdir 
(p<0,05). Toplam fenolik bile ik içeri inde baz  
önemli noktalar dikkat çekici olmu tur. Bu 
kapsamda; SÇKM parametresine benzer ekilde 
kontrol meyvelerinde önce h zl  bir art , 
ard ndan ise azal  eklinde dalgalanmalar 
meydana gelmi tir. Bunun yan nda; di er 
parametrelere benzer ekilde toplam fenolik 
bile ik içeri i KA ko ullar nda 1
uygulamas na tabi tutulmu  meyvelerde daha 
dü ük seviyede olmu tur. Söz konusu 
uygulamay  NA ko ullar nda depolanan 1
uygulanm  meyveler takip etmi tir (Çizelge 4). 
Dilimlenmi  elmada modifiye atmosfer ko ullar  
8 gün depolama süresince fenolik bile ik 
içeri indeki azalman n seviyesini dü ürmü tür 

bulgular KA uygulamalar n n etkileri aç s ndan 
benzer ekilde meydana gelmi tir. 
ç kararmas

Özellikle Pink Lady ve Breaburn gibi 
elma çe itlerinde en önemli fizyolojik 
bozukluklar n ba nda gelen iç kararmas  

kapsam nda depolama süresi önemli düzeyde bir 
faktör olmu tur (p<0,05). Depolama süresinin 
uzamas  ile olgunla man n art  iç kararma 
problemini de beraberinde getirmi tir. Bunun 
yan nda depolama sistemi ve hasat sonras  1
MCP uygulamas  iç kararma oran  üzerinde 
önemli düzeyde etkili faktörler olmu lard r. Bu 
kapsamda; KA ko ullar nda depolanan 1
uygulamas  yap lm  meyvelerde iç kararma 
oran  tüm depolama süresince oldukça dü ük 
düzeyde seyretmi tir. Bunun yan nda NA 
ko ullar nda 1 MCP uygulamas  yap lm  
meyveler ile KA ko ullarda uygulama 
yap lmam  meyvelerde saptanan iç kararma 
oranlar  aras nda önemli düzeyde farkl l k 
meydana gelmemi tir (p>0,05). Söz konusu 
uygulamalar n hepsinde 6 ay depolama ve 7 gün 
raf ömrü sonunda bile iç kararma oran  %10’un 
alt nda olmu tur. Buna kar n; kontrol 
meyvelerinde ayn  periyot sonunda iç kararma 
oran  %30 %35 seviyesinde saptanm t r ( ekil 
2).  ç kararma oran  kapsam nda KA 
depolaman n olumsuz etkileri olabilece i ve 1
MCP uygulamas n n herhangi bir etkisi olmad  
yönündeki bulgularla (Castro ve ark., 2005) 
ba da mayan sonuçlar al nm t r. Buna kar n; 
olgunla man n ilerlemesinin iç kararmas na 
etkisi olaca  tespitine (Lau, 1998; Volz ve ark.,
1998) benzer ekilde kontrol meyvelerinde iç 
kararma oran  daha yüksek seviyede 
görülmü tür.  
Ni asta skor de eri

Tüm elma çe itlerinde özellikle hasat 
zaman  belirlemeden çok önemli ve pratik bir 
parametre olan ni asta skor de erlerinde 

te parametreleriyle ili kili olarak 
depolama süresi, 1 MCP uygulamas  ve 
depolama sistemi faktörleriyle ili kili olarak 
de i imler meydana gelmi tir. Tüm uygulamalar 
baz nda depolama süresi artt kça ni astan n 
ekere dönü ümü artm t r dolay s yla skor 

de erinde art  meydana gelmi tir ( ekil 3). 
Bunun yan nda yine di er parametrelerde oldu u 

uygulamas  skor de erinin art  h z n  a a  
seviyelere dü ürmü tür. Ni asta skor de erinin 
en yava  ilerledi i meyveler, KA ko ullar nda 

MCP uygulanm  meyveler 
olmu tur. Buna kar n; ayn  de erlerin en h zl  
yükseldi i meyveler kontrol olarak adland r lan 
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NA ko ullarda depolanm  1
uygulamas na tabi tutulmam  olmu lard r.   

Sonuç
Elde edilen sonuçlara muhafaza süres

“Pink Lady” elma çe idine ait meyvelerde 
kalitenin korunumu kapsam nda önemli düzeyde 
etkili bir faktör olmu tur. Muhafaza süresi 
uzad kça kalite ve biyokimyasal özelliklerde 
olumsuz de i imler görülmü , kalite kay plar  
söz konusu olmu tur. Bunun yan nd
sonras  1 MCP uygulamas  muhafaza süresince 
kalitenin korunumu üzerinde önemli düzeyde 
etki göstermi tir. Bununla birlikte en olumlu 
sonuçlar 1 MCP uygulamas na tabi tutularak KA 
ko ullarda depolanan meyvelerde görülmü tür. 
Di er taraftan herhangi 
yap lmaks z n KA ko ullarda depolanan 

ko ullarda muhafaza edilen meyveler aras nda 
önemli farkl l klar görülmemi tir. Bu kapsamda 

MCP uygulamas n n herhangi bir uygulama 
olmaks z n KA ko ullar nda depolamay
alternatif bir ko ul sa layabilece i 
dü ünülmektedir. Pazarlama ans  oldukça 
yüksek olan bu çe itte farkl  gaz 
konsantrasyonlar nda KA depolama ile farkl  

MCP uygulamalar n n 
interaksiyonlar n n tespit edilmesi bu üstün 
özellikli çe idin Ülkemizde daha önemli 
pazarlama potansiyelinin sa lanmas na katk  
sunacakt r.

orage life and volatile production by d’Anjou 

acceptability of ‘Pink Lady’ and other late

–

‘Pink Lady’ apple. HortScience 28:1057.

and bin stored “Anjou” pears as influenced by 

flesh browning disorders in ‘Braeburn’ apples. 

ripening behavior of “Doyenne du Comice” 

Sakalda , M., Kayna , K., Yalav, F., Yurt, U., 2010. 

Fruit Quality of “Abbé Fétel” Pear. ActaHort 

induced flesh browning in ‘Fuji’ apple. 

methylcyclopropene (SmartFresh®) under air 

–
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Çizelgeler ve ekiller  

Çizelge 1. “Pink Lady” elma çe idinde farkl  uygulamalar n depolama süresince meyve sertli ine 

Depolama süresi (gün)
Ba lang ç 60+7(raf ömrü) 120+7(raf ömrü) 180+7(raf ömrü)

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 0,2936. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder. 

Çizelge 2. “Pink Lady” elma çe idinde farkl  uygulamalar n ve depolama sistemlerinin suda çözünür 
kuru madde oran na (SÇKM) (%) olan etkileri.

Depolama süresi (gün)
Ba lang ç 60+7(raf ömrü) 120+7(raf ömrü) 180+7(raf ömrü)

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 0,2155. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder. 

Çizelge 3. “Pink Lady” elma çe idinde farkl  uygulamalara ve depolama süresine ba l  olarak
edilebilir toplam asitlik (Malik asit) miktar nda meydana gelen de i imler (g.100g

Depolama süresi (gün)
Ba lang ç 60+7(raf ömrü) 120+7(raf ömrü) 180+7(raf ömrü)

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 0,006012. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder. 

Çizelge 4. “Pink Lady” elma çe idinde farkl  uygulamalara ve depolama süresine ba l  olarak toplam 
fenolik bile ik içeri inde meydana gelen de i imler (mg.g

Depolama süresi (gün)
Ba lang ç 60+7(raf ömrü) 120+7(raf ömrü) 180+7(raf ömrü)

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 49,49. Farkl  harfler farkl  istatistiksel gruplar  ifade eder. 

ekil 1. “Pink Lady” elma çe idine ait ni asta da l m  skalas  (1
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ekil 2. “Pink Lady” elma çe idinde farkl  uygulamalara ve depolama süresine ba l  olarak iç kararma 
oran nda (%) saptanan farkl l klar.

ekil 3. “Pink Lady” elma çe idinde farkl  uygulamalar n depolama süresince ni asta skor de erine  
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Farkl  Gibberellik Asit Dozlar n n 0900 Ziraat Kiraz Çe idinde 

smail Demirta , H.Cumhur Sar su , smail Ery lmaz , smail evik
Meyvecilik Ara t rma stasyonu Müdürlü ü Emekli Ziraat Yüksek Mühendisi
Tar m l Müdürlü ü

Özet
Bu çal ma 1999 ve 2001 y llar nda Uluborlu (Isparta) ko ullar nda gerçekle tirilmi tir. Çal mada 0, 10, 

) 0900 Ziraat çe idi meyvelerine saman sar s  dönemde uygulanm t r. 
Gibberellik asit’in meyvelerde pomolojik özelliklere ve hasat zaman na etkileri incelenmi tir. Sonuç olarak,  
Uluborlu (Isparta ) bölgesi için 0900 Ziraat kiraz çe idi için hasattan 3 hafta önce 20 ppm’lik GA
dozu en uygun doz olarak belirlenmi tir.

Giri
Son y llarda mevsimsel dalgalanmalar göz 

ard  edildi inde Türkiye’de kiraz üretiminde 
devaml  bir art  görülmektedir. Türkiye kiraz 
üretimi 2010 verilerine göre 417.905 ton olup, 
bunun 63.346 tonu ihraç edilmi tir (Anonim, 
2010). Bu art  dikim alanlar n n artmas  
yan nda üreticinin kültürel i lemlere önem 
vermesi ile de ili kilidir. Tüketici isteklerinin 
sonsuzlu u üreticiyi kalite kriterlerini art rmaya 
yönelik yeni çabalara zorlamaktad r.

Meyve ve sebze üretiminde yayg n olarak 
kullan lan büyüme düzenleyiciler üreticilerce 
hormon ad  alt nda ve bilinçsizce 
kullan lmaktad r. Özellikle ihraç edilen 
ürünlerde bulunan kal nt lar, elde edilen 
pazarlar n kayb na yol açabilece i gibi insan 
sa l  aç s ndan da sak ncalar do urmaktad r 

nda daha iri, 
parlak renkli, sert, meyve sap  büzü üp 
kararmayan ve raf ömrü uzun kirazlar daha 
üstün görülmektedir. Kiraz tar m nda ileri 
ülkelerde iyi yeti tiricili in yan  s ra kalite 

kriterlerini art rmak için baz  hormonlardan 
faydalan ld  bilinmek

Hormonlar genel olarak;  köklendirme, 
meyve üretimini düzenleme, seyreltme, meyve 
tutumu ve çekirdeksiz meyve te ekkülü sa lama, 
meyvelerin hasat önü dökümünün kontrolü, 
tohum çimlenmesi, yabanc  ot mücadelesi, 

iyodunun k r lmas  vb. alanlarda 
kullan lmaktad r (Özbek, 1971.; Güleryüz, 

kullan m  ile ilgili çok 
say da çal ma yap lm t r. Kappel ve Mac 
Donald (2002) GA meyvede sertli i ve irili i 
art rd , olgunla may  geciktirdi i, Ozkaya ve 
ark. (2006), depolama sürecinde GA kullan lan 
meyvelerin kontrollere göre daha sert kald  ve 
meyve saplar n n kahverengile meden daha ye il 
kald n  bildirmektedirler.

Looney (1996), kirazlarda yapt klar  
çal mada,  GA ’ in kiraz meyvesinde k rm z  
renk olu umunu yava latarak hasad  bir hafta 
kadar geciktirdi ini, meyve irili ini % 10 kadar 
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art rd n , depolama sonras  pitting ve renk 
de i ikliklerini azaltt n  ve konserve kirazlarda 
tekstüre olumlu etkileri oldu u belirtilme

’in 
uygulama zaman n n çe itlere göre de i ti i 

Ergun ve Burak (1998), kiraz üretimi 
yap lan 7 bölgede yapt klar  sörvey de, 
üreticilerce hormon kullan m  ile ilgili sorulara 
verilen cevaplar  de erlendirmi lerdir. 
Ye ilyurt, Ak ehir ve Sultanda ’nda 
üreticilerin hormon kullanmad klar , Uluborlu 
‘da % 20, Honaz’ da % 19, Lapseki’ de %27 ve 
Kemalpa a’da % 20 oran nda hormon 
kullan ld  tespit edilmi tir.

Mateyal ve Yöntem
kiraz tar m n n 

yo un olarak yap ld  Uluborlu (Isparta) 
ilçesinde verim ça nda ku  kiraz  anac na a l  

20 ya ) 0900 Ziraat kiraz a açlar  
seçilmi tir. Bahçede dölleyici olarak Starks 
Gold, Lambert ve Merton Late kiraz çe itleri 
bulunmaktad r.

i Büyüme Düzenleyici 

kullan lm t r. lgili materyal 1 g’ l k  % 96 
safl kta       (% 100 kabul edilerek) tablet 
formunda kullan lm t r. 
Uygulama Dozlar

25 ppm olmak üzere 5 uygulama yap lm t r 
(Çizelge 1).
Denemenin Kurulmas  ve Deneme Deseni

Deneme tesadüf bloklar  deneme desenine 
göre her parselde l a aç olacak ekilde 5 
tekerrürlü olarak kurulmu tur. Uygulamalar her 
iki y lda da ayn  a açlara yap lm t r.  
Uygulamalar ö leden sonra yapraktan 
pülverazotör ile yap lm  ve yay c  yap t r c  
kullan lm t r.

Her bir a açtan rastgele toplanan 100’er 
meyve 10’ arl  gruplar halinde ayr larak 
pomolojik de erlendirmelere al nm t r.

tatistik program  ile varyans 
analizine tabi tutulmu , yine ayn  programdan 
yararlan larak istatistik yönünden önemli ç kan 
sonuçlara Duncan Çoklu Kar la t rma Testi 
uygulanm t r. Sonuçlar %5 hata düzeyinde 
de erlendirilmi tir. 

Uygulama Zaman  ve ekli
, hasattan 3 hafta önce ( ekil 2) 

uygulanm t r.
Hasat Zaman  

Hasat zaman  için 0900 Ziraat çe idinde 
olgunluk kriterleri dikkate al nm t r ( ekil 1). 
Mezokarp (Meyve Et A rl )

Sap  ile birlikte tart lan meyvelerin
Meyve a rl –(Sap a rl +Çekirdek a rl ) 

de erleri g cinsinden tespit 
edilmi tir. 
Suda Çözünür Kuru Madde (SÇKM)

Meyvelerin suyu s k larak el 
refraktometresi yard m yla  (%) olarak 
ölçülmü tür.  

Bulgular ve Tart ma 
1999 ve 2001 y llar nda hasat kriterleri 

göz önü
meyvelerde, kullan lan dozlar n kontrol 
uygulamas na göre etkileri gözlemlenmi  ve elde 

Meyve A rl  (g)
Meyve a rl , kontrol uygulamas nda I 

ve II. y l en dü ük (7.98 ve 7,01g) olarak tespit 
ilirken, 20 ppm doz uygulamas nda % 16 ve 

edilmi tir (Çizelge 2; ekil 3). 

Meyve eni, meyve a rl na benzer 
ekilde her iki y lda kontrol uygulamas nda 

(24.40 mm ve 23.51mm ) en dü ük bulunurken 
20 ppm doz uygulamas nda en yüksek  (25.76 
mm ve 25.77 mm) bulunmu  ve bu art  
miktarlar  % 5 önem seviyesinde önemli 
bulunmu tur (Çizelge 2). 
Mezokarp oran  (Meyve et a rl ) (g)

Meyve et a rl  bak m ndan uygulamalar 
her iki y lda da benzer etkiler göstermi tir. En 
dü ük meyve et a rl  kontrol uygulamas nda 

uygulamalar  takip etmi , en yüksek meyve et 
a rl  20 ppm uygulamas nda elde edilmi tir 
(Çizelge 2).
Meyve Sap Uzunlu u (cm)

Meyve sap uzunlu u bak m nd
y lda 20 ppm’lik doz uygulamas nda en uzun,  
25 ppm lik doz uygulamas nda ise en k sa sapl  
meyveler olu mu tur.
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Sçkm (%)
Suda Çözünür Kuru Madde bak m ndan 

s ras yla  % 16.40, 17.3,  17.2, 18.0 
olarak bulunmu tur.                

Uygulama dozlar n n hasat tarihlerini 
geciktirmesi ile ilgili olarak 10,15 ve 25 ppm’lik 
doz uygulanmas  hasat tarihinde kontrol 
uygulamas na göre 2 günlük bir gecikme, 20 
ppm’lik doz uygulamas  ise 6 günlük bir 
gecikme sa lam t r.

Sonuç
Bu çal ma 1999 ve 2001 y llar nda 

gerçekle tirilmi tir. Çal ma sonucuna  göre, 20 
ppm uygulama dozlar , meyve a rl , meyve 
eni, meyve et a rl  ve SÇKM de erlerinde 
kontrol uygulamas  ve di er uygulama dozlar na 
göre belirli oranlarda art  sa lam t r. Bu veriler 

(2002),   taraf ndan yap lan çal malar ile 

Son y llarda meyve çap  24 mm’nin 
alt nda olan kirazlar ihracatç  taraf ndan tercih 

çap nda %10 luk bir art  2.4 mm ye tekabül 
etmekte,  böylece ihraç edilemeyen bir kiraz 
ihraç edilir s n fa sokulmakta ve daha iyi bir 
fiyata al c  bulabilmektedir.  Bu çal mada GA
kullan m  meyve eninde orta
üzerinde bir art  sa lam t r.

Kiraz tar m n n yap ld  yüksek rak ml  
geççi bölgelerde hasat zaman nda gecikme 

sa lamas  pazara taze kiraz arz n  art racak ve 
ürünün iyi fiyatlara sat na imkan sa layacakt r.

bölgesinde 0900 Ziraat kiraz çe idi için hasattan 
21 gün önce (saman sar s ) 20 ppm’lik GA
uygun bulunmu tur.

Stroge Quality  of “Rainer”  Sweet 

D sat ma Yönelik 
Üretim Yapan Yörelerde Kiraz Yeti tiricili inin 
Sorunlar  ve Çözüm Önerileri. Atatürk Bahçe 
Kültürleri Merkez Ara t rma Enstitüsü, 

Güleryüz, M., 1982 Bahçe Ziraat nda Büyütücü ve 
Engelleyici Maddelerin      Kullan lmas  ve 
Önemi. Atatürk Üniversitesi Yay nlar  No:599

delays maturity of ‘Sweetheart’ sweet cherry. J. 
–

Özbek, 1971 Hormonlar  ve Ba  –Bahçe Ziraat . 
Ankara Üniversitesi Yay nlar  No:  418

Özkaya, O., O. Dundar, and A. Kuden, 2006. Effect 

–

–

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Uygulama dozlar
A aç 
Say s

Su Miktar  Yay c
Yap . (ml)
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Çize 1999 ve 2001  Meyve a rl , meyve eni ve Meyve et a rl klar  

A rl Et A rl

**Ayn  sütundaki farkl  harflerle gösterilen uygulamalar aras ndaki fark ön

ekil 1. 0900 Ziraat kiraz çe idi ekil 2. Uygulama zaman

ekil 3. Meyve a rl  (g)
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Star Ruby Alt ntoplar n n Meyve Büyümesi S ras nda Kalite Parametrelerindeki 
De i imler ve Der

Mustafa Kaplank ran , Ahmet Erhan Özdemir ,* Elif Çand r
, Celil Toplu, Ercan Y ld z

Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Özet
Bu çal man n amac , Dörtyol ko ullar nda yeti tirilen Star Ruby alt ntop çe idinin meyve kalitesinde 

görülen de i imlerin belirlenmesi ve derim olumuyla ili kilendirilmesidir. Ara t rmada 7x7 m aral k ve 
mesafelerle dikilmi , Yerli turunç anac  üzerine a l   Star Ruby alt ntop çe idi kullan lm  ve meyveler Hatay ili 
Dörtyol ilçesindeki Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Dörtyol Ara t rma ve 
Bahçesinden sa lanm t r. Meyve örnekleri seçilen a açlardan Haziran dökümünden sonra al nmaya ba lam  ve 
al nan meyvelerde her seferinde kimyasal ve fiziksel analizler (meyve eni ve boyu, meyve a rl , meyve kabuk 

hº de eri, usare oran , suda çözünebilir toplam kuru madde miktar  (SÇKM), titre edilebilir asit 
miktar  (TEA), SÇKM/TEA ve pH) yap lm t r. 

Elde edilen bulgulara göre Dörtyol yöresinde yeti tirilen Star Ruby alt ntoplar  Aral k ay  ba lar nda (tam 
çiçeklenmeden sonra (TÇS) 230. günler) SÇKM/asit oran  6,0’ n üzerinde olmas na kar n, renklenme 
yeterli seviyede olmad  için çe ide özgü rengin 2/3’ünü ald  Aral k ay  sonu Ocak ay  ba  (TÇS 252
günler) bu çe it için en uygun derim olum zaman  olarak saptanm t r.

Dörtyol, Star Ruby, alt ntop, derim olum zaman , kalite

cultivars grown under Dörtyol ecol

m in Dörtyol Research Station of Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University. Fruit width and length, 
hº

Ruby grapefruits in Dörtyol.

Giri
Meyvelerde geli me ve olgunla ma 

dönemlerinde meydana gelen fiziksel ve 
kimyasal de i melerin belirlenmesi, meyvelerin
derim öncesi ve sonras nda yap lacak olan 
uygulamalar aç s ndan önem arz etmektedir 
(Köksal ve Y lmaz, 1992). 

Ülkemizin ekolojik ko ullar , Akdeniz ve 
Ege Bölgesinde turunçgil tar m n n kalite 
anlam nda son derece ba ar l  bir ekilde 

yap lmas na olanak tan maktad r (Urgun, 1997). 
Ancak, tüm bitkisel üretimlerde oldu u gibi 
çe itlerin bütün bölgelerde ayn  verimlilik ve 
kaliteyi göstermedikleri bilinmektedir. Bu 
durum göz önüne al nd nda yeti tirilmesi 
dü ünülen çe itlerin istekleri ile birlikte özell

bitki ili kisindeki reaksiyonlar n 

karakterlerin ortaya ç kmas nda etken 
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olabilmektedir (Kamilo lu ve Kaplank ran, 

Tuzcu ve Kaplank ran (1993), Adana 
ko ullar nda Star Ruby ve Ruby Red 
lt ntoplar n n en yüksek meyve a rl na Ocak 

ay  ortas nda ula t n , asit oran n n mevsim 
ilerledikçe azalma e ilimi gösterdi ini, usare 
oran n n Aral k ay  sonunda en üst düzeye 
ula t n  ve uzun süre bu düzeye yak n 
de erlerde seyretti ini belirlemi lerdir.

zaman nda derilmemesi nedeniyle üreticilerimiz 
dolay s yla da ülke ekonomimiz önemli miktarda 
maddi zararlara u ramaktad r (Özdemir ve ark., 
1994). Turunçgillerin derim olumu; genellikle 
usare oran , SÇKM içeri i ve SÇKM/TEA 
oranlar na göre saptanmaktad r (Dündar, 1988; 

(1986) usare miktar n n; alt ntoplarda a rl k 
olarak meyvenin %30’undan az olmamas  
gerekti ini bildirmi lerdir. Alt ntoplarda 
meyvelerin çe ide özgü rengin 2/3’ünü almas  
ve SÇKM/TEA oran n n en az 5,5 6,0 olmas  
gerekti i belirtilmi tir (Arpaia ve Kader, 2011). 

Dörtyol ko ullar nda yeti tirilen Marsh 
Seedless ve Ruby Red alt ntoplar n n Ocak ay  
ortalar nda standartlarda belirtilen olgunluk 

ne ula t  saptanm t r (Kamilo lu ve 
Kaplank ran, 2005).

Bu çal man n amac  Dörtyol yöresinde 
yeti tirilen Star Ruby alt ntop çe idinin meyve 
kalitesinde görülen de i imlerin belirlenmesi ve 
bunlar n derim olumuyla ili kilendirilmesidir. 

öntem
Bu ara t rmada 1998 ve 1999 y llar nda 

7x7 m aral k ve mesafelerle dikilmi , Yerli 
turunç anac  üzerine a l  Star Ruby alt ntop 
çe idi kullan lm  ve meyveler Hatay ili Dörtyol 
ilçesindeki Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinin Dörtyol Ara t rma ve Uygulama 
Bahçesinden (36º51’N, 36º09’E, rak m 9 m)
sa lanm t r. Star Ruby alt ntoplar n n 
çiçeklenme zaman  Nisan ay n n 3. haftas  
olmu tur. Meyve örnekleri seçilen a açlardan 
Haziran dökümünden sonra al nmaya 
ba lam t r. Meyvelerde dijital komp
eni (mm) ve boyu (mm) ölçümleri ve benzer 
irilikteki meyvelerden örnek al narak 

meyve a rl  (g), meyve kabuk rengi L* ve hue 

de eri (C.I.E. L*a*b*’ye göre), usare oran  (%), 
suda çözünebilir toplam kuru madde (SÇKM) 
miktar  (%), titre edilebilir asit (TEA) miktar  (g 
sitrik asit/100 ml usare), SÇKM/TEA ve pH 
yap lm t r. Denemelerde tesadüf parselleri 

) esas al nm , elde 

SAS Institute, Cary, N.C.) kullan larak yap lm  

kar la t r lm t r.

Bulgular ve Tart ma
Star Ruby alt ntoplar nda 2003 y l nda 

tam çiçeklenmeden sonra (TÇS) 80. günde 75,76 
g olan meyve a rl  artarak TÇS 110. günd
116,67 g’a, TÇS 290. günde 269,58 g’a ula m  
olup, bu tarihten sonra a rl k art  durmu  ve 
TÇS 320. günde 254,69 g’a dü mü tür. 2004 
y l nda ise meyve a rl  TÇS 110. günde 80,38 
g olurken ilk y la benzer ekilde art lar 
göstermi , TÇS 290. günde 245,33 g’a, TÇS 
320. günde 243,87 g’a dü mü  ve TÇS 350. 
günde tekrar artarak 256,94 g’a ula m t r ( ekil 
1). Benzer bulgular Özbey (1991), Tuzcu ve 
Kaplank ran (1993) ve Kamilo lu ve 
Kaplank ran (2005) taraf ndan da saptanm t r.

Star Ruby alt ntoplar nda 2003 y l nda 
TÇS 80. günde 54,67 mm olan meyve eni 
artarak TÇS 110. günde 59,18 mm’ye, TÇS 290. 
günde 81,32 mm’ye ula m  olup, bu tarihten 
sonra meyve geni lemesi durmu  ve TÇS 320. 
günde 81,29 mm olmu tur. 2004 y l nda ise 
meyve eni TÇS 110. günde 69,8
TÇS 200. günde 87,76 mm’ye ula m  ve bu 
tarihten sonra bu geni likte kalarak, TÇS 290. 
günde 88,01 mm, TÇS 320. günde 87,82 mm ve 
TÇS 350. günde ise 87,65 mm olmu tur ( ekil 
2). Star Ruby alt ntoplar nda 2003 y l nda TÇS 
80. günde 52,65 mm o
TÇS 110. günde 58,65 mm’ye, TÇS 260. günde 
66,67 mm’ye ula m  olup, bu tarihten sonra 
meyve uzamas  durmu  ve TÇS 320. günde 
biraz azalarak 65,56 mm olmu tur. 2004 y l nda 
ise TÇS 110. günde 67,86 mm olan meyve boyu 
artarak TÇS 155. günde 74,56 mm’ye ula m  ve 
bu tarihten sonra meyve uzamas  durmu , hatta 
biraz azalarak TÇS 320. günde 73,55 mm ve 
TÇS 350. günde 73,41 mm’ye dü mü tür ( ekil 

bulgular m z Özbey (1991), Tuzcu ve 
Kaplank ran (1993) ve Kamilo lu ve 
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Kaplank ran (2005)’ n bulgular yla uyum 
içindedir.

Star Ruby alt ntoplar nda 2003 y l nda 
TÇS 80. günde 46,08 olan meyve kabuk rengi 
L* de eri artarak TÇS 110. günde 52,44’e 
ula m  meyve parlakl  artarak TÇS 245. 
günde 65,88’e ula m  ol
TÇS 320. günde de 64,04 olmu tur. 2004 y l nda 
ise TÇS 110. günde 45,10 olan meyve kabuk 
rengi L* de eri artarak TÇS 245. günde 65,88’e 
ula m  ve bu tarihten sonra meyve parlakl  
çok fala de i memi  olup, TÇS 320. günde 

TÇS 350. günde 65,04 olmu tur ( ekil 
4). Star Ruby alt ntoplar nda 2003 y l nda TÇS 
80. günde 118,62º olan meyve kabuk rengi hº
de eri azalarak TÇS 110. günde 102,65º’e 
dü mü  ve TÇS 320. günde de 72,19º olmu tur. 
2004 y l nda ise TÇS 110. günde 121,54º ol

hº de eri azalarak TÇS 320. 
günde 70,28º ve TÇS 350. günde 72,16º 
olmu tur ( ekil 5). Tuzcu ve Kaplank ran (1993) 
Adana ko ullar nda bu çe idin Eylül ortas ndan 
itibaren, Özbey (1991) ise Aral k sonu
ba nda, Kamilo lu ve Kaplank
Ocak ay ndan itibaren meyve renginin 
belirginle ti ini bildirmi lerdir. Bulgular m za 
göre de meyve örneklerinin al nmaya ba land  
dönemde TÇS (110. günde) meyve kabuk rengi 
sar ms  ye il iken, renk TÇS 350. günde sar ms  
k rm z  olmu tur.

Star Ruby alt ntoplar nda 2003 y l nda 
usare tulumcuklar n n i mesiyle, meyve suyu 
elde edilmeye ba lan lan TÇS 140. günde 
%24,15 olan usare miktar  artarak TÇS 155. 
günde %28,94’e ula m  ve TÇS 320. günde de 
%56,25 olmu tur. 2004 y l nda ise meyve suyu
elde edilmeye ba lan lan TÇS 155. günde 
%32,94 olan usare miktar  benzer ekilde artarak 
TÇS 320. günde %54,04’e ve TÇS 350. günde 
%57,76’ya ula m t r ( ekil 6). De i ik 
alt ntoplarla yap lan çal malarda da usare 
miktar n n meyve büyümesinde s ras nda art lar 
gösterdi i bildirilmi tir (Gürgen ve ark., 1983; 

Kaplank ran, 1993; Kamilo lu ve Kaplank ran, 

Star Ruby alt ntoplar nda 2003 y l nda 
TÇS 140. günde %7,87 olan SÇKM içeri i TÇS 
155. günde %7,60’a dü mü  ve da
artarak TÇS 320. günde de %9,87’ye ula m t r. 
2004 y l nda ise TÇS 155. günde %6,90 olan 

SÇKM içeri i artarak TÇS 320. günde %8,25’e 
ve TÇS 350. günde %9,85’e ula m t r ( ekil 7).
SÇKM içerindeki art lar ekoloji ve çe it 
farkl l  nedeniyle de i mekle birlikte Özbey 
(1991) ile Tuzcu ve Kaplank ran (1993) 
taraf ndan Marss Seedless alt ntoplar yla yap lan 
çal malardakine benzer de i im göstermi tir. 
Ancak baz  ara t r c lar Ruby Red 
alt ntoplar nda SÇKM’nin meyve büyümesi 
s ras nda çok fazla de i im göstermedi ini 
bldirmi lerdir (Tuzcu ve Kaplank ran, 1993, 
Kamilo lu ve Kaplank ran, 2005).

2003 y l nda TÇS 140. günde 2,86 olan 
meyve suyu pH de eri art  ve azal lar 
göstermi , TÇS 155. günde 2,93’e ve artarak 
TÇS 200. günde 2,95’e ula t ktan sonr
azalmaya ba lam  ve TÇS 320. günde 2,64’e 
dü mü tür. 2004 y l nda ise TÇS 155. günde 
2,94 olan meyve suyu pH de eri azalma ve 
art lar göstermi , TÇS 320. günde 2,83’e ve 
TÇS 350. günde de 2,76’ya dü mü tür ( ekil 8). 
Star Ruby alt ntoplar nda 2003 y l nda TÇS 140. 
günde %2,11 olan TEA içeri i azalarak TÇS 
155. günde %1,97’ye dü mü  ve TÇS 320. 
günde de %1,19 olmu tur. 2004 y l nda ise TÇS 
155. günde %2,97 olan TEA içeri i benzer 
ekilde azalarak TÇS 320. günde %1,40’a ve 

TÇS 350. günde %1,17’ye dü mü tür ( ekil 9). 
Ara t r c lar de i ik alt ntoplarla yap lan 
çal malarda TEA içeri inin meyve büyümesi 
s ras nda azald  bildirilmi tir (Tuzcu ve 
Kaplank ran, 1993, Pailly ve ark., 2004; 
Kamilo lu ve Kaplank ran, 2005).

Turunçgillerde derim zaman n  
ede kullan lan en önemli kriterlerden 

birisi olan SÇKM/Asit oran  Star Ruby 
alt ntoplar nda 2003 y l nda TÇS 140. günde 
3,77 olmu  ve artarak TÇS 155. günde 3,85’e 
ula m  ve TÇS 320. günde de 8,31 olmu tur. 
2004 y l nda ise TÇS 155. günde 2,32 olan 
SÇKM/asit oran  benzer ekilde artarak TÇS 
320. günde 5,89’a ve TÇS 350. günde 8,42’ye 
ula m t r ( ekil 10). Benzer bulgular Gürgen ve 
ark. (1983), Özbey (1991), Pailly ve ark. (2004), 
Kamilo lu ve Kaplank ran (2005) ve Arpaia ve 
Kader (2011) taraf ndan da saptanm t r.

Sonuç
Meyve olgunlu u ve derim zaman  

turunçgillerin muhafaza edilebilirli i ve 
muhafazadan sonra içsel meyve kalitesi için 
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önemli faktörlerdir. Derim zaman  muhafaza 
s ras nda ve muhafazadan sonra meyve kalitesini 
etkilemektedir. Örne in ü üme zarar na 
duyarl l k derim zaman na ba l d r (

). Ayr ca, 
geç derim yap l p depolanan alt ntoplarda 
çürümeler ( ) ve granülasyon 

çöküntü (pitting) yüzdesi (
azalmaktad r. 

Star Ruby alt ntoplar nda meyve kabu u 
üst rengi de i imleri incelendi inde ise 
meyvelerde parlakl n yava  artt , ye il zemin 
renginin ise daha h zl  aç ld  görülmü tür. 
Ayr ca ye il rengin azalmas na paralel olarak 
çe ide özgü pembe k rm z  renk 
belirginle mi tir.

Elde edilen bulgulara göre, 2003 y l nda 
Dörtyol yöresinde yeti tirilen Star Ruby 
alt ntoplar nda Aral k ay  ba lar nda (TÇS 221
230. günler) SÇKM/asit oran  6,0’ n üzerinde 
olmu tur. 2004 y l nda ise Kas m sonu al k 
ay  ba lar nda (TÇS 221 230. günler) 
SÇKM/asit oran  6,0’ n üzerinde olmas na 
kar n, renklenme yeterli seviyede olmad  için 
çe ide özgü rengin 2/3’ünü ald  Aral k ay  
sonu Ocak ay  ba  (TÇS 252 260. günler) 
çe it için en uygun derim olum zaman  olarak 
saptanm t r. hº de erinde 0º k rm z y  90º sar y  
ifade etti inden, çe ide özgü pembe k rm z  renk 
derim olum zaman nda belirginle ti inden 
dolay  sar dan k rm z ya di er bir ifadeyle Star 
Ruby alt ntoplar nda hº de eri derim olum 
zaman nda 90º’den 0º’ye do ru bir azalma 
olmas  gerekir. Önerdi imiz derim olum 
zamanlar nda da hº de eri yakla k 70º civar nda 
olmu tur. 
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Bu ara t rma Devlet Planlama Te kilat  

taraf ndan DPT 2003 K 120860 proje nosuyla 
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ekil 1. Dörtyol ko ullar nda yeti tirilen Star Ruby alt ntoplar nda meyve geli me periyodu boyunca 

meyve a rl nda saptanan de i imler

 

 
ekil 2. Dörtyol ko ullar nda yeti tirilen Star Ruby alt ntoplar nda meyve geli me periyodu boyunca 

meyve eninde saptanan de i imler
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ekil 3. Dörtyol ko ullar nda yeti tirilen Star Ruby alt ntoplar nda meyve geli me periyodu boyunca 
meyve boyunda saptanan de i imler

ekil 4. Dörtyol ko ullar nda yeti tirilen Star Ruby alt ntoplar nda meyve geli me periyodu boyunca 
meyve kabuk rengi L* de erinde saptanan de i imler

ekil 5. Dörtyol ko ullar nda yeti tirilen Star Ruby alt ntoplar nda meyve geli me periyodu boyunca 
hº de erinde saptanan de i imler
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ekil 6. Dörtyol ko ullar nda yeti tirilen Star Ruby alt ntoplar nda meyve geli me periyodu boyunca 
usare miktar nda saptanan de i imler

ekil 7. Dörtyol ko ullar nda yeti tirilen Star Ruby alt ntoplar nda meyve geli me 
SÇKM içeri inde saptanan de i imler

ekil 8. Dörtyol ko ullar nda yeti tirilen Star Ruby alt ntoplar nda meyve geli me periyodu boyunca 
meyve suyu pH de erinde saptanan de i imler
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ekil 9. Dörtyol ko ullar nda yeti tirilen Star Ruby alt ntoplar nda meyve geli me periyodu boyunca 
TEA oran nda saptanan de i imler

ekil 10. Dörtyol ko ullar nda yeti tirilen Star Ruby alt ntoplar nda meyve geli me periyodu boyunca 
SÇKM/Asit oran nda saptanan de i imler
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Baz  Yabanc  Ceviz Çe itlerinin 
Performanslar n n Belirlenmesi

smail Tosun , M. Emin Akçay
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Ara t rma Enstitüsü

Özet
Bu çal mada Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Ara t rma Enstitüsü arazisi içerisinde bulunan deneme 

parselinde 8 yabanc  çe ide ait fenolojik ve pomolojik özellikler tespit edilmi tir. Denemeye al nan çe itlerin 
2009 y llar na ait yapraklanma tarihleri ile a aç ba na verimleri tespit edilmi tir. Yap lan fenolojik 

gözlemlerde en geç yapraklanma tarihine Chandler, Fernor, Fernette çe itlerinde rastlan rken en erken 
yapraklanma tarihine Ashley ve Vina çe itlerinde rastlanm t r. Kümülatif verim de erlerine bak ld nda en 
yüksek verim de erine Chandler çe idinde tespit edilirken en dü ük verim de eri Vina çe idinde tespit 
edilmi tir. 

ceviz, geç yapraklanma, pomoloji, fenoloji, ekoloji.

This study was carried out in experiment area of Atatürk Central Horticultural Research Institute in 2007

Giri  
Ülkemiz birçok meyve türünde oldu u 

Juglans regia L.) ba l ca gen 
merkezlerinden biridir. Yakla k 9 milyon 
kay tl  a aç varl  ve 180 bin ton civar ndaki 
üretimle Türkiye, dünyan n önde gelen 
ülkelerinden birisidir. Böylesine geni  bir ceviz 
popülâsyonuna sahip oldu umuz halde, 
üretimimiz a aç varl m za göre oldukça 
dü üktür. Bunun en önemli nedeni, verimli 
çe itlerin az olu u ve a aç varl n n büyük 
k sm n n tiplerden olu mas ndan 
kaynaklanmaktad r. Yine üretim miktar n
dü üklünün yan nda ticaretimizde maalesef 
istenilen düzeyde de ildir. Ülkemiz son 3 5 y l 
içerisinde ceviz ithal eder hale gelmi tir. Her y l 

2 milyon adet fidan dikilmesine ra men 
a aç say s ndaki art a paralel olarak üretimde 
önemli bir art  sa lanamam t r. Ayr ca 
ço alt lan çe itlerin bölgesel ve yöresel artlar 
dikkate al nmadan, de i ik ekolojik ko ullardaki 
adaptasyon yetenekleri ara t r lmadan, 

milyonlarca ceviz fidan  ülke kaynaklar  ile 
çiftçilerimize da t lm t r. Yine ülkemiz ceviz 

tiricili inde verimlili in dü ük olmas n n 
sebepleri aras nda standart çe itlerle kapama 
bahçeler kurulamad ndan standart üretime de 
geçilememi tir. Bunlar n yan nda ekolojik 
ko ullara uygun çe itlerin seçilememesi, 
hastal k zararl  mücadelesinin yetersiz olmas , 
sulama, gübreleme ve budama gibi teknik ve 
kültürel uygulamalar n ihmal edilmesi cevizde 
verim dü üklü ünün sebepleri aras nda 
say labilir.

Hangi bölgeye hangi çe idin önerilece i 
ve yeti tirilece i hakk ndaki adaptasyon 
çal malar  halen sürmektedir. Dünya ceviz 
üretiminde ön s ralarda olan ABD, Fransa gibi 
ülkelerde geç yapraklanan ve yan dallarda 
verimlili i kan tlanm  olan çe itler ile büyük 
ölçekli bahçeler kurulmu tur. Bu tür çal malar 
ile ülkemizde çe itlerin verimlili i ve 
yapraklanma özellikleri kar la t r lm  
olacakt r. Bu çal mayla 2007 2009 y llar nda 
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vejetasyon döneminde çiçeklenme özelliklerinin 
yan  s ra çe itler aras ndaki verim ve 
yapraklanma tarihleri aras ndaki farklar ile 
pomolojik özellikleri belirlenmi tir. 

e Yöntem
Çal mada materyal olarak yurtd ndan 

getirilen 8 adet yabanc  çe it (

 kullan lm t r. Bu çe itler 7 X 6 m. 
dikim aral k mesafesi ile 2003 y l nda tesis 
edilmi tir. Damla sulama
sulanmaktad r. Deneme Tesadüf Bloklar  
Deneme Desenine göre olu turulmu tur. 
Deneme 5 tekerrürlü ve her tekerrürde birer a aç 
olacak ekilde çal ma yürütülmü tür. 
Çal mada yer alan çe itlerin fenolojik ve 
pomolojik gözlemleri al narak bu çal mada 
verilmi tir. Denemede yer alan çe itlerin 
fenolojik ve pomolojik özelliklerinin 
belirlenmesinde daha önce yap lan çal malarda 
uygulanan yöntemler kullan lm t r ( en, 1980;  
Çelebio lu, 1981; Sütyemez, 2001; Akça, 2009; 

Al nan pomolojik de erlendirmelerde;
a aç ba na verimler ve çe itlerin pomolojik 
özellikleri ortaya konulmu tur. A aç ba na 
verim düzeyi yönünden en yüksek de ere 
Chandler çe idinde rastlan rken en dü ük verim 
de erine Regio çe idinde rastlan lm t r. 

2009 y llar  aras nda yap lan 
fenolojik gözlemlerde,

(uç tomurcu u patlamas ) Rendede
ve Ashley çe itlerinde rastlan rken en geç 

Fernette, çe itlerinde tespit edilmi tir. Yap lan 
gözlemlerde  
çe itlerinin denemedeki tüm çe itlerden daha 
geç çiçeklendi i tespit edilmi tir ( Çizelge1).

Yap lan pomolojik gözlemlerde ise, 
kabuklu meyve a rl  Sunland, Chandler, 
Fernette çe itlerinde 14 gr,  iç a rl  is
yüksek Sunland ve Chandler çe itlerinde 7 gr 
olarak ölçülmü tür. Denemeye al nan çe itlerde 
ölçülen en yüksek rand man % 52 ile Regio 
çe idinde tespit edilmi tir. A aç ba na al nan 
kümülatif verim ise, 11.800 g/a . Olarak 
Chandler çe idinde tespit edilmi tir (Çizelge2).

Tart ma ve Sonuç
Dünya ceviz üretiminde ön planda olan 

ABD melezleme slah  yoluyla üretime 
kazand rd  Chandler olmak üzere popüler 
çe itlerin ülkemizde üretime kazand r lmas na 
yönelik çal malar h zla artarak devam 

e dünyada melezleme slah  
yoluyla baz  ülkelerde ( A.B.D., Macaristan, 
Fransa ve talya) yan dallarda meyve veren ve 
geç yapraklanan çe itlerin yeti tiricili i 
yap lmaktad r (Anonymous, 2001; Sütyemez, 

Denemeye al nan çe itlerin kabuklu 
meyve a rl klar  (Sunland, Chandler, Fernette) 

olduklar  görülmü tür. Bu çal mada yer alan 
çe itlerden (Ashley, Chandler) meyve 
a rl klar na yak n de erler vermi lerdir 
(Anonymous, 1998; Çelebio lu, 1981).    

Çe itlerin kümülatif verimleri 
incelendi inde ise Yalova ekolojisinde en 
yüksek verime (11.800 g/a .) ile Chandler 
çe idinin sahip oldu u, Regio, Vina, Rendede
38 çe itlerinin ise kümülatif verimlerinin dü ük 
oldu u görülmü tür. Ço u ara t r c n n belirtti i 

z çe itlerinin ço unlukla zay f olan 

ekolojilerini bulmad klar  takdirde verimlerinin 
dü ük olacaklar  belirtilmi tir (Anonymous, 
1998; Anonymous, 1998; Çelebio lu, 1986; 
Germain, 1997; en, 1998).

Yap lan çal ma sonucunda; lkbahar geç 
donlar n n egemen oldu u ekolojilerde 
Chandler, Fernor, Fernette gibi çe itleri ön plana 
ç karmak gerekmektedir. Ancak Kaliforniya 
grubu olan Chandler gibi çe itlerin daha çok 
vejetasyonu uzun olan (sahil bölgeleri) 
ekolojilerde de erlendirilmesi ve tozlay c s  ile 
birlikte dikilmesi önem arz etmektedir. Oysaki 
Fernor ve Fernette gibi çe itlerin ise vejetasyonu 
k sa olan ve erken dinlenmeye girilen yüksek 
rak ml  iç kesimlere dikilmesi daha do ru 
olaca  bir gerçektir. Yap lan 
de erlendirmelerde a aç ba na verimin yan  
s ra geç yapraklanman n da önemli bir unsur 
oldu u unutulmamal d r. Denemeye al nan baz  
geç yapraklanan çe itlerin özellikleri: 

Franguetta X Lara melezidir. Geç 
çiçeklenen Frans z orjinli bir çe ittir. Kesinli
ilkbahar Geç donlar n n problem oldu u 
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tozlan r. Verimli bir çe ittir. nce kabuklu olmas  
nedeniyle pazar n arad  tüm özellikleri 
içermektedir. A ac  kuvvetli geli mektedir. 

elezidir. Frans z 
orjinli verimli bir çe ittir.  Geç çiçeklenir. 
Fernor ile tozlan r. Karasal iklimin hakim 
oldu u ekolojilere tavsiye edilmelidir. Fransa’da 
ana çe it olarak üretilen bahçelerde mevcuttur. 
nce kabuklu olmas  pazar aç s ndan büyük 

sa lamaktad r. lkbahar geç donlar n n 
s k nt  yaratabilece i ekolojilerde Fernor çe idi 
ile birlikte önerilebilir. 

men eilidir. Orta–geç dönemde çiçeklenir. 
A açlar  küçük taç yapar.  nce kabukludur. 

lar  koyu renkli olup çok verimli bir 
çe ittir. Özellikle vejetasyonu uzun olan ve 
ilkbahar geç donlar n n s k nt  yaratabilece i 
ekolojilerde rahatl kla önerilebilir. Franguetta ile 
ayn  dönemde çiçekleri çak makta olup 
tozlay c  olarak Franguetta öneril
mümkündür.  
Sonuç olarak; 
1.Denemede ortaya ç kan gözlemlere göre 
verimli bir çe itten her bölge için ayn  
performans n beklenemeyece i ve muhakkak 
uygun ekolojilerde yeti tirilmelerinin gerekti i,
2.Bahçe kurulurken yeterli say da ve uygun 
tozlay c  çe idin do ru olarak hesaplanmas  tek 
çe it ile bahçe kurulmamas na,
3.Taç büyüklü ünün kontrol alt nda tutulmas  ve 
yan dal olu umunu art rmak için uygun ve 
düzenli olarak budama yap lmas na, 
4.Teknik talimatlara uygun olarak çe itlerinde 

öz önüne al narak gerekli görüldü ü 
zamanlarda ilaçl  mücadelenin yap lmas na, 
5.Hasat esnas nda bir sonraki y l n ürününü 
olu turacak olan sürgünlerine zarar verici 
uygulamalardan kaç n lmas  gerekti ine,
6.Hasat zaman n n gecikmesi ile olu acak olan 
iç kararmas n n ve erken yap lmas  ile 

kar la lacak olan iç büzü mesinin önlenmesi 
için hasat tarihinin do ru belirlenmesi ve tam 
zaman nda  yap lmas na dikkat edilmelidir.

Akça,Y.2009.Ceviz Yeti tiricili i. Gaziosmanpa a 
Üniversitesi Ziraat Fakü

Anonymous, 2001. Ceviz yeti tiricili i. Ar  
Matbaas , Tokat.

Anonymous, 2000. Tar m statistikleri Özeti, D E.

Growing Hazels and Walnuts in the People’s 

Çelebio lu, G., 1986. Ceviz Yeti tiricili i. Teknik 
aat Müdürlü ü Yay nlar , Bursa.

Çelebio lu, G., ve Y. Ferhato lu, 1981. Ceviz. 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Ara t rma 
Enstitüsü, Yalova.

Sütyemez, M., 2001. Kahramanmara  Bölgesinde 
Selekte Edilen Ümitvar Ceviz Tiple rinin Genel 
Pomolojik Özellikleri. I. Ulusal Cevi

en S. M., 1980. Ceviz Yeti tiricili i. Ondokuz 
May s Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Samsun.

en S. M., 1998. Production and Economics of Nut 

Tosun . ve ark 2006 Yerli ve Yabanc  Ceviz 
Çe itlerinin Farkl  Ekolojilere Uyumlar  Üretim 
ve Pazarlama Sorunlar n n Belirlenmesi Üzerine 
Ara t rmalar. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Ara t rma Enstitüsü, Yalova 

Yap c , M, 1992. Meyve Fidan  Üretim Tekni i, 
Tar msal Üretim ve Geli tirme
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Çe itlerin Yalova ekolojisindeki fenolojik özellikleri (2007

Çe itler
Uç Tomurcuk Erkek Çiçek

Ba lang ç Tarihi

Erkek Çiçek Di i Çiçek

Ba lang c
Döküm 

Çizelge 2 . Çe itlerin Yalova ekolojisindeki pomolojik özellikleri (2007

Çe itle A .

ç 

A

ç 

Sütur 

Kümltf.

(g/A .)

Sar

Sar

A.sar

Sar

Sar

Sar

A.sar

ar
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Eksterm Dü ük S cakl klar n Baz  Meyve Türlerinde Meydana Getirdi i 

Hüseyin Karl da
nönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Tacan Yerle kesi, Battalgazi/Malatya

Özet
Bu çal ma, farkl  y llarda Malatya ili ve Çoruh vadisinde meydana gelen iddetli k  so uklar  ile 

ilkbahar geç donlar n n baz  meyve türlerinde olu turdu u zararlanma durumlar n  göstermektedir. Malatya’da 
kay s  çe itlerinin çiçek tomurcuklar n n k  donlar ndan zararlanma oranlar  %35.74 ile % 80.58 aras nda 
olmu tur. lkbahar geç donu zarar  ise %63.91 ile %99.81 aras nda de i mi tir. Di er yandan Çoruh vadisinde 
( spir/Erzurum) ise k  donu zarar oran , %41.00 ile %100 aras nda olmu tur. Çoruh vadisinde ilkbahar geç 

%53.65, çileklerde %98.96
%91.97 ve cevizlerde ise %100 zararlanma oranlar  tespit edilmi tir. 

: K  donu, ilkbahar geç donu, meyve a açlar

Giri
Tar msal üretimi etkileyen temel 

faktörlerden birisi iklimdir. klim 
elemanlar ndan, özellikle s cakl k bitkisel 
üretimde önemli rol oynamaktad r. Bitkiler 
çimlenmeden ölümlerine kadar geçen süre 
içerisinde, gerek büyüme ve gerekse geli me 
yönünden direkt veya indirekt olarak s cakl k 
faktörünün etkisi alt nda bulunurlar (Andiç, 
1999). Özellikle dü ük s cakl klar bitkise
üretimi önemli düzeyde etkileyebilmektedir. 
Ortam s cakl n n ani bir ekilde 0 C’nin 
oldukça alt na dü tü ü durumlarda hücre 
içerisinde buz kristalleri olu ur. Olu an bu buz 
kristalleri hücrenin strüktürünün bozulmas na ve 
hücre zarlar n n y rt lmas na
hücrenin ölmesine neden olur. Bu tür zararlanma 
durumlar  özellikle erken sonbahar ve ilkbahar 
geç donlar nda ortaya ç kmaktad r.

Bilindi i gibi baz  y llarda meydana gelen 
iddetli donlar geçit bölgeler ile iç bölgelerde 

ülkemiz tar m n  olumsuz yönde etkilemekte ve 
çe itli zararlar meydana getirmektedir. 
Bunlardan özellikle ilkbahar geç donlar  ve 
iddetli k  so uklar n n etkileri tar m n di er 

kesimlerinden ziyade meyve yeti tiricili inde 
kendini daha fazla hissettirmektedir. Çünkü çok 
y ll k meyve a açlar n n sadece o y lki ürünü 
zarar görmeyip bir sene sonraki ürünü de zarar 
görebilmektedir. Bu sebeple uzun bir gençlik 
döneminden sonra meyveye yatan bir a aca 
verilen emek ve harcanan para da kar l ks z 
kalmaktad r.

K  donlar n n zararlar  l man iklim 
bölgelerindeki meyve bahçelerinde önem 
ta maktad r. K  süresince dinlenme halinde 
bulunan meyve a açlar , s cakl klar n eksterm 
derecede ve uzun süreli olarak dü tü ü y llarda 
önemli düzeylerde zararlara u ramaktad r. Böyle 
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durumlarda ülkemizin özellikle geçit, iç ve do u 
bölgelerinde iddetli so uklara son derece 
dayan kl  meyve türlerinde bile önemli zararlar 
meydana getirebilmektedir. Bu zarar oran  
özellikle so uk hava kütlesinin çukur alanlara 
y l p birikmesi ve orada uzun süre kalmas  
durumunda çok daha iddetli olmaktad r. 
So u un sürekli oldu u durumlarda çiçek 
tomurcuklar  dü ük s cakl klara 
dayanabilmektedirler. Ancak s cakl n so uk ve 
l k periyotlar halinde seyretti i y llarda daha 

yüksek s cakl klarda tomurcuk zararlanmalar  
çok daha fazla olmaktad r. Bu durum s cak 
periyotlarda tomurcuklar n dinlenmeden ç karak 
geli meye ba lamalar  ve bu dönemde so uklara 

kaynaklanmaktad r (Rodrigo, 2000). Dolay s yla 
ülkemizde genelde önemli bir sorun olmayan k  
donu zararlanmalar n n son y llarda daha s k 
görülmeye ba land  ve k  aylar  içerisindeki 
s cakl k dalgalanmalar n n (artma
eklinde) bu zararlanmalar  daha çok art rd  

söylenebilir. 
lkbahar geç donlar  ise meyvecilik 

bak m ndan en tehlikeli ve en büyük zarar yapan 
iklim olay d r. Geç kalm  hafif donlar yaln z 
ürüne zarar verdi i halde, erken uyanmalar n 
ard ndan gelen iddetli donlar çiçekleri veya 
tomurcuklar  dondurduklar  gibi, a açlar n 
sürgünlerine de zarar verebilmektedir. 
Ülkemizde yeti tirilen erken çiçek açan meyve 
türleri, ülkemizin iç bölgeleri ile geçit 
bölgelerinde ilkbahar geç donlar ndan s k s k 
zarar görmektedirler. Ülkemiz ilkbahar geç 
donlar  genel olarak Nisan ay  ortas na kadar 
görülebilmektedir. Çoruh vadisinde ( spir ilçesi) 
çal mam za konu olan ilkbahar geç donu ise 27 
Nisan tarihinde meydana gelmi tir  

Gerek k  ve gerekse ilkbahar aylar  
içerisinde meydana gelen bu s cakl k 
dalgalanmalar n n ve eksterm durumlar n ortaya 
ç kmas , muhtemelen ülkemiz ikliminde 

eydana gelen de i melerden kaynaklanm  

Bu çal ma, k  ve ilkbahar aylar  
içerisinde meydana gelmi  s cakl k 
dalgalanmalar n n baz  meyve türlerinde 
meydana getirmi  oldu u olumsuz etkileri 

Materyal ve Yöntem
Bu çal ma, 2002 y l  Aral k ve 2003 y l  

Ocak aylar nda Malatya’da meydana gelen k  
donu zarar  ile 2006 y l  Çoruh vadisinde 
ilkbahar geç donu ve yine ayn  yerde 2008 
y l nda meydana gelen k  donu zarar n n baz  
meyve türlerinde meydana getirdi i zarar 
durumlar n  belirlemek amac yla yürütülmü tür.
Ara t rma Malatya’da hac halilo lu, kabaa , 
hasanbey ve so anc  kay s  çe itleri, Çoruh 
vadisinde ise kiraz, armut, erik, çilek, dut, ceviz 
ve zerdali gibi meyve türleri üzerinde 
yürütülmü tür.

K  donu zarar n n belirlenm
Malatya’da 26 kay s  bahçesinden, Çoruh 
vadisinde ise spir Hamza Polat Meslek Yüksek 
Okulu deneme bahçesinden toplanan çiçek 
tomurcuklar  kullan lm t r. Çiçek tomurcuklar  
laboratuarda bistürü ile boyuna kesilip 
mikroskop alt nda incelenmi tir. Bu
sonucunda e ey organlar  kahverengiye 
dönenlerin ölü, parlak ye il rengi muhafaza 
edenlerin ise canl  oldu u kabul edilmi tir.

lkbahar geç donu zarar n n 
belirlenmesinde ise spir ilçesinde de i ik 
alanlarda bulunan ve meyve türlerine göre 
de i mekle beraber 4 ile 7 bahçeden toplanan 
küçük meyve örneklerinde incelemeler 
yap lm t r. Yap lan incelemelerde kahverengi 
siyah renk alan, suyunu kaybetmi  ve büzülmü  
küçük meyveler ile meyve ikiye bölündü ünde 
tohum tasla  parlak beyaz rengini kaybetmi , 

siyah renk alm  meyveler ölü, 
parlak beyaz renkli olanlar canl  olarak kabul 
edilmi tir.

Dü ük s cakl klar n meydana geldi i 
yerler ve s cakl k de erleri a a daki gibi 
olmu tur.
K  donu (Malatya): S cakl k de erleri 10 
Aral k 2002 de dan ba layarak 1 Ocak’ 
2003’e kadar s ras yla 

olmu tur(Anon, 2008).
K  donu (Çoruh vadisi): S cakl k de erleri 6 

C den ba layarak 
Ocak ay n n 24’üne kadar s rayla 

C de seyretmi tir(Anon, 2008).



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa 
 

lkbahar geç donu (Malaty 2004 y l  Nisan 
ay nda zarar olu turan s cakl k de erleri 4 

C ile ba lay p 6 Nisana kadar 
C eklinde meydana gelmi tir(Anon, 2008).

lkbahar geç donu (Çoruh vadisi): 2006 y l  
27 Nisan tarihinde s cakl k C’ye dü mü tür. 

Tart ma ve Sonuç
Meyve a açlar n n k  donlar ndan 

zararlanma oranlar  Çizelge 1 ve Çizelge 3’de, 
ilkbahar geç donlar ndan zararlanma oranlar  ise 
Çizelge 2 ve Çizelge 4’de verilmi tir. Buna göre 
meyve türlerine göre de i mekle beraber gerek 
k donlar  ve gerekse ilkbahar geç donlar  
meyve a açlar nda oldukça önemli düzeylerde 
zararlanmalar meydana getirmi lerdir. 

Malatya’da meydana gelen k  ve ilkbahar 
geç donu zarar nda en yüksek zarar oran  k  
donunda %80.58 ile hac halilo lu kay s  
çe idinde meydana gelmi tir. En dü ük zarar 
oran  ise %35.74 ile kabaa  çe idinde 
belirlenmi tir (Çizelge 1). lkbahar geç donunda 
en yüksek zararlanma oran  ise yine %99.81 ile 
hac halilo lu çe idinde, en az ise %63,91 ile 
kabaa  çe idinde olmu tur(Çizelge 2)
da yap lan bir çal mada, k  donlar n n kay s  
tomurcuklar  üzerinde %64 ile %100 aras nda 
zararlanma meydana getirdi i bildirilmi tir 
(Stancu ve ark.,1991). Bunun yan nda
Macaristan da yap lan çal mada ise dü ük 
s cakl klara dayanma bak m ndan kay s  çe itleri 
aras nda önemli farkl l klar n oldu u ortaya 
konulmu tur (Szalay ve ark., 2006). 

Çoruh vadisinde meydana gelen iddetli 
k  donunda en fazla zarar %82
kirazlarda meydana gelmi tir. En dü ük 

ç km t r (Çizelge 3) . lkbahar geç donunda ise 
zararlanma oran  meyve türlerinin çe itleri 
aras nda ve bahçe yerinin konumuna göre 
önemli düzeyde farkl l klar göstermi tir (Çizelge 
4). Özellikle düz ve çukur alanlardaki meyve tür 
ve çe itlerinde önemli ölçüde zararlar olu urken, 
belirli bir meyle sahip bahçelerde ise zararlanma 
oran  çok daha dü ük olmu tur. Çünkü meyilli 
arazilerde so uk hava meyil yönünde ak p 
gidebilmekte, oysa düz ve çukur alanlarda 

Çoruh vadisinde ilkbahar geç donunda en 
yüksek zarar oran  ceviz ve kirazlarda olurken, 
en az zarar ise eriklerde tespit edilmi tir.

Ülkemizde k  ve ilkbahar geç donlar n n zarar 
durumlar n  belirlemeye yönelik yap lan 
ara t rmalarda kay s   (Karl da  ve Erci li, 2008; 
Asma ve Akça, 1994), elma (Aygün ve an, 
2005), çilek (Y lmaz ve Y ld z, 2000) ve zerdali 
(Güleryüz, 1995) gibi meyve türlerinde önemli 
oranlarda zararlanmalar tespit edilmi tir.

Çizelgeler incelendi inde zararlanma 
har geç donlar nda 

daha yüksek oldu u görülmektedir. Bu durum 
ilkbahar geç donlar n n meydana geldi i 
dönemlerde meyve a açlar n n dinlenme 
periyodundan ç k p büyüme ve geli me 
dönemine ba lamalar ndan ve bu dönemde 
dü ük s cakl klara kar  oldukça hassas 
olmalar ndan kaynaklanmaktad r. Dolay s yla 
meyve a açlar n n dü ük s cakl klardan 
zararlanma oranlar  do rudan meyve tür ve 
çe itlerinin fenolojik safhalar  ve so u a 
dayan kl l k durumlar yla ilgili olmaktad r 

Ayr ca gerek Malatya ve gerekse Çoruh 
vadisinde görülen k  donlar nda baz  meyve 
türlerinin (kiraz, kay s , dut, zerdali ve erik) 
gövdelerinde çatlamalar, ço unlukla bir y ll k 
dallar olmak üzere bir ve iki ya l  dallarda 
kurumalar tespit edilmi , ilkbahar geli me 
döneminde ise anormal sürgün ve çiçek 
olu umlar  da gözlenmi tir.

Andiç, C., 1999. Tar msal Ekoloji. Atatürk 
Üniversitesi Ziraat Fakültes, Ofset Tesisi 

Asma, B., Akça, Y., 1995. Baz  Kurutmal k 
Kay s  Çe itlerimizin Dalgalanma Gösteren 
K  ve lkbahar S cakl klar na 
Toleranslar n n Saptanmas . Yüzüncü Y l 
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (1): 

Aygün, A., an, B., 2005. The Late Spring Frost 

Ünv. Ziraat Fak. Tar m Bilimleri Dergisi, 

Anon, 2008. Devlet Meteoroloji leri Genel 
Müdürlü ü Kay tlar , Ankara.

Güleryüz, M., 1995. Selection of Quality
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Karlidag, H., Erci li, S., 2008. 

cvs. Hac halilo lu and Kabaasi. 

volume:85, ssue:3, 155
Stancu, T., Balan, V., Iva cu, A., and Cociu, V., 

Y lmaz, H., Y ld z, K., 2000. Van Ekolojik 
Ko ullar nda Çileklerde Çiçeklenme 
Dönemi Don Zarar n n Verime Etkisinin 
Belirlenmesi Üzerine Bir Ara t rma. 
Yüzüncü Y l Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 
Tar m Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 10 

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. 2002 y l  Malatya’da Aral k ay nda 
meydana gelen k  donunun kay s  çe itlerinde 
meydana getirdi i tomurcuk zarar oranlar

Çe itler Zararlanma Oran             

Hac halilo lu

So anc
Çatalo lu
Kabaa

Çizelge 2. 2004 y l  Malatya da Nisan ay nda 
meydana gelen ilkbahar geç donunun kay s  
çe itlerinde meydana getirdi i zarar oranlar

Çe itler Zararlanma Oran             

Hac halilo lu

So anc
Çatalo lu
Kabaa

Çizelge 3. 2008 y l  Ocak ay nda Çoruh 
vadisinde meydana gelen iddetli k  donunda 
baz  meyve türlerinde meydana gelen tomurcuk 
zararlanmalar
Türler Zararlanma Oran  (%)

Çizelge 4. 2006 y l  Nisan ay nda Çoruh 
vadisinde meydana gelen ilkbahar geç donunun 
baz  meyve türlerinde meydana getirdi i zarar 
oranlar
Türler Zararlanma Oran  (%)

Çilek
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Do u Anadolu Bölgesi Meyve Genetik Kaynaklar n n Ara t r lmas
2010Y llar  Ara Raporu)

Hüseyin Vurgun , H.Murat Ünlü , Rafet Aslanta , Zakine Kad o lu
smail Esmek , M. Hüsrev Öz , Birol Karado an , Nalân Nazan Kalkan , Mürüvvet 

, Özkan Bozbek , Gökhan K z lc
Bahçe Kültürleri Ara t rma Enst.
Atatürk Üniv. Ziraat Fak, Bahçe Bitkileri Bölümü
F nd k Ara t rma Enstitüsü

Öze
Günümüzde bitki genetik kaynaklar  uluslararas  düzeyde tart lmakta, bitki genetik kaynaklar na kar  

ilgi ve duyarl l k gün geçtikçe artmaktad r. Zira bitkisel üretimde devaml l k ve çe itlilik ancak yabani türlerin ve 
mahallî genotiplerin kullan lmas  ile mümkün olabilir. Bu nedenle bitkisel gen kaynaklar n n tespiti ve 
korunmas na ihtiyaç vard r.

Do u Anadolu Bölgesinde meyve ve ba  genetik kaynaklar n n toplanmas , korunmas  ve 
de erlendirilmesi amac yla, bu çal maya 1994 y l nda ba lanm  ve ara sonuçlar  1998 ve 2007 y llar nda 
yay nlanm t r. 2005–2010 y llar  aras nda Erzincan, Erzurum, I d r, Artvin, Gümü hane, Bitlis ve Kars illerinde 
yap lan sürvey çal malar nda 39 dut, 14 elma, 12 ku burnu, 10 armut, 6 erik, 4 eftali, 3 kay s , 2 kiraz gen
tespit edilmi tir. Bu genotiplerden a  kalemi al nm  ve Erzincan Bahçe Kültürleri Ara t rma Enstitüsünde 
uygun anaçlar üzerine a  yap lm t r. Dut genotipleri  6x6 m, ku burnu genotipleri 2x2 m, di er türlerin 
genotipleri ise 5x4 m s kl kta ve her genotipten 3 fidan olacak ekilde Bahçeliköy’deki koleksiyon bahçesine 
dikilmi tir. Proje kapsam ndaki çal malara planland  gibi devam edilmektedir. 

Genetik kaynak,  meyve,  Do u Anadolu, Ex

Erzincan, Erzurum, I d r, Artvin, Gümü hane, Bitlis, and Kars provinces survey work 39 mulberry, 14 apple, 12 

saplings to be planted in the collection orchard of Bahçeliköy. Studies are continuing as planned under the 

024  Numaral  Proje ile Desteklenmektedir.)

Giri
Dünyada biyolojik çe itlilik kuzeyden 

güneye ve bat dan do uya do ru art  
göstermektedir. Ülkemiz ise, kuzey ile güney, 
bat  ile do u aras ndaki geçi  noktas  olarak, üç 
fark  biyoco rafik alan  birle tiren ve geçi  

formlar  ile birlikte, Avrupa Sibirya, ran
ve Akdeniz olmak üzere üç biyoco rafik alan 
içerisine giren bir ülke konumundad r. Türkiye 
tropik ve yar  tropik ku aktaki ülkelere göre 
dü ük say da biyoçe itlili e sahipken, önemli 
ekosistem çe itlili ine, g da için e siz genetik 
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çe itlili e sahiptir. Floras nda bulunan 10.754 
takson say s n n 3.708’i (%34.8) endemik 
özellik göstermesi, önemini vurgulamak için 

Islah çal malar nda populasyon geni li i, 

art rmaktad r. Bitki populasyonlar ndaki genetik 
varyasyon, yüzy llarca süren de i imin (geli im
bozulma) bir sonucu olarak do al 
seleksiyonlar n etkisi alt nda farkl  gen 
merkezlerinde yo unla m t r. Il man iklim 
meyve türlerinin ço unun orijini, baz  türler için 
de en uygun ekolojinin mevcut oldu u Anadolu 
co rafyas , meyve genetik kaynaklar  
bak m ndan en önemli merkezlerden birisidir. 
Türkiye’deki zengin meyve gen kaynaklar n n 
varl , uzun y llardan beri kültürlerinin 
yap l yor olmas na ve 24 farkl  iklim tipine 
adapte olmu  olmalar ndan kaynaklanmaktad r 

Ülkemizde 1960’l  y llar n ba nda 
Türkiye’de yap lan sürveylerde yerel materyalin 
süratle kayboldu u rapor edilmi  ve 
al nmas  görü ü ortaya konulmu tur. Bunun için 
FAO ile ortak Bitki Genetik Kaynaklar  Projesi 
zmir’de 1964 y l nda uygulamaya sokulmu tur 

(Çetiner, 1981). Ülkemizde meyve türlerine ait 
gen kaynaklar n n belirlenip de erlendirilmesine 
yönelik çal malar, seleksiyon çal malar  ile 
ba lam  ve baz  türlerde s n rl  kalm t r. 

Bitki genetik kaynaklar  üzerindeki 
tehditler nüfusun artmas yla ba lam , son 
yüzy lda ise farkl  nedenler bu de i ikli in 
art nda etken olmu tur, bunlar:

• Tar msal çal malar (Mera alanlar n n 
tarla açmak amac yla sürülmesi, a r  otlatma, 
an z n yak lmas , a r  gübre ve tar msal ilaç 
kullan m , yüksek verimli çe itlerin 
yayg nla mas ),

• ehirle me, endüstrile me, yol ve baraj 
yap mlar ,

• Do adan a r  bitki toplama ve sökümü,
• A r  orman kesimi ve orman yang nlar ,
• kinci konut edinimi ve turizm 

sektöründeki h zl  geli meler (özellikle 1950 den 

• Yeti mi  insan eksikli i,
•Küresel iklim de i iklikleri, eklinde 

s ralanabilir.
Günümüz artlar nda tar msal üretimi 

art rmak, yüksek düzeyde standardize etmek için 

genetik kaynaklar n toplanmas , saklanmas  ve 
kullan m  konular nda giderek artan bir 
duyarl l k söz konusudur. Meyve genetik 
kaynaklar  çal malar  1978 y l ndan itibaren, 
Ülkesel Meyvecilik ile Ül
Kaynaklar  Projeleri planlanm t r (Gönül en ve 
Gülcan, 1986).

1964 y l ndan beri Ege Bölgesi a rl kl  
olmak üzere Karadeniz, ç, Güneydo u ve Do u 
Anadolu Bölgelerinde yap lan sürvey ve toplama 
programlar ndan pek çok materyal toplanm  ve 
muhafazaya al nm t r (Gönül en ve Ulubelde, 

Kültür tarihi ve yeti tiricilik potansiyeli 
aç s ndan yap lan de erlendirmede, hiç üphe 
yok ki iktisadi geli me standard  yüksek olan 
ülkelerde meyve genetik kaynaklar n n tespiti, 
muhafazas  ve kullan m  geçmi  y llara aittir. 
Geli mekte olan ülkelerde ise bu konu 
gündemdeki yerini alm  durumdad r. Bu itibarla 
konu ile ilgili mevcut literatür incelendi inde 
çok de erli bilgi birikiminin varl  göze 
çarpmaktad r.

Do u Anadolu Bölgesinde bulunan 
zincan, Erzurum, Van, I d r, Kars, Artvin, 

Bitlis ve Gümü hane illerinde yürütülen bu 
çal ma, l man iklim meyve türlerine ait yerel 
çe it, eko tip, tip ve yabani formlar n 
belirlenmesi, toplanmas , muhafazas , 
de erlendirilmesi, bilgilerin i lenmesi ve 

erekti inde ara t r c lara sa lanmas  amac yla 
yürütülmektedir. 

Materyal ve Yöntem
Do u Anadolu Bölgesinde yer alan 

Erzincan, Erzurum, Van, I d r, Kars, Artvin, 
Bitlis ve Gümü hane illerinde yeti en l man 
iklim meyve türlerine ait mahalli çe it, eko tip
tip ve yabani formlar çal man n materyalini 
olu turmu tur.

2010 y llar  aras nda yürütülen bu 
çal ma a a da çal ma takvimi ile verilen 
metotlara göre yap lm t r.

Sürvey; bilgi birikimi, yay nlar ve ilçe, 
köy baz nda yap lacak anket sonuçlar na göre 
bölgede sürvey programlar  düzenlenmektedir. 
Sürvey çal malar nda de i ik türlere ait farkl  

formlara i lenmektedir. Sürveyler meyvelerde 
her y l May s Eylül aylar  aras nda 
yap lmaktad r.
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teryallerin toplanmas ; 
Belirlenen genotiplerden uygun dönemlerde 
üretim materyali (a  gözü, çelik v.s ) al narak 
Erzincan Bahçe Kültürleri Ara t rma 
Enstitüsünde üretimleri sa lanm t r.

Genetik materyallerin muhafazas ; Dut 
genotipleri  6x6 m, ku burnu 
di er türlerin genotipleri ise 5x4 m s kl kta ve 
her genotipten 3 fidan olacak ekilde 
Bahçeliköy’deki koleksiyon bahçesine y l n 

Nisan aylar nda dikilmi tir. 
Genetik materyallerin bak m ; koleksiyon 

bahçesinde yer alan bitkilerin rutin y ll k bak m 
i leri ( sulama, gübreleme, budama, toprak 
i leme, mücadele v.s ) her y l Nisan Eylül aylar  
aras nda yap lmaktad r.

Hâlihaz rda proje planland  gibi devam 

Tart ma ve Sonuç
–2010 y llar  aras nda Erzincan, 

Erzurum, I d r, Artvin, Gümü hane, Bitlis ve 
Kars illerinde yap lan sürvey çal malar  sonucu 
elde edilen 39 dut, 14 elma, 12 ku burnu, 10 
armut, 6 erik, 4 eftali, 3 kay s , 2 kiraz örne i 
ve her örnekten 3 a aç ile 5x4 m olacak ekilde 
koleksiyon bahçeleri kurulmu tur. Dut 
koleksiyon bahçesi 6x6 m, ku burnu koleksiyon 
bahçesi 2x2 m olacak ekilde 3’er a aç ile 
kurulmu tur. Toplama, muhafaza ve 
de erlendirme çal malar  devam etmektedir.

Do u Anadolu bölgesi meyve genetik 
kaynaklar  projesi kapsam nda kole
bahçesinde bulunan l man iklim meyve türleri, 
genotip say s  ve isimleri, örne in al nd  yer ve 
al nd  tarihler Çizelge 1’de ayr nt l  olarak 
verilmi tir.

Meyvecilik kültürünün eski ve yo un 
oldu u Ülkelerde/yörelerde benzer çal malar 
yap lm t r. Nitekim talya’da 1981–
y llar nda yap lan bir çal mada 47 yerel elma 
tipinin karakterizasyonu yap lm  ve ümitvar 
olan 9 tip belirlenmi tir (Radicati ve ark., 1991). 
Yugoslavya’da 1988–1990 y llar nda yap lan bir 
çal mada 56 eski elma çe idi, 3
çe idi ve 367 tip de ba  eftalisi toplanm t r 
(Vujanic ve ark., 1994). Yine talya’da Fiorino 
ve ark., (1988) de i ik meyve türlerine ait 6299 
varyete üzerinde çal m lar ve bunlardan kar k 
meyve bahçeleri kurulmu lard r. Amerikan Ürün 

vsiye Komitesi taraf ndan Orta Asya’da 

(Kazakistan ve K rg zistan) yap lan yabani 
elmalar n toplanmas  çal mas nda 7000 elma 
tipi incelenmi , bunlar içinde 54 tanesi çe it 
geli tirme program na al nm  ve Malus 
niedzwetzkyana türü Yeni Zelanda’da elma 
çe idi olarak geli tirme potansiyeli göstermi tir 
(Noiton, 1994). Himalayalarda 1992 y l nda 
yap lan bir toplama çal mas nda, 190 adet 
yabani l man iklim meyve tipi ve 9 yumu ak 
çekirdekli, 23 sert çekirdekli, 74 sert kabuklu, 10 
yumu ak meyveler, 69 nar ve
küçük meyvelerin elit materyalleri toplanm  ve 
gen bankalar nda uzun dönem için korumaya 
al nm t r (Panday, 1998).   Romanya’da 1025 
eftali, 660 kay s , 605 erik, 517 kiraz, 179 

badem ve 171 vi ne olmak üzere toplam 3023 
t oldu u bir ara t rmada 

belirlenmi tir (Cociu, 1994).  talya’da yap lan 
sürveylerle sert çekirdekli meyve türlerinden 
312 varyete belirlenmi tir (Ragione ve ark., 
1994). Japonya’da yap lan bir  çal mada de i ik 
meyve türlerine ait 7848 genotip toplanm t r 

Türkiye’de birçok meyve türünde tohum 
yoluyla üretim son zamanlara kadar geni  ölçüde 
kullan lmaktayd . Bu yüzden Ceviz, badem ve 
kay s ’n n do al a aç populasyonlar  son derece 
heterojen yap dad r. Bireysel a açlar aras nda
çiçeklenme zaman , verim, meyveye yatma ya  
ve meyve özellikleri belirgin ölçüde farkl d r. Bu 
çok de i ken a aç populasyonundan seçilecek 
üstün örneklerin ticari kullan m için vejetatif 
üretimi ve da t m  ürün art m nda ümit verici 

d r. Geç çiçek aç p 
ilkbahar donlar ndan zarar görmeyen badem 
tiplerinin varl , buna iyi bir örnektir. Çö ür 
anaçlar  birçok meyve türlerimiz için halen 
kullan ld ndan yöresel olarak yerle mi  
hastal ks z a açlar n güvenilir tohum kayna  

lmas  önemlidir.
Sonuç olarak, hazinemiz olan meyve ve 

ba  genetik kaynaklar n n ve biyolojik 
çe itlili in korunmas , kullan m  ve ekonomik 
de ere dönü türülmesi kapsam nda yap lacak 
çal malar n, çok disiplinli ve çok kat l ml  
çal malar oldu unu ifade 
benzeri çal malar bir kurum ya da kurulu un tek 
ba na gerçekle tirebilece i çal malar de ildir. 
Konu ile ilgili tüm resmi ve özel kurum
kurulu lar n kat laca  bir örgütlenme 
kaç n lmaz görünmektedir. Ancak, bu 
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örgütlenmeyi yap land ra
imkânlar sa layacak, e güdümü tesis edecek, 
ulusal öncelikleri ve stratejileri belirleyip 
uygulamas n  takip edebilecek ve en önemlisi bu 
çal malara kaynak sa layacak te ebbüslere 
ihtiyaç bulunmaktad r.

Çetiner, E., 1981. Türki
Kaynaklar  Meyve Ba  Envanteri EBZAE 
Yay nlar , No: 19. zmir.

Gönül en, N., M, Ulubelde, 1988. Temperate 

Gönül en, N., R, Gülcan, 1986. Temperate Fruit 

Sykes, J.T., 1975. Tree Crops In “Crop Genetic 
Resources for Today and Tomorrow” (Eds. 

Vural, M. 2003. Türkiye’nin Tehlike Alt ndaki 

Türkiye’de Biyolojik Çe itlilik Ve Organik 
Tar m Çal tay Raporu, 15
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Çevre Dostu Derim Sonras  S cak Su ve UV C Uygulamalar n n ‘ nterdonato’ 
Limonlar n n Muhafazas  Üzerine Etkileri

I lay K. Y ld r m
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü

Özet
S cak su ve Ultraviole C) n uygulamas  limonlar n muhafazas  s ras nda ortaya ç kan mantarsal 

hastal klar n kontrolünde kimyasallara alternatif olabilecek fiziksel uygulamalar aras ndad r. Bu çal mada, s cak 
C uygulamalar n n ayr  ayr  ve kombine etkilerinin nterdonato limon çe idinin depo çürüklükleri ve 

derim sonras  kalitesi üzerine etkileri ara t r lm t r. Meyveler öncelikle dört gruba ayr lm t r. Birinci grup 
meyveler, 53°C s cak suda 3 dakika süreyle bekletilmi tir. kinci grup meyveler, 1.5 kJ/m ’lik UV
maruz b rak lm t r. Üçüncü grup meyveler, önce 53°C s cak suda 3 dakika süreyle bekletilmi

’lik UV C dozuna maruz b rak lm t r. Uygulama yap lmayan limonlar kontrol grubu 
olarak kullan lm t r. Uygulamalar n ard ndan, limonlar 10°C s cakl k %90 95 oransal nem içeren ortamda 150 
gün süreyle depolanm t r. Tüm uygulamalar meyvelere zarar vermeden çürüklük yüzdesini azaltm t r. Ama 
çürüklü ün kontrolünde UV C uygulamas , s cak su uygulamas  ve kombinasyon uygulamas ndan daha etkili 
bulunmu tur. Muhafaza periyodu boyunca, en dü ük a rl k kayb  UV
grubundan elde edilmi tir. Titre edilebilir asit miktarlar , uygulama yap lan limonlarda kontrol grubundan daha 
yüksek bulunmu tur. Meyvelerin usare miktarlar  ile uygulamalar aras nda istatistiksel olarak farkl l k 
saptanmam t r. Ö C uygulanan meyvelerin suda çözünebilir kuru madde miktarlar  ve C vitamini 
miktarlar  di er gruplara ait meyvelerde yüksek bulunmu tur.

çevre dostu uygulamalar, s cak su, UV C, kombinasyon uygulamas , limon

Storage of ‘Interdonato’ Lemons

Citrus limon 
dipped into hot water at 53°C for 3 minutes duration time. The second group 

. The third group was dipped into first hot water (53°C for 3 min.) after 

stored at 10°C temperature with 90

Giri
Ülkemizde h zla artmakta olan limon 

üretimimiz 1990 y l nda 357.000 ton iken 2008 
y l  itibariyle 672.542 tona ula m  bulumaktad r 

onymous, 1990, Anonymous, 2008). Bölge 
baz nda limon üretimi yap lan yerlere 
bak ld nda Akdeniz Bölgesi toplam üretimin 

%98’ini kar lamaktad r. Bu bölgede yeti tirilen 
çe itlerin ba nda nterdonato çe idi 
gelmektedir. Erkenci ve düzgün ekilli olmas  
edeniyle tercih edilen bu çe idin limon 

üretiminde yakla k olarak %60 dolaylar nda 
pay ald  söylenebilir. Limon ihracat nda da 
önemli bir yeri olan bu çe it, yeni dikimlerde de 
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tercih edilmektedir. Son y llarda turunçgil 
özelliklede limon ihracat m z n yükselmesi, bu 
anlamda limonlar n iç ve d  pazarlamas n n 
daha düzenli bir biçimde yap labilmesi için bu 
ürünlerin belli bir süre so uk hava depolar nda 
muhafaza edilmesi gerekmektedir. Turunçgil 
meyveleri ve özellikle limon ü üme zarar na 
kar  hassast r ve limonlar n bu dü ük s cakl a 
kar  hassasiyetleri bu türün depolama ve 
pazarlama boyunca derim sonras  kalitesini 
olumsuz etkiler. Limonlar n muhafazas  üzerine 
s cakl k yan nda de i ik derim sonras  
uygulamalar  da etkili olmaktad r. Böylelikle 

aza s ras nda ortaya ç kan mantarsal 
çürümeler nedeniyle oldukça yüksek oranda 
meydana gelen ürün kay plar  
azalt labilmektedir. Limonlar n ekonomik olarak 
en önemli derim sonras  hastal klar  Penicillium 
digitatum Sacc.’ n neden oldu u ye il küf ve 
Penicillium italicum Wehmer’in neden oldu u 
mavi küftür (Palou ve ark., 2002). Derimden 
sonraki dönemde meyve ve sebzelerde ürün 
kay plar na neden olan mantarsal ve fizyolojik 
hastal klar n kontrolünde, y kama, çe itli 

ka tlarla ambalajlama, ön so utma, kontrollü 

2000), süperatmosferik O düzeyleri (Allende ve 
ark., 2002), yüksek hidrostatik bas nç (Kim ve 
ark., 2001), baz  biyotik (Wilson ve ark., 1994) 

uygulamalar n derim öncesi ve sonras  dönemde 
uygulanmas  gibi yöntemler kullan lmaktad r. 

Limonlarda bu ürün kay plar n  azaltmak 
için ise genellikle derimden önce veya sonra 
baz  fungusitler uygulanmakta veya derimden 
sonra meyveler fungusitli ka tlara sar larak 
depolanmaktad r. Ancak bu uygulamalar n 
çe itli sak ncalar  her geçen gün daha da belirgin 
olarak saptand ndan, son y llarda ürünlere, 
çevreye ve insan sa l na daha az zararl  veya 
zarars z yöntemler ara t r lmaya ve 
uygulanmaya ba lanm t r (Klein ve Lurie, 
1991; Wilson ve ark., 1994). Bu yöntemlere 

C) n uygulamalar , s cakl k 
uygulamalar  ve gamma n  uygulamalar  gibi 

ksel uygulamalar  örnek olarak gösterebiliriz. 
Bu yöntemler içinde yer alan s cakl k 
uygulamalar  (Lurie 1998; Karabulut ve ark., 

C n uygulamalar  (Stevens ve 

2000; Yaun ve ark., 2004 Kas m ve Kas m, 
2007) tek ba lar na veya di er yöntemlerle 
birlikte kullan larak, birçok farkl  bahçe 
ürününün derim sonras  çürüklü ünün 
kontrolünde etkili olabilmektedir. Derim sonras  
s cakl k uygulamalar  ile ilgili ara t rmalar 
1990’l  y llardan itibaren kimyasal sava ma 
alternatif olarak yo unla m t r (Paull, 1990; 

n s cak su uygulamas  
hastal klar n kontrolünde çok kolay uygulanan 
çevre dostu yöntemlerden biridir (Gonzales

2005). S cak suyun meyvelere uygulanmas  
dald rma, püskürtme ve f rçalar yard m yla 
durulama eklinde yap lmaktad r (Schirra ve 

Yehoshua ve ark. (1995)’e 
göre, s cak su uygulamas n n turunçgil 
meyvelerinin derim sonras  çürüklü ünü 
azaltmas n n sebebi, kabukta antifungal 
bile iklerin birikimini te vik etmesidir. 
Turunçgil meyveleri ile yap lan çal malarda, 
s cakl k uygulanan dokudan elde edilen ve bir 
fitoaleksin olan scoparone miktar n n 
uygulanmayan dokudan elde edilene oranla çok 
daha fazla oldu u belirlenmi tir. S cakl k 
uygulamalar n n dormant sporlar  öldürmemekle 
birlikte onlar n çimlenmesini geciktirmesi de 
s cakl k uygulamas  sonucu dayan kl l k 
mekanizmas n n uyar lmas  ile aç klanmaktad r 

ark., 1998). Nafussi ve ark. (2001)’e göre, 
lar  52 53°C s cak suda 2 dakika bekletme 

uygulamas  mantarsal hastal klar n olu umunu 
engellemede en etkili s cak su uygulamas  
olmu tur. Ayr ca, de i ik s cakl klardaki s cak 
hava ve s cak su uygulamalar  ile de, birçok 
meyve ve sebzede dü ük s cakl klar
s ras nda ortaya ç kan ü üme zarar n n azald  
ve olgunla man n gecikti i bildirilmektedir 

Derimden sonra de i ik turunçgil 
C n uygulamalar n n depo 

çürüklüklerini azaltmada etkili oldu u yap lan 
çok çal mada bildirilmi tir  (Ben
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ark., 1992; Droby ve ark., 1993; D’hallewin ve 

sebzenin depo çürüklüklerine kar  geli tirdi i 
savunma mekanizmas  çok k
mekanizmay  içerir. Bu mekanizman n en 
önemli bölümünü antimikrobiyal bile iklerin 
bitki bünyesindeki sentezi veya birikimi 
olu turur (Kuç, 1987). Bu birikim özellikle 
meyve kabu unun flovedo dokusunda veya 
ürünün d  yüzeyinde gerçekle mektedi
Herhangi bir mikrobiyal sald r  s ras nda veya 

C gibi bir fiziksel stresörün varl nda 
bitkide birikimi ba layan bile ikler aras nda, 

1992) ve ‘fitoaleksinler’ bulunur (Kuç, 1987). 
C n uygulamas  ard ndan turunçgil 

meyvelerinde scoparone ve scopoletin ad  
verilen fitoaleksinlerin art  ile patojenlere kar  
dayan m artmaktad r (D’hallewin ve ark., 1999). 

C uygulamas , portakal suyundaki C 
vitaminin korunmas n  sa lam t r. Ayr ca 

suyunda bulunan ve s l i lem s ras nda 

aktivitesi bu uygulanmadan etkilenmemi tir 

Bu çal mada, s cak su ve UV C’nin ayr  
ayr  ve kombine uygulamalar n n nterdonato 
limon çe idinin depo çürüklükleri ve muhafazas  
üzerine etkileri ara t r lm t r.

Materyal ve Yöntem
Ara t rma Akdeniz Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Derim Sonras  
Fizyolojisi Laboratuar  ve so uk hava 
depolar nda yürütülmü tür. Ara t rmada, meyve 

yali olarak nterdonato limonu kullan lm  
ve denemede kullan lan meyve materyali 
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümüne ait turunçgil üretim 
parselinden temin edilmi tir. Optimal derim 
zaman nda derilen limonlar de i ik derim 

s  uygulamalar na tabi tutulmak amac yla 
dört gruba ayr lm t r. Kontrol grubu d nda 
kalan limonlara muhafazaya al nmadan önce 
a a da belirtilen ön uygulamalar yap lm t r:
S cak su uygulamas : S cak su uygulamalar  
resistansl  s t c lara sahip, üzerin
s cakl k göstergeleri bulunan s cak su tank  
içerisinde yap lm t r. Bu uygulama s ras nda 
limon meyveleri, 53ºC’de s cak suda 3 dakika 

süreyle bekletilmi lerdir. S cak su 
uygulamalar ndan al nan meyveler, zeminine 
kurutma ka d  serilen kasalara yerle tirilerek 
kurumaya b rak lm t r. 
UV-C n uygulamas C n uygulamas  
için tamamen prati e uygun ekilde bir cihaz 
dizayn edilmi tir (Kara ahin, 2002). Bu 
sistemde, ürün ta y c  rulolarla bir taraftan di er 
tarafa ta n rken, kapal  bir kabinin içinden 
geçerek UV C n na maruz b rak lmaktad r. Bu 
amaçla kabinin tavan na bir UV C n kayna  
olarak, 254 nm dalga boyunda n yayan, 45 cm 
boyunda, 2.5 cm çap nda, 10 adet florasan tipi 
lamba monte edilmi tir. Bu lambalarla rulolar 
aras  uzakl k büyük somun vidalarla 
de i tirilebilmektedir. Ayr ca rulolar  hareketini 
veren h z n  kontrol edebilece imiz varyetörlü 

dalga boyunda okuma yapabilen bir sensör ve 
dijital radyometre kullan lm t r (UVX 

Dozun ayarlanmas nda ise kullanaca m z lamba 
say s , lambalarla ürün aras ndaki mesafe ve 
motorun h z yla ayarlayabilece imiz uygulama 
süresi etkili olmaktad r. Çal mada kullan lan 

‘lik ayarlanmas  için, 
lambalarla ürün aras ndaki uzakl k 30 cm, 
uygulama süresi 54 sn, lamba say s  ise 5 adet 
olarak ayarlanm t r (Kara ahin, 2002).
S cak su ve UV-C n kombinasyonu
meyveleri 53ºC’de s cak suda 3 dakika 

b rak lm lard r. 

C n na maruz b rak lm lard r.
Limonlar yukar da bildirilen 

uygulamalardan sonra, 10ºC s cakl k ve % 85
oransal nemde depolanm lard r. Muhafaza 
periyodu süresince de i ik muhafaza 

ar ndan belirli aral klarla al nan meyve 
örneklerinde a rl k kayb  (%), usare miktar  
(%), titre edilebilir asit miktar  (g sitrik asit/100 
ml usare), suda çözünebilir toplam kuru madde 
miktar  (%) ve C vitamini (mg askorbik asit/100 
ml usare) miktarlar  saptanm t r. Ayr ca 
muhafaza s ras nda ortaya ç kan mantarsal 
nedenli bozulmalar n miktar  (%) incelenmi tir. 
Bu amaçla her ay bir uygulamadan 3 tekerrürlü 
ve her tekerrürde 5 adet meyve olacak ekilde 
meyve ç kar lm t r. Uygulama baz nda 

biri bir tekerrür olarak kabul 
edilmi  ve meyveler 5’erli olarak analiz 
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yap larak de erlendirilmi tir. Denemeden elde 
edilen bulgular n tesadüf parsellerinde faktöriyel 
deneme desenine göre istatistiki analizleri 
yap lm  ve önemli varyasyon kaynaklar na a
ortalamalar n kar la t r lmas nda ise LSD testi 
(p<0.05) kullan lm t r.

Ara t rmada derim sonras  uygulamalar na 
göre de i mekle birlikte muhafaza süresi 
uzad kça a rl k kay plar n n artt  saptanm t r 
(Çizelge 1). Muhafaza süresinin ortalama a rl k 
kayb  üzerine etkileri istatistiksel olarak önemli 
(p<0.05) bulunmu tur. En dü ük ortalama a rl k 
kayb  30. günde saptanm  ve %1.09 olarak 
belirlenmi tir. En yüksek ortalama a rl k kayb  
150. günde % 8.38 olarak saptanm t r. De i ik 

lamalar n limonlarda ortalama a rl k kayb  
üzerine etkisi de istatistiksel olarak önemli 
(p<0.05) bulunmu tur. Kontrolün ve UV C n 
uygulamas n n limonlar n ortalama a rl k 
kay plar  üzerine etkisi benzer bulunmu , 
bununla birlikte en dü ük a rl k kayb  UV

n uygulamas nda %4.92 olarak saptanm t r. 
Di er yandan s cak su ve s cak su, UV C n 
uygulamas  kombinasyonunun ortalama a rl k 
kayb  üzerine etkisi olumsuz yönde olmu  ve 
s ras yla %5.10, %5.69 olarak belirlenmi tir.

Limonlar n usare miktar , derim 
zamanlar ndaki ortalama usare miktarlar na göre 
muhafazan n ilk aylar nda artm , daha sonraki 
aylarda ise azalm t r (Çizelge 2). 0. günde 
ortalama usare miktar  %42.45 iken bu miktar 
60. günde %45.40’e ç km t r. 150 gün süren 

un sonunda ise %38.16’ya 
kadar dü mü tür. De i ik derim sonras  
uygulamalar n n limonlar n ortalama usare 
miktar  üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli 
(p<0.05) bulunmam t r. 

Ara t rmam z s ras nda limonlar n titre 
edilebilir asit miktarlar  farkl  derim sonras  
uygulamalar na ba l  olarak muhafaza süresince 
azalma göstermi tir (Çizelge 3). Limonlar n 
derim zaman nda ortalama %6.07 olan titre 
edilebilir asit miktarlar , muhafaza süresince 
sürekli azalarak 150 gün süren muhafaza 

’e kadar dü mü tür. 
De i ik derim sonras  uygulamalar  aras nda ise 

C n uygulamas , s cak su uygulamas , 
s cak su ve UV C n uygulamas  
kombinasyonu uygulanm  limonlarda, kontrol 

grubu limonlara göre daha yava  oranlarda asit 
kayb  meydana gelmi t
miktarlar  bak m ndan de i ik derim sonras  
uygulamalar  aras ndaki farklar istatistiksel 
olarak önemli (p<0.05) bulunmu tur. 

Limonlar n derim zaman nda %7.40 olan 
suda çözünebilir kuru madde miktarlar  
muhafaza süresince sürekli azalarak, 150 gün 
süren muhafaza periyodu sonunda %6.57’ye 
kadar dü mü tür (Çizelge 4). Limonlar n suda 
çözülebilir kuru madde miktarlar nda de i ik 
muhafaza sürelerine göre saptanan azalmalar ve 
suda çözülebilir kuru madde miktar  bak m ndan 

 uygulamalar aras ndaki farklar 
istatistiksel olarak önemli (p<0.05) bulunmu tur.

Muhafaza periyodu süresince derim 
sonras  uygulamalar na ait limonlar n tümünün 
C vitamini miktarlar nda azalmalar saptanm t r 
(Çizelge 5). Derim zaman nda limonlar n 

ama 57.62 mg olan C vitamini miktarlar  
150 gün süren muhafaza periyodu sonras nda 
54.00 mg’a dü mü tür. Derim sonras  
uygulamalar  aras nda ise C vitamini miktar  
bak m ndan s cak su ve UV C uygulamas  
kombinasyonu d nda istatistiksel olarak önemli 

fark (p<0.05) bulunmam t r. 
Limonlar n so ukta muhafazas  s ras nda, 

muhafazan n ilk aylar nda mantarsal nedenli 
bozulma miktarlar  önemsenmeyecek kadar az 
bulunmu tur (Çizelge 6). Muhafazan n daha 
sonraki dönemlerinde ise muhafaza sürelerine ve 

lar na göre de i mekle birlikte 
mantarsal nedenli bozulmu  meyve 
miktarlar nda art lar saptanm t r. Nitekim 
muhafazan n 120. gününde %8.51 olan ortalama 
çürük meyve miktar  muhafazan n 150. gününde 
%18.43’e ula m t r. Derim sonras  
uygulamalar  aras nda 53ºC’de 3 dakika süreyle 
s cak su uygulamas  yap lm  limonlarda 150 
günlük muhafaza periyodu sonunda ortalama 
çürük meyve miktar  istatistiksel olarak di er 
uygulamalardan farkl  olup, bu miktar %4.63 
olarak saptanm t r.

Tart ma ve Sonuç
nterdonato limonlar n n muhafazas  

üzerine yap lan çal malarda muhafaza süresinin 
uygulamalara göre de i iklik gösterdi i 
görülmü tür. 120 günlük depolama periyodu 
sonunda kontrol grubu meyvelerin %13.62’si, 
s cak su ve UV C n uygulamas  
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%10.10’unun 
çürüdü ü görülmü tür. Buna kar n s cak su 
uygulamas  yap lm  meyvelerin sadece 
%4.63’ünde, UV C n uygulamas  yap lan 
meyvelerin ise %5.71’inde çürüme görülmü tür. 
Bununla birlikte 53ºC’de 3 dakika s cak su 
uygulamas  ve 1.5 kj/m ’lik UV n 
uygulamas n n depolama esnas nda ortaya 
ç kabilecek mantarsal nedenli bozulmalarda da 
etkili oldu u saptanm t r. Derim sonras  
uygulamalar  aras nda, gerek s cak su 
uygulamas  gerekse UV C n uygulamas n n 
limonlar n a rl k kay plar n  azaltmada di er 
uygulamalara göre daha ba ar l  oldu u 
belirlenmi tir. 

Sonuç olarak, s cak su uygulamas  ve UV
C n uygulamas n  takiben 10ºC s cakl kta 
muhafaza edilen nterdonato limonlar  herhangi 
bir kimyasal uygulamas  yap lmadan 120 gün 
süreyle ba ar l  bir biçimde muhafaza 
edilmi lerdir.

and F. Artés. 2002. Effect of superatmospheric 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. De i ik muhafaza süreleri ve uygulamalar n n ‘ nterdonato’ limonunun ortalama a rl k kayb  (%) 
üzerine etkileri

Süresi (gün) S cak su S cak

Çizelge 2. De i ik muhafaza süreleri ve uygulamalar n n ‘ nterdonato’ limonunun ortalama usare miktar  (%) 
üzerine etkileri

Süresi (gün) S cak su S cak 

Çizelge 3. De i ik muhafaza süreleri ve uygulamalar n n ‘ nterdonato’ limonunun ortalama titre edilebilir asit 
miktar  (g sitrik asit/100 ml usare) üzerine etk

Süresi (gün) S cak su S cak 

Çizelge 4. De i ik muhafaza süreleri ve uygulamalar n n ‘ nterdonato’ limonunun ortalama suda 
çözünebilir kuru madde (%) üzerine etkileri

Süresi (gün) S cak su S cak 
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Çizelge 5. De i ik muhafaza süreleri ve uygulamalar n n ‘ nterdonato’ limonunun ortalama C vitamini 
miktar  (mg askorbik asit/100 ml usare) üzerine etkileri

Süresi (gün) S cak su S cak 

Çizelge 6. De i ik muhafaza süreleri ve uygulamalar n n ‘ nterdonato’ limonunun ortalama çürük 
meyve miktar  (%) üzerine etkileri

Süresi (gün) S cak su S cak 
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Yafa Portakallar n n Genetik Akrabal k ve Farkl l klar n n SSR Moleküler 
Mark rlarla Tan mlanmas  

lknur Polat
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü

Özet
Yafa, srail orijinli bir çe ittir ve ekoloji seçicili i çok fazlad r. Ülkemizin uygun ekolojilerinde orta 

mevsimde olgunla r, yüksek kaliteli ve verimlidir. Seleksiyon ve introdüksiyon yöntemiyle elde edilmi  22 adet 
Yafa portakal  tip/çe idinin genetik farkl l  ve birbiriyle olan genetik yak nl  SSR (simple sequence repeat) 
moleküler mark r tekni i kullan larak incelenmi tir. 

Çal mada kullan lan 26 adet SSR primerinden 3 tanesi (CAG01, CAC33 ve CAT01) polimorfizm 
sa lanm t r. UPGMA (unweight
component analysis) analizleri sonucu tiplerin birbirleriyle olan genetik yak nl klar  ve uzakl klar  belirlenmi tir. 
Dice’ n benzerlik katsay s na göre benzerlik oranlar n n 0.93 s nda, matrix korelosyonu (r) 0.92 olarak 
bulunmu tur. Yafa Orange (5295 R), Silifke Kocap nar Ya l  Yafas  (Tuzcu 

5 bir grup içinde, S2 48
A farkl  bir grup içerisinde, Shamouti (5291 T), Joppa Sweet orange (5294 R), Yafa B 7 14

11, Yafa B 7 (A,21) ve YM 04 Yafa farkl  bir grup içerisinde ve  %100 
benzerlikle yer alm t r. Yafa Tuzcu 93 oran yla Yafa portakallar  içerisinde en uzak tipi olu turmu tur. 

Yafa portakallar , genetik akrabal k, genetik farkl l k, SSR

group method aritmetic average) dendogram and PCA (principal component analysis) analysis. The Dice’s 

0.92. While Yafa Orange (5295 R), Silifke Kocap nar Ya l  Yafas  (Tuzcu 

Giri
Citrus sinensis 

dünyada en fazla yeti tirilen turunçgil türleri 
aras nda yer almaktad r. Asya orijinli olan 

Citrus reticulata 
adok (Citrus grandis L. Osbeck) aras  

melezleme sonucu elde edilmi tir (Nicolosi 
., 2000). Yafa portakal  (Shamouti, 

Iaffaoui), 19. yüzy l n ikinci yar s nda, srail'de 

Yafa kasabas  yak nlar nda, Beledy (Yerli) 
olarak isimlendirilen bir portakaldan do al 
mutasyonla olu mu  bir çe ittir. Türkiye'ye 
getirili inin 19. yüzy l n sonlar na dayand  
san lmaktad r. önemli özelli i ekoloji seçici 
olmas d r. Elveri li ekolojik ko ullarda dilim 
zarlar  ince, meyve eti gevrek, sulu, çok üstün 

ta maya elveri li özellikleri ile Türkiye'nin en 
önemli sofral k çe itlerinden biri
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Turunçgiller içerisinde türler ve cinsler 
aras  melezlemelerin olabilmesi, yayg n bir 
ekilde göz mutasyonlar n n meydana gelmesi, 

nüseller embriyo yoluyla ço alman n mümkün 
olmas  gibi faktörler, bu grup içerisinde çok 
geni  bir tür ve çe it zenginli ini ortaya 
ç karm t r (Barkley ve ark., 2006).

Morfolojik ve baz  kimyasal özellikler  
çevre ko ullar na ve a ac n geli im dönemine 
göre de i iklik gösterebilmekte ve genotipler 
aras nda karakterler bak m ndan varyasyon 
dü ük olabilmektedir. Bu nedenle,
materyallerinin toplanmas , toplanan 

biyokimyasal özelliklerinin bilinmesinin yan nda 
genetik özelliklerinin de bilinmesi çok önemlidir 
(Bretó 

6) baz çifti aras nda, k sa diziler 
halinde genomda rastgele da lm  tekrar 
dizileridir. SSR mark rlar, genomda bol olmas , 
yüksek polimorfizm göstermesi, Mendel 
kal t m na uygunlu u, kodominantl k ve farkl  
laboratuvarlarda tekrar üretilebilir olmas ndan 
dolay ,  yak n akraba gruplar  içerisinde 
filogenetik s n fland rmay  yapmak, parmakizi 
olu turmak, gen kaynaklar  koleksiyonlar nda 
genetik farkl l klar  belirlemek amac
turunçgillerde de son zamanlarda yayg n olarak 
kullan lmaya ba lanm t r  (Barkley ve ark., 

Çal mam zda, seleksiyon ve 
introduksiyon yoluyla elde edilmi  22 adet Yafa 
portakal  tip/çe idinin genetik farkl l  ve 
birbiriyle olan genetik yak nl  SSR moleküler 
mark r tekni i kullan larak incelenmi tir.

Materyal ve Yöntem
Çal mam zda kulland m z  Yafa 

portakallar na ait  22 çe it/tiplerin DNA 
örnekleri, TÜB TAK  taraf ndan destekl
106G049 nolu proje kapsam nda Alata Bahçe 
Kültürleri Ara t rma Enstitüsü’nden 
getirilmi tir. Materyallerin isimleri Çizelge 1’de 
verilmi tir. 

Roose ve ekibi taraf ndan 
belirlenmi  olan ve liste halinde sunulan internet 

spit edilmi tir (Roose, 2007). 

Çizelge 3’de primer listesi verilmi tir, çok iyi 
amplifikasyon olu turmayan primerler elemine 
edilerek, iyi çal an primerlele çal maya devam 
edilmi tir. 
PCR reaksiyon ve amplifikasyon ko ullar :
Bütün PCR reaksiyonlar l hacimde 
gerçekle tirildi. PCR reaksiyon ko ullar ,  
Barkley ve ark., (2006)’n n yapm  olduklar  
çal madan bir tak m modifikasyonlar yap larak 
belirlenmi tir. Kulland m z reaksiyon ko ulu 
a a da verilmi tir. PCR bile enleri olarak 
toplam hacim 10 l olacak ekilde a a daki 
bile enlerden meydana gelecektir. Reaksiyon 
ko ulu 1.0  l DNA (20 ng DNA), 1.0  l dNTP 
(0.1 mM dNTPs), 1.0 l MgCl

0.2 l Taq (0.6 U Taq DNA polymerase), 1.0 
l her bir primer  (0.3 M her bir primer), 1.0 l 

(1 X  ) PCR buffer ve 4.8 l ddH O eklinde 
olmu tur. 
PCR programlar : Barkley ve ark. (2006)’n n 
yapm  olduklar  çal madan bir tak m 
modifikasyonlar yap larak belirlenmi tir. 
Primerlerin çal ma durumlar na göre 3 farkl  
PCR protokolü olu turulmu tur.
programlar  Çizelge 2’de verilmi tir. 
programlar na göre primerlerin çal ma 
durumlar  Çizelge 3’de verilmi tir.

PCR ürünleri % 2.5’luk high resolution 
agarose jelde yürütülmü  ve 100 bp Ladder 
DNA kullan lm t r.  Jel  ethidium bromide ile 

görüntülenmi tir. 
Bant varl  durumunda (1), 

yoklu u durumunda (0) de erleri verilerek skor 
edildi. Herbir popülasyon için olu turulan 
mark r verileri NTSYS (Numerical Taxonomy 

bilgisayar paket program nda 
analiz edilmi tir. Benzerlik indeksleri Dice 
(1945)’e göre hesaplanm t r. Ayr ca iki boyutlu 
grafik üzerinde genotipler aras ndaki mesafeleri 
gösteren Temel Bile enler Analizi (Principle 
Komponent Analizi=PCA) ayn  program 
kullan larak yap lm t r.

) polimorfizm sa lan rken, 11 
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edilmi tir. Bununla birlikte, 12 primerden 

CT19) amplifikasyon sa lanamam t r. SSR 
primerlerinin baz dizilimleri, çal m  olduklar  
PCR programlar  ve elde edilen bant 
büyüklükleri Çizelge 3’de verilmi tir. Ayr ca, 

ekil 3’te CAC33 primerinin Yafa 
portakallar nda göstermi  oldu u bant deseni 
görülmektedir. 

UPGMA dendogram ( ekil 1) ve PCA 
analizleri ( ekil 2) sonucu tiplerin birbirleriyle 
olan genetik yak nl klar  ve uzakl klar  
belirlenmi tir. Dice’ n benzerlik katsay s na göre 
benzerlik oranlar n n 0.93 1.00 aras nda, matrix 

92 olarak bulunmu tur. Yafa 
Orange (5295 R), Silifke Kocap nar Ya l  Yafas  

5 bir grup içinde, S2 48
A farkl  bir grup içerisind

11, Yafa B 7 (A,21) ve YM 04 Yafa farkl  bir 
grup içerisinde ve  %100 benzerlikle yer 
alm t r. Yafa Tuzcu 03 ise %93 oran yla Yafa 
portakallar  içerisinde en uzak tipi olu turmu tur

Tart ma ve Sonuç
Portakallarda, SSR mark rlarla yap lm  

karakterizasyon çal malar na rastlamaktay z. 
Luro ve ark. (2001), portakallar n da yer ald  
turunçgillerde, akrabal k ili kilerini belirlemek 
amac yla SSR mark rlar  kullanm lard r. Yine, 
Ahmad ve ark. (2003), portakallar n da yer 
ald  farkl  turunçgillerde, SSR mark rlar n  
kullanarak karakterizasyon çal mas  
yapm lard r. Novelli ve ark. (2006), koleksiyon 
bahçesinden sa lad klar  41 portakalda (Citrus 
sinensis 
amac yla, SSR mark rlar  kullanarak genetik 
akrabal k ve farkl l  ba ar l  bir ekilde tespit 
etmi lerdir. Hvarleva ve ark. (2008), 51 
turunçgil tür ve çe idi içerisinde portakallar n da 
yer ald , genetik karakterizasyon çal mas nda, 
RAPD mark rlar  ile birlikte SSR mark rlar  da 
kullanm lard r.  Fakat, yapm  oldu umuz 
ara t rmalar sonucunda SSR mark rlar n  
kullanarak, Yafa portakallar n n 

karakterizasyonu, benzerlik ve uzakl k 
durumlar n n belirlenmesi amac yla yap lm  
herhangi bir literatüre rastlanamam t r.

Yafa portakallar n n ekolojik seçicili i 
oldukça fazlad r. Dolas yla, yeti tirildi i bölgeye 
göre farkl  morfolojik özellik gösterebilmekte, 
farkl  isimlendirmeler yap labilmektedir. 

e, bitki örneklerinin bir ço unda 
morfolojik farkl l k görülmekle beraber, genetik 
anlamda farkl l k görülemeyebilir. 

Bu çal mada, moleküler mark r 
sistemlerinden SSR’lar  kullan larak, portakal 
türüne ait 22 Yafa portakal  tip ve/veya 
çe idinin, genetik farkl l  ve birbiriyle olan 
genetik yak nl   ba ar l  bir ekilde 
belirlenmi tir. 
amac yla, daha fazla SSR primerinin ve/veya 
farkl  mark r sistemlerinin kullan lmas  uygun 

Te ekkür
Çal ma, 106G049 nolu proje kapsam nda 

TUB TAK  taraf ndan desteklenmi tir. Ayr ca, 
genetik analizler Dr. Münevver GÖÇMEN 
taraf ndan yap lm t r. Katk lar ndan dolay  
te ekkür ederiz.

Amer can Soc ety For Hort cultural Sc ence.

Theor Appl 
Genet –

Bretó, M.P., Ruiz, C., Pina, J.A., Asíns, M.J., 2001. 
Citrus clementina 

C. paradisi 
C. maxima

Ecology
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RAPD analysis. B otechnology & 
B otechnolog cal Equ pment.

Acta 
Genefica Sinica, 

sequence tagged microsatellites. Proceed ngs Of 
The Internat onal Sympos um On Molecular 
Markers For Character z ng Genotypes And 
Ident fy ng Cult vars In Hort culture.
Series: Acta Hort culturae. 

Citrus sinensis 
Genetics and Molecular Biology

darin · trifoliate orange hybrid 

–

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Yafa Portakallar n n isimleri
Numaras Turunçgil Grubunun

Ad
Turunçgilin

Ad

Silifke Kocap nar Ya l  Yafas  (Tuzcu 
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Çizelge 2. PCR programlar

2 ile 4 aras  35 döngü 2 ile 4 aras  35 döngü 2 ile 4 aras  35 döngü

Çizelge 3. SSR primerlerinin çal m  olduklar  PCR programlar  ve elde edilen bant 
büyüklükleri (bp)

Program

200, 
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ekil 1. Yafa portakal  grubu içerisinde yer alan  22 bireyin birbirleriyle olan % benzerlik oran n  
gösteren dendogram (UPGMA)

ekil 2. Yafa portakal  grubu içerisinde yer alan  22 bireyin principle componen
göstermi  oldu u desen

ekil 3. CAC33 primerinin Yafa portakallar nda göstermi  oldu u bant deseni
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Malatya'da Yeti tirilen Baz  Kay s  Çe itlerinin Pomolojik Özellikleri ve 
Rand manlar

Kadir Öztürk , Bülent Öztürk , Belgin Çelik , Yüksel Sar tepe
Y lmaz
Kay s  Ara t rma stasyonu

Özet
Malatya her y l 500.000 ton civar nda ya  kay s  üretmekte olup, büyük bir k sm n  kurutmakta ve her y l 

ortalama 100.000 ton civar nda kuru kay s  üretimi gerçekle tirmektedir. Bu üretim miktar  ile Dünya kuru 
kay s  pazar n n en önemli aktörüdür. Üretti i kuru kay s n n büyük bir k sm  bütün ve kükürtlenmi  olarak 
pazara sunulmaktad r. Ancak son y llarda "gün kurusu" olarak adland r lan kükürtlenmemi  kuru kay s n n pazar 
pay  h zla yükselmektedir.

Meyvecilikte,  bak m artlar , rak m, yöney, meyve yükü, hava s cakl  ve hasat tarihi gibi kriterlerin 
de i imi, pomolojik özelliklere direkt olarak yans maktad r. Bu yüzden çe itler için standard pomolojik 
özellikler vermek ve birbiriyle kar la t rmak zor hatta imkans zd r. Özellikle çe itlerin pomolojik özelliklerinin 
kar la t rmas nda,  ayn  ekolojide ve ayn  bak m ko ullar nda yeti tirilmi  meyvelerden yap lmas  daha iyi 
sonuç vermektedir. Bu kural, hasat sonras  yap lan i lemler içinde geçerlidir. 

Bu çal mada, Malatya'da yeti tirilen kurutmal k ve sofral k kay s  çe itlerinden Hac halilo lu, Kabaa , 
Çatalo lu, Çölo lu, So anc  ve Hasanbey'in pomolojik özelliklerinin ve kuruma rand manlar n n belirlenmesi 
amaçlanm t r.

Ya  kay s da; meyve a rl , meyve eti sertli i, SÇKM, toplam asitlik, meyve eti çekirdek oran , çekirdek 
içi oran  ve meyve rengi ölçümleri yap lm t r.  Kükürtlü, kükürtsüz, bütün kurutulmu  ve ikiye bölünerek 
kurutulmu  kay s lar n kullan ld  kuru kay s da ise;  meyve rengi, kuruma rand man , nem ve kuruma süresi 
gibi parametrelerin ölçümleri gerçekle tirilmi tir.

Çal man n sonunda; kurutmal k kay s lar n SÇKM ve kuruma rand manlar  sofral k çe itlere göre daha 
yüksek, asitlik oranlar  ise daha dü ük tespit edilmi tir. Kurutmal k çe itlerden Hac halilo lu ile Kabaa  
çe itleri, sofral k çe itlerden ise Hasanbey çe idi ön plana ç km t r. Di er taraftan, çal mada,  kiye bölünmü  
kay s lar n, bütün kay s lara göre iki gün daha erken kurudu u tespit edilmi tir.

Kay s , Hac halilo lu,kabaa , çatalo lu, hasanbey, so anc , çölo lu, pomoloji, kurutma

called “gün kurusu” is increasing in recent years.

Malataya including Hac halilo lu, Kabaa , Çatalo lu, Çölo lu, So anc  and Hasanbey were determined.  
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efficiencies and lower acidities than the fruit varieties that are suitable for fresh consumption. Hac halilo lu and 
Kabaa  fruit varieties that are suitable for dr

, Apricot, Hac halilo lu,Kabaa , Çatalo lu, Hasanbey, So anc , Çölo lu, pomology, drying 

Giri
Kay s  Prunus Armeniaca L. cinsinden 

olup, ülkemizin Karadeniz ve Do u Anadolu 
Bölgelerinin yüksek yerleri hariç her yerinde 
yeti ebilmektedir. En önemli kay s  

Malatya'da her geçen y l üretim alan  ve üretim 
miktar  artmakta buna ba l  olarak ihracat ve 
elde edilen döviz girdisi de artmaktad r. 2005
2009 y llar  aras nda ortalama de erlere göre; 
Malatya'da üretilen kuru kay s  miktar  342 
ton, ihraç edilen kuru kay s  miktar  100 304 ton 
ve elde edilen döviz girdisi yakla k 240 milyon 
dolar'd r (Demirta  ve ark., 2011). Mevcut 
durumda, kay s  Malatya ekonomisinde önemli 

Kay s  uyum sa lad  ekolojiye göre 
ak sofral k veya kurutmal k olarak 

üretilmektedir.  Sofral k veya kurutmal k olarak 
de erlendirilmesinde kay s daki eker oran  
önemli bir parametredir. eker oran  %20'nin 
üzerinde olan çe itler genelde kurutmal k alt nda 
olanlar ise sofral k olarak de er
(Bassi and Audergon 2001). Türkiye kuru kay s  
üretiminde Dünya lideridir. Ülkemizde; 
Malatya'da kurutmal k çe itler, Akdeniz bölgesi, 
Ege bölgesi ve I d r ilinde sofral k çe itler 
yeti tirilmektedir. Malatya'da yeti tirilen 
Hac halilo lu kay s  çe idi aç k sar  rengi, 
yüksek eker oran  (SÇKM %20 ve üzeri) ve 
dü ük asit içeri i (%0.5) ile ideal bir kurutmal k 
kay s  çe ididir.

Kurutarak muhafaza insano lunun 
kulland  en eski yöntemlerden biridir. Kay s  
ya  meyve iken %85
Kurutuldu u zaman su oran  %20
dü mektedir. Yine ya  meyve iken 11
g eker, 0.6 g/100 g ham selüloz, 296 mg/100 g 

kurutuldu unda, 61 g/100 g e
ham selüloz, 1378 mg/100 g potasyum, 7420 

sodyum içermektedir (Y ld z, 1994).

Kay s da yüksek miktarda bulunan 
potasyum ve dü ük sodyum oran  özellikle kan 
bas nc n n düzenlenmesinde, yüksek ta
kontrolünde önem arz etmektedir. Ayr ca,  
potasyumun sinir sisteminin normal geli mesi, 
kalp at n n düzenli olmas , vücudun elektrolit 
dengesi, beyin hücrelerinin sa l  ve kas 
dokusunun geli mesi için gerekli bir besin 
maddesi oldu u bilinmektedir (Löker ve ark., 

Kay s  yüksek de erlerde antioksidan ve 
fenolik madde içermektedir. Bu ö eler, pek çok 
hastal n önlenmesinde (kalp damar 
hastal klar , kanser, tip 2 diyabet, enflamasyon 
vb.) koruyucu rol oynamaktad r. Fenolik 
asitlerin pek ço u B
daha yüksek de erlerde antioksidan aktiviteye 
sahip olduklar  için serbest radikallleri nötr hale 
getirmede aktif rol oynamaktad rlar. Serbest 
radikal hasarlar na kar  vücudun savunma 
mekanizmas n n geni lemesinde, ya l l
geciktirilmesi ve hastal klardan korunmada 
fonksiyonel bir g da olan kay s n n sa l kl  ve 
kaliteli ya am için topluma önerilmektedir 
(Güçlü ve ark., 2008).

Meyve ve sebzeler, vitaminler (özellikle C 

l  türde antioksidan bile ikler içerirler. 
Yap lan çal malar göstermektedir ki,  Malatya 
kay s lar  genellikle di er co rafik bölgelerde 
yeti en kay s lara göre daha yüksek antioksidan 
içermektedir (Öztürk ve ark., 2008). Bu 
bile iklerce zengin g dalarla 
insanlarda kalp damar hastal klar , kanser ve 
ya lanmaya ba l  metobolik bozukluklar  
önlemektedir. 

Kay s  karaci er üzerinde de oldukça etkili 
bir g dad r. Yap lan bir çal mada, be  ay süre 
ile kay s l  yemle beslenen s çanlarda karaci er 

kusunun normal yem ile beslenenlere göre 
den daha az etkilendi i, kay s n n koruyucu 

etki gösterdi i belirlenmi tir. Bununla beraber, 
beslenmede kay s  miktar  art n n bu etkiyi 
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daha fazla art rmad  gözlemlenmi tir (Öztürk 

beslenme aç s ndan bu kadar etkiye sahip olan 
kay s n n özelliklerinin iyi tan mlanmas  
gerekmektedir. Bu çal mada, Malatya'da 
kurutmal k ve sofral k olarak yeti tirilen 
Hac halilo lu, Kabaa , Hasanbey, So anc , 
Çatalo lu ve Çölo lu kay s  çe itlerinin 
pomolojik özellikleri ve kuruma rand manlar  
belirlenmi tir. Bu çe itlerin üretim içerisindeki 
paylar ; Hac halilo lu %70 75, Kabaa  %15
Hasanbey %5 'dir. Çal mada yer alan di er 
çe itler So anc , Çatalo lu ve Çölo lu çe itler
oldukça dü ük bir üretim pay na sahiptir.

Materyal ve Yöntem
Çal ma temel olarak 4 ana basamaktan 

olu maktad r. Bunlar; hasat, kükürtleme, 
kurutma, analiz ve ölçümler. 

Kurutmada kullan lan çe itlerin hasat 
zaman  meyve kabuk renginin 3/4'ünün 
ararmas , meyve zemin renginin 1/2'sinin 

sararmas , meyvelerin dalda kopma direncinin 
dü mesi, meyvedeki eker oran n n kurutmal k 
çe itlerde %20'yi geçmesi, meyvelerin 
sulanmas  ve k smen hasat olgunlu unu geçmesi 
sonucu çe itler hasat edilmi tir. Denemed

ve kükürtleme bölgesine ta nm t r
Laboratuarda taze meyvelerde renk, SÇKM, 
sertlik, asitlik, a rl k ölçümleri gerçekle tirildi.
Kükürtleme: Kükürtleme i lemine tabi 
tutulacak örnekler 2.5 m*2.5 m*2.2 m 
ebatlar ndaki kükürtleme odas nda, 1 ton 
kay s ya, 1600 g toz kükürt kar l k gelecek 
ekilde 8 saat süre ile kükürtleme i lemine tabi 

tutulmu tur.
Gerek kükürtlenen ve gerekse 

kükürtlenmeyen kay s lar kerevetlerde ve aç k 
güne  alt nda kurutulmu
kullan lan bu kerevetlerin ebatlar  100 cm*90 
cm*5 cm olup ah aptan yap lm t r. Kurutma
i lemine, kay s lar n nem oran  %20'nin alt na 
dü ünce son verilmi tir. 
Analiz ve ölçümler: Kurutulan örneklerde renk, 
nem kuruma süresi ve kuruma rand man , ya  
meyvede ise meyve a rl , çekirdek a rl , 
et/çekirdek oran , çekirdek iç oran , renk, sertlik, 
asitlik ve SÇKM de erleri ölçülmü tür.

300 cihaz  ile L, a, b ve a/b 
de erleri ölçülmü tür. L de eri parlakl , a 
de eri kay s  rengini, b de eri sar  rengi, a/b ise 
sar  rengin yo unlu unu ifade etmektedir.
Asitlik: Meyve asitli i meyve suyundaki malik 

8:1'e kadar 0.1 N NaOH ile titre edilerek sonuç 
hesaplan r (Cemero lu ve ark.,
Sertlik: Penetrometre ile ölçülmü tür.
A rl k: Laboratuvar terazisi ile 0.01 
hassasiyetle tart lm t r
SÇKM: Refraktometre ile ölçülmü tür 
(Cemero lu ve ark., 2007).
Nem: Kurutulan örneklerin nemi DFA nemölçer 
ile % 20’nin alt na inince kurutmaya
verilmi tir.

Bulgular ve Tart ma 
Çal mada yer alan Hac halilo lu, 

Kabaa , Hasanbey, So anc ,  Çatalo lu ve 
Çölo lu çe itlerinde elde edilen veriler 
Çizelgelerde verilmi tir.
Hac halilo lu Kay s  Çe idi: Malatya kay s  
a aç varl n n % 70 olu turan bu çe it 
il'in en önemli kay s  çe ididir.  A açlar  yüksek 
boylu ve dik dallar  yayvand r. Kurakl k, 
ilkbahar geç donlar  Monilya ve çil hastal na 
hassast r (Asma, 2011). Çe idin SÇKM si %24
28, toplam asitli i % 0,20 0,40, çekirdek a rl  

2.2 gramd r. So uklama gereksinimi 850
1000 saattir (Demirta  ve ark, 2006). Bu çe ide 
ili kin bulgular Çizelge 1 ve 2.'de verilmi tir. 
Çizelge 1. de görüldü ü üzere ya  meyvede, 
çal mada elde edilen veriler literatürlerle 
benzerlik göstermektedir. Di er taraftan 
kurutulmu  meyvede kuruma rand man  hemen 
hemen bütün ürün ekillerinde ayn  iken kuruma 
süresi yarma dedi imiz ikiye bölünmü  
kay s larda 3 gün kadar daha k sa 
gerçekle mi tir. Taze kay s daki 0.12 a/b de eri 
ideal sar  renkli Malatya kay s s n n ölçüsüdür. 
Yarma kay s  örnekleri hem kuruma süresi 
bak m ndan daha erken kururken rand man 
bak m ndan da fazla bir kay p söz konusu 
olmam t r.
Kabaa  Kay s  Çe idi: Malatya’da son y llarda 
özellikle kurak alanlarda yeti tirilmeye 
ba lanm  bir çe ittir. Hac halilo lu çe idinden 
sonra a aç varl  olarak yeti tirilen önemli bir 
çe ittir. A açlar  orta büyüklükte, dik ve 
kuvvetli geli ir, meyve a rl  30 35 gramd r 
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SÇKM %24 26, toplam asitli i %0.45 tir.Meyve 
eti sert dokuludur, çiçek monilyas na 
çil hastal na dayan m  Hac halilo lu çe idine 
göre daha iyidir. Kurakl k ve ilkbahar geç 
donlar na hassasiyeti di er kurutmal k çe itlere 
göre daha yüksektir.

Çizelge 3 ve 4.'den de görüldü ü gibi bu 
çe idin meyve a rl  ve kuruma rand man
Hac halilo lu çe idinden daha yüksektir.  Yine 
ürünlerin kuruma rand manlar  hemen hemen 
ayn  iken kuruma süresi yarma olanlarda 2 gün 
daha h zl d r. Bu çe itte renk bak m ndan ideal 
kay s  rengini olu turmu tur. Çekirdek içi oran  
yüksek kuruma rand man di er çe itlere göre 
yüksek ç km t r. Kükürtlü yarma kay s  0.14 a/b 
de eri ile en sar  renk de erini alm t r.
Hasanbey Kay s  Çe idi: Malatya’n n en 
önemli sofral k çe ididir. A aç ekli yayvan 
olup kuvvetli büyür. A aç varl  ise %5 
düzeyindedir. SÇK
a rl  40 55 gramd r. Meyve eti sert dokulu 
olup yola dayan m  iyidir. So ukluk gereksinimi 

1600 saattir (Asma, 2011). Çizelgelerden de 
görüldü ü sofral k olan bu çe idin meyve 
a rl  Hac halilo lu ve Kabaa  çe idinden çok 
aha yüksek olmas na kar n Suda Çözünür 

Kuru Madde miktar  19 olarak tespit edilmi tir. 
Bu haliyle kuruma rand man n n dü ük olmas  
do ald r. Bu çe idin renklenmede problemi 
vard r, bir taraf  sar  olurken ya  meyvenin di er 
taraf  ye il kalmaktad r. Renk de erlerinde de 
görüldü ü gibi Üniform bir renk olu umu 
sa lanmam t r. Taze meyvede a de eri 3.1 ile 
ye il renge yakla m t r (a de eri negatif 
de erlere dü ünce ye il rengi okumaktad r). 
Kuruma rand man  di er çe itlere göre dü ük 
ç km t r.
So anc  Kay s  Çe idi: A açlar  iri, dik ve 
yayvan ekilli olup orta derecede verimlidir. 
SÇKM %23 26 meyve a rl  28 38 gramd r. 

0.35’tir. So anc  çe idinin Suda Çözünür Kuru 
Madde miktar  kurutmal k çe itler s n f na girse 
de kuruma rand man n dü ük olmas  sebebiyle 
yayg n olarak yeti tirilmemektedir. 

Bu çe idin çekirdek iç oran  yüksek 
ç km t r. ya  meyvede renk de eri de a de eri 
1.31 göstererek ye il renk tonu sar  renkten fazla 
ç km t r. Kuruma rand man  dü ük ve 

utulmu  örneklerde a/b de eri di er 

çe itlerden daha yüksek ç karak iyi bir renk 
olu umu göstermedi i görülmü tür.
Çatalo lu Kay s  Çe idi: Malatya’n n 
kurutmal k kay s  çe itlerindendir. A aç 
habitüsü dik yayvan ekillidir. Meyve a rl  

35 gram, SÇK
0.25 aras nda 

de i ir. lkbahar geç donlar na Hac halilo luna 
göre daha dayan kl d r. Çatalo lu çe idi 
Malatya'da oldukça fazla bilinen kurutmal k 
çe itlerden biridir. Çizelgelerden de görüldü ü 

bi kurutmal k çe itlerin özelli i olan SÇKM ve 
kuruma rand man  yüksektir. Bu çe idin a aç 
habitüsünün yüksek olmas  gerek hasat ve 
gerekse di er kültürel i lemlerde problemlere 
neden olmaktad r. Meyveler hafif parlakt r. Çe it 
her y l s k meyve tuttu undan dolay  meyveler 
küçük kalmakta ve a açlar  hasar görmektedir. 
Çe it Hac halilo lu'na çok benzemektedir. 
lkbahar geç donlar na Hac halilo luna göre 

daha dayan kl d r.
Çölo lu Kay s  Çe idi: Malatya’n n sofral k ve 
kurutmal k kay s  çe ididir. Ho  kokulu güzel bir 
aromaya sahiptir. A aç dallar  yayvan ve aç kt r. 
Çil ve monilyaya kar  hassast r. Meyve a rl  

35 gramd r. SÇKM  %22 25 oran ndad r. 
Reçel yapmaya uygun bir çe ittir. Uzak 
pazarlara ta maya uygun de ildir.

Çizelge 11. ve 12.'de de görüldü ü gibi, 
bu çe idin özellikleri de yine kurutmal k 
çe itlere has ise de Monilya ve Çile hassas 
olmas  ve dayan ks z olmas  yeti tiricilikte az 
tercih edilmesine sebep olmaktad r. Bu çe itte 
ya  meyve rengi ye ile yak n hafif sar  renklidir. 
a de eri – ile ye ile yak n bir renk hakimdir. 
Kendine has özel bir kokusu olan bu çe it reçel 
yap m na ve teknolojik de erlendirmeye (kay s  
konservesi, pulp, nektar) yap m na uygun bir 
çe ittir. Kükürtlü olarak kurutma ekline 
uygundur. Öztürk (2011), Öztürk (2007)
Karaçal  ve ark, (2003) kay s da yap lan kurutma 
çal malar nda elde edilen kuruma süresi, 
kuruma rand man , renk ve nem de erleri 
çal mam z sonuçlar  ile uyum göstermektedir.

Sonuç
Bu çal ma ile Malatya’da yeti tirilen 

önemli kurutmal k ve sofral k kay s  çe itlerinin; 
pomolojik özellikleri, kuruma rand man  ve 
renklerine bak larak birbirlerinden ay rt 
edilmeleri amaçlanm t r. Ancak meyvelerin 
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yeti me artlar , a açlar n beslenmesi, yükseklik, 
a açtaki meyve yükü, hava s cakl , hasat tarihi 
gibi özelliklerin de i mesi sonucu meyvede her 
y l ayn  de eri yakalamak imkans zd r. Nitekim 
baz  çe itlerin meyve a rl  SÇKM, Toplam 
asitlik, Meyve eti ve Çekirdek oran  literatürde 
verilen de erleri tutmamaktad r. Malatya 
kay s lar  co rafi tescilde çe itleri ay rt etmede 
pomolojik özelliklerinin yan nda moleküler 

Kurutmal k kay s lar n SÇKM’leri 
%20’nin üzerinde, toplam asitlikleri ise %0.5 in 
alt ndad r. Kurutmal k kay s lar su oran  dü ük 

sonras  yüksek bir rand mana sahip olmas n  
sa lamaktad r. Nitekim sofral k olan Hasanbey 
çe idinde rand man %19 iken bu de er 
Hac halilo lu'nda %25'lerdedir. 

Kay s lar n yar m ekilde kurutuldu unda 
bütün kay s ysa göre 2 gün dah
kurumaktad r. Buna kar n tüketici ve pazar 
istekleri bütün kay s  eklinde oldu undan, 
kay s lar Malatya’da bütün olarak 
kurutulmaktad r. 

Sar  rengin ölçüsü olan b ve a/b de eri 
kükürtlenmi  kay s larda b de eri yüksek 
ç karken a/b oranlar  en küçük de erleri alarak; 
kükürtleme i lemi ile meyvelerin sar  rengi 
ald klar n  göstermi tir. Kükürt meyveye alt n 
sar s  rengi vermektedir. Malatya’da üretilen 
kay s larda 100 000 ton kuru kay s  üretildi ise 
bunun 90 000 tonu kükürtlü, 10 000 tonu da 
kükürtsüz olarak üretilmektedir. 

Parlak rengin ölçüsü olan L de eri 
kükürtlü yar m ekilde i lem gören kay s larda 
daha yüksek ç km t r. Önümüzdeki y llarda, 
kay s lar n yar m ekilde kükürtleme ve 
kurutman n parlakl k, kurutma süresi ve hijyen 
aç s ndan öne ç kaca  muhtemeldir.

Gerek parlakl n ölçüsü olan L de eri 
gerekse sar  rengin ölçüsü olan a/b de eri 
aç s ndan yar m ekilde kurutulmu  kükürtsüz 
kay s lar, kükürtsüz bütün kay s ya göre daha 
parlak ve aç k renk alm lard r. L de erleri daha 
yüksek a/b de erleri daha dü ük ç km t r.

Açkurt F., 1998. Sa l kl  beslenmede kay s n n önemi 
ve yeni kay s  ürünleri. 1. Kay s  uras  sonuç 
raporu Malatya nönü Üniversitesi Bas mevi, s: 

Ala alvar, C., Bahar, G. M. ve Özay, G.,  2008. 
g da olarak taze ve gün kurusu 

kay s n n baz  fizyolojik özelliklerinin 
belirlenmesi ve sa l kl  beslenme aç s ndan 
de erlendirilmesi (Klinik Ara t rma) Kay s 'n n 
nsan Sa l na Etkileri Konusunda Yap lm  

Bilimsel Ara t rmalar. Malatya Valili i
. M., 2011. Her Yönüyle Kay s . nönü Ün. 

Fen Edebiyat Fakültesi, 366 s. Malatya

lu, B., 2007. G da analizleri. G da 
Teknolojisi Derne i Yay nlar . ISBN: 978

Demirta , M. N., Öztürk, K., Fidan, ., Çolak, S., 
ahin, S., Y lmaz, K. U., Gökalp, K. 2006. 

Kay s yeti tiricili i, Meyvecilik Ara t rma 
Enstitüsü Müdürlü ü, Yay n No:2, Malatya

Demirta , M. N., Atay, S., Aslan. A. 2011. 
Malatya'da kay s  yeti tiricili i, üretimi ve 
sorunlar . GAP. VI. Tar m Kongresi, s. 14

12 May s 2011, anl urfa
Karaçal , ., Turanta , F., en, F., 2003. Kuru ky s  

meyvelerinin kitlesel depolama olanaklar n n 
ara t r lmas  (Sonuç raporu). Proje No: TARP
2573/7, zmir

Löker, G. B., Açkurt, F., Amoutzopoulos, B., Güçlü, 
K., Altun, M., Özyürek, M., Karademir, S. E. ve 

Ya  ve güne te kurutulmu  ve 
kükürtlenerek  kurutulmu  malatya kay s s n n 
türevlerinin (Prunus Armeniaca) cuprak abts/ 
teac ve folin yöntemleri ile antioksidan 
kapasitelerinin belirlenmesi. Kay s 'n n nsan 
Sa l na Etkileri Konusunda Yap lm  Bilimsel 
Ara t rmalar. Malatya Valili i.

Öztürk, F., Vardi, N., Gül, M., Öztürk, . Ç., Çetin, 
A., Otlu, A. ve Ate , B., 2008.  S çanlarda 
Karbontetraklorür ile olu turulmu  karaci er 
hasar  üzerine kay s n n koruyucu etkileri. 
Kay s 'n n nsan Sa l na Etkileri Konusunda 
Yap lm Bilimsel Ara t rmalar. Malatya 
Valili i

Öztürk, K., Öztürk, B., Atay, S., Asma, B. M. 2007. 
Kay s da kurutma öncesi ön i lemlerin kuru 
kay s  kalitesine etkileri. Türkiye V. Ulusal 
Bahçe Bitkileri Kongresi. 4 7 Eylül 2007, 
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Armenia (Bas mda)
Y ld z, F., 1994. Kay s  i lemede yeni teknolojiler  

Standart dergisi kay s  özel say s . Sayfa 67

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Hac halilo lu kay s  çe idi taze meyve analiz ve ölçüm sonuçlar

Çe it SÇKM Et./Çek. 
oran

Çek./ ç 
oran sertli i a rl

Hac halilo lu

Çizelge 2. Hac halilo lu kay s  çe idi kurutulmu  meyve analiz ve ölçüm sonuçlar
Ürün rand man  (%) süresi (gün)

Kükürtlü Bütün
Kükürtlü Yarma
Kükürtsüz Bütün
Kükürtsüz Yarma

Çizelge 3. Kabaa  kay s  çe idi taze meyve analiz ve ölçüm sonuçlar

Çe it SÇKM Et./Çek. 
oran

Çek./ ç 
oran sertli i a rl

Kabaa

Çizelge 4. Kabaa  kay s  çe idi kurutulmu  meyve analiz ve ölçüm sonuçlar
Ürün rand man  (%) süresi (gün)

Kükürtlü Bütün
Kükürtlü Yarma
Kükürtsüz Bütün
Kükürtsüz Yarma

Çizelge 5. Hasanbey kay s  çe idi taze meyve analiz ve ölçüm sonuçlar

Çe it SÇKM Et./Çek. 
oran

Çek./ ç 
oran sertli i a rl

Çizelge 6. Hasanbey kay s  çe idi kurutulmu  meyve analiz ve ölçüm sonuçlar
Ürün rand man  (%) süresi(gün)

Kükürtlü Bütün
Kükürtlü Yarma
Kükürtsüz Bütün
Kükürtsüz Yarma

Çizelge 7. So anc  kay s  çe idi taze meyve analiz ve ölçüm sonuçlar

Çe it SÇKM Et./Çek. 
oran

Çek./ ç 
oran sertli i a rl

So anc
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Çizelge 8. So anc  kay s  çe idi kurutulmu  meyve analiz ve ölçüm sonuçlar
Ürün rand man  (%) süresi (gün)

Kükürtlü Bütün
Kükürtlü Yarma
Kükürtsüz Bütün
Kükürtsüz Yarma

Çizelge 9. Çatalo lu kay s  çe idi taze meyve analiz ve ölçüm sonuçlar

Çe it SÇKM Et./Çek. 
oran

Çek./ ç 
oran sertli i a rl

Çatalo lu

Çizelge 10. Çatalo lu kay s  çe idi kurutulmu  meyve analiz ve ölçüm sonuçlar

Ürün rand man  (%) süresi (gün)
Kükürtlü Bütün
Kükürtlü Yarma
Kükürtsüz Bütün
Kükürtsüz Yarma

Çizelge 11. Çölo lu kay s  çe idi taze meyve analiz ve ölçüm sonuçlar

Çe it SÇKM Et./Çek. Çek./ ç 
oran sertli i a rl

Çölo lu

Çizelge 12. Çölo lu kay s  çe idi kurutulmu  meyve analiz ve ölçüm sonuçlar
Ürün rand man  (%) üresi(gün)

Kükürtlü Bütün
Kükürtlü Yarma
Kükürtsüz Bütün
Kükürtsüz Yarma
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OHF 333 ve Qu nce A Anaçlar  Üzerine A l  Santa Mar a ve Deveci Arm
Çe itlerinde Farkl  Terbiye Sistemlerinin Vejetatif Geli im Üzerine Etkisi

, Yakup Özkan
Tar m lçe Müdürlü ü
Gaziosmanpa a Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal ma, 2008 2010 y llar nda, Tokat ko ullar nda QA ve OHF 333 anaçlar na a l  Deveci ve Santa 

Maria armut çe itlerinde yürütülmü tür. Ara t rmada, 2008 y l  Mart ay nda tek s ral  3,5x1,0 m mesafe ile 
dikilen fidanlara Dik Kordon, Tek Kollu Kordon ve Y Palmet terbiye sistemleri uygulanm t r. 

erek kombinasyonu üzerinde geli tirilen a açlarda, vejetatif geli im ile ilgili kriterlerden, 2010 y l  
verilerine göre, topuz say s nda en yüksek de er, QA/Deveci kombinasyonundaki Dik Kordon (4,22 adet) 
terbiye sisteminde saptanm t r. Toplam meyve dal  say s nda da, en yüksek de er yine QA/Deveci 
kombinasyonundaki Dik Kordon (5,89 adet) terbiye sisteminde tespit edilmi tir. QA/Deveci kombinasyonundaki 
Tek Kollu Kordon terbiye sisteminde anaç çap  (35,41 mm) ve anaç gövde kesit alan  (999,46 mm ) di er 

mbinasyonlara göre en yüksek de erde belirlenmi tir. Çe it çap  (24,67 mm) ve çe it gövde kesit alan  (500,52 
) de erleri yönünden ise QA/Santa Maria kombinasyonundaki Y Palmet terbiye sistemi en yüksek de eri 

vermi tir. Taç hacminde en yüksek de er QA/
sisteminde, en dü ük de er ise OHF 333/Deveci kombinasyonundaki Tek Kollu Kordon (0,30 m
sisteminde belirlenmi tir. 

QA ve OHF 333 anaçlar , terbiye sistemleri, a aç öze

Giri
Dünya’da 1.703 milyon ha’l k alanda ve 

22 milyon tonluk üretimi ile armut, önemli 
meyve türleri aras nda yer al r. Türkiye 2009 y l  
verilerine göre 384.000 ton üretimi ile dünyada 
5. s rada yer almaktad r. Üretimde 5. s rada 

bulunmam za ra men 2009 y l  verilerine göre 
5500 tonluk armut ihracat  ile dünya ülkeleri 
aras nda çok gerilerde yer almaktay z (Anonim, 

Armut a ac  daha çok dikine büyür. Doruk 
dal n n yukar  do ru uzamas  ve yanlara do r
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dallanmas yla çe itlerde taç, bir pramit eklini 
al r (Soylu, 1997). Türkiye’deki bodur 
yeti tiricilikte, son y llarda yeni çe itlerle s k 
dikim bahçeler kuruldu unu ancak sulama ve 
gübreleme gibi kültürel i lemlerin yan nda 

uygulanmad  vurgulanmaktad r (Özkan, 2004). 
Barritt (1992)’e göre, anaç, a aç s kl , a aç 
düzenlemesi, fidan kalitesi, destek sistemi, 
terbiye metodu ve budama tekni i gibi hususlar 
meyve bahçesi sistem bile enleridir ve ba ar l  

ti tiricilik için her sistem bireysel olarak 
ele al nmal  ve uygun ekilde birle tirilmelidir. 

Modern meyve yeti tiricili inde temel 
amaç, a açlar  erken y llarda meyveye yat rmak 
ve birim alandan daha kaliteli ve h zl  verim elde 
etmektir. Armut yeti tiricili inde ilk y llarda 
yüksek erkenci üretim isteniyorsa, a aç destek 
sistemlerinden baz lar n n kullan lmas  
zorunludur. Peterson (1989)’un belirtti i gibi 
e er bodur a açlardan erken y llarda üretim 
bekleniyorsa, destek sistemi, bir tercih de il, 

uluktur. Uygun terbiye tekni inin seçimi 
ile erkenci üretim, dallar n sürekli yatay 
pozisyonda geli imleri sa lanarak en az kesim 
ile sürgün geli imi zay flat l p generatif geli im 
te vik edilerek sa lan r. Bu nedenle bodur 
yeti tiricilikte anaç, çe it ve yöreye uygun 
terbiye sistemi seçilerek yeti tiricilik yap lmas  
artt r.

Ertürk ve ark. (2009), ullar nda 
2003 y l nda kurduklar  bahçede, Quince A 
üzerine a l  B.P Morettini, Coscia, Deveci, 
Santa Maria ve Williams çe itlerinin kullan ld  
çal mada, Santa Maria çe
çiçeklenen (23.04 07.05), Deveci ise en geç 

04.11) çe
tir. Geli me kuvveti yönünden, 

Coscia çe er çe itlere nazaran daha fazla 
im göstermi tir. A aç ba na kümülatif 

erleri Coscia (8,98 kg) çe
gövde kesit alan na verim ise Santa Maria (0,31 
kg/cm2) çe idinde en yüksek de erde 
saptanm t r. Akçay ve ark.(2009)’n n 1995
2004 y llar nda, 11 armut çe idi üzerinde 
yürüttü ü adaptasyon çal mas nda, fenolojik,
pomolojik ve morfolojik ölçümler yap lm t r.  

Polonya ekolojik ko ullar  alt nda yap lan 
bir çal mada, ara t r c lar, 3 farkl  armut 
çe idini (Dicolor, Erika ve Rodana) Drilling ve 

Guttingen biçiminde terbiye etmi lerdir. 

Y ll k sürgün uzunlu u ve say s  bak m ndan 
çe itler aras nda önemli farkl l klar saptanm t r. 
V terbiye sisteminde, sürgün uzunlu u 
bak m ndan en zay f geli imi Dicolor çe idi 
göstermi tir. Yine gövde kesit alan  bak m ndan 
V terbiye sistemindeki a açlar en zay f geli imi 
göstermi lerdir (Sonsa ve Czaplicka, 2008).

A açlar n e me ve bükmeye verdikleri 
tepkinin, a ac n e me zaman n n süresine, e me 
aç s na, e me zaman na ve genotipik 
farkl l klara ba l  olarak de i kenlik 
gösterebilece i bildirilmektedir (Lauri ve 

Terbiye sistemi a ac n, 
ktan maksimum düzeyde yararlanmas  için 

a ac n geometrisinde meydana getirdi imiz 
uygulamalard r (Hampson ve ark., 2002). 
Budama ve terbiye teknikleri, a aç eklini ve 
güne  n n taç içinde da l m n  belirlemekte, 
böylece meyve verimi ile vegetatif geli me 
aras ndaki kritik dengeyi do rudan 

Orta kuvvetli ya da kuvvetli anaçlar 
üzerindeki a açlar, çok yüksek a aç 
s kl klar nda dikildi inde, a açlar  s n rlamak 
için yap lan budama, genellikle a r  sürgün 
geli imini te vik etmektedir (Lespinasse ve 
Delort, 1986).  Kolodziejczak (2000)’e göre, dal 
ç karma i lemi vejetatif büyümeyi 
s n rland rmaktad r. Poniedzialek ve ark. (2000), 
zay f sürgünlerin kopar lmas n n çiçek 
tomurcu u olu umunu azaltaca n  

(2001)’n n bulgular na göre, dal ç karma 
i leminden sonra a ac n tac nda daha iyi k 
da l m  oldu undan meyve kalitesi artmaktad r. 

Kappel ve Brownlee (2001), QA üzerine 
a l  Conference armut çe idine uygu

trellis) 5 y l süre ile 
gözlemlemi lerdir. Bu sürenin sonunda 

a açlar sa lan rken, Y
ktan en iyi yararlanman n sa land  tespit 

edilmi tir. Ortalama meyve a rl  Slender 
spindle terbiye sisteminde yüksek de erde 

trellis sisteminde daha dü ük 
a rl kta saptanm t r.
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Materyal ve Yöntem 

Bu çal ma, Gaziosmanpa a Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
Ara t rma ve Uygulama Bahçesi’nde Mart 
2008’de kurulmu  olan destek sistemli bodur 
armut parselinin bir bölümünde yürütülmü tür. 
Çal man n bitkisel materyalini QA ve OHF 333 
anaçlar  üzerine a l  Santa Maria ve Deveci 
armut çe itleri olu turmaktad r.
Anaç Özellikleri
QA Anac

Quince A klon anac , üzerine a l  çe itleri 
erken meyveye yat rmas  ve birim sahaya dü en 
a aç say s n n fazla olmas  nedeniyle bodur 
yeti tiricilikte önerilmektedir. Quince A üzerine 
a l  armut çe itleri toprak ve iklim artlar na 
göre de i mekle birlikte 3.0x1.5 m dikim s kl  
ile bahçe tesis edilebilirler (Anonim, 2010 a).
OHF 333 Anac

Farmigdale armut çe itlerinin melezlenmesi ile 
elde edilmi tir. Yar  bodur anaç olup standart 
armut çö ür anac n n % 55 60’  aras nda a aç 
taç hacmi olu turur. Bu anaç üzerine a l  
çe itlerle kurulacak bahçelerde, s ra üzeri 3.0
3,5 m, s ralar aras  ise 5 m aral k ve mesafe 
b rak lmal d r. Kordon terb
uygulanacaksa s ra üzeri dikim mesafesi 1
ye kadar dü ürülebilir (Anonim, 2010 b).
Çe it Özellikleri
Santa Maria Armut Çe idi

Santa Maria armut çe idi, yaz armudu 

Ülkemizde çok yayg n olarak ür
Güçlü a aç yap s na sahiptir.
dik geli ir. Çe it BA 29, MC ve OHF 333 ile 
uyu ma gösterir (Anonim, 2010 c).
Deveci Armut Çe idi

Deveci armut çe idinin kökeni 
Anadolu’dur. A açlar orta kuvvette büyür ve 
yayvan olarak geli i Meyve büyüklü ü iri çok 
iri aras nda de i mektedir. Depolama süresi çok 
uzundur. Son y llarda en çok tercih edilen k l k 
armut çe ididir. Dölleyici olarak, Akça, Devoe, 

Triumph ve June Gold kullan labilir. Anaç
olarak, BA 29, MC ve OHF 333 önerilmektedir 

Yöntem

Çal mada QA ve OHF 333 anac  
üzerindeki Santa Maria ve Deveci çe itleri; Dik 
Kordon ( ekil 3), Tek Kollu Kordon ( ekil 4) ve 
Y Palmet ( ekil 5) sistemleri ile terbi
edilmi tir. Çal ma 2008 2010 y llar  aras nda 
yürütülmü tür. Deneme üç tekerrürlü olarak 
tesadüf bloklar  deneme desenine göre, her 
tekerrürde dokuz a aç olacak ekilde 
planlanm t r. Çal mada kullan lan a aç say s ;
Anaç(2) x Çe it (2) x Terbiye sist
Tekerrür (3) x Bitki say s  (3)=108 a açt r. 
Projede yer alan armut çe itleri, anaçlar  ve 
terbiye sistemleri Çizelge 1’de verilmi tir.

Kordon sistemi bir ana gövde ve bu ana 
gövde boyunca olu mu  yan dallardan meydana 
gelir. Dik kordon sistemi küçük bir bahçe için 
ideal bir terbiye eklidir. 75 cm s ra üzeri ve 2 m 
s ra aral  mesafe ile bahçe kurulumu tavsiye 

Tek kollu kordon sistemi olu turmak için 
ana gövde veya uygun bir yan
yat r larak olu turulur. Olu an bu terbiye 
sisteminde hem yaz hem de k  budamas  
yap l r. Dikim mesafesi ise s ra üzeri 1 m, s ra 
aras  ise 3 m olmas  gerekir.

Y Palmet sistemi so uk iklimin hakim 
oldu u bölgelerde güne  gören aç k bir dallanma 
yap s  ile ideal bir terbiye sistemidir. Dikimde 
çok zay f dallara sahip genç bir fidan 
kullan l yorsa yan dal geli imini te vik etmek 
için toprak seviyesinden 45 cm yukar s ndan 
tepe kesimi yap lmal d r. Dikimde dall  fid
kullan ld nda yan dallar n e it kuvvette olmas  
tercih edilmelidir. Seçilen yan dallar bamboo 
kaz klara 40 45 derecelik aç  ile ba lan r ve ana 
dallarda tepe kesimi yap l r. Bu dallar Y palmet 
sisteminin kollar n  olu turur. A aç üzerinde 

üm sürgünler kesilir (Brickel ve 

ncelenen Özellikler
tatif Ve Generatif Geli me Kriterlerine 

Ait Gözlem Ve Ölçümler:
Bir ya l  sürgün say s  (adet/a aç), meyve 

dal  say s  (adet/a aç), ortalama yaprak alan  
), anaç ve çe itte gövde kesit alanlar  
), taç hacmi (m
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Bulgular ve Tart ma 
Vejetatif ve Generatif Geli me Kriterlerine 
Ait Gözlem ve Ölçümler

Ara t rma sonucunda bir ya l  sürgün 
say s , sürgün uzunlu u, sürgün çap  ve yaprak 
alan na ait de erler üçlü interaksiyon Çizelg
olarak a a da verilmi tir. Yap lan istatistik 
analiz sonucunda hem 2009 hem de 2010 y l  
için, ölçülen bu de erler bak m ndan üçlü 
interaksiyonun önemsiz oldu u belirlenmi tir 
(Çizelge 2).  

Çal mada, birinci ve ikinci y l belirlenen 
meyve dal  say lar , anaç, çe it ve terbiye sistemi 
itibari ile toplu olarak Çizelge 3’de verilmi tir. 
Yap lan istatistik analiz sonucunda, üçlü 
interaksiyon etkisinin, Çizelgede verilen 
de erlerden sadece 2009 y l ndaki toplam meyve 
dal  ve topuzda önemli oldu u saptanm t r. 

Her iki y lda (2009 2010) ölçülen anaç 
çap , anaç gövde kesit alan , çe it çap  ve çe it 
gövde kesit alan  de erleri toplu olarak Çizelge 
4’te verilmi tir. 2009 y l  yap lan varyans analizi 
sonucuna göre Çizelgede verilen özelliklerin 
hiçbirisinde üçlü interaksiyon (anaç X çe it X 
terbiye)  etkisi önemli bulanmam t r. Di er 
taraftan 2010 verilerine göre üçlü interaksiyonun 
etkisi anaç çap  ve anaç gövde kesit alan nda 
önemli bulunmu tur. 

Denemenin yap ld  y llarda üçlü 
e 2009 y l  taç eni 

de erlerinde önemli bulunmu tur (Çizelge 5).
Verim ve Meyve Kalite Ölçümleri

Çal mada anaç x çe it x terbiye sistemi 
kombinasyonlar n n baz  tekerrürlerinden meyve 
al namad  için verimle ilgili istatistik analiz 
yap lamam t r.

uç 
Armut yeti tiricili i yap lan birçok yerde 

geleneksel yöntemle yeti tiricilik hala devam 
etmektedir. Yeni çe it ve bodur anaçlar n 
devreye girmesiyle meyve yeti tiricili ine 
ilginin giderek artt  ülkemizde, modern 
meyvecili in gere i olan terbiye sis
seçim ve uygulanmas  üreticiler aç s ndan büyük 
önem arz etmektedir. Yapt m z bu çal mayla 
bodur anaçlar ve modern terbiye sistemleri 
kullan larak yüksek dikim s kl klar nda bahçe 
kurulumunun ilk y llar nda a aç özelliklerine ait 
baz  de erler al nabilmi tir. Bu çal mam z n 
terbiye sistemleri konusunda yap lacak 

çal malara  k tutaca na inan yor ve a aç 
özellikleri ile ilgili önemli bulgular elde 
etti imizi dü ünüyoruz. Türk çiftçisine, bu 
alanda çal an üreticilere az da olsa faydal  

bilirsek kendimizi mutlu sayaca z. 

Akçay, M., E., Büyüky lmaz, M., Burak, M., 2009. 
Marmara Bölgesi çin Ümitvar Armut Çe
– Bahçe 38 (1): 1 –

Anonim, 2010a. Web sayfas ; 

Anonim, 2010c. Web sayfas ; 

Ertürk, Y., Güleryüz, M., Erdo an, G., Ü., 2009. 
nce A Üzer l  Baz  Armut Çe i
sp (Yukar  Çoruh Havzas ) Ko ullar ndaki
m Ve Geli me Durumlar n n Bel

Bahçe 38

Of ‘Conference’ Pear On Four Training 
Hortsc ence 36(1):69–

wintensywnych sadach. Ogrodn ctwo 2: 10

Özkan, Y., 2004. Bodur Elma Yeti tiricili inde 
Türkiye Nereye Gidiyor ? Hasad Ayl k G da, 
Tar m ve Hayvanc l k Dergisi, Y l: 20, Say : 
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Czaplicka, M. 2008. Wroc aw University of 

363 Wroc aw, Poland

Il man klim Meyveleri –II, Uluda  
Üniversitesi Ders Notlar  No: 72, Bursa

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Çal ma kapsam nda yer alan armut çe itleri, anaçlar  ve terbiye 

Armut Çe idi Anaç S ra aras  ve üzeri A aç say s

Çizelge 2. QA ve OHF 333 anac  üzerine a l , farkl  terbiye sistemleri uygulanm  Deveci ve 
Santa  Maria armut çe itlerinde bir ya l  vegetatif sürgün say lar  ve özellikleri (2009

Anaç Çe it

Bir Ya l  
Sürgün Say s  

Bir Ya l  Sürgün 
Uzunlu u (cm)

Bir Ya l  
Sürgün Çap     Yaprak Alan
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Çizelge 3. QA ve OHF 333 anac  üzerine a l , farkl  terbiye sistemleri uygulanm  Deveci ve 
Santa  Maria armut çe itlerinde meyve dal  sürgün say lar  (adet/a aç) (2009

Anaç Çe it

Meyve Dal  Say s

Dal    (Adet)
Karg  (Adet) Dalc k     
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ekil 1. Santa Maria armut çe idi                      ekil 2. Deveci armut çe idi

ekil 3. Dik Kordon terbiye sistemi                     

ekil 5. Y Palmet terbiye sistemi
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Melezleme Islah  ile Kurutmal k Kay s  Çe itlerinin Geli tirilmesi

Mehmet Naim Demirta , Sezai ahin , Kadir Öztürk , Belgin Çelik
et Çal kan , Yüksel Sar tepe , Remzi Kokargül brahim Bolat

Erci li , Sevgi Payda  Karg
Kay s  Ara t rma stasyonu, Malatya,  Harran Ün. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü, Atatürk 

Ün. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü Çukurova Ün. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Dünya kay s  ticaretinde çok önemli bir yere sahip olan Malatya linde, kay s n n üretim a amas nda 

önemli sorunlar bulunmaktad r. Bu sorunlar n ba nda; ilkbahar geç donlar  ve bölgede yayg n olarak 
yeti tiricili i yap lan kurutmal k çe itlerin meyvelerinin küçük olmas  gelmektedir.

Bu sorunlar n çözümüne yönelik, Malatya Kay s  Ara t rma stasyonunda, 2007 y l nda ba lat lan bu 
çal ma, iki alt projeden olu maktad r.

Geç Çiçek Açan Kurutmal k Kay s  Çe itlerinin Elde Edilmesi
lkbahar geç donlar  Malatya'da oldukça s k görülmekte olup, y llar aras nda hem üretim miktar nda hem 

de ürün fiyat nda büyük dalgalanmalara sebep olmaktad r. lkbahar geç donlar na kar  aktif ve pasif önlemler
olmakla birlikte, en etkili çözüm geç çiçek açan çe itlerin slah edilmesidir. Bu amaçla, Malatya'n n en önemli 
kurutmal k kay s  çe itleri olan Hac halilo lu, Kabaa  ve Çatalo lu çe itleri, geç çiçek açan Markule ti 17/2, 
Zard, Luizet ve Roxana çe itleri ile melezlenmi tir. Bu amaçla, önemli kurutmal k Hac halilo lu, Kabaa  ve 
Çatalo lu kay s  çe itleri, geç çiçek açan Markule ti 17/2, Zard, Luizet ve Roxana çe itleri ile melezlenmi tir. 

Kurutmal k Hac halilo lu, Kabaa Çatalo lu Kay s  Çe itler
Özelliklerinin yile tirilmesi

Bölgede yeti tirilen ve en önemli kurutmal k kay s  çe itleri olan Hac halilo lu, Kabaa  ve Çatalo lu’nun 
meyveleri d  pazarlarda aranan irilikte olmad ndan, iri meyveli, verimli çe itlerin geli tirilmesi zorunlu hale 
gelmi tir. Kurutmal k kay s  çe itlerimizin verim ve kalitedeki yetersizliklerinin giderilmesi amac  ile bu 
kurutmal k çe itler, iri meyveli GÜ 52, Güz Aprikozu, Paviot, Hasanbey ve Alyanak çe itleri ile melezlenmi tir. 

Çal mada, tozlanan çiçek say s , meyve tutum oran , hasat edilen meyve say s , çimlenme oran  ve elde 
edilen melez bitki say lar  belirlenmi tir. Elde edilen toplam 2871 adet melez bitkinin 2x1 m aral k ve mesafede 
araziye dikimleri yap lm  olup, verim döneminden itibaren bitkilerin morfolojik, fenolojik ve pomolojik gözlem 
ve analizleri yap lacakt r.

Malatya, kurutmal k kay s , melezleme slah

apricot cultivars in Malatya such as Hac halilo lu, Kabaa  and Çatalo lu were crossed with late flowering 
cultivars such as Markule ti 17/2, Zard, Luizet and Roxana. 

Hac halilo lu, Kabaa Çatalo lu
Fruits of Hac halilo lu, Kabaa  and Çatalo lu has small fruits and most of dried apricot importer 

markets. In this project these cultivars crossed with big fruit sized cultivars such as GÜ 52, Güz Aprikozu, 
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Giri
Ülkemizin önemli tar msal ihraç 

ürünlerinden biri de kay s d r. Her y l yakla k 
yüz bin ton kay s  ihraç edilmekte ve 300 milyon 
dolar n üzerinde döviz girdisi sa lanmaktad r. 
Kuru kay s  olarak ihraç edilen kay s n n 
tamam na yak n  Malatya’da üretilmektedir. 
Kay s da, üretimden pazarlamaya kadar sorunlar 
olmakla birlikte en önemli sorun ilkbahar geç 

ar d r. 3 4 y lda bir meydana gelen ilkbahar 
geç donlar n n etkisi, meydana geldi i dönemde 
a açlar n fenolojik durumu, don olay n n 
meydana geli  h z  ve süresine göre de i mekle 
birlikte %90’lara varan zararlara neden 
olmaktad r. En etkili çözüm ise, geç çiçek açan 
çe itlerin slah edilmesidir (Demirta  ve ark., 

Kay s  yeti tiricili inde di er bir problem 
ise, kurutmal k olarak yeti tirilen ancak son 
dönemlerde sofral k olarak da talep edilen ve 
üretimin hemen hemen tamam n  olu turan, 
yüksek SÇKM içeri ine sahip Hac halilo lu ve 
Kabaa  kay s  çe itlerinin meyve irili inin d  

35 g) olmamas d r. 
Nitekim, Malatya ilinde ihracatç  firmalar, 
üreticilere kg'daki meyve say s na göre ödeme 
yapmakta olup, meyve irili i artt kça fiyat da 
artmaktad r. 

Günümüzde slah denince daha çok akla 
melezleme gelmektedir. Melezleme ile yap lan 
esas ey, genotipik varyasyon yaratmakt r. 
Ancak bu varyasyon do ada oldu u gibi rastgele 
de il, bizim seçti imiz ebeveynlerin 

cut kal tsal ünitelerin 
rekombinasyonlar yla ortaya ç kmaktad r ( nce, 

Özbek (1971), meyvelerdeki yüksek 

edilmesi bak m ndan mümkün oldu u kadar 
fazla say da melez döllerin yeti tirilmesinin 
önemli bir ko ul oldu unu belirtmi tir. Ara t r c  
bu durumun çok pahal ya mal oldu unu bu 
nedenle çö ürlerin erken seleksiyona tutulmalar  
ve i e yaramayan tiplerin genç ya ta denemeden 
ç kar lmas  gerekti ini bildirmi tir.

Malatya yöresinde so uklara dayan kl  
geç çiçek açan kay s  tiplerinin belirlenmesi 
amac yla yap lan seleksiyon çal mas nda, geç 
çiçeklenme özelli i gösteren a açlar n ço unun 

zerdali formunda, meyvelerinin ise çok kalitesiz 
oldu u bildirilmi tir (Kad o lu, 1971).

Demirta  ve ark., (2010), 1993 y l nda 
ba lad klar  “So uklara dayan kl  geç çiçek açan 
kurutmal k kay s  çe itlerinin elde edilmesi” 
çal mas nda Hac halilo lu, Kabaa , Çatalo lu 
ve Hasanbey çe itlerini, geç çiçek açan Luizet 
ve P. de Colomer çe itleri ile kar l kl  
melezlemi lerdir. E
bitkilerden amaca uygun geç çiçek açan bireyler 
elde edilememi tir.

Krska (2003), Çek Cumhuriyeti’nde 
kay s  genetik kaynaklar  üzerinde yapt klar  
çal mada Sulmona, Markule ti 17/2, Early 

chova kay s  çe itlerinin geç çiçek açan 
bireyler olduklar n  belirtmi lerdir.

Kay s  yeti tiricili inde meyve bahçesi 
tesis edilmesine karar verildi inde mevcut 
mikroklima alanlar n n dikkate al nmas n n 
gerekti i vurgulanm t r (Nyujto, 1988).

Gülcan ve ark., (1994), Hac halilo lu 
kay s  çe idinin melezleme yoluyla Monilya 
hastal na dayan kl l k slah  üzerine yapt klar  
bir çal mada Hac halilo lu’nun çok az miktarda 
çiçek tozu verdi ini, çiçek tozu canl l k 
seviyelerinin  %30 ile dü ük düzeyde ve en 
ü ük meyve tutumunun %3.24 ile 

Hac halilo lu çe idinin kendilemesinden 
gerçekle ti ini belirlemi lerdir.

Geç çiçek açan kurutmal k kay s  
çe itlerinin elde edilmesi ve kurutmal k kay s  
çe itlerinin kalite özelliklerinin iyile tirilmesi 
yönelik yap lan slah çal mas nda, Malatya 
ilinin en önemli sorunu olan ilkbahar geç 
donlar na yakalanmayan, geç çiçek açan, 
kurutmal k kalitesi yüksek ve iri kurutmal k 
kay s  çe itlerinin elde edilmesi amaçlanm t r.

Materyal ve Yöntem
Çal ma, Malatya Kay s  Ara t rma 

stasyonu’nda 2007 y l nda ba lat lm  ve 2011 
y l  itibariyle melezleme çal malar  
tamamlanm t r. Genetik kaynaklar  parselinde 
bulunan Hac halilo lu, Kabaa , Çatalo lu 
kurutmal k çe itleri, geç çiçek açan Markule ti 
17/2, Zard, Luizet, Roxana çe itleri
özelliklerine sahip GÜ 52,  Güz Aprikozu, 
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Paviot, Hasanbey ve Alyanak çe itleri ile 
melezlenmi lerdir.

Projede arazi ve laboratuar çal malar ; 
çiçek tozlar n n al nmas , emaskulasyon, 
tozlama,  meyve say m , meyvelerin toplanmas , 
tohumlar n ç kar lmas  ve kurutulmas , 
tohumlar n ekimi, çimlenme oranlar n n 
belirlenmesi ve melez bitkilerin dikimi a amalar  
s ras  ile gerçekle tirilmi tir. Çizelgelerde 2007, 
2008 ve 2009 y llar n n toplam say lar  olarak 
verilmi tir.

“Geç Çiçek Açan Kurutmal k Kay s  
Çe itlerinin Elde Edilmesi” projesine ait 2007
2009 y llar  aras  de erleri Çizelge 1.’de 
verilmi tir. Kurutmal k çe itlerin geç çiçek açan 
çe itlerle melezlendi i 12 kombinasyonda 
toplam 20 594 adet çiçek tozlanm t r. Hasat 

meyvenin sa lam olan 2242 adet 
tohumu ekilmi  ve toplam 1144 adet melez bitki 
elde edilmi tir. En fazla çiçek 2176 adet ile 
Hac halilo lu X Zard kombinasyonunda 
tozlanm  ve 194 adet meyve elde edilmi tir. 
Tozlanan çiçeklerin en yüksek meyve ba lama 
oran  %17.2 ile 1600 çiçek tozlanan Kabaa  X 
Luizet kombinasyonundan elde edilmi tir. Bu 

edilmi tir. Tohumlar n ortalama çimlenme oran  
%68.69 olarak belirlenmi tir. En yüksek 
çimlenme oran  %78.57 ile Kabaa  X 
Markule ti 17/2, en dü ük %57.01 ile Kabaa  X 
Zard kombinasyonunda gerçekle mi tir. Kabaa  
X Markule ti 17/2 kombinasyonunda ekilen 98 
adet tohumun 77 tanesi, Kabaa  X Zard 

çimlenmi tir. Çal man n yürütüldü ü 2010 
y l nda toplam 2123 adet çiçek tozlanm  ancak 
meydana gelen ilkbahar geç donlar  nedeni ile 
hiçbir kombinasyondan meyve al namam t r. 
2011 y l nda tozlanan 761 adet çiçekten elde 

ekimi yap lacakt r.
Kurutmal k kay s  çe

kalite özelliklerinin iyile tirilmesi amac yla 
yürütülen “Kurutmal k Hac halilo lu, Kabaa

Çatalo lu Kay s  Çe itlerinin Meyve Verim 
ve Kalite Özelliklerinin yile tirilmesi” slah 
projesine ait veriler Çizelge 2.’de verilmi tir. 

in ilk üç y l nda toplam 26 922 adet çiçek 
tozlanm  ve 3097 adet meyve elde edilmi tir. 

Tohumlar n sa lam olan 3076 adedi ekilmi  ve 
ortalama %57.41 çimlenme oran  ile 1781 adedi 
çimlenmi  ve elde edilen 1427 adet melez 
bitkinin 2x1 m aral k ve mesafede a
dikimleri yap lm t r. En yüksek çimlenme oran  
187 tohumdan 138’inin çimlendi i Kabaa  X 
Hasanbey kombinasyonundan %73.80, en dü ük 
146 tohumdan 48’inin çimlendi i Kabaa  X 

gerçekle mi tir. En fazla melez bi
Çatalo lu X Paviot kombinasyonundan, en az 41 
olarak Kabaa  X Alyanak kombinasyonundan 
elde edilmi tir. lkbahar geç donlar n n meydana 
geldi i 2010 y l nda tozlanan 2137 adet çiçekten 
meyve al namam t r. 2011 y l nda da 2492 
çiçek tozlanm , elde edilen 281 adet melez 
tohumun sonbaharda ekimi yap lacakt r.

verim döneminden itibaren morfolojik, 
fenolojik ve pomolojik gözlem ve analizleri 
yap lacak, amaca uygun olan bireyler 
seçilecektir.

t ma ve Sonuç
Malatya’da kay s  yeti tiricili inde en 

önemli sorun ilkbahar geç donlar d r. Geç çiçek 
açan çe itlerin slah edilmesi, sorunun en etkili 
çözümdür. Bu amaçla ba lat lan slah 
program nda, kurutmal k çe itlerin geç çiçek 
açan çe itlerle melez
2011 sonbahar nda ekimi yap lacak 117 tohum 
elde edilmi tir. Kurutmal k çe itlerde meyve 
irili inin dü ük olmas , bunun da ürünün fiyat na 
olumsuz yans mas  di er bir sorunu te kil 
etmektedir. Bu amaçla yürütülen slah 
çal mas nda, kurutmal k kay s  çe itleri iri 
meyveli çe itlerle melezlenmi tir. 15 

aktar lm , 2011 y l nda elde edilen 281 adet 
tohumun sonbaharda ekimi yap lacakt r. 

Melezleme çal malar  tamamlanan 
projede, verim dön
morfolojik, fenolojik ve pomolojik gözlem ve 
analizleri yap lacakt r. Amaca uygun geç çiçek 
açan, SÇKM’si yüksek, iri ve kaliteli tipler 

Asma (2007), yürüttü ü çok 
amaçl  kay s  slah projesinde, 180 

etmi , verim al nan a açlardan fenolojik ve 
pomolojik analizler yapm t r. Geç çiçek açan 
kurutmal k çe it elde etmek amac  ile yap lan 
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çal mada 618 adet melez bitkinin fenolojik 
gözlemleri sonunda amaca uygun geç çiçek açan 
tip bulunamam t r (Demirta  ve ark., 2010). 
Dejampour ve Loni (2011), yeni çe it 
geli tirmeye yönelik yapt klar  slah 
çal mas nda, SÇKM de eri %27, meyve a rl  
73 g, et/çekirdek oran  23.73 olan k rm z  renkli, 
kaliteli bir kay s  tipi geli tirmi lerdir.

Asma, B. M., 2007. Çok amaçl  kay s  slah projesi. 
Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 4
Eylül 2007, Cilt:1, 145

24, 2011, Yerevan, Armenia (Bas mda)

Demirta , M. N., Atay, S., Aslan. A. 2011. 
Malatya'da kay s  yeti tiricili i, üretimi ve 
sorunlar . GAP. VI. Tar m Kongresi, s. 14

12 May s 2011, anl urfa
Gülcan, R., M s rl  , A. ve Demir, S. T., 1994. 

Hac halilo lu kay s  çe idinin melezleme 
yoluyla monilya hastal na dayan kl l k slah  
üzerinde ara t rma . TÜB TAK Proje NO: 

–
nce, H., 1972. Evolusyon ve bitki slah . Bitki Islah  

Matbaas , Bornova zmir
Kad o lu, R., 1971. Dona mukavim geç çiçek açan 

kay s  çe itlerinin aranmas . Meyvecilik 
Ara t rma Enstitüsü, Malatya

Prunus 
armeniaca in the Czech Republic. Arazi Notlar .

Nyujto, F., 1988. Apricots and Last Year’s Winter. 
–

Allomasa, Ce let, Hungary.
Özbek, S., 1971. Ba bahçe bitkilerinin slah . 

A.Ü.Z.F. Yay nlar  419, Yard mc  Ders Kitab  

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Geç çiçek açan kurutmal k kay s  çe itlerinin elde edilmesine yönelik melezleme çal mas  

Çiçek
Say s Döküm Döküm Say s

Çimlenen

Say s

Çimlenme
Oran

Hac halilo lu X Markule ti 
Hac halilo lu X Zard
Hac halilo lu X Lui
Hac halilo lu X Roxana
Kabaa  X Markule ti
Kabaa  X Zard
Kabaa  X Luizet
Kabaa  X Roxana
Çatalo lu X Markule ti
Çatalo lu X Zard
Çatalo lu X Luizet
Çatalo lu X Roxana
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Çizelge 2. Kurutmal k kay s  çe itlerinde meyve kalite özelliklerinin iyile tirilmesine yönelik 
melezleme çal mas  verileri

Çiçek
Say s Döküm Döküm Say s

Çimlenen

Say s

Çimlenme
Oran

Hac halilo lu X GÜ
Hac halilo lu X Güz Apr.
Hac halilo l
Hac halilo lu X Hasanbey
Hac halilo lu X Alyanak
Kabaa  X GÜ
Kabaa  X Güz Aprikozu
Kabaa  X Paviot
Kabaa  X Hasanbey
Kabaa  X Alyanak
Çatalo lu X GÜ
Çatalo lu X Güz Aprikozu
Çatalo lu X Paviot
Çatalo lu X Hasanbey
Çatalo lu X Alyanak
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Kocayemi in Arbutus unedo Çelikle Ço alt lmas

Mehtap enyurt
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 52200, ORDU

Özet
Bu çal mada, kocayemi  çeliklerinin köklenmesi üzerine IBA’n n etkileri incelenmi tir. Kas m ay  

sonunda Giresun yöresinde yeti en iki kocayemi  a ac ndan al narak haz rlanan yaprakl  ve yapraks z çelikler, 
IBA’n n 4000 ppm ve 6000 ppm dozlar  ile muamele edilerek, cam serada, alttan s tmal  mistleme alt nda, perlit 
ortam na dikilmi lerdir. Çal mada kallus olu turma, köklenme oran , canl  çelik oran , kök say s , kök uzunlu u 
ile kök kalitesi belirlenmi tir. Ara t rma sonucunda en iyi sonuçlar %77,7 köklenme ile yaprakl  çeliklere 6000 
ppm IBA uygulamas ndan elde edilmi tir.

Kocayemi , odun çeli i, köklenme, IBA

Arbutus unedo

Giri
Kocayemi  Ericaceae familyas n n 

Arbutus cinsi içerisinde yer alan bir Akdeniz 
Arbutus

Bölgesi, Kuzeybat  ve Orta Amerika’da yay l  
gösteren 12 türü bulunmaktad r. En önemli 
türleri Arbutus unedo Arbutus andrachne
L. Türkiye floras nda yer alan türlerdir (An in 
ve Özkan, 1993). Kocayemi  deniz sevi

1000 m yükseklikte yeti ebilmekte, di er 
makilere göre donlara daha dayan kl , genellikle 
silisyumlu, asidik ve granitli topraklar  

Kocayemi  bitkileri herdem ye il, küçük 
bir a aç ya da çal  formunda olup normal 
geli imi çok gövdelidir. A ac n dallanmas  
alçaktan olmakta, birkaç ana dal geli erek taç 
olu turmaktad r. Genellikle 1.5 3 m yüksekli e 
ula abildi i gibi, 9 m’ye kadar da 
büyüyebilmektedir. A aç kabu u k rm z  veya 
k z l kahverengi ile hafif renklidir. Pürüzlü, 
düzensiz olarak soyulmaya meyilli, ince dilimli 
ve gövdede pul pul dökülmeler görülür. Oldukça 

lifli bir yap ya sahip ve k r lmaya dayan kl d r. 
Sürgünleri gençken tüylüdür 

. K z l kahvere
üzerinde sarmal durumda bulunan yapraklar  her 
dem ye ildir. Yaraklar k rm z ms  k sa sapl , 
tüysüzdür. Üst yüzü parlak koyu ye il, alt yüzü 
aç k ye il, kenarlar  keskin testere di li, ucu sivri 
m zrak eklinde yapraklara sahiptir 

. Yapra n boyu 4,5 8 cm, geni li i 2
cm’dir (Yalt r k ve Erdinç, 2002)

Kocayemi  çiçekleri beyaz, uç k s mlar  
ye ilimsi veya aç k pembe renklidir. Çan veya 
testi eklindedir. Çiçekler 8 9 mm uzunlu unda 
bile ik salk mda toplanm  olarak bulunurla

Salk m boyu 6 10 cm uzunlu undad r. Dal n en 
uç k sm nda sark k halde bulunan salk mlar 15
30 çiçekten olu ur. Çiçeklenme periyodu önceki 
y l n meyvelerinin olgunla ma dönemine rastlar. 
Çiçeklenme eylülden mart ay na kadar devam 

çiçekler kas m aral k aylar nda yo un bir ekilde 
görülürler 
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Kocayemi in ço alt lmas  ile ilgili yap lan 
çal malarda, tohum çimlenmesi, biyoteknolojik 
yöntemler ve çelikle ço altma üzerinde 
durulmu tur. Tohumla ço altma yönteminde 
meyve etinden ayr lan tohumlardaki dinlenmeyi 
k rmak için katlama, suda bekletme, kimyasal 
madde uygulamalar  yap lm t r. Bu tür 
yöntemler uygulanan ço altmalarda ba ar  
oldukça dü ük, tohumlar n n çimlenme oran  

4 gibi çok dü ük seviyededir 

ve Çelikel, 2006;
Onursal ve Gözlekçi, 2007; Gomez ve Canhoto 

. Ç yürütülen çal malarda dü ük 
düzeyde sonuçlar al nm t r. Yine zor köklenen 
kocayemi  çeliklerine uygun büyümeyi 
düzenleyici maddenin seçilmesi ve 
konsantrasyonunun belirlenmesi ile ba ar  
yükseltilebilecektir (

yöntemlerle ço altma uzun süreli ve zahmetli 
yöntemler oldu undan kocayemi  için en uygun 
ço altma yönteminin çelikle ço altma oldu u 
dü ünülmektedir.

Meyvelerde yap lan köklendirm
çal malar nda en yayg n kullan lan büyüme 
düzenleyici madde, oksin gurubundan IBA’d r. 

Bu çal mada, Giresun ili merkez ilçede 
yeti en kocayemi  tiplerinin yaprakl  ve 
yapraks z odun çeliklerinin köklenme 
performanslar , farkl  IBA konsantrasyonlar  
kullan larak belirlenmeye çal lm t r.

Materyal ve Yöntem
Çal ma, Giresun merkez ilçede, F nd k 

Ara t rma Enstitüsü (FAE) bahçesinde 
yürütülmü tür. FAE bahçesindeki iki kocayemi  
(Arbutus unedo L.) tipinden al nan çelikler 
materyal olarak kullan lm t r. 

Çal ma 2009 y l nda dinlenme 
döneminde, 25 Kas mda al nan yaprakl  ve 
yapraks z çeliklerle gerçekle tirilmi tir. 
Yapraks z çelikler, 3 4 gözlü, 15
ve üzerindeki yapraklar n tamam  kesilerek 
haz rlanm t r. Yaprakl  çelikler ise 3 4 gözlü, 

20 cm ve en üstteki 2 yaprak kalacak ekilde, 
ve yapraklar n yar s  su kayb n  azaltmak için 
kesilerek haz rlanm t r. Köklenmeyi te vik 
etmek amac yla çeliklere 4000 ppm ve 6000 

ppm IBA uygulanm t r. Hormon uygulamas  
h zl  dald rma eklinde yap lm , çelikler serada, 
mist alt nda perlit ortam na dikilmi tir. 
Köklendirme periyodu sonunda canl  çelik oran  
(%), çeliklerde köklenme oran  (%), ortalama 
kök say s  (adet), kök uzunlu u (cm), 
saçaklanma (puanlama var=1, yok=0) ve kök 

= kök yok, 1= zay f kök, 2= 
orta düzey köklenme, 3= köklenme iyi, 4= 
köklenme çok iyi) parametreleri incelenmi tir. 

Deneme tesadüf parselleri deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak planlanm  ve 
her tekerrürde 15 çelik kullan lm t r. Sonuçlar 
tek yönlü Varyans Analizi ile de erlendirilmi , 
istatistiksel analiz sonucunda, önem derecelerine 
göre ortalamalar aras ndaki farkl l n 
belirlenmesinde Tukey çoklu kar la t rma testi 
uygulanm t r. 

Bulgular ve Tart ma
Çal mada farkl  hormon 

 ve farkl  çelik tipleri 
kullan lm t r. Yapraks z odun çeliklerinde 
yap lan uygulamalarda kallus olu umu ve 
köklenme meydana gelmemi tir. Yaprakl  odun 
çeliklerinde ve kontrolde ise farkl  hormon 
konsantrasyonu uygulanan çeliklerde köklenme 
gözlenmi tir. Yaprakl  odun çeliklerinde canl  
çelik oran , çeliklerde köklenme oran , ortalama 
kök say s , kök uzunlu u, saçaklanma ve kök 
kalitesi Çizelge 1’de verilmi tir.

Çal mada kullan lan IBA çözeltisi, 
kontrol çeliklerine göre köklenmeyi % 70 
oran nda art rm t r. En yüksek köklenme oran  
% 77.77 ile 6000 ppm IBA uygulamas ndan elde 
edilmi , 4000 ppm IBA uygulamas yla ise % 
71.10 oran nda köklenme görülmü tür. 4000 
ppm IBA ve 6000 ppm IBA uygulamalar  
aras ndaki fark ise istatistiki olarak önemsiz 
bulunmu tur.
Trabzon’da yapt klar  çal mada IBA’n n 1000, 
2000 ve 4000’lik ppm çözeltileriyle muamele 
ettikleri odun çeliklerinde köklenmenin 
gerçekle medi i rapor edilmi tir. Buna kar n 
yürüttü ümüz çal mada yapraks z odun 
çeliklerinde köklenmenin olmad , yaprakl  
çeliklerde ise köklenmenin oldu u görülmü tür. 
Metaxas ve ark. (2008) taraf ndan yap lan bir 
ara t rmada Temmuz–Kas m aylar  aras nda 
al nan kocayemi  odun çeliklerinin di er 
dönemlere oranla daha yüksek bir köklenme 
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sa lad  belirtilmi tir. Ayr ca K
hormonunun 8000 ppm’ lik düzeyi IBA’ya 
oranla daha fazla köklenmeye neden olmu tur. 

ksin dozlar n n kocayemi in köklenme oran  
üzerine etkilerinin belirlenmesi üzerine yap lan 

ara t rma bulgular na göre en iyi sonuçlar, 
00 ppm IBA uygulamalar ndan elde 

edilmi tir. Kontrol ve NAA uygulamalar ndan 
köklenme sa lanamam , IBA’n n 4000 ppm lik 
çözeltisi ile IBA 4000 + NAA 2000 
uygulamalar nda ise köklenme meydana 
gelmi tir ( eker ve ark., 2010). Bu sonuçlar, 
elde etti imiz sonuçlar ile paralellik 
göstermektedir.

Canl  çelik oran  bak m ndan 4000 ppm 
IBA (%88.88) uygulamas , 6000 ppm IBA 
(%82.21)’ ya göre daha yüksek bir de ere sahip 
olmas na kar n, köklenme oran nda 6000 ppm 
IBA (%77.77)’da 4000 ppm IBA (%71.10)’ya 
göre daha yüksek bir ba ar  elde edilmi tir. Bu 
durum 6000 pmm IBA uygulamas yla kallus 
olu turan çeliklerin, kök olu turma yüzdesinin 
4000 ppm IBA’ya göre daha yüksek oldu unu 
göstermektedir. Ortalama kök say s  bak m ndan 
6000 ppm IBA (15.17) uygulamas  4000 ppm 
BA (10.53)’dan daha yüksek bir de er 

göstermi tir. Ortalama kök uzunlu u ve 
saçaklanma bütün uygulamalarda istatistiki 
olarak önemsiz bulunmu tur. Kök kalitesi 
(puan), kontrolde (0.66) “kök yok”,  4000 ppm  
ve 6000 ppm dozlar nda (s ras yla 3.33 ve 3.66) 
BA uygulamalar nda “iyi” düzeyde 

gerçekle mi tir. Saçaklanma (puan), kontrolde 
(0) “yok”, 4000 ppm (1) ve 6000 ppm (1) 
dozlar nda “var” olarak tespit edilmi tir.

Sonuç
Zor köklenen bir tür olan kocayemi te 

IBA’ n n yüksek dozlar  uygulanm  ve 
6000 ppm en iyi sonucu vermi tir. 

Dinlenme döneminde yapraks z odun 
çeliklerinde köklenmeye rastlanmam  olmas , 
kocayemi  türünde çelikler üzerinde bulunan 
yapra n köklenme ba ar s  üzerine etkili 
oldu unu göstermektedir.

An in, R., Özkan, C., 1993. Tohumlu Bitkiler. K.T.Ü. 
Orman Fak. Genel Yay n No:167, Fak. Yay n 

Sassar taly.
Arbutus unedo

Demirsoy L, Çelikel, G., 2006. Do ada Bir Hazine: 
Kocayemi . Hasad Dergisi, Bitkisel Üretim. 
Say :257

Arbutus 
unedo In Vitro Cellular 

Developmental Biology Plant –

Arbutus unedo

Karadeniz, T., Kurt, H., Kalk m, Ö., 1996. 
(Trabzon) Çevresinde Yeti en Kocayemi  
Arbutus unedo L ve Özellikleri 

Üzerinde Çal malar. YYÜZF Dergisi. 6 (4): 

Karadeniz, T., Kalk m, Ö., i man, T., 2003. 
Trabzon Çevresinde Yeti en Kocayemi  
Arbutus unedo L.) Tiplerinin Meyve Özellikleri 

ve Çelikle Ço alt lmas . Ulusal Kivi ve Üzümsü 

Arbutus andrachne 

Arbutus unedo 

Arbutus unedo 
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Arbutus unedo 

Onursal, C.E. ve . Gözlekçi. 2007. Sandal A ac  
(Arbutus andrachne .) ohumlar na Yap lan 
Baz  Ön Uygulamalar n Tohum Çimlenme 
Oran  ve Süresi Üzerine Etkileri. Akde
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay nlar , 20(2): 

Arbutus unedo 

eker, M., Akçal, A., Sakalda , M., Gündo du, M:A., 
Farkl  Çelik Alma Dönemleri ile Oksin 

Dozlar n n Kocayemi in (Arbutus unedo 
Köklenme Oran  Üzerine Etk
Belirlenmesi. Uluda  Üniversitesi Ziraat Fak. 
Dergisi. Cilt:24, Say : 1, S:99

Europaea. Cambridge Un v. 3:118.
Yalt r k, T., Erdinç, S., 2002. A açlar. Türkiye 

Erozyonla Mücadele, A açland rma ve Do al 
Varl klar  Koruma Vakf  Yay n , No:39.

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Kocayemi  yaprakl  odun çeliklerinde canl  çelik oran , çeliklerde köklenme oran , ortalama 
kök say s , ortalama kök uzunlu u, saçaklanma ve kök kalitesi üzerine IBA 
konsantrasyonlar n n etkisi.

Canl  Çelik 
Oran  (%)

Köklenme 
Oran  (%)

Ortalama Kök 
y s  (adet)

Ortalama Kök 
Uzunlu u (cm) Saçaklanma Kök Kalitesi

Önem Derecesi ÖS ÖS
Ayn  sütunda ayn  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark önemli de ildir (p<0.05)
ÖS: önemsiz p>0.05
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Trabzon (Ka üstü) Yöresinde Yeti en Kocayemi lerin Arbutus unedo 
Pomolojik Özellikleri

, Mehtap enyurt , Özgün Kalk m
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Gümü hane Üniversitesi iran MYO

Özet
Bu çal ma 2004 y l nda Trabzon ili Yomra ilçesi Ka üstü yöresinde yürütülmü tür. Yörede yeti en 

Kocayemi  tiplerinden hastal k ve verim durumlar  göz önüne al narak 20 tip seçilmi  ve bu tipler üzerinde 
pomolojik incelemeler yap lm t r. Tiplerin meyve a rl  2.14 g

29.29 mm, meyve sap uzunlu u 4.28 mm 9.05 mm, meyve sap kal nl  1.14 mm
mm, suda çözünebilir kuru madde miktar  (SÇKM) %16.50

%2.04, meyve d  rengi aç k k rm z  ile k rm z  aras nda de i mi tir. Yap lan tart l  derecelendirme 
61 KU 03 ve 61 KU 18 tiplerinin ümitvar oldu u belirlenmi tir.

Kocayemi , Arbutus unedo L, pomoloji

Arbutus unedo 
(Ka sütü) Province

in Trabzon province, Yomra distinct, Ka üstü region 

Arbutus unedo

Giri
Kocayemi  (Arbutus unedo 

ye il, çal  formunda, meyveleri yenen bir 

Kocayemi  geni  bir yay lma alan na 

oldu u bütün yörelerdeki k z lçam ormanlar nda 
ve maki vejetasyonunda me e
a açlar , mersin a açlar  ve fundal klar ile di er 
pek çok a açlar ve tipik çal ms  türler ile birlikte 
yeti ir 

Kocayemi in anavatan  olarak, 
Anadolu’nun da içinde yer ald  Yunanistan, 
Lübnan, rlanda ve Güney Avrupa bölgesi 
gösterilmektedir. Kocayemi  Güney 
Kaliforniya’da çok popüler olan bir meyve 
durumundad r. K rm z  ve yuvarlak olan 
meyveleri çile e benzedi i için baz  ülkelerde 
kocayemi lere çilek a ac  da denilmektedir 

(An in ve Özkan, 1993). Karadeniz Bölgesinin 

Artvin illerinin sahil ve yüksek kesimlerinde 
yo un olarak bulunmakta; Çanakkale, Bal kesir, 

Kahramanmara n’ n Ba konu  Da nda (300
500 m yükseklikte), zmir çevresinde, Mu la, 
Antalya, stanbul’da Yakac k s rtlar nda ve 
Trakya bölgesinde yeti mektedir 

Arbutus unedo Arbutus andrachne 
L. ülkemizin do al floras  içinde yer alan önemli 
türlerdir (An in ve Özkan, 1993)

Kocayemi  bitkisi k lar  serin, nemli ve 
yazlar  l man bir iklimde en iyi ekilde yeti se 
de s cak, nemli yazlar ve so uk k  iklimine 
sahip yerlerde de yeti ebilmektedir (Christman, 

Kocayemi  bitkisi asitli topraklara kar  
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ansl  ve alkali topraklara dayan kl d r 

Ülkemizde henüz kültüre al nmam  
birçok meyve türü bulunmaktad r. Bu meyve 
türlerinin besin madde içeri i, en az kültüre 
al nm  meyvelerinki kadar de erlidir (Güleryüz 
ve ark., 1995). Bu meyve türler
de kocayemi tir. Kocayemi  meyvelerinin, 
yüksek orandaki fenolik bile ik içeri i nedeniyle 
güçlü bir antioksidant etkiye sahip oldu u, C 
vitamini bak m ndan oldukça zengin oldu u ve 
halk sa l nda kullan ld  belirtilmektedir 

Karadeniz, 2004). Bu meyve türünün besin 
de eri, lezzeti ve albenisi gibi gösterdi i üstün 
özelliklerden dolay  üzerinde çal lmas  gereken 
bir meyvedir. Bu çal mada Trabzon’un Ka üstü 
beldesinde do al olarak yeti en kocayemi lerin 
baz  özelliklerinin ortaya ç kar lmas  
amaçlanm t r.

Materyal ve Yöntem
Ara t rma 2004 y l nda Trabzon ilinin 

Ka üstü Beldesi çevresinde do al olarak yeti en 
kocayemi ler üzerinde yürütülmü tür. Bu 
yörede, meyve irili i dikkate al narak 19 ta
tespit edilmi  ve bu tiplerden meyve örne i 
al nm t r. 

Hasat dönemi olan Kas m ay nda, her bir 
kocayemi  tipinden, a ac  temsil edecek ekilde 
dört yöneyden 40 50 adet meyve örne i 
al nm t r. Meyve örnekleri Ordu Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi laboratuar nda önemli 
pomolojik özellikleri yönünden 
de erlendirilmi tir. Meyve örneklerinde; meyve 
a rl  (gr), meyve hacmi (cm
(mm), meyve eni (mm), meyve ekil indeksi 
(en/boy), meyve sap uzunlu u (mm), meyve sap 
kal nl  (mm), yaprak eni 
(mm), meyve rengi, suda çözünür kuru madde 
miktar  (SÇKM) (%), pH, titre edilebilir asitlik 
(%) tespit edilmi tir. Meyve a rl klar  0.01 g’a 
duyarl  elektronik terazi, uzunluk ölçümleri 0.01 
mm’ye duyarl  dijital kumpas ile, SÇKM el 

aktometresi ile, pH de eri masa tipi dijital 
metre ile, asitlik ise titrasyon yöntemi ile 
metre ile ölçülmü tür.

Belirlenen pomolojik özelliklerden meyve 
a rl  ve SÇKM’ye göre tart l  derecelendirme 
metodu kullan larak bir s ralama yap lm t r.

ulgular ve Tart ma
Seçilen kocayemi  tiplerinin meyve 

özellikleri Çizelge 1’de verilmi tir.
Tiplerin meyve a rl klar  2.14 g ile 12.95 

g aras nda de i mektedir. Yurdumuzun farkl  
yerlerinde yürütülen çal malarda bu 

nda 
de i ti i görülmü tür (Karadeniz ve ark., 1996; 
Karadeniz ve i man, 2004; Seker ve ark., 2004; 
Yar lgaç ve slam, 2007; Çelikel ve ark., 2008; 
Pekdemir, 2010; Sülü o lu ve ark., 2011).
Tiplerimizde SÇKM oranlar  %16.50 ve %27.00 
aras nda de i im göstermekte bu da daha önce 
yap lan çal malardaki %14 ile 32% aras ndaki 
de er ile paralellik göstermektedir (Karadeniz ve 
ark., 1996; Karadeniz ve i man, 2004; Seker ve 
ark., 2004; Yar lgaç ve slam, 2007; Çelikel ve 

Sülü o lu ve ark., 2011).
Titre edilebilir asitlik de eri çal mam zda  

%0.74 ile %2.04 aras nda bulunmu tur. Bu 
de eri Sülü o lu ve ark. Marmara Bölgesinde 
yapt klar  çal mada % 0.48 ile % 1.24 aras nda 
bulmu lard r. Karadeniz bölgesinde daha önce 
yap lan çal malarda % 0.66 ve % 3.45 aras nda 
olu u çal mam zdaki titre edilebilir asit 
de erine benzerlik göstermektedir (Karadeniz ve 
ark, 1996; Yar lgaç ve slam, 2007; Çelikel ve 

9.29 mm aral nda de i im 
göstermektedir. Meyve eni yap lan di er 
çal malarda 16.51 mm ile 37.10 mm aras nda 
ve meyve boyu ise 13.06 ve 34.43 aras nda 
bulunmu  ve bu durumda meyvelerin enlerinin 
boylar ndan daha uzun oldu u di er bir ifade ile 

as k oldu u ortaya ç kmaktad r 

2003; Karadeniz ve i man, 2004; eker ve ark., 
2004; Yar lgaç ve slam, 2007). Bu de eler 
yapt m z çal madaki de erlerle paralellik 
göstermektedir. 

Yapt m z çal mada yörede
meyvelerde aç k k rm z  rengin hakim oldu u 
gözlenmi tir. Yaprak eni 20.83 mm ile 38.80 
mm aras nda, yaprak boyu ise 42.59 ile 80.80 
aras nda oldu u incelenmi tir. Meyve sap 
uzunlu u bak m ndan 61 KU 18 numaral  tip 
9.18 mm ile en yüksek de eri verirken
03 numaral  tip 12.40 cm ile en yüksek meyve 
hacmine sahip olmu tur.
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Seçilen 20 kocayemi  tipinin meyve 
a rl  ve SÇKM’ ye göre tart l  derecelendirme 
puanlamas  yap lm t r (Çizelge 2). Kocayemi  
tipleri ald klar  puana göre s ralanm  ve tart l  
derecelendirme sonucunda en yüksek puan  alan 
tipler ortaya ç kar lm t r (Çizelge 3). Bu 
sonuçlara göre 400 puan n üzerinde olan 61 K 

di erinden daha üstün oldu u saptanm t r.

Sonuç 
Bu çal ma kocayemi in do al yay lma 

gösterdi i Trabzon ve çevresindeki meyvelerin 
özelliklerini ortaya koymak amac yla 
yürütülmü tür. Yörede üstün özelli e sahip 
tiplerin oldu u, çal man n daha sonra yörede 
yap lacak olan kocayemi  çal malar na k 
tutaca  umulmaktad r.

http://www.scs.leeds.ac.uk/cg b n/ptat/arrhtml

An in, R., Özkan, C., 1993. Tohumlu Bitkiler. K.T.Ü. 
Orman Fak. Genel Yay n No:167, Fak. Yay n 

Türkiye’de Bitkiler le Tedavi. st. 
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Çelikel, G., Demirsoy, L., Demirsoy, H., 2008. The 
A.unedo 

 
Arbutus   unedo. 
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Karadeniz, T., 2004. ifal  Meyveler. s: 121
Karadeniz, T., i man, T., 2004. Giresun’da 

Yeti tirilen Bir Kocayemi  (Arbutus unedo 
Tipinin Bitkisel Özellikleri. Alatar m.

Koca, ., Karadeniz, B., Çelik, H., Demirsoy, L., 
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Çizelge 2. Tart l  derecelendirmede incelenen meyve özellikleri, katsay , s n flar, s n f aral klar  ve 
tart l  derecelendirme puanlar

Özellik Katsay  S n flar S n f 
aral

a rl  
Yüksek 

Dü ük

8.00

5.00

SÇKM Yüksek 

Dü ük

23.00

19.00

Çizelge 3. ncelenen tiplerin özellikleri ve toplam tart l  derecelendirme puanlar

a rl  SÇKM 

Puan
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ncirde Çe it Geli tirme Çal malar

Mesut Özen¹, Hilmi Kocata ¹, Birgül Ertan¹, Nilgün Tan¹, lknur Köso lu¹, Aytekin 
Belge¹, Ramazan Konak¹, Berrin ahin¹, Osman Gül en²

ncir Ara t rma stasyonu Müdürlü ü ncirliova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Özet
ncir  önemli bir ihraç ürünüdür. 2008 y l  itibariyle Türkiye kuru incir ihracat  50.000 tona, taze incir 

ihracat  da 10.000 tona ula m t r. Türkiye dünya kuru ve taze incir ihracat nda ilk s rada yer almaktad r. Bu 
üstünlü ümüze ra men incir üretiminde rakip ülkeler artmakta ve gün geçtikçe ihracatta  ülkemizi 
zorlamaktad rlar.  

Dünyada incir üretim ve ihracat m zda bu üstünlü ün sürdürülmesi için üstün nitelikli yeni incir 
çe itlerine ihtiyaç vard r. Bu sebeple, projemizin amac ; melezleme ve ayr ca mutasyon slah  yöntemlerinden 
gamma n  uygulamas  ile küçük/kapal  ostiollü, iri meyveli ve erkenci kurutmal k, küçük/kapal  ostiollü, iri 
meyveli ve erkenci sofral k taze incir çe itleri geli tirebilmektir. 

Melezleme slah  için kurutmal kta di i ebeveyn olarak Sar lop ve taze tüketim için Bursa Siyah  incir 
çe itleri kullan lm t r. Erkek ebeveyn olarak ise birçok kalite özellikleri yönünden üstün olan (erkenci, iri 
meyveli, ye il renk, yeterli ar c k say s  ve polen) Ak ilek  erkek incir çe idi kullan lm t r.  ncirde melezleme 
çal malar nda  Sar lop X Ak ilek,  Bursa Siyah  X Ak lek melezlemeleri yap lm  ve bu melezlemelere ait 
tohumlar ç kar lm  kurutulmu  ve  2011 y l  ubat ay nda fide elde etme viollerine bu tohumlar ekilmi  ve 
küçük fidecikler  May s ay nda elde edilmi tir.  Bu fideciklerden 500’er adet al n p 2012 y l  ubat ay nda fidan 
elde etmek amac yla tüplere aktar lacakt r. 

Mutasyon slah nda, Sar lop incir çe idimizden 125 adet çelik al narak kobalt 60  (Co60 ) n 
kayna ndan her 25 çeli e farkl  bir doz olmak üzere 5 farkl  doz (10, 16.9, 25.3, 50.7, 67 gray) n 
uygulanm t r. I n uygulanan bu çeliklerden  gözler al narak önceden yeti tirdi imiz sa l kl  incir fidanlar na T 
göz a s  yap lm  ve M1V1 bitkilerimiz olu turulmu tur.  Sar lop incir çe idi için M1V1 bitkilerinde LD50 dozu 
hesaplanm  ve 50,7 gray olarak bulunmu tur. 

Üç y l sonunda 991 adet M1V3  mutant sar lop incir bireyimiz elde edilmi tir. Bu fidanlar 2010 y l nda  
enstitü bahçesine 3x1,25 mesafelerle dikilmi tir. u anda fidanlar m z n büyümeleri gözlenmekte ve kültürel 
bak m i lemleri uygulanmaktad r. Fidanlar m z yeterli büyüklü e ula p, seçim yapabilmemiz için gereken 
miktarlarda ürün almaya ba lad m z zaman; tart l  derecelendirme metodu kullan larak üstün nitelikli bireyler 
tespit edilmeye çal lacakt r. 

Ficus carica L., mutasyon ve melezleme slah , kurutmal k ve sofral k incir çe itleri, 
gamma n .

Fig is an important crop for export. Turkey’s dried and fresh fig export quantities arrived 50.000 ton and 

and gamma radiation that is one of the mutation breeding methods. In hybridization method, ‘Sar lop’ and 
‘Bursa Siyah ’ cultivars were used as female parents in dried and fresh fig cultivars’ impro

as ‘Sar lop x Ak ilek’ and ‘Bursa Siyah  x Ak ilek’. The seeds belonged those combinations were 

2012. In gamma mutation breeding, 125 budsticks as totally that belong to ‘Sar lop’
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were grafted onto one year old ‘Sar lop’ rootstocks and also M1V1 mutation plants were improved. 50.7 Gy was 
as LD50 dosage for ‘Sar lop’. In end of the subsequent three years, 991 mutant ‘Sar lop’ individuals 

Ficus carica

Giri
Yakla k olarak 280.000 tonluk taze incir 

üretimi ile Türkiye, dünya taze incir üretiminin 
%26.57’sini kar lamaktad r. Bu miktar n 
192.500 tonu, y ll k olarak üretilen 55.000 ton 
kuru incir üretiminde kullan lmaktad r. Türkiye 
dünya kuru incir üretiminin %55 60’ n  tek 
ba na kar lamaktad r. 10.3
olarak ihraç edilmekte olup, bu ihracat n 
yakla k tamam  Bursa Siyah ndan olu maktad r 
(Özen ve ark. 2007).

ncir a ac n n optimal ya  iste i y ll k 
625 mm’dir. Ya  miktar n n 550 mm’nin alt na 
dü mesi durumunda sulanmas  gerekir. Ak
halde a açlar zarar görür. Ya n fazla olmas  
durumunda ise a açlar kuvvetli büyür ve 
meyveleri iri ve tats z olur.  Ya lar n yaz 
aylar nda (Temmuz Eylül) olmas  istenmez. 
Çünkü meyvelerin bozulma, çatlama ve 
akmas na yol açar. Özellikle kuru incir 
yeti tiricili i yönünden ya lar n Kas m
Haziran aylar nda olmas , kurutma mevsimi olan 

Eylül aylar n n ya s z ve bulutsuz 
geçmesi istenir (Özen ve ark. 2007).

Ancak gerek kurutmal k, gerekse sofral k 
incir yeti tiricili inde erkencilik sa lanmas  ve 
dolay s yla da son hasat tarihinin öne çekilmesi, 
görülmesi muhtemel sonbahar ilk 
ya murlar ndan olgun incirlerin zarar görmesini 

ncirlerin döllenme i lemi; erkek 
incirlerin çiçek tozlar n n  ilek ar c  
Blastophaga psenes . raf ndan ta narak, 

di i incir meyvesinin  ostiol k sm ndan içeri 
girip di i çiçekleri tozlamas yla  gerçekle tirilir.  
Bunun yan nda ek ilik böce i, sirke sine i ve 
di er zararl lar n kuru ve taze incir meyvesinde 
zarar yapmas  ve kalite kayb na sebep olmas , 
ostiolü  aç k olan incir çe itlerinde daha fazla 
oldu u  de i ik çal malarla ortaya konmu tur            

Ayr ca ülkemize göre daha az ekonomik 
öneme sahip olmas na ra men ABD Kaliforniya 

eyaletinde üstün nitelikli kurutmal k
çe it geli tirme program na 1922’de (Doyle at 
all., 1998) ve yine ABD Lousina eyaleti Körfez 
Bölgesi’ne uygun sofral k incir çe idi geli tirme 
programlar na 1950’li y llarda ba lam , olup, 
üstün nitelikli yeni melez bireyler üreticilerin 

n m na sunulmaktad r (O’Rourke at all., 

ncir çe it geli tirme amaçlar  
do rultusunda yap lan çal malar, genel olarak 
çe it standartlar n n belirlenmesi ve yöresel incir 
çe itleri aras nda üstün nitelikli klonlar n 
seleksiyonu eklinde gerçekle tirilmi tir 
(Ero lu, 1982;  Mars at all., 2001; Kuden and 
Tanr ver, 1998; Kutlu and Aksoy, 1997; Aksoy 

ncirde yapay melezler olu turmak için ilk 
çal malar, 20. yüzy l n ba nda ABD’nde ve 
önceki SSCB’nde ba lam t r (Storey, 1975). 

ir yeti tirme programlar n n en önemli 
ba ar s , Conadria, Diredo, Flanders, Excel 
melez çe itlerini olu turmalar d r. Conadria 
ticarete verilen ilk çe ittir (Storey, 1975).

Söz konusu sebeplerden dolay  
kurutmal k ve sofral k incir çe itlerinde üretim 
dönemleri itibariyle belirgin kay plar 
olabilmekte, verim ve kalite dü mektedir. Bu 
proje ile, melezleme ve mutasyon slah  
yöntemleri kullan larak, k sa hasat süresine 
sahip, kapal  ostiollü, iri meyveli, erkenci, 
çatlamaya dayan kl  melez ve mutant kurutmal k 
ve sofral k incir bireylerinin elde edilmesi 
amaçlanm t r.

ncirin anavatan bölgesi içinde yer alan 
ülkemizde yukar da belirtilen ana kriterlere 
uygun üstün niteliklere sahip incir çe itleri 
geli tirmek üzere melezleme ve mutasyon slah  
yöntemlerini kapsayan bir slah program n n 
olu turulmas  bir anlamda zorunluluk haline 
gelmi tir. Ülkemizde u ana kadar melezleme ve 
mutasyon slah  yöntemleri kullan larak, üstün 
nitelikli kurutmal k ve sofral k incir çe itleri 
geli tirmeye yönelik herhangi bir çal maya 
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rastlanmam t r. Bundan dolay  söz konusu 
ara t rma projesinin ba lat lmas n n uygun ve 
isabetli olaca  dü ünülmü tür. 

Materyal ve Yöntem
Bu çal mada melezleme ve mutasyon 

yoluyla yeni sofral k ve kurutmal k incir çe itleri 
elde edilmesi amaçlanm t r.  Bu amaç için; 
melezleme materyali olarak enstitümüz 
bahçesinde bulunan; 
Di i çe it: Sar lop ve  Bursa Siyah  (4 a aç)
Erkek çe it: Ak ilek (4 a aç) ve izolasyon 
torbas  kullan lm t r.

Mutasyon materyali olarak; enstitümüz 
bahçesinde bulunan Sar lop incir a açlar n n bir 
y ll k sürgünlerinden al nan incir çeli i (125 
adet), Ankara’da bulunan Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumundan Co60 n kayna  (10, 16.9, 25.3, 
50.7 ve 67 gray n),  T göz a s  yapmak üzere 
Sar lop incir fidanlar  (3 y ll k toplam
kullan lm t r.

Melezleme çal malar m z 2010 y l  may s 
ay nda ba lam t r. Amac m za yönelik olarak 
kurutmal k yeni çe it elde etmek için; Sar lop X 
Ak ilek  melezlemeleri,    sofral k yeni çe it elde 
etmeye yönelik Bursa Siyah  X Ak ilek   

elezlemeleri 2010 y l  haziran ay n n ilk ve 
ikinci haftalar nda   yap lm t r. Melezleme 
i lemleri yap lmadan önce hem erkek çe idimiz 
olan Ak lek çe idi hem de di i çe itlerimiz olan 
Sar lop ve Bursa Siyah  çe itlerinde her yönden 
bir dal olmak üzere   
ar c  ç k  ve ilekleme i lemi ba lamadan 20 
gün önce 10 May s 2010 tarihinde izolasyon 
yap lm t r. Ak lek meyvelerinin olgunla mas  
ve  meyvelerden yeterli ilek ar c  ç k  
ba lamas yla beraber; izolasyon yapt m z 

n toplad m z Ak lek meyvelerini 
getirerek yine izole etti imiz Sar lop ve Bursa 
Siyah  dallar ndaki izolasyon torbalar n n içine 1 
adet meyve koymak suretiyle ilekleme i lemini 
gerçekle tirilmi tir. Bu i lemi bir  hafta sonra bir 

ilekleme i lemine son 
verilmi tir. lekleme i lemi bittikten sonra 20 
gün süreyle izolasyona devam edilmi tir. Daha 
sonra izolasyon torbalar n  sökerek meyvelerin 
olgunla mas  beklenmi tir. Olgunla an meyveler 
toplanarak çekirdeklerini ç kart lm  ve 

ulmu tur. Kurutulan melez çekirdekler 
uygun ortamlarda saklanarak 2011 y l  ubat 
ay nda fide yeti tirme viollerine ekilmi tir.     

Çal mam z n mutasyon k sm nda Sar lop 
incir çe idimizden 2007 y l  mart ay nda henüz 
gözler patlamadan 20 cm boyunda 125 adet çelik 
al nm t r. Bu çelikler so uk ve nemli bir 
ortamda saklanm t r.  Al nan bu çeliklere 
Ankara’da bulunan Türkiye Atom Enerjisi 
kurumuna götürülerek kobalt60 (Co60 ) n 
kayna ndan her 25 adet çeli e 10, 16.9, 25.3, 
50.7 ve 67 gray dozlar nda n uygulanm t r. 
I n uygulanan çelikler en k sa sürede enstitüye 
getirilerek a lama yap lacak tarihe kadar  uygun 
ortamda +4 ºC’de katlanm t r. 2007 y l  Nisan 
ay n n ilk haftas  n uygulanan çeliklerden 
al nan gözler sa l kl  tüplü sar lop fidanlar n
göz a s  uygulanarak a lanm t r. Böylece 
M1V1 mutant bireyler elde edilmi tir. Ertesi y l 
yani 2008 Nisan ay nda M1V1 fidanlar ndan 
al nan gözlerden T göz a s  yap lmak suretiyle 
M1V2 mutant bireyler elde edilmi tir. Yine 
2009 y l  Nisan ay nda M1V
bireylerimizden al nan gözlerden, tüplü olan 
sa l kl  sar lop fidanlar na T göz a s  

edimi tir.
M1V3 a lar m za bir y l bak m 

(gübreleme, sulama, yabanc  ot kontrolü, 
budama v.s.) i lemleri uyguland kta
y l  mart ay nda enstitü bahçesine 3x1,25 m. 
mesafelerle dikilmi tir.

çal mas nda ilk a amada; elde etti imiz 
bireylerden amac m za yönelik seçim yapmak 
için uygun miktarda meyve vermeye ba lad  
zaman öncelikle iri meyveli, erkenci, k sa hasat 
süresine sahip ve ostiolü küçük olan ümitvar 
bireyler seçilecektir. Çal mam z n ikinci 
a amas nda bu ümitvar bireylerden tart l  
derecelendirme yöntemi kullan larak amac m za 
uygun kuru ve taze tüketime yönelik üstün

Projemizin melezleme çal malar  2010 
y l  haziran ay n n ilk haftas nda ba lam t r. 
Melezleme i lemleri ba lamadan yani Ak lek 
meyveleri olgunla p çiçek tozu vermeye
ba lamadan ve ilek ar c  ç k  olmadan 20 gün 
evvel hem erkek, hem de di i çe itlerimiz 
üzerinde her yönden 1 dal olmak üzere izolasyon 
i lemi yap lm t r. Ak ilek meyveleri olgunla p, 
di i çe itlerimiz olan Sar lop ve Bursa Siyah  
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meyveleri 1 cm. çap na ula t nda erkek 
çe idimizden toplad m z olgun meyveleri di i 
çe itler üzerinde izolasyon yapt m z torbalara  
birer  adet konarak    Sar lop X Ak ilek, Bursa 
Siyah  X Ak lek melezlemeleri 
gerçekle tirilmi tir. 2010 y l  Haziran ay nda 
yap lm  bu melezlemelere ait tohumlar A ust
ve Eylül aylar nda meyvelerin olgunla t  
dönemde ç kar lm , kurutulmu  ve  2011 y l  
ubat ay nda fide elde etme viollerine bu 

tohumlar ekilmi tir. Ekilen bu tohumlardan 
melez bireyler may s ay nda elde edilmi tir.  Bu 
fideciklerden 500’er adet  al n p toplam olarak 
2000 melez birey 2012  y l  ubat ay nda fidan 
elde etmek amac yla tüplere aktar lacakt r.

mutasyon k sm  2007 y l nda 
ba lam  olup kurutmal k yeni çe it elde etmek 
için  kurutmal k Sar lop incir çe idimizden 125 
adet çelik al narak kobalt 60 (Co60 ) n 
kayna ndan her 25 çeli e farkl  bir doz olmak 
üzere 5 farkl  doz (10, 16.9, 25.3, 50.7, 67 gray) 

n uygulanm t r. 
I n uygulanan bu çeliklerden  al nan 

gözlerle, önceden yeti tirdi imiz tüplü ve 
sa l kl  Sar lop incir fidanlar na 2007 y l  Nisan 
ay  ba nda; incir a açlar  a  yapmak için kabuk 
vermeye ba lad  zaman  T göz a s   yap lm  
ve M1V1 mutant bireylerimiz olu turulmu tur 
(Çizelge 1).  Sar lop incir çe idi için M1V1 
bitkilerinde LD50 dozu hesaplanm  ve 50,7 

y olarak bulunmu tur.  2008 y l  Nisan ay n n 
ilk haftas nda M1V1 bitkilerinden uygun gözler 
al narak, yeni yeti tirdi imiz sa l kl  ve tüplü 
incir fidanlar na a lanarak M1V2 ve 2009 
y l nda yine M1V2 bireylerinden al nan gözlerle, 

i tirilen tüplü fidanlara 
a lama yap larak  991 adet M1V3  mutant 
Sar lop incir bireyimiz elde edilmi tir (Çizelge 

amaçl  hiç n uygulanmam  10 adet Sar lop 
fidan  2010 y l  Mart ay nda enstitü bahçesine 

mesafelerle dikilmi tir. u anda 
fidanlar m z n büyümeleri gözlenmekte ve 
kültürel bak m (sulama, gübreleme, budama, 
yabanc  ot kontrolü ve çapalama v.b.)  i lemleri 
yap lmaktad r. 

Daha sonraki y llarda, yeterli meyve elde 
edilmesiyle tart l  derecelend
kullan larak mutasyon ve melezlemede üstün 
nitelikli bireyler seçilecektir.

Tart ma ve Sonuç
ncirde yeni çe it geli tirmek amac yla 

çal malar m z 2007 y l nda mutasyon 
çal mas yla ba lam  olup, 2010 y l nda 
melezleme çal malar n n kat lmas yla 
geni letilmi tir. Çal mam z n amac  üstün 
nitelikli kurutmal k ve taze tüketim için yeni 
çe itler elde etmektir. 

çal malar nda  Sar lop X Ak 
ilek , Bursa Siyah  X Ak lek
yap lm  ve bu melezlemelere ait tohumlar 
ç kar lm  kurutulmu  ve  2011 y l  ubat ay nda 
fide elde etme viollerine bu tohumlar ekilmi  ve 
küçük fidecikler  may s ay nda elde edilmi tir.  
Bu fideciklerden 500’er adet  al n p 2012  y l  
ubat ay nda fidan elde etmek amac yla tüplere 

aktar lacakt r. 
Sar lop incir çe idimizden 2007 y l nda 

125 adet çelik al narak Ankara’da bulunan 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda kobalt 60 
(Co60) n kayna ndan her 25 çeli e farkl  bir 
doz olmak üzere 5 farkl  doz (10, 16.9, 25.3, 
50.7, 67 gray) n uygulanm t r. I n uy
bu çeliklerden  gözler al narak önceden 
yeti tirdi imiz sa l kl  incir fidanlar na T göz 
a s   yap lm  ve M1V1 bitkilerimiz 
olu turulmu tur.  Sar lop incir çe idi için M1V1 
bitkilerinde LD50 dozu hesaplanm  ve 50,7 
gray olarak bulunmu tur. 2008 
y llar nda yapt m z  T göz a lar yla üç y l 
sonunda 991 adet M1V3  mutant sar lop incir 
bireyimiz elde edilmi tir. Bu fidanlar 2010 
y l nda  enstitü bahçesine 3x1,25 mesafelerle 
dikilmi tir. u anda fidanlar m z n büyümeleri 
gözlenmekte ve kültürel bak m i lemleri 
yap lmaktad r.

Ülkemizde daha önceki y llara incirde hiç 
melezleme ve mutasyon çal mas  
yürütülmemi tir. Gerek incir çe itlerimizin 
zenginli i gerekse dünyada en kaliteli 
kurutmal k incirlerin ülkemizde yeti iyor olmas  
bu tip çal malar  engellemi tir.  Daha önceki 
y llarda incirde mevcut genetik kaynaklar ndan 
seleksiyonlar yap lm t r. Bu seleksiyonlarda 
mevcut genetik kaynaklar m zdan yeni çe itler 
veya kullan lmakta olan çe itlerimize ait üstün 
özellikli tipler belirlenmeye çal lm t r. Sar lop 
ve Bursa Siyah  çe itlerinde baz  üstün tipler 
belirlenmi  ve bu tiplerin kullan m n n 
yayg nla t r lmas  çal malar  devam etmektedir. 
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Yine ülkemizde incirde karekterizasyon 
ve pomolojik çal malar yap lmaktad r. Son 
y llarda biyoteknoloji ve doku kültürü 
çal malar  da incirler üzerinde uygulanmaya 
ba lanm t r. Buna ra men günümüze kadar  

çal mas  yap lmam  olmas  bu konularda 
oldukça geri kald m z n bir göstergesidir.

Fakat dünyada incir üreten ülkeler 
özellikle Amerika Birle ik Devletleri bu konuda 
ciddi çal malar yapmakta olup slah 
çal malar na 1920’li y llarda ba lam  olup 
1940’l  y llarda ilk çe idini ticari kullan ma 
vermi tir. Günümüzde A.B.D.’ de mutasyon ve 
melezleme  slah  kullan larak pek çok ticari 
çe it elde edilmi  ve kullan ma sunulmu tur. 
Di er rakip ülkelerde ( ran, M s r, Yunanistan, 
spanya, Portekiz vb.) bu konularda çal malar 

ba latm  ve yeni ticari çe itler elde etme 
a amas ndad rlar. Kuru ve taze incir ihracat n
rakip ülkeler ülkemizin pazar n  
zorlamaktad rlar. 

Bu sebeplerden dolay    ülkemizin taze ve 
kuru incir ihracat nda üstünlü ünü sürdürmesi 
ve pazar pay n  art rmas  için mevcut 
çe itlerimizden hariç üstün özellikli yeni 
çe itlerin geli tirilmesi (mele
seleksiyon yöntemleriyle) ve bu yöndeki 
çal malar n art r lmas  ülkemiz menfaatleri 
aç s ndan gereklidir.

Bizim incirde yapm  oldu umuz 
melezleme ve mutasyon yöntemleri kullan larak 
üstün özellikli incir elde etme çal mam z  
ülkemizde bu alanda yap lan ilk ve tek çal ma 
özelli ini göstermektedir. Bu tip çal malar n 
çok uzun zaman almas  ve zahmetli olmas na 
kar n ülkemizin incir ihracat ndaki üstünlü ünü 
ve liderli ini hem korumas  hem de sürdürmesi 
aç s ndan bu tip çal malar n art r larak 
sürdürülmesi gerekti i kanaatindeyiz. 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. I nlanm  Sar lop çeliklerinden elde edilen M1V1 say lar

Çizelge 2. Mutasyonda üç y l sonunda elde edilmi  toplam M1V3 say lar

I n Dozlar  (Gray)
A  Yap lan
I nlanm  Göz
Say s  (Adet)

Elde Edilen M1V1 Bitki Say s  (Adet)

I n Dozlar  (Gray) Sar lop (Ade
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Farkl  Gübreleme Uygulamalar n n nterdonat Limonu (Citrus limon .
Yaprak Besin Elementleri çeriklerine Etkileri

Murat Güneri Adalet M s rl brahim Yoka

E.Ü.Z.F. Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Toprak pH’s  yüksek bahçede, farkl  uygulamalar ile, gübrelemenin nterdonat limonu yaprak besin 

elementleri içeriklerine etkilerinin incelenmesi amaçlanan ara t rmada topraktan kükürt, jips ve amonyum sülfat 
ile yapraktan % 0.05 ve % 0.1 dozlar ndaki sitrik asit uygulamalar  yap lm t r. Uygulamalar  takiben yaprak 
besin element içerikleri analiz edilmi tir.

cunda, N, P, K, Ca ve Mg içeri i s ras yla; % 1.45
281.7 ppm aral nda tespit edilmi tir. Yaprak Fe, Zn, Mn ve Cu içeri i s ras yla;  

21.7 ppm s n rlar nda de i im göstermi tir. 

nterdonat limon, gübreleme, yaprak besin elementleri içerikleri

Effects of Different Fertil z ng Applications on Nutrient Contents of Interdonat Lemon 
Citrus lemon

Giri
Ülkemiz limon üretimi bak m ndan 

önemli bir konumdad r. 2009 y l  dünya limon 
üretim miktar  13.607.350 ton olup, Türkiye’nin 
üretimi 783.587 ton olarak gerçekle mi tir 
(FAO, 2011). Limon üret di er 
türlerde oldu u gibi optimum bitki geli imi, 
yüksek verimlilik ve kaliteli ürün elde edilmesi 
bak m ndan bitki besleme, üretim sürecinde en 
etkili faktörlerden birisidir. Toprak ve iklim 
özellikleri ile kullan lan gübrelerin çe it ve 

r  bitkinin ihtiyac n  kar layacak bir 
beslenme rejimi aç s ndan önem ta maktad r. 
Dengeli bir beslenme için hem besin 

olmas , hem de bitki taraf ndan al nabilir formda 
bulunmas  gerekmektedir.

Topra n fiziks
besin elementlerinin al nabilirli ini 
etkilemektedir. Bu konuda özellikle toprak pH’s  
uygun olmayan topraklarda baz  besin 
elementlerinin fiksasyona u rad , toprakta 
yeterli miktarda var olmas na ra men bitki 
taraf ndan al namad  bilinen bir gerçektir. 
Örne in, Brezilya’da yüksek toprak pH’s na 
ba l  olarak P, Ca, Mg gibi makro ve Zn, Mn, B 
gibi mikro elementlerle ilgili sorunlardan söz 

Bhimber/Kashmir bölgesinde 30 farkl  
r n mikrobesin elementi 

içerikleri analiz edildi inde toprak pH de eri ile 
demir aras nda negatif korelasyon önemli 
bulunmu tur. Benzer durum, toprak pH’s  ile 
manganez aras nda da tespit edilmi tir (Nazif et 
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Baz  uygulamalar ile toprak pH’s n
dü ürülmesi ve böylece besin elementlerinin 
al nabilirli inin iyile tirilmesi mümkün 
olabilmektedir. Bu ba lamda, elementel kükürt 
uygulamas n n etkinli ine dikkat çekilmektedir 

(1992)’n n bildirdiklerine göre, kireçli bir 
toprakta artan kükürt konsantrasyonlar na 
paralel olarak toprak pH’s n n dü tü ü ve 
yaray l  mikroelement konsantrasyonunun 
artt  belirlenmi tir (Gülser vd., 2001). Ayr ca, 
bu amaçla, jips ve amonyum sülfat uygulamalar  
da yap labilmektedir (Mo

Sitrik asit uygulamalar n n da  a açlar n 
beslenmesi üzerine etkili oldu u 
belirtilmektedir. Lime  a açlar na %0.5 FeS0

uygulaman n meyve verimi ile yapraklardaki 
am demir ve kükürt içeri ini artt rd  

görülmü tür (Patel et al., 1997).
Alkali topraklarda yeti tirilmekte olan 
nterdonat limonu a açlar nda yürütülen bu 

çal mada kükürt, jips, amonyum sülfat ve sitrik 
asit uygulamalar n n yaprak makro ve mikro 

lementleri içeriklerine etkilerinin 
belirlenmesi amaçlanm t r.

Materyal ve Yöntem
Deneme, Mu la ili Dalaman ilçesinde 

bulunan tam verim ça nda ve 7x7 m mesafe ile 
tesis edilmi  nterdonat limon a açlar nda 2003 
ve 2004 y llar nda yürütülmü tür. Deneme 
lan ndaki sulama suyu

mS/cm) ve toprak özellikleri [organik madde 
(Black, 1965) % 1.75, CaCO3 (Ça lar, 1949) % 

7.75 ve bünye 
t nl ] belirlenmi tir.

Denemede kükürt (40 kg/da), jips (40 
kg/da) ve amonyum sülfat (11.2 kg/da) topraktan 
uygulanm t r. Kükürt uygulamas , ikinci y l iki 
kat na ç kar lm t r. Denemede kullan lan 
elementel kükürt, % 99.98  ve amonyum sülfat 
ise %24 toplam kükürt içermektedir
Uygulamalar Mart ay  ba nda, a aç taç iz 
dü ümüne serpme olarak yap lm t r. 
Sitrik asit uygulamalar   (% 0.05 ve %0.1) 
yaprak spreyi eklinde, meyveler ceviz 
büyüklü üne ula t  andan itibaren 20 gün ara 
ile  birinci y l 5 ve ikinci y l 4 kez uygulanm t r. 

Yaprak örnekleri Ekim ay nda al nm , etüvde 
C’de kurutulduktan sonra ö ütülmü  ve 1’er 

g örnek ya  yakma i lemine tabi tutulmu tur. 
Örneklerde; Fe, Cu, Zn, Mn ve Mg atomik 

ise Kjeldahl yöntemine göre belirlenmi tir 

Tesadüf bloklar  deneme desenine göre 3 
tekerrür ve her tekerrürde 3’er a aç yer alan 
denemede verilerin de erlendirilmesinde SAS 
istatistik paket program  kullan lm t r (SAS 

1989). Ortalamalar n 
kar la t r lmas nda LSD testi uygulanm t r.

Bulgular ve Tart ma

içerikleri 
nterdonat limonunda, birinci ve ikinci y l 

uygulamalar n n yaprak makro besin elementleri 
miktarlar  üzerindeki etkisi, istatistiki aç dan 
farkl  bulunmam t r.

Birinci y l uygulamalar nda, yapraklar n 
N içeri i kar la t r ld nda en yüksek de er % 
1.66 ile kontrol, en dü ük de er ise % 1.45 ile 
kükürt uygulamas ndan elde edilmi tir. P için 
de i im % 0.18 (% 0.1’lik 
(jips) s n rlar nda olmu tur. K miktar  % 0.1’lik 
sitrik asit uygulamas nda en yüksek (% 0.97), 
kontrolde ise en dü ük de erde (% 0.77) tespit 
edilmi tir. Ca içeri i kontrolde % 3.78, kükürt 
uygulamas nda ise % 3.22 olarak saptanm t r. 
Mg için s n r de erleri % 0.63 (amonyum sülfat) 

%0.70 (% 0.1’lik sitrik asit) olarak 
belirlenmi tir ( ekil 1,2,3,4 ve 5) Na içeri i, 
jips uygulamas nda 263.33 ppm ve amonyum 
sülfat uygulamas nda 220.00 ppm düzeyinde 
bulunmu tur ( ekil 6)

kinci y lda uygulamalara ba l  olarak N 
içeri i % 1.89 (kontrol) 
asit), P içeri i % 0.16 (jips) 
sitrik asit) ve K içeri i % 0.75 (kontrol) 
(% 0.1 sitrik asit) aras nda de i im göstermi tir. 
Ca için kontrol % 3.38 ile en yüksek, kükürt 
uygulamas  ise % 2.89 ile en dü ük de eri 
vermi tir. Mg içeri i % 0.1’lik sitrik asit 
uygulamas nda % 0.75, jips uygulamas nda ise 
% 0.68 seviyesinde tespit edilmi tir ( ekil 

Na içeri inin de i imi, 258.33 

aral nda saptanm t r ( ekil 6)



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa

Kükürt uygulamas nda, iki y lda, yaprak 
N ve Mg miktarlar  kontrole göre y llar itibari ile 
farkl  bulunmu tur. P miktar nda kontrole göre 
bir farkl l k görünmemi  olup, K miktar nda 
art , Na ve Ca miktar nda ise dü ü  
görülmü tür.

Jips uygulamas  sonucunda, kontrole göre 
N ve P içeri i y llara ba l  olarak de i im 
göstermi tir. ki deneme y l nda, kontrole göre K 
ve Na yüksek, Ca ve Mg içerikleri ise daha 
dü ük de erde tespit edilmi tir.

nyum sülfat uygulamas nda, N ve Na 
miktarlar  kontrole göre y llar itibari ile 
de i kenlik göstermi tir. Her iki y lda P kontrol 
ile ayn , K yüksek, Ca ve Mg içerikleri ise daha 
dü ük de erde bulunmu tur.

% 0.05 sitrik asit uygulamas nda N, P ve 
ar n n kontrole göre de i imi y llara 

ba l  olarak farkl  ekilde ortaya ç km t r. Her 
iki y l sonunda K yüksek, Na ve Ca içerikleri ise 
daha dü ük de erde tespit edilmi tir.

% 0.1 sitrik asit uygulamas  birinci ve 
ikinci y l sonunda N ve Mg içerigi y l baz nda 
kontrole göre farkl  ekilde de i im göstermi tir. 
Her iki deneme y l nda P, K ve Na yüksek, Ca 
içerikleri ise daha dü ük düzeyde tespit 
edilmi tir.

Makro besin elementleri içeriklerine ait 
bulgular, Korkmaz ve Yoka , (2006) taraf ndan 
nterdonat limon çe idinin yapraklar nda 

belirtilen de erler ile k yasland nda, her iki 
y lda N’un dü ük, P ve K’un benzer, Mg’un 
yüksek, Ca’un ilk y l benzer ikinci y l dü ük 
oldu u görülmü tür. 

Limon ve portakal dikkate al narak makro 
n s n r de erlerle ( 

Tuzcu vd., 1981 ) (N, P, K, Na, Ca ve Mg’a ait 
de erler s ras  ile %2.35, 0.19, 1.10, 0.44, 4.93 
ve 0.31)  kar la t r ld nda ara t rmadan elde 
edilen N, K, Ca ve Na’un dü ük; P’un benzer, 
Mg’un ise yüksek de erde bulundu u 
görülmekt
Fe, Zn, Mn ve Cu besin elementleri içerikleri

Uygulamalar n yaprak mikro besin 
elementleri üzerine etkisi ekil 7, 8, 9 ’da 

Birinci y lda uygulamalar n yaprak mikro 
besin elementleri miktarlar  üzerindeki etkisi, 
sadece Cu içeri i için istatistiki aç dan önemli 
farkl l k göstermi tir (p < 0.05). Buna göre % 
0.1 sitrik asit uygulamas  ve kontrolde 9.97 ppm 

ile en yüksek, amonyum sülfat uygulamas nda 
ise 7.80 ppm ile en dü ük de er bulunmu tur 
( ekil 10). Kükürt, jips, amonyum sülfa
0.05 sitrik asit uygulamalar  sonucu Cu kapsam  
kontrole göre dü ü  göstermi tir. Fe içeri i için 
en yüksek de er 99.33 ppm ile kontrolden, en 
dü ük de er ise 74.33 ppm ile kükürt 
uygulamas ndan elde edilmi tir. Zn için en 
yüksek de er 24.48 ppm ile kontrol, en dü ük 
de er ise 17.28 ppm ile % 0.05 sitrik asit 
uygulamas nda bulunmu tur. Mn içeri i için en 
yüksek de er 12.61 ppm ile kontrolden, en 
dü ük de er ise 9.95 ppm ile % 0.05 sitrik asit 
uygulamas nda tespit edilmi tir.

kinci y l uygulamalar  aras nda 
istatistiksel farkl l k bulunmam t r Fe için en 
yüksek de er 241.80 ppm ile kontrolden, en 
dü ük de er ise 190.50 ppm ile %0.05 sitrik asit 
uygulamas ndan elde edilmi tir. Zn içeri i 43.56 

s n rlar nda de i im göstermi tir. Mn için en 
yüksek de er (24.20 ppm) ve en dü ük de er 
(12.13 ppm) s ras  ile amonyum sülfat ve %0.05 
sitrik asit uygulamas nda bulunmu tur. En 
yüksek Cu içeri i 21.70 ppm ile kontrol, en 
dü ük Cu içeri i ise 16.77 ppm ile kükürt 

lamas nda tespit edilmi tir.
Kükürt uygulamalar  sonucunda her iki 

y lda Fe, Zn, Mn ve Cu mikro besin elementleri 
miktarlar  kontrole göre daha dü ük de erler 
vermi tir. 

Jips uygulamas n n yap ld  her iki y lda 
Mn içeri i kontrole göre art  gösterirken
Zn ve Cu içeri i ise dü ü  göstermi tir. 

Amonyum sülfat uygulamas n n birinci ve 
ikinci y lda Fe, Zn ve Cu miktarlar n  kontrole 
göre dü ürdü ü tespit edilmi tir. Mn miktar  
birinci y lda kontrole göre dü erken, ikinci y lda 
ise artm t r.

uygulamas , birinci ve ikinci y lda yaprak Fe, 
Zn, Mn ve Cu miktarlar n  kontrole göre 
dü ürmü tür. %0.1 sitrik asit uygulamas nda her 
iki y lda Fe ve Zn miktarlar  kontrole göre 
dü mü tür. Mn y llar itibari ile farkl l k 
gösterirken, Cu miktar  birinci y l kontrol ile 
ayn  ikinci y l ise daha dü ük de erde 
saptanm t r.  

Ara t rmadan elde edilen mikro element 
içeriklerine ait bulgular n, Korkmaz ve Yoka , 
(2006)’ n nterdonat limonu yapraklar  için 
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belirtilen verileri ile kar la t r ld nda, genel 
olarak, Fe ve Cu için dü ük, Mn ve Zn için ise,  
ilk y l dü ük ikinci y l benzer oldu u 
belirlenmi tir. 

Mikro elementlerle ilgili yap lan genel 
de erlendirmeye ait sonuçlar Tuzcu vd., 
(1981)’nin  çal malar ndaki veriler  (Fe, Zn, M
ve Cu ait de erler s ras  ile 82, 17, 16, 12 ppm) 
ile kar la t r ld nda Fe ve Zn elementlerinin 
yüksek, Mn ve Cu’ n ise benzer durum 
gösterdi i belirlenmi tir. 

Sonuç
Hemen hemen bütün türlerin 

yeti tiricili inde  oldu u gibi, limon 
yeti tiricili inde de topraktan al nan besin 
maddeleri üzerine toprak reaksiyonu önemli etki 
yapmaktad r. Toprak pH’s n n yüksek olmas  
durumunda baz  besin elementlerinin al n m  
engellenmektedir. Sonuçta dengeli 
beslenemeyen a açlar n geli imi yava lamakta, 
ürünün verim ve kalitesi dü mektedir. Özellikle 
pH’n n 8’den yüksek oldu u durumlarda, 
yeti tiricilik yap lmas  risk ta maktad r. Zira, 
pH de erinin 8’den yüksek oldu u durumlarda 
Fe, Zn, Mn ve Cu gibi mikro element noksanl  
yo un olarak görülmektedir. 
Ara t rman n yürütüldü ü bölgede toprak 
özellikleri turunçgiller için uygun olup yayg n 
bir yeti tiricilik yap lmakla beraber toprak kireç 
içeri i ve özellikle pH de erinin yüksek 
olmas n n ciddi sorunlara yol açt  
görülmektedir. Ayr ca bölgede sulama amac yla 

n lan farkl  kaynaklara ait sular n pH 
de erinin yüksek olu u da yeti tiricili i olumsuz 
yönde etkilemektedir. 
Planlanan projede,  yüksek pH de erinin 
dü ürülmesi ve a açlar n beslenme rejiminin 
iyile tirilmesi amac yla baz  toprak ve yaprak 
uygulamalar  yap lm t r. Yaprak besin 
elementleri kapsamlar  ile ilgili olarak; yaprak N 
ve K kapsam nda hafif yükselmeler görülmekle 

besin elementleri miktar n n kontrole göre 
azalma e iliminde olduklar  sonucuna 
var lm t r. 
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Muz Yeti tiricili inde Keçi Gübresinin Önemi

Mustafa anl türk , A k n Bahar
S.Ü.Silifke Ta ucu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tar m  Program

Özet
Ülkemizde tüketilen muzun ancak yar s  üretilebilmektedir. Özellikle Orta Akdeniz Bölgesi’nde muz 

yeti tiricili i co rafi ko ullar ve iklim artlar ndan dolay  s n rl  bir alanda yap lmaktad r. Anamur, Gazipa a, 
Alanya ve Bozyaz  yörelerinde muz seralar nda her sene dekara ortalama olarak 8 10 ton oran nda organik gübre 
kullan l r. Organik gübre olarak ise bölgeden temin edilen keçi gübresi y llard r tercih edilmektedir. Keçi gübresi 
su içeri inin az olmas ndan dolay  daha kolay olgunla makta ve ta nabilmektedir. Keçi gübresi do al gübre 
olmas  nedeni ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden iyi bir toprak düzenleyicisi olmas n n yan  s ra, içerik 
olarak birçok element ihtiva etmektedir. Keçi gübresi topra n s cakl n  yüksek tutarak hevenk olu umu ile 
derim aras ndaki süreyi azaltmakta, don riskini en aza indirmektedir. Toros Da lar nda özellikle bölge insan n n 
geçim kayna  olarak k l keçisi yeti tiricili i yap lmaktad r. Bu hayvanlar tamamen bölge alanlar nda organik 
olarak Akdeniz maki bitki örtüsü ile beslenmektedir. Bölgede günümüzde bir ton keçi gübresi ortalama 50 TL 
ücretle sat lmakta olup, gübreden y ll k olarak keçi yeti tiricilerin eline geçen toplam ücret ortalama 10 milyon 
TL. s n  bulmaktad r. Ayr ca bu keçi gübresinin toplama, olgunla t rma ve ta nmas n  sa layan tüccar ve 
nakliyecilerde bu gübreden fayda elde e

sera, muz,  keçi, gübre, ihtimar

Gazipasa, Alanya and greenhouses in the banana regions Bozyaz  per decare each year, on average, the rate of 8

Giri
Ülkemizde muz yeti tiricili inin 

yo unla t  alan Orta Akdeniz Bölgesinin 
güneyinde yer almakta olup, bu bölgede yüksek 
rak ml  yerlerde tar ma elveri li olamayan 
alanlarda ayr ca büyük miktarlarda keçi 
yeti tiricili i de yap lmaktad r. Muz 
yeti tiricili inde olgunla t r lm  keçi gübresi 
kullan larak, organik gübreleme ile verim ve 
kalite art  sa lanmakta, bunun yan nda keçi 

yeti tiricili inde ise keçi gübresi ile ayr ca gelir 

Hayvan gübreleri ve di er orga
tar msal at klar topra n organik maddesini 
kar layarak topraktaki üretkenlik durumunun 
devam n  sa larlar. Genelde hayvan 
yeti tiricili i çok miktarda at a neden olur. Bu 
at klar topra n fiziksel yap s n  düzeltirler, 

 için uygun 
ortam olu turur (Mishra  ve ark., 1989; 
Bhardwaj, 1995). Ah r gübresinin bitkilere 
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faydal  olabilmesi için olgunla t r lmas  
(ihtimar ), fermantasyona u ramas  gerekir. 
Böylelikle içersindeki hastal k etmenleri, 
zararl lar ve yabanc  ot tohumlar  tamamen yok 
edilmi  veya etkileri en az dü ürülmü  olur. 
Ayr ca gübrede dengeli bir besin maddesi içeri i 
elde edilmi  olur.

Uygulanan ah r gübresindeki azot miktar  
toprakta da azot miktar n  artt r r. Ah r 
gübrelerinin besin maddesi içeri i hayvan n 
ya na, yem ve beslenme durumuna, su 
tüketimine, cinsiyetine ve yap lan hayvanc l k 
türüne göre de i iklik gösterir (Azeez ve ark., 
2010). Kanatl  hayvanlar ve küçükba  hayvan 
gübreleri besin maddesi içeri i yönünden çok 
zengindir (Çizelge 1).  Küçükba  ha
gübreleri içersinde besin maddesi içeri i 
yönünden en zengin olan ise k l keçisi 
gübresidir. Keçi gübresinin ülkemizde en fazla 
kullan ld  alan muz yeti tiricili idir. Keçi 
gübresi besin maddesi içeri i fazla olmas , 
topra n fiziksel ve kimyasal yap s n  k sa 
sürede düzeltmesi, bitki kök bo az  s cakl n  
artt rmas , tuz, nematod ve yabanc  ot 
tohumunun az olmas  ve do al beslenen 
hayvanlardan elde edilmesinden dolay  tercih 

Keçi Yeti tiricili inin Ülkemizdeki Mevcut 

Keçi yeti tiricili i ülkemizde tamamen 
do a ve mera ko ullar nda yap lmakta olup, 
Akdeniz Bölgesinde Mersin, Antalya ve 
Adana’da, ayr ca Güney Ege’de yo unla m t r. 
Dünya toplam keçi üretimi 867.968.573 adettir. 
Türkiyede ise 5.593.561 adettir (Anonymous, 
2010b). Dünya genelinde keçi üretimi genelde 
daha çok az geli mi  ülkelerde yap lmaktad r. 
Bunun ba l ca sebepleri bu ülkelerde modern 
yerle im alanlar  ve sanayi bölgelerinin az 
olmas , beslenme ve i çilik girdilerinin az olmas  
eklinde s ralanabilir. Ülkemizde 1960’l

y llarda 25 milyon civar nda olan keçi say s  
2010 y l nda 6 milyona dü mü tür. Bunda keçi 
beslenmesinin yap labilece i alanlar n 
azalmas n n yan  s ra daha fazla gelir getiren i  
sahalar ndaki art n çok büyük etkisi vard r. 
Keçi yeti tiricili inin en büyük avantaj ndan 
birisi olan kötü çevre ko ullar na sahip da l k,  
k rsal alanlar n kullan m n n yan  s ra et, süt, k l, 
tiftik, deri, post, ba rsak, gübre gibi ürünleride 
de erlendirilir. Basit ucuz bar naklarda 

yeti tiricilik yap labilir ve istenilen z
paraya çevrilebilir (Anonymous, 2010a). Bu 
ürünlerden keçi gübresi Anamur, Gazipa a, 
Alanya, Bozyaz ’da bulunan muz seralar nda 
s kl kla kullan lmaktad r. Özellikle keçinin do al 
ortamda beslenmesi muz üreticilerinin bu 
gübreyi tercih etmesindeki en büyük sebeplerden 

Muz Yeti tiricili inin Ülkemizdeki Mevcut 

Muzun anavatan  Güney Çin, Hindistan 
ve Hindistan ile Avustralya aras nda kalan 
adalard r. Muz ülkemizde Anamur, Bozyaz , 
Alanya, Gazipa a ve çevresinde, Toros 
da lar n n korudu u mikroklimalarda, çok 
s n rl  alanlarda en çok k sa boylu Dwarf 

boylu Williams çe itleri ile yap lmaktad r. Muz 
bitkisi ülkemize ilk defa 1750 y llar nda M s r’la 
ilgisi olan zengin bir aile taraf ndan süs bitkisi 
olarak, M s r’dan Alanya’ya getirilmi tir. O 
y llarda daha çok süs bitkisi olarak yeti tirilen 
muzun meyve verdi inin görülmesi üzerine, 
1930'lu y llardan sonra meyvesi için ticari 
amaçla yeti tirilmeye ba lanm t r. Dünyadaki 
muz üretimi en fazla Asya k tas  ülkelerinde 
yap lmakta, bu k tay  s ras yla Güney Amerika, 

Avrupa ülkeleri izlemektedir. Dünya muz 
üretimi 2010 y l  FAO istatistiklerine göre 
4.843.595 ha alanda 95.595.965 ton’dur. 
Ülkemizde ise 43.338 da alan
ton’dur.
Muzun Gübrelenmesi

Kullan lacak olan organik keçi gübresi 
Toros Da lar n n yukar s ndaki (Gülnar, Mut, 
Erdemli, Silifke, Ermenek, Gazipa a, Anamur, 
Alanya)   k rsal alanlarda k l keçisi yeti tiricili i 
yapan yörelerden temin edilir. Bu gübre 2010 
y l  nakliye dahil bölgedeki sat  fiyat  traktör 
romorku 150 TL,  kamyonet kasas  750 TL, 
büyük kamyon kasas  ise 1600
ortalama olarak ise 1 ton olgunla m  keçi 
gübresi 50 TL fiyatla sat lmaktad r. Nakliyede 
araçlar n bal ks rt  denilen ekilde kasa üzeri 
iyice doldurulup, gübrenin üzerleri kapat larak 
ta nmas  gerçekle tirilmektedir. Büyükba  
hayvan gübreleri sindirim sisteminden dolay  
nematod ve yabanc  ot tohumlar  ya am n  
devam ettirdi i için ve olgunla t nda çevreye 
verdi i s cakl k az oldu undan tercih edilmez. 
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Kanatl  hayvan gübreleri besin maddesince 
zengindir, fakat tuzluluk sorunu vard r. K l 
keçileri Toros Da lar ndaki tamamen do al 
ortamda p rnal, sandal, kesme, de i ik me e 
türleri, defne gibi a açlarla beslenirler (
(Akgöz, 2010). Organik gübre muzlarda bak m 
zaman  ( ubat Mart aylar nda) ve k a girmeden 
(Kas m ay nda) verilmelidir. Onarma zaman  
verilen organik gübre mutlaka toprakla iyi bir 
ekilde kar t r lmal , k a girmeden verilen 

organik gübre ise toprak yüzeyine yorgan gibi 
serilmelidir. Ülkemizde dekara ortalama muz 
üretimi yap lan bölgede 8 ton kadar keçi gübresi 
kullan lmaktad r. Tropik bölgelerde ise organik 
gübre olarak keçi gübresi yerine muz bitki 
at klar  ve bunlardan elde edilen kompost 

n lmaktad r. Ülkemizde de muzda yalanc  
gövdeyi parçalayan makineler geli tirilerek, bu 
uygulama bahçelerde kullan lmaya ba lanm t r. 
Ticari gübre olarak ise dekara haftada 0,5 kg saf 

Taraklar n tamamen aç lmas  ile azot miktar  
haftada dekara 250 g olarak uygulan r. Ayr ca 
15 günde bir dekara 500 g magnezyum sülfat ve 
2 kg %15’lik kalsiyum fertigasyon metodu ile 
damlama sulamayla uygulan r.  Ayda bir defa 
humik asit içeren gübrelerden dekara 1 kg 

Kozak, 2003). Üretici 
artlar nda kapal  (örtü alt ) alanlarda, ortalama 

bitki ba na 8 kg gübre alan tenekeler ile 3
teneke keçi gübresi verilmekte olup, aç k alanda 
yap lan yeti tiricilikte ise, ortalama bitki ba na 

6 teneke keçi gübresi topra n üstüne dökülüp, 
serilir ve e it olarak da t lmaktad r ( ekil 2) 
(Akgün, 2010). Lahav (1975)  srail’de muzlarla 
yapt  bir çal mada 8 m
gübre uygulaman n oldukça yararl  oldu unu 
göstermi tir. Gübrenin büyük bir k sm  sulama 
çanaklar na toprakla kar t r larak verilmektedir. 
Geri kalan k sm  ise A ustos ve Aral k ay  
içersinde verilmektedir (Mendilcio lu ve 
Karaçal , 1980). Organik keçi gübresi toprak 
s cakl n  yüksek tutarak, salk m olu umundan 
hasada kadar geçen süreyi k saltmakta ve 
fidelerin k n so uktan zarar görmesini 

Muzun Gübrelenmesi
Türkiye’de gübre fiyatlar n n artmas  ve 

çevre kirlili i olu turmas ndan dolay  son 
zamanlarda tar msal at klar n biyogaz veya ah r 
gübresi olarak de erlendirilmesi i lemi artm t r 

(Kulcu ve Yaldiz, 2007). Ah r gübresinin 
olgunla mas  organik gübre kullan m  için 

parçalanmas  eklindedir (Negro ve ark., 1999). 

yan nda fiziksel ve biyolojik özelliklerine 
yapt  katk  bak m ndan da önemi büyüktür. 
Organik maddenin ayr mas  sonucu ortaya 
ç kan karbondioksit ve organik asitler, toprakta 
bulunan besin maddelerinin bitkiler taraf ndan 
al nabilir forma dönmesini sa lar. Ayr ca toprak 
s s n  bitki geli mesi aç s ndan daha uygun bir 

düzeyde tutar. A r bünyeli topraklar n 
havalanmas n  ve kolay i lenmesini sa lar. 
Havalanman n etkisi ile bitkinin kök sistemi iyi 
geli ir. Organik madde topraktaki fosfor 
miktar n  artt rd  gibi, mevcut fosfor
çözünürlülü ünü de artt rarak bitkiler taraf ndan 
al nabilir forma dönü türür. A r  fosfor 
gübrelenmesi verimi azaltma eklinde olumsuz 

mikroorganizmalar n ço alma ve aktiviteleri için 

ve havalanma gibi faktörleri uygun duruma 

Kullan lacak keçi gübresi mutlaka y n halinde 
bekletilerek çürümesi sa lanmal d r. çersindeki 
yabanc  ot tohumlar n n ölmesi, organik 
materyalin parçalanmas , ya
alabilece i hale gelmesi çürüme süresince 
gerçekle mektedir. Topra a serilen çürümü  
keçi gübresi bekletilmeden toprakla 
kar t r lmal d r. Dekara 8 ton olacak ekilde 
kullan lacak olan keçi gübresi yerden 1 m 
yükseklikte serilerek fümigasyona tutulmal d r. 
Kullan lacak gübre 3 4 ay önceden al narak 
tuzlulu a kar  1 2 defa y kanmal d r. Y n tam 
olarak olgunla t r lmazsa nematod, yabanc  ot 
tohumu bula mas  söz konusudur (Kozak, 2003). 
Ba lang çta koyu ye il, siyah renkte, nemli 
görünü te, yap kan halde olan keçi gübresi 
olgunla maya ba lamas yla koyu sar  renk 
alarak, taneler birbirinden ayr l r ve kuru bir 
görünüm al r (Akgöz, 2010). Olgunla ma 
s ras nda y n içersindeki patojen olmayan 

2004). Yanma s ras nda s cakl n 65 C
kadar ç kar lmas na müsade edilmeli, bu 
s cakl n üstüne y n içersindeki s cakl n 
ç kmamas  için olgunla t rma an nda 3
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aktarma yap lmal d r. Böylelikle içersindeki 
olgunla ma s ras nda meydana gelen amonyak 
gaz  d ar  at lm  olur. 

Kompost olu umunu kontrol eden ana 
etmenler çevresel özellikler (s cakl k, nem 
içeri i, pH ve havalanma) ve kompostu 
olu turacak olan maddenin özellikleridir (C/N 
oran , tanecik çap , besin içeri i ve serbest hava 
miktar ) (Diaz ve ark., 2002; Kulcu ve Yaldiz, 
2004). Keçi gübresi kompost olu umu s ras nda 
çok fazla azot içerdi i için azot kayna  olarak 
kullan labilir. Keçi gübresi dü ük C/N oran  ve 
serbest hava miktar  nedeniyle tek ba na 
olgunla t r lmaz. Bu konuda Kulcu ve Yaldiz 
(2007) yapt klar  çal mada bu day saman n  
karbon kayna  olarak, çam kozala n  ise hacim 
kazand rmak ve y n  kabartmak için 
kullanm lard r. Bu çal mayla kompost 
olu umunda optimum keçi gübresi %45, bu
saman  % 45 ve çam kozala  miktar  %10 
olarak bulunmu  ve optimum serbest hava 
miktar  ise %32.8 olarak tespit edilmi tir.

gübrelerindeki azot miktar n  ara t rd klar  bir 
çal mada kümes hayvanlar , s r ve keçi 
übrelerini 120 gün süreyle çürütmü lerdir. 

Sonuçta s r ve keçi gübresindeki azot al nabilir 
forma gelmesine ra men, kümes 
hayvanlar ndaki azot çürümeye yeni ba lam t r. 

30 gün aras  h zl  azot olu umu ba lam  olup, 
55. günler aras  sabit seviyede azot olu umu 

sözkonusudur. 70 90. günler aras  normal bir 
ekilde, 120. günde ise çok keskin bir ekilde 

azot kayb  oldu unu tespit etmi lerdir. Toprak 
solucanlar  gübre içersinde fiziksel/mekanik ve 

gübrenin kar t r lmas n  ve ufalanmas n  
sa layarak biyokimyasal de i imlerin 
h zlanmas n  artt r r. Sonuçta bu solucanlar 
gübrede fermantasyonu sa laralar ve küçülerek 
gübre içinde ölürler (Ndegwa  ve ark., 1999). 
Keçi ve s r gübreleri ile yap lan bir çal mada, 
Eisenia foetida türü toprak solucanlar yla 5 hafta 
süre ile ah r gübresinin olgunla t r lmas  için  
uygulama yap lm t r. Sonuçta keçi gübresindeki 
toplam C, N ve K miktarlar  s r gübresine göre 
daha fazla olmu tur. S r gübresi ise toplamda 
keçi gübresine göre daha fazla azot içermesine 
ra men, taze gübrede bu oran her iki gübrede de 
en fazla oranda bulunmu tur. 5 haftal k solucan 
denemesinde s r gübresindeki solucan miktar  

keçi gübresine göre daha fazla oranda tespit 
edilmi tir (Loh ve ark., 2005).

z seralar nda uzun y llar boyunca 
yeti tiricilikten dolay  toprakta yorgunluk 
meydana gelmekte, hastal k ve zararl  
yo unlu u artmaktad r. Ya tan 
yararlanamama, muzun ömrünün uzun olmas , 
bitki at klar n n ortamdan uzakla t r lmas , 
yüksek s cakl k, organik maddelerin azalmas na 
neden olmaktad r. Bunun için sera topra n n her 

(Sevgican, 1989). Keçi gübresi ile topra n 
organik içeri i uzun süre korundu u için 
topra n de i tirilmesinin önüne geçilmi  olur. 
Uzun süre mineral gübre kullan m  tar mda 
organik gübrenin kullan m n n azalmas na neden 
olmu tur. Bunun sonucunda ürün kalitesi 
dü mü , bitkilerin hastal k ve zararl lara 
dayan m  azalm t r. Sonuç olarak daha fazla 
tar msal mücadele ilac  kullan lm t r. Böylec
y ldan y la daha fazla gübre ve daha fazla ilaç 
k s r döngüsüne girilmi tir (Çolak, 1994).

Sonuç
Tam yanmam  gübrenin hemen kullan m  

taze ürünlere hayvanlardan geçen  patojenlerin 
bula ma riskini artt racakt r 
1997). Gübrenin iyi yanmamas  sonucu, içinde 
bulunan yabanc  ot tohumlar , nematodlar, 
larvalar, böcekler, hastal k etmenleri ve tuz, 
bahçe içine ta nacakt r. Özellikle son y llarda 
bilinçsizce gübreleme, ilaç ve hormon kullan m  
nedeniyle hem çevre hem de insan sa l  büyük 

like alt ndad r. Muzda yaprak ve toprak 
analizleri yapt r larak gübreleme program  
olu turulmal d r. Bunun içinde muz yeti tiricili i 
yap lan bölgede yeterli teknik elemana sahip 
donan ml  laboratuarlar kurulmal d r. 
yeti tiricili inde sadece do al ko
ya ayan keçilerden elde edilen gübreler 
kullan lmal , besi hayvanlar n n ise ilaç, hormon 
ve tek yönlü beslendikleri için gübreleri tercih 
edilmemelidir. Bunun için de gübre güvenilir ve 
uzun süre bu i i yapan hayvanc l kla u ra an 
ki ilerden al nmal d r. Keçi gübresi ço u zaman 
yayla bölgelerinde hayvanc l k yapan 
üreticilerden toplanarak yol kenarlar  gibi 
korumas z alanlarda 3 5 m yüksekli inde büyük 
y nlar yap lmakta ve bekletilmektedir. Bu 
y nlar n aras na hava girmedi i için gübrenin 
çürümesi tam olarak gerçekle meden sat a 
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sunulabilmektedir. Bu y nlar n 1 m yüksekli i 
geçmemesi ve çürüme s ras nda birkaç defa 
gübrenin aktar lmas  gerekmektedir ( ekil 3). 
Ayr ca iyi bir olgunla ma için kimyasal 
fumigantlar yerine plastik alt nda solariza
uygulamas  yap lmal d r.  Günümüzde 
ülkemizde de büyük süt ve et i letmeleri elde 
ettikleri gübreleri buharla büyük mekanik 
kar t r c larla kar t rarak dezenfekte etmekte 
böylelikle gübrede hem olgunla ma hem de 
hastal k, zararl  ve yabanc  ot kontrolü 
sa lanmaktad r. Keçi gübresinin 
olgunla t r lmas  için bu i  kolu ile u ra anlar 
büyük i letmelerde s r gübresi için 
kullan lmaya ba lanan modern sterilizasyon, 

kar t rma 
ekipmanlar n  sat n alarak kullanmalar  
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Hayvansal gübrelerin kimyasal içerikleri (Azeez ve Van Averbake, 2010).
çerik Kümes 

Hayvan
S r Keçi

Kül

Çizelge 2. Baz  ülkelerdeki keçi say lar  (Anonymous, 2010b).
Ülkeler Keçi  Say s  (ad
Çin

Mo olistan

Çad
Güney Afrika

Türkiye



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa

Çizelge 3. Türkiye y llara göre keçi üretimi (Anonymous, 2010a).
Y llar Keçi Say s  (adet)

Çizelge 4. Türkiye muz üretim miktar  (Anonymous, 2010b).
Y llar Üretim Miktar  (ton)

ekil 1. Keçi beslenmesinde kullan lan kesme, p rnal, me e ve sandal a açlar .

ekil 2. Muzun gübrelenmesi.
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ekil 3. Keçi gübresi y n .
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Farkl Anaçlar Üzerine A l  Kütahya Vi nesine Ait Meyvelerin Organik Asit ve 
Fenolik Bile ik çeriklerinin HPLC le Belirlenmesi

Müttalip Gündo du , Ferhad Murado lu , Hüdai Y lmaz , Koray Özrenk
Yüzüncü Y l üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Ahievran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Yap lan bu çal ma, Ku  kiraz  (Mazard) ve Mahlep anaçlar  üzerine a l  Kütahya vi nesine ait 

meyvelerin baz  kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amac yla yap lm t r. Ara t rmada organik asitler ve fenolik 
bile ikler HPLC cihaz  kullan larak tespit edilmi tir. Ara t rmada prunus avium L (ku  kiraz .) ve prunus mahlep
L. üzerine a l  Kütahya vi nesine ait meyve sular n n organik asit içeriklerine bak ld nda s ras yla sitrik asit 
miktar  1.795 1.642 g/l, malik asit miktar  21.195 18.76 g/l, süksinik asit miktar  4.407
miktar  0.035 0.032 g/l aras nda de i ti i belirlenmi tir. Fenolik bile ik içeriklerine bak ld nda s ras yla gallik 
asit miktar  0.366 0.320 g/l, kate in miktar  4.802 4.951 g/l, klorojenik miktar  0.114
miktar  0.059 kumarik asit miktar  0.027 0.021 g/l, ferulik asit miktar  0.411
asit miktar  0.081 0.035 g/l, phloridzin miktar  0.091 0.038 g/l, protokate uik asit miktar  0.105
rutin miktar  0.160 0.042 g/l aras nda de i ti i belirlenmi tir. Ara t rmada organik asitlerden malik asittin di er 

erden daha yüksek oldu u ve vi nenin hakim organik asidi oldu u görülmü tür. Fenolik 
bile iklerden kate in miktar n n di er fenolik bile iklerden daha yüksek oldu u tespit edilmi tir. Kullan lan 
anaçlar n organik asit ve fenolik bile iklerin içerikleri üzerine etkili oldu u görülmü tür. Ku  kiraz  anac  üzerine 
a l  Kütahya vi nesinin meyvelerinin organik asit içeriklerinin Mahlep anac na göre daha yüksek oldu u 
belirlenmi tir. Fenolik bile iklerde ise bu durumun de i ti i, baz lar n n yüksek baz lar n n ise dü ük oldu u 
tespit edilmi tir. 

: vi ne, anaç, organik asitler, fenolik bile ikler, HPLC

Determination of Organic acid and Phenolic Compounds by HPLC in cv. Kütahya Sour 

carried out to determine the some chemical fruit properties of cv. Kütahya sour cherry 
Prunus avium L. Mazard (Ku  kiraz ) and prunus mahlep

Giri
Vi ne (Prunus cerasus L.) l man iklim 

meyve türleri aras nda yer alan ve kullan m 
alan n geni  olmas  sebebiyle son y llarda 

popülaritesi artan bir meyve türüdür. Dünya 
vi ne üretimi FAO’nun en son verilerine göre 
1.317.609 ton dur. Bu üretimde Türkiye 192.705 

nla ilk s rada yer al rken, Polonya 189.220 
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tonla ikinci ve Rusya 170.000 tonla üçüncü 
s rada yer almaktad r (Anonim, 2011a). 
Ülkemizin vi ne yeti tiricili i aç s ndan uygun 
iklim yap s na sahip olmas  ve bu meyve 
türünün anavatanlar  aras nda yer almas  b
durumun bir göstergesidir. Ülkemizde vi ne 
üretimi 44.534 tonla en çok Afyon ilinde, bunu 
s ras yla Konya (30.257 ton) ve Ankara (29.424 
ton) illeri takip etmektedir. Ara t rman n 
yap ld  Van ilinin üretimi ise 121 ton olup 
vi ne üretiminde il baz ndaki s ralamada 
ortalarda yer almaktad r (Anonim, 2011b).
Bu meyve türü üzerinde son y llarda yap lan 
çal malar sonucunda özellikle içerdi i fenolik 
maddeler bak m ndan insan sa l  ve 
beslenmesinde birçok olumlu etkisinin oldu u 
ortaya konulmu tur. Ara t r
olu an kas hasarlar n n iyile tirilmesinde, 
antineurodegenerative aktivitesinin olmas  ve 
kolon kanseri hücrelerinin yay lmas n n 
engellenmesinde olumlu etki olu turdu u 
bildirilmi tir (Connolly ve ark., 2006; Kim ve 

Meyvelerin organik asit içerikleri çe ide 
ba l  olarak de i iklik göstermektedir. Organik 
asitlerin miktar  asit eker dengesine ba l  
olarak tat üzerinde etkili olmaktad r. Meyve ve 
sebzelerde organik asitler ço unlukla s
halde, tuz, ester, glikozit gibi de i ik bile ikler 
olu turmu  durumda bulundu u bildirilmektedir 
(Cemero lu ve Acar, 1986; Savran, 1999). 

büyük h zla okside olduklar ndan vücutta 
zlar  alkali etkiye 

sahip olduklar ndan diyette önemli etkiye 

Van bölgesinde yap lan bu ara t rmada ku  
kiraz  ve idris (Prunus mahlep) anac  üzerinde 
a l  Kütahya vi ne çe idine ait meyve sular n n 
baz  biyokimyasal içerikleri belirlenmi tir. 
Kullan lan bu farkl  iki anac n özelliklerinin 
farkl  olmas  üphesiz meyve kalitesi üzerinde 
de farkl l klar olu turacakt r. Nitekim idris 
anaçlar  alçaktan a land  için daha küçük 
anaçlar olu turur. Kireçli ve kurak 
uyum sa lar. Ancak nemli ve a r topraklara 
kar  hassast r. Ku  kiraz  anac  ise dikine ve 
kuvvetli büyür, büyük taç yapar. Kirece 
mukavemeti azd r, geçirgen ve derin topraklarda 
daha iyi geli ir. Dolay s yla yap lan bu 
çal mada anaç özelliklerinin Kütahya vi nesine 

ait meyvelerin organik asit ve fenolik bile ik 
içerikleri üzerindeki etkilerinin ara t r lmas  
amaçlanm t r. Bu meyve türü üzerinde bu güne 
kadar yap lan çal malar daha çok seleksiyon ve 
pomolojik çal malard r. Meyve kalitesi
art r lmas  ve anaçlar üzerinde yap lan 
çal malar n te vik edilmesi aç s ndan yap lan bu 
çal ma önem arz etmektedir. Bu tür çal malar 
kaliteli ve etkin bir vi ne üretimine katk  
sa layaca  gibi insan sa l  ve 
beslenmesindeki öneminin de ortaya ko
bu meyve türüne olan ilgiye daha da art raca  
dü ünülmektedir.

Materyal ve Yöntem
Bitki örnekleri

Ara t rman n yap ld  bölgede Kütahya 
vi ne çe idi ku  kiraz  ve idris üzerine a l  olup 
s ra aras  ve s ra üzeri mesafeler 4x4 m dir. 
Yap lan çal mada meyveler hasat olgunlu una 
geldi i dönemde çe idi homojen bir ekilde 

örne i toplanm t r
Meyvelerin bozulmalar n  ve olu abilecek 
kay plar n  önlemek amac yla analiz i lemlerine 
hemen ba lan lm t r. Bu esnada meyve 
örnekler ’de muhafaza edilmi tir. 

Organik asit analizlerinde kullan lan 
standartlar (sitrik, malik asit, süksinik asit ve 

) Sigma firmas ndan (St. Louis, MO, 
ABD), kromotografik safl ktaki H
Merck firmas n
edilmi tir. Standartlar n ve örneklerin 
haz rlanmas nda Milli
ABD) kullan lm t r. Organik asitlerin 

taraf ndan verilen metot modifiye edilerek 
kullan lm t r. Elde edilen vi ne örnekleri 
s k larak meyve sular  santrifüj tüplerine 
aktar lm t r. Bu örnekler üzerine 10 ml 0.009 N 

eklenmi  ve homojen hale getirilmi tir 

sonra çalkalay c  (Heidolph Unimax 1010, 
y) üzerinde 1 saat kar mas  sa lanm  

ve 15 dakika 15000 rpm’de santrifüjlenmi tir. 
Santrifüjde ayr lan sulu k s m önce kaba filtre 
kâ d ndan, daha sonra iki kez 0.45 m 

kartu undan geçirilmi tir. 
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taraf ndan verilen yöntem kullan larak HPLC 
cihaz nda (Agilent HPLC 1100 series G 1322 A, 
Almanya) analize tabi tutulmu tur. HPLC 

CA, ABD), kullan lm  ve cihaz Agilent paket 
program içeren bilgisayarla kumanda edilmi tir. 
Sistemdeki detektör 214 ve 280 nm dalga 
boylar na ayarlanm t r. Çal mada mobil faz 
olarak 0.45 m membran filtreden geçirilen 

kullan lm t r. 
Fenolik bile iklerin belirlenmesi

Ara t rmada gallik asit, protokate uik asit, 
kate in,

fenolik bile ikleri as ndan (St. Louis, 
MO, ABD) al nm t r Fenolik bile iklerin 
HPLC ile ayr lmas nda Rodriguez
ark. (2001) taraf ndan belirlenen yöntem 
kullan ld . Elde edilen vi ne sular  1:1 oran nda 
distile su ile suland r ld  ve 15 dk. 15000 rpm’de 
santrifüj edildi. Daha sonra üstte kalan k s m 
0.45 m millipor filtrelerle filtre edildi ve
HPLC’ye enjekte edildi. Kromotografik ay r m, 

DAD dedektörü (Agilent. USA) ve 250*4.6 mm, 
4 m ODS kolon (HiChrom, USA) kullan la
gerçekle tirildi. Mobil faz olarak çözücü A 

su (10:2:88), Çözücü B 
su (90:2:8) kullan ld . 

Ay r m 254 ve 280 nm de gerçekle tirildi ve ak  
h z  1mL/dk, enjeksiyon hacmi 20 L olarak 

ma 
Van yöresinde yap lan bu çal mada, farkl  

iki anac n (ku  kiraz  ve idris anaçlar ) Kütahya 
vi nesine ait meyve sular n n biyokimyasal 
de i imleri üzerine etkisi incelenmi tir. 
Ara t rmada meyve sular n n organik asit 
içeriklerine bak ld nda; sitr
asidin, süksinik asidin ve fumarik asidin ku  
kiraz  anac  üzerinde yeti tirilen meyvelerde 
daha yüksek ç kt  tespit edilmi tir (Çizelge 1). 
Bonerz ve ark. (2007)’n n yapm  oldu u 
ara t rmada vi ne meyve suyunun malik asit 
içeri i 22.7 g/l ve sitrik asit içeri 0.09 g/l olarak 
tespit edildi i bildirilmi tir. Vi ne üzerine bu 
güne kadar organik asitler üzerine yap lan 
çal malar s n rl  say dad r. Bu yüzden bu meyve 
türüne benzeyen kiraz üzerine yap lan 

ara t rmalar bak ld nda; 13 kiraz çe idi 
incelenmi , bunlar n malik asit düzeyleri 3.53
8.12 g/kg, sitrik asit düzeyleri 0.11
fumarik asit düzeylerinin 0.97
aras nda de i ti i bildirilmi tir (Usenik ve ark., 
2008). Bu bulgularla yapt m z çal mada elde 
etti imiz sonuçlar n paralellik gösterdi i 
görülmektedir. Organik asitlerin kendi 
aralar ndaki da l mlar na bak ld nda malik 
asidin hakim organik asit oldu u görülmü tür. 
Anaçlar dikkate al nd nda organik asit 
da l m nda olu an farkl l k anaçlar n farkl  

oji ve fizyolojik yap ya sahip 
olmalar ndan kaynakland  dü ünülmektedir. 
Nitekim ku  kiraz  anac  idris anac na göre daha 
kuvvetli büyüyen ve kök yap s  daha derinlere 
ula abilmektedir. Bu durumda ku  kiraz  anac  
kullan ld nda a açlar n taç yüksekli i
fazla olmakta, yaprak say s  fazlala makta ve 
bunlar n do al sonucu olarak fotosentez 
artmaktad r. Fotosentezin artmas na ba l  olarak 
meyvelerde olu an organik asitlerin 
da l mlar nda da farkl l k beklenen bir 
sonuçtur. Yap lan bu çal mada organik
içeri i bak m ndan anaçlar aras nda olu an 
farkl l k sadece anaç özelliklerine ba l  
olmad , meyve hasad , muhafazas  ve analiz 
i lemleri esnas nda her ne kadar organik asitlerin 
kayb  minimuma indirilse de bu durumun 
tamamen önlenemedi i unutulmamal d r. 
Dolay s yla meyvelerin fizyolojisinde olan 
de i imler ve reaksiyonlar organik asit içeri ini 
etkilemektedir. Bunun yan nda incelenen 
çe itlerin ve tiplerin organik asit içeriklerine 
çe it özelli i ve çevresel faktörlerde etkili 

Poyrazo lu ve Ark., 2002).
Yap lan ara t rmada fenolik bile iklere 
bak ld nda gallik asit, klorojenik asit, ferulik 
asit, protokate uik asit ve rutin ku  kiraz  anac  
üzerinde yeti tirilen vi ne meyvelerinde daha 
yüksek ç karken, buna kar n kate in, siringik, p

kumarik ve phloridzin ise idris anac  
üzerinde yeti tirilen meyvelerde daha yüksek 
ç kt  tespit edilmi tir (Çizelge 2 ve 3). Vi ne 
meyvelerinin fenolik bile ik içeri ine 
bak ld nda kate in miktar n n di er fenoli
bile iklerden daha yüksek oldu u görülmü tür. 
Chaovanal k t ve Wrolstad (2004)’ n yapm  
oldu u çal mada vi nenin meyve eti k sm nda 
klorojenik asit miktar  56.8 mg/100g ve 
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epikate in miktar  8.29 mg/100g olarak tespit 
etmi lerdir. Yap lan di er bir çal mada vi ne 
yapraklar n n fenolik bile ik içerikleri tespit 
edilmi tir. Ara t rmada kuru a rl k cinsinden 
klorojenik asit miktar  3.792 mg/g, ferulik asit 
miktar  0.056 mg/g, gallik asit miktar  0.688 

kumarik asit miktar  0.046 mg/g 
it edildi i bildirilmi tir (Chrzanowski 

K m ve ark., (2005)’n n yapm  
oldu u ara t rmada Danuble, Balaton, 
Schattenmorelle, Sumadinka vi ne çe itlerine ait 

kumarik asit içeri i s ras yla 0.89 

mg/100g ve klorojenik asit içeri i s ras yla 0.58 

mg/100g olarak tespit etmi lerdir. Van yöresinde 
yap lan bu ara t rmada elde edilen bulgularla 
literatür de erlerinin birbirlerine uyum 
gösterdi i görülmü tür. Fenolik bile ikler 
özellikle meyve suyu i leme endüstrisinde 
büyük öneme sahiptirler. Ürünlerin lezzetinin 
olu mas nda, özellikle a zda buruk bir tad n 

özgü renklerinin olu mas n  
sa lamaktad r. Bunun yan nda polifenoloksidaz 

meyve ve sebzelerden elde edilen ürünlerin 
esmerle mesine neden olabil
suyu i leme endüstrisinde önemli bir etkiye 

hip olan fenolik bile ikler meyve sular  ve 
arap gibi içeceklerin bulanmalar nda, tortu 

olu turmalar nda da etkilidirler. (Cemero lu ve 

Sonuç
Yap lan bu ara t rmada kullan lan 

anaçlara ba l  olarak vi ne meyvelerinin organik 
bile ik içeri inin de i ti i 

belirlenmi tir. Özellikle ku  kiraz  anac  
üzerinde a l  vi ne meyvelerinin organik asit 
içeri inin idris anac na göre daha yüksek olmas  
dikkat çekmektedir. Fenolik bile ik içeri ine 
bak ld nda durumun tam olarak belirgin 
lmad , baz  fenoliklerin idris anc  üzerinde 

yeti tirilen meyvelerde daha yüksek ç kt  
baz lar n n ise daha dü ük ç kt  görülmü tür. 
Van bölgesinde yap lan bu ara t rma, anaçlar n 
meyve içeri ini etkiledi i, özellikle meyve suyu 
i leme endüstrisi aç s ndan anaç kullan m n n 
önemini ortaya koymaktad r. Ayr ca vi ne 

üzerinde yap lan bu tür çal malar s n rl  
oldu undan, bu ara t rma ileriki y llarda 
yap lacak olan çal malara k tutmas  aç s ndan 
da önem arz etmektedir.
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leme Teknolojisi. G da Teknolojisi Derne i, 
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Cemero lu, B., Yemenicio lu, A., Özkan, M., 2004. 
Meyve ve Sebzelerin Bile imi, 1. Meyve ve 
Sebze leme Teknolojisi (Editör: B. 
Cemero lu), 2. Ba kent Kli e Matbaac l k, 1, 

Chaovanal k t, A., Wrolstad, R.E., 2004. 

Sc ence, 69: 73

–

–
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Da l m  (yüksek lisans tezi). AÜ, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara.

Schob nger, U., 1988. Meyve ve Sebze Üretim 
Teknolojisi. Çeviren: J.Acar. H.Ü. Bas mevi, 

–

–

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Farkl  anaçlar üzerine a l  Kütahya vi nesine ait meyvelerin organik asit içerikleri (g/l)
Anaçlar Süksinik asit
Ku  kiraz 1.795 ± 0.067 95 ± 0.229 4.407 ± 0.103 0.035 ± 0.000
dris 1.642 ± 0.037 18.760 ± 0.322 2.404 ± 0.083 0.032 ± 0.000

Çizelge 2. Farkl  anaçlar üzerine a l  Kütahya vi nesine ait meyvelerin fenolik bile ik içerikleri (g/l)
Anaçlar Kate in

Ku  kiraz 0.366 ± 0.001 4.802 ± 0.051 0.114 ± 0.002 0.056 ± 0.000 0.021 ± 0.000

dris 0.320 ± 0.007 4.951 ± 0.058 0.103 ± 0.002 0.059 ± 0.000 0.027 ± 0.000

Çizelge 3. Çizelge 2’nin devam  (g/l).
Anaçlar Protokate uik asit

Ku  kiraz 0.411 ± 0.002 0.035 ± 0.000 0.038 ± 0.000 0.105 ± 0.002 0.160 ± 0.004

dris 0.334 ± 0.001 0.081 ± 0.000 0.091 ± 0.000 0.063 ± 0.000 0.042 ± 0.000
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Kontrollü Melezleme Yoluyla Ate  Yan kl  (Erwinia amylovora) Hastal na 
Kar  Dayan kl  Yeni Armut Çe itlerinin Geli tirilmesi: lk Meyve Gözlemleri

Gökhan Öztürk , Esin Bas m , Hüseyin Bas m , Ö. Faruk Karamürsel
sa Eren , Mesut çi , Emel Kaçal
Meyvecilik Ara t rma stasyonu E irdir
Akdeniz Üniversitesi, Korkuteli Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel Üretim Program
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Özet
Bu çal ma, melezleme yolu ile Ate  Yan kl ’na dayan kl  armut çe itlerinin geli tirilmesi amac  ile 

2004 y l nda, E irdir Bahçe Kültürleri Ara t rma Enstitüsü (Meyvecilik Ara t rma stasyonu) ve Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü i birli i ile ba lat lm t r. 2006 ile 2008 y llar  aras nda 
toplam 11 farkl  kombinasyonda, 35.262 çiçek emaskule edilerek tozlanm  ve bu tozlamalardan 4.327 adet 
meyve 18.959 adet tohum elde edilmi tir. Bu tohumlardan meydana gelen 10.250 adet bitkinin yakla k % 
41.59’u Ate  Yan kl  testlemelerini geçerek meyve de erlendirmeleri için araziye aktar lm t r. 
2010 y l nda, ate  yan kl na dayan kl  armut genotipleri içinde toplam 125 tipte meyve gözlenmi tir. 2011 
y l nda ise 385 adet genotipte meyve meydana gelmi tir. Meyve görülen genotiplerde, Ate  Yan kl na 
dayan kl l k testlerinin tamamlanmas ndan sonra, bir sonraki a ama için uygun görülen hatlar, OHxF 333 ve 
Quince C anaçlar na a lanarak “ leri Düzey Gözlem” bahçeleri tesis edilecektir. 

armut, ate  yan kl , dayan kl l k slah , melezleme

This study was started with collaboration E irdir Horticultural Research Institute and Mediterranean 
Erwinia amylovora 

able genotypes for next stage will be planted to “High Level Observation” orchard by grafted on 

Giri
Erwinia amylovora’ n n neden oldu u 

Ate  Yan kl  hastal , 200 bitki türünden 
Rosaceae familyas n n 40 türünde 
görülmektedir. Etmen Cotoneaster, Crateageus, 
Cydonia, Malus, Pyrus, Pyracantha, Sorbus
Stranvaesia gibi 8 türde önemli zararlanmalar 
olu turmaktad r. Meyvelerde ise meyve tekstürü 

meydana getirdi i deformasyonla 
önemli ekonomik kay plar meydana 

Ate  Yan kl  dünyada yakla k iki 
as rl k geçmi i olan bir hastal kt r. 18. yüzy lda 

ate  yan kl n n nedeni olarak böcek ve fungus 
olmak üzere iki teori geli mi , ancak 1882’de 
BURRILL taraf ndan patojenin ilk bakteriyel 
tan mlamas  yap larak Micrococcus amylovorus
olarak isimlendirilmi tir. Nomenklatürde 
Bacillus amylovorus Bacterium 
amylovorus Bacterium 
amylovorum
etmene en son 1920’de WINSLOW ve ark., 
taraf ndan Erwinia cinsi içinde yer verilerek 
Erwinia amylovora ismi verilmi tir (Van der 
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Elma, armut ve di er Rosaceae
familyas n  etkileyen en önemli hastal klardan 
olan ate  yan kl  ilk olarak 1780 y l nda New 
York’da Hudson vadisinde tespit edilmi  ve 
buradan dünyadaki 3 bölgeye ta nm t r. 1993 
y l na kadar 31 ülkede ortaya ç km t r (Van der 

Türkiye’de Ate  Yan kl  ilk olarak 1985 
y l nda Sultanda /Afyon’da bir armut 
bahçesinde tespit edilmi tir (Öktem ve 
Benlio lu, 1988). 1986 ve 1987 y l nda olan 
iddetli enfeksiyon sonucunda ise armut a açlar  

ciddi ekilde zarar görmü tür görmü tür (Momol 
ve ark., 1992). Bu sebeple, Türkiye’de aci
ate  yan kl na dayan kl  hatlar n tespit edilmesi 
bir zorunluluk haline gelmi tir. 

Ate  yan kl  hastal n n 1882’de 
tan mlanmas ndan günümüze kadar mücadele 
çal malar  yo un bir ekilde yürütülmektedir. 

Hastal k, baz  y llarda yüksek epidemi 
parak çok ciddi ekonomik kay plar meydana 

getirmi tir. Örne in; 1998 y l nda Yeni Zellanda 
ve talya’da (Vanneste, 2000), 1997 y l nda 
Melbourn/Avustralya’da (Rodini ve ark., 2006), 
1996 y l nda Macaristan’da (Nemeth, 1999), 
1986 ile 2004 y llar  aras nda Norveç’te (Sletten 
ve Rafoss, 2006) iddetli enfeksiyonlar n oldu u 
bildirilmi tir. 

Ate  Yan kl n n özellikle baz  y llarda 
çok y k c  olabilmesi yan nda, ticari armut 
çe itlerinin ço unun bu hastal a kar  hassas 
olmas , mücadelesinin zor ve pahal  olmas , u 
ana kadar etkili ve kal c  bir çözüm 
bulunamamas  (Bas m, 1999), antibiyotik 
kullan m  ile baz  zamanlarda etmenle 
mücadelede ba ar  sa lansa da, zamanla 
dayan kl  biyotiplerin olu umuna zemin 
haz rlad  ve insan sa l  aç s ndan pek çok 

sonuçlar ortaya ç kard  (Moller ve 
ark., 1981) vurgulanmaktad r. Ayr ca, organik 
yeti tiricili in öne ç kmas  ile dayan kl  çe it ve 
anaç kullan m , hastal n kontrolünde birinci 
derecede önem kazanmaktad r. Bu noktadan 
hareketle, ate  yan kl na dayan kl  çe it 
slah n n üzerinde durulmas  gerekti ine dikkat 

çekilmektedir (Layne ve Quamme, 1975). 
Ate  Yan kl na dayan kl l k 

mekanizmas n n karma k bir olay olmas  ve çok 
gen ile idare edilen poligenik bir özellik 
göstermesi (Layne ve ark., 1968) nedeniyle slah 
çal malar nda genellikle “kontrollü 

melezlemeler” kullan lmaktad r (Bell ve ark., 

Dünya’da uzun y llard r yap lan 
çal malar sonucunda çok az say da dayan kl  
çe it geli tirilebilmi tir ve bunlar n kalite 
özellikleri üzerindeki çal m

Ülkemizde Ate  Yan kl ’na dayan kl  
çe it slah  üzerine çal malar s n rl  say dad r. 

çe itler üzerinde dayan kl l k durumlar  
belirlenmeye çal lm t r. Yap lan bu tür 
çal mal Erwinia amylovora
straini kullan ld  ya da do al enfeksiyonla 
seleksiyonlar n yap ld  görülmektedir. Bu tür 
dayan kl l k çal malar nda patojen bakterinin 
mevcut tüm farkl  genotiplerinin kullan lmas  
elde edilen dayan kl l n n güvenilirli i 
bak m ndan önem ta maktad r. Evrenoso lu ve 

2009 y llar  aras nda Ege 
Üniversitesi Ödemi  Meslek Yüksek Okulu ve 
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Ara t rma Enstitüsü’nde armutta melezleme 
slah  ile Ate  Yan kl na dayan kl  armut 

çe itleri geli tirmek için çal ma ba latm lar ve 
elde edilen bu genotiplerde, do al ko ullarda 
Ate  Yan kl  enfeksiyon oranlar n  tespit 
etmi lerdir.

Çal mam zda, Ate  Yan kl  hastal na 
dayan kl  çe it geli tirmek amac  ile yap lm  

lemelerden elde edilmi  genotiplerin 
meyve özellikleri incelenmekte ve ticari armut 
çe itleri ile kar la t r lmaktad r. 

Materyal ve Yöntem
Çal ma, 2004 y l nda E irdir Bahçe 

Kültürleri Ara t rma Enstitüsü’nde (Meyvecilik 
Ara t rma stasyonu) ba lat lm  ve her y l farkl  
farkl  kombinasyonlar ile melezlemelere devam 
edilmi tir. Melezlemelerden elde edilen ve 1. 
Ate  Yan kl  dayan kl l k testlemesi yap lm  
bitkiler, meyve gözlemleri amac  ile 200 x 30 
cm mesafeler ile araziye dikilmi lerdir ( ekil 1).
Bu genotiplerde 2010 y l ndan itibaren meyveler 
görülmeye ba lanm t r.

genotipte, pomolojik analiz ve gözlemler 2 y ld r 
yap lmakta ve genotipler, Çizelge 1’de 
gösterilen “De i tirilmi  Tart l  
Derecelendirme” kriterlerine göre 
de erlendirilmektedir. Belirlenen bu kriterler, 



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa

sat labilirli ini ölçmeyi sa lamakta olup slah 
çal malar nda ilk meyve seçimlerinde en çok 

76). De i tirilmi  Tart l  
Derecelendirme Çizelgesinde kullan lan 
kriterlerin seçiminde ve kriterlere ait referans 
de erlerin belirlenmesinde, uluslararas  armut 
tan mlama belgelerinden yararlan lm t r 

Çizelge 1’de verilen De i tirilmi  Tart l  
Derecelendirme kriterlerine göre yap lan 
de erlendirmeler sonucunda, standart çe itlere 
yak n veya daha yüksek puan alan genotipler, 
sonraki a amalara geçmeye hak kazanmakta, 
di erleri ise elenmektedir. 

Meyve özellikleri bak m ndan ileri düzey 
gözlemler için uygun oldu una karar verilen 
genotiper; 2 farkl  anaç üzerinde, 6’ ar fert 
olarak ileri düzey gözlem bahçelerine 
dikilecektir. Anaç olarak, yar  bodur geli me 

yeti tiricilik için uygun olan Quince MC (QMC) 
açlar  kullan lm t r. Quince MC anac  ayva 

kökenli bir anaç olmas  nedeniyle genotipler ile 
uyu ma durumu bilinmedi inden, ara anaç 
olarak Beurre Hardy çe idi a lananm t r. 

Bulgular ve Tart ma
Kontrollü melezlemelerde genellikle ana 

liteli ve ticari önemi olan 
çe itler, baba ebeveyn olarak ise E. 
amylovora’ya kar  dayan kl  olan Kieffer çe idi 
kullan lm t r. Bu ekilde dayan kl l k düzeyi 
yüksek kaliteli çe itlerin elde edilmesi 
hedeflenmi tir.

çimlendikten sonra büyüme devam ederken sera 
içerisinde 7 yerli ve 13 yabanc  E. amylovora
straini kar m , bitkilere yapay olarak inokule 
edilmi tir. nokulasyondan sonra hastal n 
geli me durumuna göre genotipler 
grupland r larak ( ekil 2)
yüksek düzeyde dayan m gösteren genotipler 
aktar lm t r.

2006, 2007 ve 2008 y llar nda yap lan 

genotiplerden, melezleme kombinasyonlar na 
göre araziye aktar lan genotip say lar  Çizelge 
2’de gösterilmi tir. 3 y la göre en fazla genotip, 

edilmi tir.
Araziye aktar lan melez bitkiler 2010 y l  

itibari ile çiçeklenip meyve tutmaya 
ba lam lard r. 2010 ve 2011 y llar nda sadece 
2006 y l nda yap lan melezlemelerden elde 

n genotipler meyve vermi tir. Toplam 4263 
genotip içerisinde 2010 y l nda 130 (%3.05), 
2011 y l nda ise 385 (%9.03) adedinde meyve 
görülmü  ve de erlendirilmi tir. Her iki y lda da 
en yüksek meyve tutumu hem say sal hem de 

kombinasyonuna ait genotiplerde görülmü tür 
(Çizelge 2).

Meyve veren genotipler Çizelge 1’de 
gösterilen kriterlere göre de erlendirilerek, 
tekerrürlü bahçe denemeleri (ileri düzey 
gözlemler) için yeterli olup olmad klar na karar 
verilir. Bu amaçla yap lan de erlendirmelerde 
her genotipin ebeveynleri baz al n r. 
Ebeveynlerine yak n veya daha üstün olan 
genotipler seçilir.

2010 y l nda meyve veren toplam 130 
genotipten 13 adedi 4. kalite s n f na girmi  ve 
ileri düzey gözlemler için yeterli görülmü tür 
( eki 2012 y l nda 
dikilmek üzere iki farkl  anaç üzerine 
a lanm t r (QMC ve OHxF333). 3. kalite 
s n f na giren 41 adet genotip ise ileri düzey 
gözlemler için verilerin yeterli olmad  

p ilerleyen y llarda baz lar  ileri 
düzey gözlemler için uygunluk gösterebilir. 2. 
kalite s n f na giren 55 genotip, ileri düzey 
gözlemler için uygun olmay p bir veya birkaç 
özellik bak m ndan genetik olarak muhafaza 
edilecektir. 1. kalite s n f  (21 genot

ç kar lacakt r (Çizelge 3).
Çizelge 4’te 2011 y l nda meyve veren 

genotiplerin girdi i kalite s n flar  
görülmektedir. Toplam 385 genotipte meyve 
görülmü  olup bunlar n 52 adedi ileri düzey 
gözlemler için seçilmi tir.

Sonuç
Ate  Yan kl  kontrolü zor ve zarar 

iddeti yüksek önemli armut hastal klar ndand r. 
Bu nedenle dünya armut üretimi, arzu edilen 
düzeye ula amam t r. Ate  Yan kl  ile 
mücadelede uzun süreli ve en etkili çözüm, 
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hastal a dayan kl ve ticari de ere sahip armut 
çe itlerinin üretimde kullan lmas d r. Ancak 
bugün dünya’da, farkl  slah çal malar ndan 
elde edilen Ate  Yan kl ’na dayan kl  armut 
çe itlerinin armut ticaretine konu olamamas , 
ara t r c  ve üreticileri yeni armut çe itle
geli tirilmesi konusunda aray lara itmi tir. 2004 
y l nda E irdir Bahçe Kültürleri Ara t rma 
Enstitüsü’nde ba layan Ate  Yan kl ’na 
dayan kl  armut çe itlerinin geli tirilmesine 
yönelik çal malar, hem geleneksel hem de 
organik armut üreticileri için umut verici 
olmu tur. 2010 ve 2011 y l nda yap lan meyve 
de erlendirmelerinde, ticarete konu olmu  armut 
çe itlerinden daha kaliteli ve Ate  Yan kl ’na 
dayan kl  armut genotiplerinin elde edilmi  
olmas , biz ara t r c lar içinde önemli bir ad m 
olmu tur ki u ana kadar toplam genotip içinden 
sadece küçük bir k sm  de erlendirilmi tir. Ate  
Yan kl  gibi hastal klara dayan kl , kaliteli 
armut çe itlerinin geli tirilmesi; ülke 
ekonomisine yüksek katma de er sa layaca  
gibi çevre ve insan sa l  üzerine yarar  da 
büyük olacakt r.

Te ekkür
Bu çal ma TÜB TAK (TOVAG 

110O673) taraf ndan desteklenmektedir.

Bas m, H., 1999. Erwinia amylovora
zolatlar n n  Streptomycin ve Bak r’a 

Dayan kl l klar  ve Plazmid Profilleri. Selçuk 
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 12, 22

o lu, Y., M s rl , A., Akçay, M.E., Ünal, A., 
Acarsoy, N., Özdemir, N., Bilen, E., Boztepe, 
Ö. and Günen, E., 2010. Variability of Different 

Momol, M.T., Ye en, O., Bas m, H., Zachowski, 

Erwinia amylovora

Öktem, Y.E. ve Benlio lu K., 1988. Yumu ak 
Çekirdekli Meyve A açlar nda Ate  Yan kl  
Hastal k Etmeni (Erwinia amylovora (Burr.) 
Üzerinde Çal malar, Türkiye Fitopatoloji 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. lk Meyve Seçimlerinde Kullan lan “De i tirilmi  Tart l  Derecelendirme” Çizelgesi
Görece (rölatif) Özelliklerin s n f de erleri ve 

puanlar
Referans çe itler (Anonim, 

Meyve irili i

çok büyük
büyük

küçük
çok küçük Pyrus calleryana 

Pasl l k

çok az

çok Beurrè Bosc
çok iyi

kötü
çok iyi Doyennè du Comice ve 

kötü

Meyve eti ta  hücre 
Beurrè Bosc

çok

SÇKM
Yüksek

Dü ük 

Meyve eti sertli i

Çok sert 

Yumu ak Doyennè du Comice 
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Çizelge 2. Melezleme kombinasyonlar na göre meyve veren genotip say s  ve oranlar

Y l

Akça x Kieffer

Çizelge 3. 2010 y l nda meyve veren genotiplerin meyve kalitesine göre girdikleri kalite s n flar  

Meyve kalitesine göre de erlendirme s n f *

*1=Kalitesiz, yabani formda, 2=Genetik kaynak olarak de erlendirilebilir, 3= Orta kaliteli, ileri düzey denemelere aktar labi 4=Çok 
kaliteli, ümitvar,  ileri düzey denemelere aktar labilir.

Çizelge 4. 2011 y l nda meyve veren genotiplerin meyve kalitesine göre girdikleri kalite s n flar  

Meyve kalitesine göre de erlendirme s n f *

*1=Kalitesiz, yabani formda, 2=Genetik kaynak olarak de erlendirilebilir, 3= Orta kaliteli, ileri düzey denemelere aktar labilir, 4=Çok 
kaliteli, ümitvar,  ileri düzey denemelere aktar labilir.
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ekil 1. Meyve gözlemleri amac  ile araziye aktar lm  ate  yan kl  hastal na dayan kl  

ekil 2. Ate  yan kl na hassas genotip
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ekil 3. leri düzey gözlemler için uygun baz  genotiplere ait meyveler
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Hurma Zeytinde Depolama S ras nda Meydana Gelen Kalite De i imlerinin 
ncelenmesi

Erkan Susamc , Özlem Tuncay
T.C. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl , Zeytincilik Ara t rma stasyonu
E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal mada, herhangi bir i lem görmeden a aç üzerinde tatlan p yeme olgunlu una ula an Erkence 

çe idi Hurma zeytinin kalite özellikleri üzerine, farkl  modifiye atmosferlerde paketleme ve oda s cakl nda 
depolaman n etkisi ara t r lm t r. Hurma zeytinler çe me suyu ile y kama ve %0,2’lik laktik asit çözeltisine 1 
dakika süreyle dald rma (YLAD) i leminden sonra %100CO

, hava ve vakum ile paketlenmi  ve 6 ay süreyle oda s cakl nda muhafaza edilmi tir. Depolama 
s ras nda fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal gözlemler yap lm t r. YLAD i lemi sonras nda, Toplam 

Escherichia coli say lar nda dü ü , Maya ve Küf say lar nda art  oldu u 
gözlenirken Toplam Koliform Bakteri say s nda de i im görülmemi tir. Depolaman n 45. gününden itibaren 
zeytinlerin yüzeyinde görülmeye ba lanan ve maya olarak tan mlanan bey
tüketimini ve pazarlanmas n  engellemektedir. Modifiye atmosfer gazlar  Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri ve 
Maya geli imini engellemi  ancak depolama boyunca bu mikroorganizmalar n say lar n n azalmas n  
sa layamam t r. Topla E. coli geli imi üzerinde, uygulanan modifiye atmosfer gazlar  
etkili olmu  ve depolama boyunca bu bakterilerin üremesi tamamen s f ra indirilmi tir. Zeytin için s n r de erleri 
önemli olan küf geli imi üzerinde en etkili modifiye atmosfer gaz n n %100CO gaz  oldu u tespit edilmi tir. 
Depolama boyunca Hurma zeytinlerde yumu ama ve lezzet kayb  oldu u belirlenmi tir. Ac l k miktar  ve titre 
edilebilir asitlik miktarlar nda art , su aktivitesi ve indirgen eker miktarlar nda dü ü  gözlenmi tir. Hurma 
zeytinlerde çok az miktarda renk aç lmas  görülmesine kar n bu durum tüketimi etkileyecek boyutlara 
ula mam t r. Sonuç olarak; YLAD i leminin etkinli ini artt rmak için farkl  süre ve oranlarda çözeltilere 
dald rma denemelerine ihtiyaç oldu u, Hurma zeytinlerin YLAD i lemi uyguland ktan sonra %100 CO gaz  ile 
paketlenerek oda s cakl nda 30 gün depolanabilece i ve bu süre sonunda tüketilebilir oldu u söylenebilir.

E.coli

E.coli

technique to improve Hurma table olives’ microbiologic

Giri
Zeytin meyvesi di er sert çekirdekli 

farkl  de ildir, 
fakat eker içeri inin dü ük olmas , yüksek ya  
miktar  ve oleuropeinden kaynaklanan ac  
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lezzetiyle di er meyvelerden ayr l r. 
Oleuropeinin ac  lezzeti 

meyvenin do rudan do ruya tüketilmesini 
engeller, de i ik i lemle
uzakla t r lmas  gerekir.
veya salamura ortam nda muamele edilerek hem 
ac l n uzakla t r lmas nda hem de zeytinlerin 
muhafazas nda kullan lmaktad r. Bu durum tuz 
tüketiminde dikkat etmesi gereken ki iler için 
çok önemli bir noktad r. (Ayaz, 2008; Ergin, 

“Hurma zeytin; çe ide ve ekolojik artlara 
ba l  olarak, zeytin tanelerinin a açta iken 
kendili inden yenilebilme olgunlu una eri mesi 
sonucu elde edilen ürün” olarak tarif 
edilmektedir (KKGM, 2008). Hurmala man n, 
dünyada ticari boyutta sadece zmir/Karaburun 
Yar madas ’nda ve sadece Erkence çe idinde 
meydana geldi i ifade edilmektedir (Tutar, 
2010). Hurma zeytin, i letmeleri birçok 
masraftan ve zaman kayb ndan kurtarmaktad r. 
Tuzsuz olmas ndan dolay , tuz iç
arayan tüketicilerin çok arad  bir üründür. Bu 
özelliklere sahip Hurma zeytin Karaburun 
bölgesi halk n n ba l ca gelir kayna d r ve di er 
sofral k çe itlere göre daha yüksek fiyatlarla 
sat lmaktad r.

hurmala man n meydana gelmesi için baz  iklim 
faktörlerinin mevcut olmas  gerekti ini tespit 
etmi lerdir. Üreticiler depolama sorunlar  
nedeniyle Hurma zeytinin bir k sm n  ilk hasat 
günleri içerisinde tuzsuz olarak pazarlad ktan 
sonra kalan n  tuzlayarak muhafaza
durum da ürünün tercih edilebilirli ini 
azaltmaktad r. Bu çal mada, Hurma zeytinleri 
tuzsuz olarak muhafaza edebilmek için farkl  
modifiye atmosfer gazlar  ile paketlenerek oda 
s cakl nda depolanabilme imkanlar  
ara t r lm t r.

Çal mada, zmir’in Karaburun ilçesinde, 
a aç üzerinde tatlanarak yeme durumuna gelmi , 
tamamen hurmala m  ve yere dökülmü  
Erkence çe idi Hurma zeytinler materyal olarak 
kullan lm t r. Paketleme materyali olarak 
Çizelge 1.’de özellikleri belirtilen vakum
torbalar kullan lm t r.

Yöntem
Paketleme öncesi i lemler

Hurma zeytinler hasat sonras  kerevetlere 
yay larak yaral , çürük taneler ay klanm t r. 
Ay klama sonras  önce çe me suyu ile y kanm  
daha sonra %0,2’lik laktik asit çözeltisi içerisine 

süreyle dald r lm  (YLAD) ve 
ard ndan süzülmeye b rak lm lard r.

Ön y kama i lemlerinden geçirilen Hurma 
zeytinler, her bir pakette 250±5 gram olacak 
ekilde paketlere doldurulmu lard r. çi dolu 

paketler paketleme makinesi kullan

olacak ekilde belirtilen gaz 
kar mlar yla doldurulmu  ve a zlar  
kapat lm t r. Gaz kar mlar  haz r olarak temin 
edilmi tir. Paketleme i lemi s ras nda paket 
içinde yakla k % 1 oran nda O kalmas  ve a r  
vakum yüzünden zeytinlerin zarar görmemesi 
sa lanm t r. Paketlenmi  Hurma zeytinler oda 
s cakl nda 180 gün muhafaza edilmi lerdir.

uygulamas  sonras  paketlemeden önce ve 
paketleme tarihinden itibaren her 30 günde bir 3 
tekrarl  olarak yap lm t r. Titre edilebilir serbest 
asitlik de erleri, potansiyometrik titrasyon ile 
TS 1125 (2002)'e göre ölçülmü  ve sonuçla
laktik asit cinsinden (%m/m) ifade edilmi tir. 
ndirgen eker miktar  de erleri Luff metoduyla 

Uyla er ve Ba o lu (2000)'na göre; ac l k 
miktar  de erleri, Diez ve ark., (1972)’na göre 

örneklerin absorbans de
tir. Su aktivitesi de erleri, Novasina 

TH500 (Switzerland) su aktivitesi ölçme cihaz  
ile 25ºC’de Panagou (2006)’ya göre;. renk 
de erleri, Minolta CR 300 Chromameter (Japan) 
renk ölçme cihaz  ile, CIE L de erleri olarak, 

20 zeytin tanesinde ölçüm yap larak 
tespit edilmi tir.

7 ki ilik panel grubu ile Sertlik 
(Yumu akl k Sertlik) ve Lezzet Kayb  
bak m ndan, Numerik Kategori Skalalar  
haz rlanarak Altu  ve Elmac  (2005)’ya göre, 
laktik asit uygulamas  önces
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tarihinden itibaren 15 günlük periyotlarla 1 
tekrar olarak analiz edilmi tir.

YLAD i lemi öncesi hiç y kanmam  
örnekte ve YLAD i lemi sonras  örnekte 
gerçekle tirilmi tir. Belirtilen mikrobiyolojik 

günde bir 2 tekrar olarak gerçekle tirilmi tir.

larak 37°C’de 24–
48 saat aerobik inkübasyon ile (ICMSF, 1978); 
küf say

27°C’de 5 7 gün inkübasyon ile 

–
27°C’de 3–5 gün inkübasyon ile (TS 6580, 
1989) belirlenmi tir.

larak çoklu tüp 
en muhtemel say  yöntemine göre ekim yap
ve 37°C’de 24
b rak lm t r. Gaz olu umu görülen tüpler TKB 
yönünden pozitif olarak kabul edilmi tir (TS 

 E.coli
larak çoklu 

tüp en muhtemel say  yöntemine göre ekim 
ve 37°C’de 24

b rak lm t r. Gaz olu umu görülen tüpler tespit 
edilerek bu tüplerden EMB Agar’a ekim 
yap larak 37°C’de 24
b rak lm  ve parlak metalik ye il koloniler 
pozitif kabul edilmi tir (FDA BAM, 2002). 
Denemenin 30. gününden sonra TKB ve E.coli
üremesi olmad ndan dolay  istatistiksel analiz 
yap lamam t r.

inler üzerinde beyaz nokta 
olu umlar  görülmesi üzerine aseptik ko ullarda 
steril pamuklu çubuk ve steril öze yard m  ile 
beyaz noktalardan örnek al n p önceden petrilere 
dökülmü  steril dichloran rose

rlerine inokule edilmi tir. 27°C'de 24 saat 
inkübasyondan sonra geli en kolonilerden örnek 
al nm t r. Bir lam üzerine al nan örnek %0.5'lik 
safranin boya çözeltisi ile 30 sn. muamele 
edilerek basit boyama i lemi gerçekle tirilmi , 
mikroskop alt nda incelenmi tir (Tamer ve ark., 

statistiksel De erlendirme
Analiz sonuçlar  “Bölünen Bölünmü  

Parseller Tesadüf Bloklar ” deneme desenine 
göre SPSS v11 paket program  kullan larak 
de erlendirilmi tir. Depolama süresi ana, 
depolama s cakl  ise alt parsel
edilmi tir. Uygulamalar aras ndaki farkl l klar 
LSD testi ile kar la t r lm t r.

Bulgular ve Tart ma

zeytinlerin kalitesini bozmakta ve üzerindeki 
mikrobiyal yükü de artt rmaktad r. Hurma 

in YLAD i lemi öncesi ve sonras  sahip 
oldu u mikrobiyal yük (Çizelge 2), farkl  süre 
ve oranlarda çözeltilere dald rma i lemlerinin 
denenmesi gerekti ini ortaya ç karmaktad r. 
Özellikle küf say s n n, TGK (2009)’da zeytin 
için verilen (10 kob/g) s n r de erlerinde 
oldu u görülmektedir. Ayr ca k
organizmalar n kontaminasyon kaynaklar yla 
direkt ili kisi oldu undan dolay  sanitasyon 
kalitesinin ölçülmesi ve patojen bakteri varl  
hakk nda bilgi verdikleri bildirilmektedir 

E.coli
bakarak zeytinlerin toprakla temas sonucu büyük 
oranda kirlendi i söylenebilir. Y kama i lemi 
sonras  maya ve küf say lar ndaki art a ba ka 
çal malarda da rastlanmaktad r (Özer ve ark., 
2003). YLAD i lemi TMAB ve E.coli
say lar nda 10 katl k bir azalma sa lasa da 
yap lan uygulaman n çok tatmin edici olmad  
görülmektedir. Modifiye atmosfer paketlemenin 
etkinli ini artt rmak amac yla yap lan YLAD 
i leminden daha iyi sonuçlar almak için farkl  
oranlarda ve sürelerde dald rma i le
yap labilir.

Paketleme öncesi 4,35
seviyesinde olan TMAB say s  ve 4,79 log kob/g 
seviyesinde olan maya say s n n, depolama 
boyunca 5 log kob/g ve üzerinde seyretti i tespit 
edilmi tir. Sadece vakum, %60CO

ketlerdeki maya say s  
ilk 30 gün paketleme öncesi seviyede kalm  ve 
bu paketlerdeki maya say lar  aras ndaki farklar 
30. gün için istatistik aç dan önemli 
bulunmam t r. Uygulanan modifiye atmosfer 
gazlar n n TMAB ve maya geli imleri üzerinde 
çok etkili olmad klar  ancak ba lang çta 
meydana gelen yükselmeden sonra bu 
mikroorganizmalar n geli melerini bask lad klar  
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söylenebilir. Bunun yan nda sofral k zeytinlerde 
bulunan mayalar n neredeyse tamam n n 
olmad  (Arroyo
üretmediklerinden dolay  g dalarda bulunan 
mayalar n güvenlik konusu olmad klar  (Arroyo 
Lopez ve ark., 2007), MAP’in mayalar 
üzerindeki etkisinin yok say labilece i (Farber 
ve ark., 2003) bildirilmektedir. Ayr ca 
günden itibaren zeytinler üzerinde beya
noktalar görülmesi üzerine yap lan inceleme 
sonucunda, bu olu umlar n maya oldu u 
anla lm t r. Bu beyaz noktalar Hurma 
zeytinlerin pazarlanmas n  engellemektedir.

Depolama s ras nda %100CO
küf geli imi üzerinde en etkili gaz olarak öne 
ç kar genel olarak 30. günden itibaren TKB 

E.coli geli imi olmam t r (Çizelge 5).

görülen yumu ama tüketici için kabul 
edilebilirli i azaltmaktad r (Çizelge 3). 
Örneklerin ilk 90 gün boyunca “Orta Derecede 
Sert” (4,00 puan) seviyesinde kalmalar , sofral k 
zeytinlerde aranan özellik olan sert meyve 
yap s n n korundu unu göstermektedir. Hurma 
zeytinler depolama öncesinde 5,00 puan ile tam 

de erlendirilmi lerdir (Çizelge 4). Hurma 
zeytinlerde, “Hafif lezzet kayb ” (4,00 puan) 
olarak tan mlanan kay plar Hurma zeytinlerin 
tüketimini etkilememi tir. Depolaman n ilk 60 
gününde %100CO
hava gaz bile imine sahip paketlerin “Hafif 
lezzet kayb ” seviyesinde ve di er paketlerden 

ha iyi durumda olduklar  görülmektedir. 30 ve 
60. günler aras  bu gaz bile imleri aras ndaki 
farklar istatistik aç dan önemli bulunmam t r. 
75. günden itibaren en fazla hissedilmeye 
ba lanan olumsuz durum ek i tat olmu  ve lezzet 
kayb  olarak puanlara yans m t r. Lezzet kayb  
de erlerinin aylar aras nda ini  ve ç k lar 
ya amas , Hurma zeytinlerin homojen olmayan 
tane yap s  ve lezzet da l m ndan kaynaklanm  
olabilir. TMAB ve maya geli imleri, lezzet 
kayb n n artmas nda mikroorganizmalar n 

faaliyetlerinin etkili olabilece ini 

Depolama öncesi ac l k de erlerinin, 
tatland r lm  tüketime haz r sofral k zeytinlerin 
ac l k de erleriyle ayn  seviyede oldu u (0,530 
Abs.) görülmektedir (Çizelge 5). Güngö
Gemlik çe idi siyah zeytinlerde ac l k 

de erlerini ham tanede 0,950, fermentasyondan 

Depolama boyunca ac l k de erlerinin 1,0’in 
alt nda kalmas  Hurma zeytinlerin 
tüketilmelerine imkan vermi tir. Uygul
modifiye atmosfer gazlar  aras ndaki farklar 
istatistik aç dan önemli bulunmu tur (p<0,05). 

de erlerinde art , indirgen eker miktarlar nda 
dü ü  oldu u gözlenmektedir (Çizelge 5). Bu 
asitlik art n n sebeb
geli me sonucu ekerlerin parçalanarak asidik 
ürünlerin olu mu  olabilece i söylenebilir 
(Jacxsens ve ark., 2003). “Ek i tat” ve di er 
olumsuz özellikler, asitlikte meydana gelen 
art la ili kilendirilebilir. Depolama öncesi 

olarak tespit edilen indirgen eker oran  
i lenmemi  zeytin için dü ük bir de erdir. Bu 
dü ük eker içeri i, a açta meydana gelen 
hurmala ma s ras nda ekerlerin bir tak m 

kullan lmas ndan kaynaklanm  olabilir
Depolama öncesi 0,912 su aktivitesi de erine 
sahip olan Hurma zeytinler “Nemli G dalar” 
s n f nda yer almaktad r (Üçüncü, 2000). Süre, 
modifiye atmosfer gazlar  ve süre x modifiye 
atmosfer gazlar  interaksiyonunun su aktivitesi 
de erleri üzerindeki etkileri istatistik aç dan 
önemli bulunmam t r. %100 CO gaz  ile 
doldurulmu  paketlerdeki örneklerin L
de erlerinin di er paketlerden daha dü ük 
oldu u, renklerinin depolama boyunca daha 
koyu kald  görülmektedir. Depolama süresi 
artt kça L de erleri artarak renk aç lmalar  
meydana gelmi tir.

Sonuç

kirlenmektedir. YLAD i leminden daha iyi 
sonuçlar almak için farkl  süre ve oranlarda 
çözeltilere dald rma denemelerine ihtiyaç vard r. 
Beyaz nokta olu umlar , mikrobiyoloji
geli meler ve lezzet kay plar  dikkate al narak 
Hurma zeytinlerin, YLAD i lemi uyguland ktan 

gaz  ile paketlenerek oda 
s cakl nda 30 gün depolanabilece i ve bu süre 
sonunda tüketilebilece i söylenebilir.

Altu , T., Elmac , Y., 2005, G dalarda Duyusal 
De erlendirme, Meta Bas m, zmir, 130s.
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Çizelgeler ve ekiller
Çizelge 1. Ambalaj materyalinin özellikleri Çizelge 2. Paketleme öncesi mikrobiyolojik bulgular

kob:Koloni olu turan birim EMS:En muhtemel say

Çizelge 3. Hurma zeytinlerin depolama s ras ndaki sertlik de erlerinin de i imi

Bile imi 
GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜ GÜN GÜN GÜN

LSD Süre
LSD Gaz Bile imi
LSD Süre x Gaz B.

Çizelge 4. Hurma zeytinlerin depolama s ras ndaki lezzet kayb  de erlerinin de i imi

Bile imi 
GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN GÜN

LSD Süre
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LSD Süre x Gaz B.
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Çizelge 5. Hurma zeytinlerin depolama s ras ndaki fizikokimyasal ve mikrobiyolojik de erlerinin de i imi
Süre

(Gün) Bile imi Kodu
Ac l k ndirgen

eker 
Küf E.coli 

LSD Süre
LSD Gaz Bile imi
LSD Süre x Gaz B.
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‘ nar’ ve ‘Canernar’ Nar (Punica granatum ) Çe itlerinde Çiçeklenme 
Döneminin Meyve Tutumu,  Pomolojik Özellikler ve Kalite Üzerine Etkisi

Öznur Öz Atasever , Resul Gerçekcio lu
GOÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Ara t rmada, Canernar ve Hicrannar nar çe itlerinin çiçeklenme, meyve tutumu ve meyve kalite 

de i imleri incelenmi tir. Her iki çe itte de çiçeklenme nisan ay  sonunda ba lam  ve eylül ay na kada
etmi tir. Meyve tutumu çiçeklenmeye ba l  olarak de i mi tir. Canernar çe idinde %10,61
çe idinde ise %12,09 5,66 olarak saptanm t r. Canernar meyveleri Hicrannar’a göre 10 15 gün daha erken 
olgunla m t r.

Üç farkl  hasat döneminde al nan meyvelerden, ilk hasatta  meyvelerin daha iri oldu u, daha sonraki 
hasatta giderek küçüldü ü tespit edilmi tir. Meyve kabuklar  kan k rm z  ve ince yap l d r. Daneler, koyu k rm z  
ve yumu ak çekirdeklidir. Canernar ve Hicrannar çe itlerinde dane a rl klar  s ras yla, ortalama %75,77
ve ra rand manlar  ise s ras yla 39,93 44,27 olarak saptanm t r. Suda çözünebilir kuru madde oran  her iki 
çe itte de %16 ve titrasyon asitli i %1 civar nda olmu tur. 

annar, Çiçeklenme, Pomoloji, Antalya 

Quality Characteristics of ‘Canernar’ and ‘Hic ’ Pomegranate  
(Punica granatum .

Giri
Kültür tarihi çok eski olan nar (Punica 

granatum .
olarak bilinmektedir. En önemli türü Punica 
granatum olup, kültür çe itleri bu türden 
meydana gelmi tir. Nar’ n anavatan  Ortado u ve 
Kafkasya’d r. Akdeniz ülkelerinde, Amerika’da; 
Avustralya, Hindistan ve Çin’in baz  yöreleri ile 
Fas’ta, Tunus’ta, M s r’da, spanya’da, Irak’ta ve 
ran’da nar yeti tiricili i yap lmaktad r (Onur, 

1998, Tibet ve Bakt r, 1991). Nar, C’deki 
dü ük s cakl klara kadar dayanabildi inden geni  

bir yay lma alan  gösterir. Yeti tir
günümüzden 3000 7000 y l kadar öncelere 
uzanmaktad r. Bilinen en eski meyve türlerinden 
biridir. Milattan yakla k 2500 y l öncesi 
Mezopotamya dönemine ait yaz tlarda nardan 
bahsedilmektedir(Onur, 1982; Y lmaz, 2007). 

bir meyve olmas  
yan nda, meyve suyu özel serinletici etkisi 
dolay s yla ate li hastal klarda ate  dürücü ve 
di er içeceklerde katk  maddesi olarak kullan l r. 
Nar kabuklar n n içerdi i tanen (%28
özellikle deri i leme endüstrisinde kuma  ve deri 
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ac l nda, meyve sular n n durultmas nda 
kullan lmaktad r. Nar çekirdeklerinden ise, 
bitkisel ya  ve hayvan yemleri için besin unu 
elde edilir (Onur, 1982). Nar uyumu ve bak m  
kolay, iç ve d  pazarlarda iyi fiyatla sat l r. 
Dünya nar üretimi yakla k 2.
ülkemiz 110 bin tonluk üretimiyle  Hindistan, 
ran  ve Çin’ den sonra dünyada 4. s rada yer al r 

(Anonim, 2008; Y lmaz, 2007). 
Ülkemizde, en fazla üretim nar n iklim 

isteklerine de uygun olarak s rayla Akdeniz 
Bölgesinde (%35) Ege bölge
Güneydo u Anadolu bölgesinde (%25) ile ön 
plana ç kmaktad r. Antalya Tar m l 
Müdürlü ü’nden al nan bilgilere göre; Antalya ve 
çevresinde kapama bahçeler eklinde yap lan 
üretimin büyük k sm  merkez ve Kumluca 
ilçelerinde olup s ras yla Serik, Gazipa a, Finike, 
Manavgat, Alanya, Gündo mu  ilçelerinde 
yeti tirilmektedir. 

Narda çiçeklenme periyodu  di er meyve 
türlerine oldukça uzun olup, çe itlere ba l  olarak 

3 ayl k bir döneme yay lmaktad r. Dünyada 
nar n özellikle çiçek ve meyve geli im fiz
ile ilgili yap lm  çal malar yok denecek kadar 
azd r. Çiçek biyolojisi üzerine ilk çal malar n 

taraf ndan yap ld  belirtilmektedir (Chitaley ve 
nde, 1970).  Narda erkek, di i ve erselik 

çiçekler bulunabilir. Nar çiçekleri genellikle 2
ya l  k sa dallarda veya bir ya l  dallardaki 
ilkbahar sürgünlerinde meydana gelebilir. Tekli 
olabildi i gibi salk m eklinde de olabilmektedir. 
Çiçekler büyük, kendine özgü k rm z  renkte, 
nadiren beyaz, sar  ve k rç ll  olabilir. Ancak 
kültür çe itlerindeki çiçekler genellikle erselik 
olmakla birlikte, iki tip çiçe e rastlan r. Bunlar, 
A Tipi Çiçek(Morfolojik erdi i  fizyolojik erkek 
olup, meyve ba lamaz) ve B Tipi Çiçek(Erselik, 
tam çiçek)) olup, meyve ba lar. Genel olarak 
narlarda görülen uzun çiçeklenme periyodunun 
ba lang c nda ilk çiçeklerde meydana gelen B 
Tipi Çiçeklerin miktar  çe itlere, ekolojiye ve 
bak m ko ullar na göre de i mektedir. En kaliteli 

er de bu çiçeklerden olu maktad r (Onur, 
1988; Tibet ve Bakt r, 1991).

Narlarda çiçeklenme süresinin uzunlu u 
meyve ba lama oranlar na da etkili olmaktad r. 
Buna göre; çiçeklenme ba lang c ndan 
çiçeklenmenin ortalar na kadar (maksimum 

çiçeklenmeye kadar) olu an toplam çiçe in 
yakla k %80 85’ i verimli çiçeklerdir. Bununla 
birlikte bu oran maksimum çiçek döneminde 

70, çiçeklenme sonuna do ru %15
olmaktad r. Bu çiçeklerin meyve ba lama 
oranlar  ise; çiçeklenmenin erken safhas nda 

80’ den daha fazl
çiçeklenme döneminde %40 50’ ye iner ve 
çiçeklenme sonunda  ise  %85’ ten daha fazla bir 
düzeye ula maktad r. Ayr ca, verimli çiçek 
yüzdesi ile verimlilik kapasitesi aras nda do rusal 
bir ili kinin oldu u belirtilmi tir (El

Materyal ve Yöntem

Ara t rman n materyalini,  Antalya  
Merkez Çamköy’ de  Ayhan DO RULAR’ n 
deniz seviyesindeki kapama nar bahçesinde 
bulunan 6 ya l  Hicrannar ve Canernar çe itleri 
olu turmu tur. A açlar 4,0 x 2,5 m aral kla 
dikilmi , 3–4 gövdeli form verilmi tir. Damlama 
sulama sistemiyle sulanmakta ve normal bak m 
i lemleri uygulanmaktad r. 2,5–
eninde olan a açlar yerden 30–40 cm’den 
itibaren taçland r lm t r. Üzerinde çal lan 
çe itler Onur ve ark.,(1999) taraf ndan melezle
yoluyla slah edilmi tir. K rm z  kabuklu, k rm z  
taneli ve yumu ak çekirdekli özelliklere 
sahiptirler. ‘Canernar’ mayho ,  ‘Hicrannar’ nar 
çe idi ise tatl d r. 

Yöntem 
Gözlemlere, ilk çiçeklenmeden itibaren her 

15 günde bir, a aç üzerinde farkl  yön
ba lang çta açan çiçeklerden 50’ er, sonradan 
açan çiçeklerde ise 20’ er  çiçek etiketlenerek ve 
bu çiçeklerden olu an meyvelerde pomolojik 
analizler yap lm t r. Denemeler 3 tekerrürlü ve 
her tekerrürde 2 a aç olacak ekilde yürütülmü , 
ra t rma sonuçlar  tesadüf parselleri deneme 

desenine göre analiz edilerek, grupland rmalar 
LSD’ ye göre yap lm t r (Onur, 1988; Onur ve 
Tibat, 1993; Gözlekçi, 1997; Düzgüne  ve ark., 

Yap lan gözlem ve analizler a a da 
belirtilmi tir. 
Fenolojik gözlemle

Çiçeklenme dönemleri; ilk çiçeklenmeden, 
son çiçeklenmeye kadar geçen süreler  
kaydedilmi tir. lk hasat tarihi, hasat say lar  
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(adet) ve çiçeklenme dönemlerine göre olu an A 
Tipi ve B Tipi çiçek oranlar  (%)’ n n tespiti.
Pomolojik gözlemler

n meyve oran  (%): Her 
dönemde ba lang çta  i aretlenen  toplam 
çiçeklerden, ne kadar n n hasat edildi inin 
belirlenmesidir (Karaçal , 1990). Meyve 
pomolojik özellikleri, ba lang çta  i aretlenen 
toplam çiçeklerden hasada gelen meyvelerden  
her dönemde ve her tekerrürde 10 meyve de 
yap lm t r. Bunlar, meyve a rl  (g), meyve 
boyutlar  (En, boy mm), kabuk kal nl (mm), 
kabuk rengi (Göreceli olarak ölçülmü tür), ra 
miktar  (%), 100 tane a rl  (g), suda 
çözünebilir kuru madde(%, SÇKM), toplam 

(%, sitrik asit cinsinden) ve pH de eri.  
Hastal k, zararl  seyri ve fizyolojik bozulmalar, 
ayr ca takip edilmi tir. 

Bulgular ve Tart ma

Ara t rman n yap ld  yöreye ait  ekolojik 
veriler Çizelge 1’ de verilmi tir. 
Fenolojik Gözlemle

Çe itlerinin çiçeklenme dönemleri 
genellikle benzer olmu tur. lk çiçeklenme’ den 
ba layarak (22 Nisan) 15 gün ara ile 9 ayr  
dönemde çiçek say m  ve meyve tutumu tespitleri 
yap lm t r.  Çe itlerin ikisinde de çiçeklenmeler 
22 Nisanda ba lay p, 25 A ustosta sona ermi tir. 
Her çe it için 9 ayr  dönemde çiçeklenme 
tarihlerine ait gözlemler kaydedilmi tir. Açan 
çiçeklerin say s nda May s ve Haziran 
dönemlerinde art , Temmuz ay nda belli bir 
dura anl k göstererek, A ustos ay nda tekrar art  
göstermi tir (Çizelge 2 ve Çizelge 3). Tüm 
çiçeklenme boyunca Canernar nar çe idinde A 
tipi çiçek %81, B tipi çiçek %19 oran nda tespit 
edilmi tir. Hicrannar’ da da buna yak n oranlarda 
s ras yla %82 ve %18 olarak kaydedilmi tir. Yine 
her iki çe itte de genel olarak veri
çiçeklerin %11’i y ll k sürgünlerde; %19’u iki 
y ll k dallarda ve %58’ inin ise bir ya l  dallarda 
oldu u saptanm t r. Di er verimli çiçekler, üç 
ya l  ve daha ya l  dallar da do rudan gövdeye 
tutunmu  durumdad r.

Çe itler üç ayr  dönemde hasat
edilmi tir(Çizelge 4.). Genellikle ilk hasad n 
meyveleri ba lang çtaki üç ayr  dönemde açan 
çiçeklerden, ikinci hasat meyveleri ondan sonraki 
üç ayr  dönemde açan çiçeklerden ve son hasad n 

ise en son kaydedilen üç ayr  dönemdeki 
çiçeklerden olu mu tur.  

Çizelge 4.4’ de de görüldü ü gibi 
Canernar, Hicrannar çe idine göre 10 gün daha 
erkenci olmu tur. 2009 y l n n May s ve Haziran 
aylar  Antalya’da serin geçmi  ve buna ba l  
olarak meyve olgunla malar  gecikmi tir 
(Çizelge 4.1). Çe itlerin çiçeklenme ve me
olgunla ma tarihleri öncelikle çe it özelli i olup, 
yörelere göre de de i ebilmektedir. Narlarda 
çiçeklenme ba lang çlar n n genellikle Nisan ba  
ile May s ortalar nda ba lad , hasat tarihlerinin 
de Ekim ay  sonuna kadar sarkt  

ark.,1990). Hasat edilen meyve oranlar n n 
çe itlere ve hasat tarihlerine göre de i imi de 
Çizelge 5’ te verilmi tir. Hasat edilen meyve 
oranlar  hasat tarihleri ve hasat tarihi x çe it 
interaksiyonu çok önemli bulunmu tur. 
Dönemlere de i en çiçek say lar n n de i imi, 
hasat edilen meyve oranlar n  da (meyve tutum 
oranlar ) etkilemi tir. Yani, May s ay nda bu 
de er yüksek olarak saptanm t r. Bu duruma 
artan çiçeklerin say s  ile birlikte verimli B tipi 
erdi i çiçeklerin fazlal  da neden olmu tur.  
Temmuz ay nda ve sonras nda görülen meyve 
tutumuna ra men, bu meyveler hasat dönemine 
kadar büyüyememekte ve olgunla amamaktad r.
Pomolojik Özellikler

Hasat dönemlerine göre derilen meyvelerin 
baz  pomolojik özellikleri Çizelge 6 9’ da 
verilmi tir. Çizelgelerde de görüldü ü gibi, ilk 
hasat edilen meyvelerin daha iri olduklar  
saptanm t r. Bunun nedeni, El
Onur(1988) gibi ara t r c lar nda belirtti i gibi, 
ilk çiçeklerden olu an meyvelerin büyüme için 
daha uzun bir s cak 
olmas ndan kaynaklanmaktad r. Üçüncü hasattan 
sonra da a aç üzerinde meyveler kalmakta, ancak 
bunlar geç açan çiçeklerden olu malar  nedeniyle 
standart büyüklü e ula amamaktad r.

Canernar ve Hicrannar nar çe itleri orta 

standart d  küçük meyveler erkenden 
kopar l rsa, hasat edilen meyvelerin iriliklerinde 
art  sa lanabilmektedir. Meyve kabuklar  genel 
olarak ince, kaliksleri küçüktür. Dane  
rand manlar  ise di er nar çe itlerinde yap lan 

t rmalar ile (El
kar la t r ld nda, daha fazla olarak 
saptanm t r.
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Çe itlerin meyve a rl klar , tane rand manlar  ve 
100 tane a rl klar n n hasat tarihlerine göre 
de i imi de Çizelge 10 12’ de verilmi tir.  
Kimyasal Özellikler

Çe itlerin hasat tarihlerine göre, 
meyvelerin baz  kimyasal özellikleri de i imleri 
Çizelge 3.13 16’ da verilmi tir. 

Çe itlerin kimyasal özellikleri tüm 
uygulamalarda önemsiz bulunmu tur. Yani, her 
ne kadar Canernar çe idi, hicrannar nar çe idine 
göre biraz mayho  olarak alg lansa da, aralar nda 
istatistiki olarak fark bulunamam t r. Chace ve 
ark.,(1981)’ n n bildirdi i hasat dönemindeki 
narlar n titre edilebilir asitli in %1.8 ve SÇKM 
içeri i de %17’lik olmas  gerekti i, bulgular yla 
benzer olmu tur. El
narlardaki asitli in %1.0 civar nda oldu unu 

Hastal k ve Zararl  Düzeyleri ile Fizyolojik 

Narlarda görülebilecek zararl lardan, 
Akdeniz meyve sine i (Ceratitis capitata Wied.
için, 00 gr %25’lik teknik 
malathion ve enzimatik hidrolize protein kar m  
500 ml. zitan s rt pülverizetörü ile at lmak 
suretiyle mücadele edilmi tir. Ayr ca nar 
bahçesindeki ilk ergin uçu unu belirlemek 
amac yla, cezb edici maddeler ile (%2 Di 

ilaçlanm t r. Bu zararl n n, zarar na 
rastlanmam t r. Nar yaprak biti (Aphis punicae 
Passerini), ilkbaharda çiçeklenme ba lang c nda, 
özellikle (May s Haziran) bitkinin genç sürgün, 
yaprak ve meyvelerinde görülmü tür. Bir def
indektisit uygulanarak sonuç al nm t r. A aç 
Sar kurdu(Zeuzera pyrina ) zarar , dal ve 
gövde üzerinde galeriler açm t r. Kültürel tedbir 
olarak galeri aç lm  dallar kesilip yok edilmi tir 
(Kimyasal Mücadele: DDVP

erek zarar  önlenmi tir). 
Narlarda görülebilecek hastal klar, nar 

bahçesinin kuruldu u yer di er yerlere göre 
yüksek oldu u için hava sirkülasyonu nedeniyle 
görülmemi tir.

Narlarda görülebilecek fizyolojik 
bozukluklardan en önemlisi olan meyve 
çatlamalar d r (Karaçal , 1990).  Canernar nar 
çe idinin meyvelerinde hiç çatlama görülmedi i, 
Hicrannar nar çe idinde ise çatlama görülen 
meyve oranlar n n ihmal edilecek düzeyde 
oldu u saptanm t r. Hicrannar nar çe idinde az 

da olsa görülen meyve çatlamalar , Hazi
ay nda 50 ppm’lik Gusathion uygulanarak 
önlenmi tir. Güne  yan kl klar ka tla güne e 
bakan yüzeyleri kapat lm  ya da torbaya al narak 
korunmu tur. Antalya’da Haziran sonuna do ru 
ya an dolu nedeniyle, meyveler azda olsa zarar 
görmü tür.

Sonuç 
nuç olarak ; Canernar ve Hicrannar nar 

çe itlerinin; çiçeklenme, meyve tutumu ve farkl  
hasat dönemlerine göre baz  meyve özelliklerinin 
incelendi i bu ara t rmada mayho  ve tatl  olan 
her iki çe idin de bol çiçek açt , B tipi verimli 
çiçek oran n n oldukça yüksek oldu u, buna ba l  
olarak meyve tutumu oranlar n n yüksek oldu u 
söylenebilir. Meyveler orta irilikte k rm z  
kabuklu, k rm z  taneli ve yumu ak çekirdeklidir. 

Halen Türkiye’de yayg n olarak yeti tirilen 
Hicaznar nar çe idinden, tam k rm z  kabuklar , 
koyu k rm z  daneleri ve yumu ak çekirdekli 
yap lar yla ay rt edilirler. Ayr ca bu çe itlerde 
meyve kabu u çatlamalar n n az oldu u da tespit 
edilmi tir. nce kabuk yap lar  ile dane ve 
usare( ra) rand manlar n n yüksek olmas  
sanayici ve tüketici için avantajd r. Erken 
olgunla malar , turfanda yeti tiricili i aç s ndan 
önemlidir ve piyasada daha yüksek fiyat 
bulabilirler. Tam k rm z  kabuklara sahip 
olmalar , yine piyasada yüksek fiyat bulmalar  
aç s ndan önemli bir özelliktir. Halk aras nda 
“çekirdeksiz” denilen yumu ak çekirdekli 
özelli ine sahip olmalar , bu çe itlerin ileride 
daha fazla tan nmas yla birlikte talep art  
görülece i söylenebilir. Bulgular m za göre; 
Canernar ve Hicrannar nar çe itlerinin bir y ll k 
bulgular  iyi gözükmektedir. A
çiçeklenme süresi uzun olan meyve türünde, iki 
y l ve daha uzun süreli çal malar sonucunda 
daha do ru bulgulara ula labilecektir. 
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Ara t rman n yap ld  yöreye ait  2009 y l  baz  ekolojik verileri
Y ll k ya  miktar (mm) Ortalama s cakl k (

ubat 

May s

A ustos
Eylül 

Kas m 
Aral k

Çizelge 2. ‘Canernar’ nar çe idinde çiçeklenme ve meyve tutumu 
S ra No Say m dönemleri Say lan çiçek say s  

meyve oran  (%)

Çizelge 3. ‘Hicrannar’ nar çe idinde çiçeklenme ve meyve tutumu 
S ra Say m dönemleri Say lan çiçek say s

oran  (%)
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Çizelge 4. Canernar ve Hicrannar nar çe itlerinin hasat tarihleri
Çe it  ad  

Çizelge 5. Hasat edilen meyve oranlar n n(%) çe itlere ve hasat tarihlerine göre de i imi+
Çe it 
ad  

LSD(hasat tarihi)**;    LSD(çe it) : ÖD;   
çe it)**

+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar 
aras ndaki fark **(%1) ve *(%5) düzeyinde 
önemlidir

Çizelge 6. Canernar nar çe idinin hasat tarihlerine göre derilen meyvelerin baz  pomolojik özellikleri 

dönemi
Meyve a rl  Meyve kabuk kal nl  

Çizelge 7. Canernar nar çe idinin hasat tarihlerine göre derilen meyvelerin baz  pomolojik özellikleri

dönemi
Tane rand man  

a rl  (g)

Çizelge 8. Hicrannar nar çe idinin hasat tarihlerine göre derilen meyvelerin baz  pomolojik 
özellikleri

Hasat dönemi Meyve a rl Meyve kabuk kal nl
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Çizelge 9. Hicrannar nar çe idinin hasat tarihlerine göre derilen meyvelerin baz                      
pomolojik özellikleri

dönemi rand man  (%) a rl  (g)

Çizelge 10. Meyve a rl klar n n(g) hasat tarihlerine göre de i imi+
Çe it ad  

LSD(hasat tarihi)*;    LSD(çe it) : ÖD;           LSD (hasat tarihi x çe it) : ÖD
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark **(%1) ve *(%5) düzeyinde önemlidir

Çizelge 11. Tane rand manlar n n(%) hasat tarihlerine göre de i imi+
Çe it ad  

LSD(hasat tarihi): ÖD,    LSD(çe it): ÖD,           LSD (hasat tarihi x çe it):ÖD
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark **(%1) ve *(%5) düzeyinde önemlidir

Çizelge 12. 100 Tane a rl klar n n(g) hasat tarihlerine göre de i imi+
Çe it ad  

LSD(hasat tarihi):ÖD,    LSD(çe it) : ÖD,          LSD (hasat tarihi x çe it)*
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark **(%1) ve *(%5) düzeyinde önemlidir

Çizelge 13. ra rand man n(%) hasat tarihlerine göre 
de i imi+

Çe it ad  

ÖD,    LSD(çe it) : ÖD,          LSD 
(hasat tarihi x çe it):ÖD
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki 
fark **(%1) ve *(%5) düzeyinde önemlidir



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa

Çizelge 14. Suda çözünebilir kuru madde miktar n n(%) hasat tarihlerine göre de i imi+
Çe it ad

LSD(hasat tarihi):ÖD,    LSD(çe it) : ÖD,          LSD (hasat tarihi x çe it):ÖD
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark **(%1) ve *(%5) düzeyinde önemlidir

Çizelge 15. Titre edilebilir asitli in(%) hasat tarihlerine göre de i imi +
Çe it ad  

LSD(hasat tarihi):ÖD,    LSD(çe it) : ÖD,          LSD (hasat tarihi x çe it):ÖD
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark **(%1) ve *(%5) düzeyinde önemlidir

Çizelge 16. pH de erinin hasat tarihlerine göre de i imi+
Çe it ad  

LSD(hasat tarihi):ÖD,    LSD(çe it)ÖD,          LSD (hasat tarihi x çe it):ÖD
+ : Farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki fark **(%1) ve *(%5) düzeyinde önemlidir
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F nd k ve F nd k Ürünleri Ticaretinde Dünya ve Türkiye’de Uygulanan 

Saadet Koç Güler
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Özet
F nd k (Corylus avellana L.), insan beslenmesi için sahip oldu u özellikler bak m ndan yeryüzünde 

bulunan önemli g da maddeleri aras nda yer almaktad r. Ülkemizin dünya f nd k üretim ve ticaretinde ilk s rada 
almas ; bu ürün için standartlara uygun üretimin yap lmas  zorunlulu unu beraberinde getirmektedir. 

Üretimdeki liderli imizin yan nda dünya üzerindeki en kaliteli f nd n yeti tirildi i topraklar da ülkemiz 
s n rlar  içinde bulunmaktad r.

Her y l ortalama 600.000 tonluk üretim yapan, dünya ihracat miktar n n %75 80’ini elinde bulunduran 
ülkemiz aç s ndan ticari standartlar ayr  bir önem kazanmaktad r. Ülkemizde var olan TS3074 (Kabuklu F nd k), 
TS 3075 ( ç F nd k), TS 1917 ( lenmi  ç F nd k) standartlar dünya genelinde de kabul görmü  standartlard r. 
F nd k ticaretinin yap ld  ülkeler ya da ülke topluluklar  taraf ndan belirlenen s n r de erler veya özel 
hususlar n, üretim yapan ülkeler taraf ndan bilinmesi ve dikkate al nmas  ticari a amada ya anmas  
sorunlar  ortadan kald racakt r.

Bu çal mada ülkemizde uygulanan üç ana standart (TS 3074, TS 3075 ve TS 1917), a aç kabuklu 
yemi lerinde aflatoksin kal nt s n n azalt lmas  ve önlenmesi uygulamalar  yönetmeli i (CAC/RCP 59

2006),a aç kabuklu yemi lerinde hijyen uygulamalar  yönetmeli i (CAC/RCP 6 1972), Birle mi  
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) kabuklu f nd klarda ticari kalite ve pazarlama kontrolüne 
ili kin DDP 03 standard ,  Birle mi  Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu uluslararas  ticarette ve UNECE 
ülkeleri aras nda hareket eden iç f nd klarda ticari kalite ve pazarlama kontrolüne ili kin DDP 04 standartlar  
aras ndaki benzerlik ve farkl l klara dikkat çekmek amaçlanm t r.

F nd k, f nd k ürünleri,

03 concerning the marketing and commercial quality control of nshell hazelnut and 
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Giri
Geli en dünya artlar nda, teknolojik 

ilerlemelerin de sayesinde sa l k, çevre, insan 
haklar , tüketicinin korunmas  ve güvenlik gibi 
kavramlar ürün ticaretinde gittikçe daha 

Standartlar al c  ile sat c  aras nda ortak ticaret 
dili olarak kullan lan ve kalite kontrolüne 
referans olu turan kurallard r. Bu aç dan 
de erlendirildi inde, dünyada kabul gören 
kriterlere uygun üretim yapmayan ülke ve 
firmalar n rekabet anslar  gittikçe azalacakt r. 
Ülkemizin özellikle ihracatta üst s rada oldu u 
ürünlerde bu durumunu muhafaza etmesi ve 
üretimini yapt  di er ürünlerde de ihracat pay  
olu turmas  ya da var olan pay  artt rmak için 
dü ük maliyette, yüksek kalitede, ürün 
çe itlili ini yüksek tutarak ve dünyan n kabul 
etti i standartlara uygun olarak üretim yapmas  

Her y l ortalama 600.000 tonluk f nd k 
üretimi yapan, dünya ihracat miktar n n %75
80’ini elinde bulunduran ülkemiz aç s ndan 
ticari standartlar ayr  bir önem kazanmaktad r. 
Ülkemizde var olan TS 3074 (Kabuklu F nd k), 
TS 3075 ( ç F nd k), TS 1917 ( lenmi  ç 
F nd k) standartlar  dünya genelinde de kabul 
görmü  standartlard r. F nd k ticaretinin 
yap ld  ülkeler ya da ülke topluluklar  
taraf ndan belirlenen s n r de erler veya özel 
hususlar n, üretim yapan ülkeler taraf ndan 
bilinmesi ve dikkate al nmas  ticari a amada 
ya anmas  muhtemel sorunlar  ortadan 
kald racakt r.

F nd k gibi üretim ve ihracat nda dünya 
incisi oldu umuz ürünlerde standartlar  

yakalamak ve üretimin her a amas na bu 
standartlar  yerle tirmek bulundu umuz konumu 
sa lamla t rman n en kesin yoludur. Bu amaçla 
yeti tiricilikte dikkat edilmesi zorunlu hususlar; 
hasat, i leme, i letme ko ullar , çal anlar n 

ve ta ma basamaklar nda belirtilen standartlara 
uygunluk sa lamakt r.
TS 3074 Kabuklu F nd k, TS 3075 ç F nd k 
ve TS 1917 lenmi  ç F nd k Standard

Türk Standartlar  Enstitüsü’nün f nd k 
artlar nda Corylus avellana Corylus 

maxima Mill. türlerine giren ve bunlar n 
hibritlerinden olu an kültür bitkilerinin 

meyveleri ele al nm t r. Meyveler tombul, sivri 
ve di er f nd klar olarak grupland r l rlar.

TS 3074 standard , TS 3075 ve TS 
’yi kapsayan bir standartt r. Kabuklu f nd k 

standard  olarak bilinen TS 3074, taze olarak 
tüketilen, kabuklu olarak kavrulmu  ve herhangi 
bir ekilde teknolojik i lem görmü  olan 
f nd klar  kapsamaz. C. avellana  ve C. 
maxima Mill. türlerine giren ve bunlar n 
hibritlerinden olu an kültür bitkilerinin 
zuruflar ndan (kapç k) ayr lm  kabuklu 
meyvelerini kapsayan TS 3074 standard nda, 
meyve iç özelliklerinin yan  s ra kabuk 
özellikleri de dikkate al n r.

TS 3074 standard nda hem kabuklu 
f nd n hem de kabuklu f nd ktaki iç f nd n 
nem de erleri belirtilmi tir. Bu de erler s ras yla 
%12 ve % 7’dir. Nem de eri özellikle hasattan 
sonra depolanacak olan ürünlerde önem 
ta maktad r.

TS 3075 standard  tombul, sivri ve di er 
s n flarda yer alan iç f nd klar  kaps
ise i lenmi  iç f nd klar  kapsayan standartt r.

Kabuklu, iç ve i lenmi  iç f nd klar  
kapsayan bu üç standart, meyvenin baz  
özelliklerine göre tan m farkl l klar  kazanabilir. 
Bir ba ka deyi le standartlarda yer verilen 

iyle ayn  olmakla beraber 
standard n konusu olan ürüne göre farkl l k 
gösterebilir (Çizelge 1).

F nd klar, ekil ve ticari tan mlar na göre 
guruplara, iriliklerine göre boylara ve 
özelliklerine göre s n flara ayr l rlar (Çizelge 2).

Ekstra s n fa giren kabuklu ve iç f nd klar 
her çe it özürden ari olmal d r. Ancak meyvenin 
kalite özelliklerini kaybetmeden, tüketime uygun 
ekilde kald  sürece meydana gelebilecek koku 

ve tat gibi karakteristik de i imlere izin 
verilmi tir. S n f I f nd klar iyi kalitede ola
f nd klard r ve bu s n fta piyasay  olumsuz 
etkilemeyen hafif ekil ve renk kusurlar  olabilir. 
S n f II f nd klar ise asgari özelliklere sahip 
f nd klard r. Genel görünümü, kalite ve kalitenin 
devam n , piyasaya arz eklini ve di er 
özellikleri olumsuz 
müsaade edilir.

elekler kullan larak meyvenin ekvator bölgesinin 
en büyük çap n n ölçülmesi eklinde yap l r. 
Boylanm  iç f nd klarda en büyük ve en küçük 
çaplar aras ndaki fark 2mm’den fazla ola
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Ekstra ve S n f I için en küçük çap üzerinde olan 
her türlü boylara müsaade edilir.

TS 3074’ün tüm s n flar nda bulunmas na 
izin verilen yabanc  madde oran  kütlece % 0,25 
iken, TS 3075’in tüm s n flar nda ve TS 1917’de 

i tir. lenmi  
f nd klarda s n f özellikleri belirlenirken 
ürünlerin kimyevi yap lar  saptanm , 
maksimum s n r de erleri hesaplanm t r. Buna 
göre i lenmi  iç f nd klar n s n flar na göre 
kimyevi özellikleri a a daki gibidir (Çizelge 3).

Standartlar n en önemli özelliklerinden 
biri de g da güvenli ini sa layarak insanlar n 
tüketimine sunulan ürünlerdeki sa l  tehlikeye 
dü ürecek yap lar  ortadan kald rmak ya da 
olu mas n  engellemektir. Aflatoksin de f nd k 
ve ürünlerinde bulunabilme riski olan önemli 
küftür. F nd kta aflatoksin varl  sa l k, 
ekonomik ve yasal yönden önem ta maktad r. 
AB (Avrupa Birli i) gümrükleri h zl  g da uyar  
sisteminden 2001 y l nda, 10 üye devlet 
taraf ndan Türkiye’den ithal edilen f nd klar için 

a t n  gösteren uyar  
yap lm t r. 2002 y l nda ise 11 üye devletten 62 
uyar  mesaj  al nm t r. “Aflatoksin zleme 
Projesi” kapsam nda 2002 y l nda 593 
numunede denetim yap lm t r. F nd k ve 
mamüllerinde analiz sonuçlar  olumsuz ç kan 
i letmelere yasal ceza uygulanm t r (AB 
Misyonu Taslak Raporu Türkiye Görü leri, 
2003). Ya anan bu tür sorunlar nedeniyle 
Türkiye’de aflatoksin limitlerine uyum ile ilgili 
yasal düzenlemeler haz rlanm t r:

a) Tar m ve Köyi leri Bakanl n n yap s , 
fonksiyonlar  ve yetkilerini tan mlayan 441 
say l  kararname,

b) 560 say l  kararname ile 28 Haziran 
1995 y l nda ç kart lm  ve g da maddelerinin 
üretimi, tüketimi ve denetlenmesi hakk ndaki 
4128 say l  yasa,

c) Türk G da Kodeksi hakk ndaki 
düzenleme,

d) 4 Eylül 2000 tarihli 
Genel Müdürlü ü taraf ndan yeniden gözden 
geçirilen ve g da kontrolü konusunda özel 
laboratuvarlara onay veren düzenleme,

e) 9 Haziran 1998’de yay nlanan g da 
maddelerinin üretimi, tüketimi ve denetimi 
hakk ndaki 23367 say l  düzenleme,

) thalat yapan ülkenin geri gönderdi i 
ihracat mallar  hakk nda yap lacak i lemler, g da 

maddelerindeki belirli kontaminantlar n 
maksimum düzeylerinin saptanmas , g da 
maddelerindeki belirli kontaminantlar n düzey 
kontrolü için örnekleme metotlar  ve anal
metodu, ihracat i lemleri, ithalat kontrolü ve 
ülke içindeki g da kontrolleri hakk nda genelge,

g) Aflatoksin belirleme metotlar , di er 
mikotoksin belirleme metotlar , antepf st , sert 
kabuklu meyveler, kuru incir, i lenmi  iç f nd k, 
antepf st  ezmesi, f nd k un ve püresi hakk nda 
olu turulan Türk Standartlar ,

h) Ülke içerisindeki g da kontrolünü 
düzenlemek amac yla 2002/80/EC komisyon 
karar  dikkate al narak AB’ne ihracat  yap lan 
baz  kuru meyveler için sertifikasyon konusunda 
bakanl k genelgesi

i) 25 Mart 2002 y l nda yay nlanan g da 
maddelerindeki belirli kontaminantlar n kontrolü 
için analiz ve örnekleme metotlar n  içeren 
2002/25 say l  tebli ,

j) 23 Eylül 2002’de yay nlanana g da 
maddelerinde kontaminant düzeyini saptayan 
2002/63 say l  düzenleme yap lm t r.

Aflatoksinin insan sa l  aç s ndan limit 
de erlerinin henüz net olarak ortaya konulmam  
olmas  f nd kta maksimum üst de erin 
saptanmas nda bir tak m sorunlar ortaya 
ç karm t r. Limitlerdeki k s tlaman n amac  
ürünlerdeki aflatoksin miktar n  s f ra indirmek 
olsa da ticari anlamda bu ekilde bir çal man n 
yap lmas  prati e uygun olmam  ve ithalat 
verilerinde dü ü ler gözlenmi tir. Avrupa Birli i 
(AB), 1 Ocak 1999 tarihinde yürürlü e giren 
f nd ktaki aflatoksin maksimum limitlerini 9
Mart 2010 tarihinden itibaren de i tirmi tir. 
Do rudan tüketime yönelik f nd klarda 

2ppb’den 5ppb’ye, toplam 
aflatoksin ise 4 pbb’den 10 ppb’ye, ileri i leme 
tabi tutulacak f nd klarda ise aflatoksin B
5ppb’den 8 ppb’ye, toplam aflatoksin miktar  10 
ppb’den 15 ppb’ye yükseltilmi tir (Comission 
regulation, 2010). Aflatoksin aç s ndan yukar da 
ad  geçen çal malarda yap lan analizler 
sonucunda ciddi bir problem görülmemi tir. 
Türkiye, ALARA (As Low As Reasonably 

Ula labilecek En Dü ük De er) 

Dünya Sa l k 
Örgütü ile G da ve Tar m Örgütünün G da Katk  
Maddeleri ve Bula anlar Konusunda Uzman 
Komitesi) karalar n  dikkate alarak limit 
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de erlerini saptam  ve görü ünü belirtmi , 
sonuçta yukar da verilen de erlere dönü  
sa lanm t r.
A aç Kabuklu Yemi lerinde Aflatoksin 
Kal nt s n n Azalt lmas  ve Önlenmesi 
Uygulamalar  Yönetmeli i (CAC/RCP 59

Bu yönetmelikteki kurallar a aç kabuklu 
yemi lerinde (badem, Bre
f nd k, Avustralya f nd , pekan cevizi, çam 
f st , kestane, Antep f st  ve ceviz) 
uluslararas  ticarete girenler için haz rlanm t r. 
nsan tüketimine sunulan bütün kabuklu a aç 

yemi leri, Kabuklu A aç Yemi leri için 
lamalar Yönetmeli i ve insan 

tüketimi için haz rlanm  olan bütün g dalara 
ili kin önerilen Uluslararas  Uygulamalar 
Yönetmeli i G da Hijyeninin Genel lkeleri’nin 
ilgili bölümlerinde belirtilmi  olan genel hijyen 
ilkeleriyle ve uygulamalar yla uyum içinde
haz rlanmal d r. G da hijyeninde uluslararas  
genel prensipler dikkate al nmal d r. Codex 
taraf ndan detayland r lan ve kabul gören a aç 
kabuklu yemi lerine dair kurallar, farkl  
mikotoksinler (özellikle aflatoksinler) taraf ndan 
gerçekle tirilen bula malar n kontrolü ve 
yönetiminin de erlendirilmesinde tüm ülkeler 
için standart bir rehber niteli indedir. 
Bölgelerinde a aç kabuklu yemi lerinin yeti ti i 
üretici ve imalatç lar için yol göstericidir. Bu 
uygulamada öncelikli hedef aflatoksinli 

mas na kar  ilk basamak 
olarak iyi tar m uygulamalar n n benimsenmesi, 
devam nda iyi üretim uygulamalar  ve iyi 
depolama uygulamalar n n gerçekle tirilmesidir. 
Arazi ve i lemenin tüm a amalar n n kontrolüyle 
üstün kaliteli ürün olu turmaktad r. Arazinin 
geçmi i (topra n yeti tirilecek çe it için 
uygunlu u, drenaj, rüzgar, toprak ve çe itli 
kirleticileri belirten çevresel faktörler, uygun 
sulama suyu varl ) ve komsu bahçelerin genel 

Aspergillus flavus’a kolayca konukluk 
l , meyvelere zarar 

verebilecek ve enfeksiyon a amas nda vektör 
olabilecek özel böceklerin varl ) dikkate 
al nmal d r. Bahçe yap land rmas  da bu kurallar 
içersinde yer almaktad r. Kullan lan çe itler, s ra 
aras  ve s ra üzeri mesafeler, hasat öncesi a
haz rl , iyi bir gübreleme ve bitki koruma 
yönetimi ve her türlü at ktan (insan ya da hayvan 
kökenli) ürünü ve ürünün yeti tirildi i yerin 

korunmas  bu kurallar içersindedir. Amaç 
aflatoksinsiz f nd k elde etmek oldu u için 
hijyen ve iyi yeti tirme 
olu turmaktad r. Yeti tiricilik tekniklerinin yan  
s ra hasat öncesi uygulamalar, hasat ve hasat 
sonras  uygulamalar hatta i leme, nakliye ve 

noktalar belirtilmi tir. Tüm bu i lemlerin 
i iyi tar m uygulamalar  olu turmu tur. 

Ancak ürünler baz nda baz  istisnalar söz 
konusudur. Genel olarak hasatta ürünün 
olgunla mas n  izleyen dönemde gecikmeden 
hasat yap lmas  hatta baz  ko ullarda ürünü 
daldan de il yerden toplanmas  öngörülür. 
Böylece ürün olgunla mas n  tamamlayacak ve 
hasat sonras  dönemlerde de üründe kimyasal 
kalite ve rekolte kay plar  en aza indirilecektir. 
Ancak baz  çe itlerinde ürünün henüz a aç 
üzerindeyken aflatoksin ile bula ma riski söz 
konusudur. Bu durumun en büyük neden
birinin de meyveyi koruyan zurufun aç lmas  ve 
sert kabu un direkt olarak zararl  ataklar na 
maruz kalmas  olarak belirtilmi tir. Böyle 
durumlarda hasad n biraz öne çekilmesinin bu 
tip bula malar  azaltaca  dü ünülmü tür. 
Hasattan sonra özellikle zuruflar n ayr lmas  
i lemi zaman geçirilmeden yap lmal  ve ürün 
yüksek nem ve s cakl n olmad , gerekli 
koruma önlemlerinin al nd  depolarda 
muhafaza edilmelidir. E er herhangi bir 
gecikme söz konusu ise zuruflu ürünler böcek, 
kemirgen ya da di er h
görmeyecek ekilde depolanarak uygun bir 
fumigasyon i lemi ile fumige edilerek 
bekletilebilirler. Zuruflu ürünler bir an önce 
kurutularak son ürünün güvenli i sa lanmal d r. 
S cakl n 25 ) 0,70’den 
yüksek oldu u ko ullarda A. flavus A. 
parasiticus geli erek aflatoksin üretmektedir. 
Zuruflu örneklerin kontrolsüz bir ekilde güne  
alt nda b rak lmas  ile fungal geli im ve bula ma 
riski artmaktad r. Ürünün i lenmesi s ras nda ya 
da hasat sonras ndaki herhangi bir a amada 
kullan lan su için de bu yönetmelikte kurallar 
belirlenmi tir. Özellikle mekanik sistemlerden, 
buharla ya da su ile yap lan zuruf ç karma 
i lemlerindeki suyun içilebilir kalitede olmas  ve 
birden fazla kez kullan lmamas  gerekmektedir. 
A aç kabuklu yemi leri yeti tiricili i yapan 
üreticiler için en önemli uygulama ise y l y l 
yap lan uygulamalar n ve iklim verilerinin not 
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edilerek bir sonraki y l n plan n n ç kar lmas d r. 
Böylece bir önceki y l n verilerine dayanarak 
ayn  hatalar n yap lmas  minimum düzeye 

Tüm i leme a amalar  (zuruflar n 
ç kar lmas  ve depolama dahil) birbirinden ayr  
ortamlarda ve çapraz bula malar n olmayaca  
ekilde gerçekle tirilmelidir. Fiziksel ayr m n 

yan  s ra havaland rma sistemi ile meydana 
k olumsuzluklar da dikkate al narak 

önlem al nmal d r. K rma i leminden sonra nem 
de erinin bir an önce dü ürülmesi 
gerekmektedir. Böylece aflatoksin bula ma riski 
azalt labilecektir.

lenmi  sert kabuklular n transferinde 
kullan lan konteyn rlar n da tem
fungal geli ime izin vermeyecek özellikte olmas  
gerekmektedir. E er farkl  partiler yada alt 
partiler bir arada ta nacaksa fiziksel olarak 
ayr lmal  ve ürünü tan mlayan kartlar 
yap t r lmal d r.

%70’den az oldu u), iyi havaland r lan, ya mur, 
kemirgen ve farelere kar  korunakl , drenaj  iyi 
ve minimum s cakl k ve nem oynamalar n n 
oldu u alanlarda olmal d r. S cakl k 0
aras nda tutularak fungal geli im minimize 

A aç Kabuklu Yemi lerin
Uygulamalar  Yönetmeli i (CAC/RCP 6

Bu yönetmelikteki kurallar daha çok 
badem ve ceviz için özelle tirilmi tir ancak 
f nd k, pekan cevizi, brezilya cevizi, kaju, 
kestane ve avusturya cevizi için de uygulanabilir 
özelliktedir. Belirtilen noktalarda bahçe, zuruf 
ay rma ve kabuk k rma i lemleri aç s ndan basit 
hijyenik kurallar  yer almaktad r. Tüm a aç 
kabuklu yemi lerini ve onlar n ürünlerini 
(beyazlat lm , dilimlenmi  vs) kapsamaktad r. 
Ancak içeri inde az miktarda a aç kabuklu 
yemi i bulunan ürünleri içermez.

Ürünün yeti tirildi i ve i lendi i alan n 
hijyen ko ullar  son üründe çok önemlidir. nsan 
ve hayvan at klar ndan ari olmas , sulama 
suyunun kalitesi, hayvan, bitki zararl s  ve 
hastal klar n kontrolü, hasad n daldan silkme 
eklinde yap ld  alanlardaki arazi temizli i, 

ekipman ve konteyn rlar n temizli i, meyvenin 
bula malardan korunmas , transfer a amalar nda 

yap lmas  gereken ve önerilen uygulamalar bir 
önceki kurallar ile ayn  özelliktedir.

Bu yönergede di er yönergelerde oldu u 
bi ek olarak i letme için de bir tak m kurallar 

konulmu tur. letmenin bulundu u alan, 
büyüklü ü, hijyen dizayn , kullan lan 

k s mlar yer almaktad r.
Son ürünün korunmas nda Codex 

komitesinin G da Katk  Maddele
düzeylerde kimyasal koruyucular, s l i lemler 
ya da s zd rmaz paketler kullan labilir.

Yönetmeli e göre optimum depolama 
ko ullar  nisbi nemin %60 70, s cakl n 
yakla k 1 C’dir. Il man bölgelerdeki ülkelerde 
kabuklu ve iç meyveler ortam s cakl nda 
sa lam ve kuru yerlerde muhafaza edilebilir. 
E er ürün muhafaza edildi i yerde herhangi bir 
ekilde bir zararl  taraf ndan enfekte edilmi  ise 

ürüne yerinde ya da özel fumigasyon artlar nda 
(fumigasyon odalar  gibi) uygun koruma 
yöntemleri ile müdahale edilmelidir.
Birle mi  Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonu (UNECE) Kabuklu F nd klarda 
Ticari Kalite ve Pazarlama Kontrolüne 
li kin DDP 03 Standard

Bu standart zurufundan ayr lm , 
C.avellana C.maxima ve onlar n 
hibritlerinden yeti mi , direkt tüketime ya da 
di er g dalarla kar m yap larak ileri i leme tabi 
tutulmadan gerçekle tirilecek direkt tüketimleri 
kapsamaktad r. Endüstriyel i leme için 
kullan lacak kabuklu f nd klar  kapsamaz. TS 
3074 ile ayn  maddeleri içermektedir.
Birle mi  Mille
Komisyonu Uluslararas  Ticarette ve UNECE 
Ülkeleri Aras nda Hareket Eden ç 
F nd klarda Ticari Kalite ve Pazarlama 
Kontrolüne li kin DDP 04 Standard

Bu standart, direkt tüketime yönelik C. 
avellana C. maxima melezlerinden olu an iç 
f nd klar için haz rlanm t r. Endüstriyel 
i lemede ya da g da endüstrisinde kullan lacak 
f nd k içlerini kapsamaz.

Standard n amac  haz rl k ve 

a amas nda iç f nd klar n kalite taleplerini 
belirlemektir. E er ihracat n devam eden 
a amalar nda da standard n ko ullar  devam 
edecekse, tedarikçi standard n gerekliliklerini 
yerine getirme sorumlulu unu üzerine almal d r. 
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Sat c  yada tedarikçi bu standart ile uygunluk 
göstermiyorsa ürününü sat  için te hir yada 

mez, herhangi bir ekilde da tamaz 

Genel olarak tüm maddeler TS 3075 ile 
ayn d r. TS 3075’de boylanm  iç f nd klarda en 
büyük çap ile en küçük çap aras ndaki fark 
2mm’den fazla olamaz ibaresi yer al rken, DPP
04’de bu fark 3 mm olarak verilmi tir.

Sonuç
Standartlar, uluslararas  ticaret yapan 

ülkeler aç s ndan önemlidir. Özellikle 
günümüzde insan sa l  ve çevresel 
sürdürülebilirlik bilincine sahip tüketici ve 
ithalatç  ülkelerin say s ndaki art  standartlara 
verilen önemi daha da artt rm t r. Ticaretin 
devaml l  aç s ndan ürünler ve ürünlerin farkl  
a amalar  için standartlar olu turulmal  ve 
de i en ko ullar da göz önünde bulundurularak 
yap lan bilimsel çal malar ile gerekli 
de i iklikler zaman nda gerçekle tirilmelidir.

Üretim ve ihracat nda bir numara 
oldu umuz f nd k meyvesinde mevcut 
standartlar n üreticiler taraf ndan iyice 
benimsenmesi sa lanmal d r. Gerek bahçe 
a amas nda yap lmas  gerekenler gerekse hasat 
ve hasat sonras  i lemler son ürünün kalitesini 
etkileyen tüm faktörleri bünyesinde bar nd rd  
için bu a amalar n belirli standartlar 
çerçevesinde sürdürülmesi ürün kalitesinin 
süreklili i aç s ndan da önemlidir. Hatta f nd k 
gibi milli ürün s n f nda gösterilen di er ürünler 
için de böyle standartlar n uygulanmas  
kaç n lmaz olmal d r.

Üretimin büyük pay n  elinde bulunduran 
ülke olarak standartlarda gösterilen limit 
de erlerin belirlenmesinde aktif rol almal , 
tüketici sa l  ba ta olmak üzere yeti tiricili in 
yap ld  ko ullar da dikkate al nmal d r.

Ülkemiz, dünya çap nda baz  ürünlerde 
(f nd k, çekirdeksiz kuru üzüm, kay s , 
kurutulmu  incir) üretim ve ihracat miktar nda 
üst s ralarda yer almaktad r. Ekolojik ko ullar n 
da ülkemize sa lad  avantaj ile dünya çap nda 
kalitesi ile ön plana ç kan bu ürünlerimizde 

cut durumu muhafaza etmek ve farkl  
ülkelerdeki yeti tirme teknikleri ve tüketici 
taleplerini göz önünde bulundurmak tedarikçi 
ülke olarak sorumluluklar m z n ba nda 
gelmektedir. Dünya pazar ndaki yerimizin 

devaml l  için meyve kalitesi ve üretim miktar  
bak m ndan süreklili i sa lamak önceliklerimiz 
aras nda yer almal d r.

AB Misyonu Taslak Raporu Hakk nda Görü , 15 
May s 2003.

TS 1917/Nisan 1993, lenmi  ç F nd k.
TS 3074/Kas m 2001, Kabuklu F nd k.
TS 3075/Kas m 2001, ç F nd k.
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. TS 3074, TS 3075 ve TS 1917 Standartlar nda Kullan lan Ortak ve Farkl  Tarifler

Küflü, ac la ma, çürük, buru uk, ha lak, yabanc  madde, ürün y l
Ek i limonlu, gizli küflü, gizli çürük, vurgun, ezik, urlu, k r k 
(parçalar), ikiz 
Böcek zararl  f nd k
Kurt yenikli, eski ürün
Lekeler ve fizyolojik de i meler
1) Ürün y l ; TS 3075’e göre ürünün hasat edildi i y l, TS 1917’ye göre imalatta kullan lan iç f nd n hasat edildi i y ld r

Çizelge 2. TS 3074, TS 3075 ve TS 1917’de grup, s n f ve boylar.

f nd k
Kabuklu sivri f nd k
Di er kabuklu 
f nd klar

Tombul iç f nd klar
Sivri iç f nd klar
Di er iç f nd klar

ç tombul f nd k
ç sivri f nd k

S n flar Ekstra, S n f I, S n f Ekstra, S n f I, S n f II I.S n f                            II.S n f

I/I. S n f
I/II. S n f

Ekstra, x  16 mm
S n f I, x  14 mm 

9 mm ve daha büyük 
(Ekstra ve S n f I için 
zorunlu, S n f II için iste e 
ba l )

Birinci s n ftaki I/Ekstra ve I/I.S n f iç 
f nd klar n boylamas  TS 30
olmal d r.
Birinci s n f n I/II. s n f  ile ikinci s n f iç 
f nd klarda boylama aranmaz.
K y lm  iç f nd klar, 12,5 mm'den büyük 2 
mm'den küçük olmamak art yla istenilen 

haz rlanabilir.

Çizelge 3. lenmi  ç F nd klar n S n flar na Göre Kimyevi Özellikleri

Özellikler
S n rlar

S n f (en çok) S n f (en çok)
Serbest ya  asitleri 
Yeni ürün
Eski ürün

Peroksit say s  (ekstrakte edilen ya da)
Yeni ürün 7 milie de er g/kg ilie de er g/kg
Eski ürün 9 milie de er g/kg 10 milie de er g/kg
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Geleneksel ve Organik Zerdali Meyvelerinin Taze ve Kuru Örneklerinde 
Kimyasal ve Fiziksel Özellikler Aras ndaki li kiler

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
nönü üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu çal mada Malatya ilinde yeti tirilen organik ve geleneksel zerdali tiplerinde taze ve kuru örneklerde 

baz  antioksidan madde içerikleri ve baz  fiziksel özellikler aras ndaki ili kiler ara t r lm t r. Ara t rma 2007 ve 
2008 y lar nda yürütülmü tür. Meyve örneklerinde kate in, epikate in, klorogenik asit, kaffeik asit, p

e örneklerde bunlara ilaveten meyve irili i, meyve 
a rl , suda çözünür kuru madde miktar  pH, asitlik ve L, a, b renk de erleri aras ndaki ili kiler belirlenmi tir. 
Yap lan istatistiki analizler sonucunda, zerdalinin geleneksel taze örneklerinde özellikle renk de erleri ile baz  
antioksidan madde içerikleri aras nda; organik taze örneklerinde, genellikle antioksidan madde içerikleri 
aras nda önemli ili kiler belirlenmi tir. Zerdalinin gün kurusu, dü ük kükürt ve yüksek kükürt uygulanan 

nik kuru ürünlerinde genellikle önemli ili kilerin oldu u ve özellikle bu ili kilerin organik 
dü ük kükürt uygulanan örneklerde daha yo un oldu u belirlenmi tir. Fiziksel ve kimyasal özellikler aras nda 
önemli ili kilerin ürün gruplar na göre de i iklik arz etti i, genellikle organik ürünlerde daha fazla önemli 
korelasyonlar n oldu u söylenebilir.

Giri
Kay s n n ikinci anavatan  durumunda 

bulunmas , özellikle ekolojik artlar n n 
uygunlu u Türkiye’yi dünya taze ve kuru kay s  
üretiminde söz sahibi ülke konumuna getirmi tir. 
Önemli düzeydeki üretim miktar  ile de Malatya 
ili gerek ülkemizde ve gerekse dünyada önemli bir 
kay s  üretim bölgesidir. Türkiye taze kay s  
üretiminin yakla k % 50’si, kuru kay s  
üretiminin yakla k % 80 85’lik k sm  da 

Malatya ilince gerçekle tirilmektedir. lde 
üretilen taze kay s n n yakla k % 90 95’lik 
k sm  kurutularak ihraç edilmektedir. Kuru 
kay s  ihracat  sürekli art  gösteren ülkemizin 
dünya ihracat ndaki pay  % 80 85 civar ndad r. 
Bunun yan nda taze kay s  ihracat m z istenilen 
düzeylerin çok alt ndad r (Asma, 2011).

Ülkemiz, gerek kay s  çe itlerinin kalitesi, 
gerekse sahip oldu u ekolojik üstünlükler 
nedeniyle rakip ülkelere k yasla do al bir 
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rekabet avantaj na sahiptir. Kay s  meyveleri 

fitokimyasallar  farkl  oranlarda içerirler ve bu 
bile ikler tada, renge ve besinsel de erlerine 
önemli derecede katk da bulunurlar. Polifenol ve 
karotenoidlerin antioksidan özellikleri sebebi ile 
kronik hastal klar  hafifletme özellikleri vard r 

olgunla mas  fenolik bile ikler, karotenoidler ve 
esterle en bile iklerin üretilmesine yol açan 
kar k biyokimyasal reaksiyon dizisini içerir 
(Speirs ve Breidy., 1991). Fitokimyasallar n 
içerik ve miktarlar  farkl d r, fakat bu durum; 
gün na, topra a, mevsim, olgunla ma 
durumuna, tar m bölgesine ve meyve çe idi gibi 
de i ik faktörlere ba l d r (Haris,  1997).

Geleneksel yeti tiricili in yayg n oldu u 
Malatya ilinde, organik yeti tiricilik özellikle son 
y llarda kay s da a rl k kazanm  ve bunda 
özellikle dünya ülkelerinde organik ürünlere olan 
ilginin artm  olmas  etkili olmu tur (Atay ve 

ahin, 2006).
Genel anlamda organik ürünler geleneksel 

ürünlere göre insan sa l  bak m ndan daha 
bir de ere sahip olup, insan sa l n  tehdit eden 
zararl  kal nt lar da bu ürünlerde daha az 
bulunmaktad r (Ç tak ve Sönmez, 2006).   
Organik tar m, özellikle uzun y llar sonuçlar  
dikkate al nd nda, ürün miktar  ve kalitesini 
önemli düzeyde ve olumlu yönde etkilemektedir 
(Aksoy ve Alt ndi li, 1998). Bunun yan nda, 
Kurutulmu  kay s  örneklerinde nem miktar n n 
azalmas n n do al bir sonucu olarak oransal 
kuru madde miktar  artmaktad r. Bu durumda 
kurutulmu  örneklerin taze örneklere göre enerji 

itamin de erleri ile mineral düzeyleri daha 
yüksek olmaktad r (Löker ve ark., 2008a).

Tar msal ürünler içerisinde, muhafaza 
edilirken rengi en çok de i ikli e u rayan 
meyvelerden birisi de kay s d r. Kay s da 
kükürtleme hem mikrobiyal bozulmay  ve raf 
ömrünü uzatmak için hem de zamanla renginde 
meydana gelen kararmalar  engellemek için 
yap lmaktad r (Özay, 1998; Özkan ve ark., 

Kurutulmu  meyvelerde fiziksel, kimyasal 
ve mikrobiyolojik olmak üzere üç grup sorunla 
kar la l r. Bütün bu problemlerin olu mas na, 
fiziksel artlar n kontrol edilmemesi yol 
açmaktad r (Keattch ve  Dollimore, 2000).

Daha önce zerdalide yap lan çal malarda, 
A vitamini düzeyinin taze örneklerde kuru 
örneklere göre ve organik ürünlerde geleneksel 
ürünlere göre daha fazla oldu u
2010a); polifenol içeriklerinin yeti tirme 
sistemine göre de i ti i ve organik ürünlerde 
daha yüksek oldu u (Kan ve ark., 2010b); en 
yüksek polifenolün rutin oldu u, bunu kate in ve 
di erlerinin izledi i ve en dü ük düzeyde de p 

in bulundu u (Kan ve Bostan, 
2010); yeti tirme sistemlerine göre meyve 
irili inin ve renk de erlerinin de i medi i, 
meyve a rl n n geleneksel, SÇKM miktar n n 
organik, pH’n n organik ve  titre edilebilir 
asitli in geleneksel ürünlerde daha fazla oldu u 
(Bostan ve Kan, 2010a); ürünlerdeki nem 
düzeyinin yeti tirme sistemleri, kükürt düzeyleri 
ve y llara göre farkl l k arz etti i (Bostan ve 
Kan, 2010b) belirlenmi tir.

Bu çal mada da zerdalide organik, 
geleneksel, taze, gün kurusu ve kükürtlü 
örneklerin öne
özellikleri aras ndaki ili kiler ara t r lmaya 
çal lm t r

Materyal ve Yöntem
Bu çal ma 2007 ve 2008 y llar nda 

Malatya Meyvecilik Ara t rma Enstitüsü’ne ait 
geleneksel kay s  koleksiyon bahçesinde 3 ve 
organik kay s  yeti tiricili i yapan bir üretici 
bahçesinde 3 olmak üzere toplam 6 zerdali a ac  
üzerinde yürütülmü tür.

Meyve örnekleri a ac n tamam n  temsil 
edecek ekilde her k sm ndan 20’ er adet olarak 
al nm t r. Hasat döneminde al nan m
örneklerinde kate in, epikate in, klorogenik asit, 

kaemferol, A vitamini, nem ile taze örneklerde 
bunlara ilaveten meyve irili i, meyve a rl , 
suda çözünür kuru madde miktar  pH, asitlik ve 
L, a, b renk de erleri belirlenmi tir. Re
ölçümleri her 20 meyvede Minolta CR
cihaz  ile yap lm t r. 

Kükürtlemede iki farkl  oranda kükürt 
uygulanm t r. 1. uygulamada 1 kg kay s  3 g 
kükürtle 4 saat (Dü ük kükürt uygulamas ), 
ikinci uygulamada yine 1 kg kay s  8 g kükürtle 

(Yüksek kükürt uygulamas ) 
edilmi tir. 

Nem tayini için, petri kaplar na koyulan 5 
g homojen hale getirilmi  örnekler etüve 
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yerle tirilmi  ve etüvün s cakl  yava  yava  
103±2 C’ye getirilerek 3
kurutma kaplar  desikatöre al nm  ve so umas  
beklenmi tir. Daha sonra tart lan örneklerde % 
nem miktarlar  hesaplanm t r.

Örneklerin polifenol içerikleri UV
detektörü ile yüksek bas nçl  s v  kromoto rafisi 
(HPLC)  cihaz  kullan larak belirlenmi tir.

gün kurusu, geleneksel dü ük kükürtlü, 
geleneksel yüksek kükürtlü, organik gün kurusu, 
organik dü ük kükürtlü ve organik yüksek 
kükürtlü örneklerde incelenen özelliklere ait iki 
y ll k de erlerin ortalamas  al narak bütün 
özellikler aras ndaki ili kiler her bir grupta ayr  
ayr  olarak TAR ST istatistik program yla 
belirlenmi tir.

Bulgular ve Tart ma
Yap lan istatistiki analizler sonucunda, 

her bir grupta baz  özellikler aras nda önemli 
ili kiler belirlenirken, organik dü ük kükürtlü 
meyve örneklerinde bu ili kiler daha fazla 
say da olmu tur (Çizelge 1

Geleneksel taze örneklerde özellikle renk 
de erleri ile pH de eri aras ndaki ili kilerin 
önemli olmas  dikkat çekmekte olup, pH ile L ve 
b renk de erleri aras nda pozitif, asitlik ile a 
renk de eri aras nda negatif önemli ili ki 
belirlenirken, L ile b de erleri aras nda ve a ile 
ferrulik asit aras nda pozitif ili kiler ortaya 
ç km t r (Çizelge 1). Fenol bile iklerin renkleri 
yap lar nda bulunan hidroksil, metil, glikozit ve 
ekerlere göre de i mekte, ortam n pH de eri 

etkiler. Buna göre dü ük pH’da antosiyaninler 
k rm z d r. pH de eri yükseldikçe okside olarak 
önce rengini kaybeder, sonra mavi
dönü ür. Mor renkli meyvelerde pigment hücre 
içinde pH de eri yüksek bölgelerde bulunur. Bu 
yap  parçalan p hücre öz suyu ve dü ük pH ile 
kar la nca, pigment yeniden k rm z  renk 
kazan r (Karaçal , 1993). K saca, geleneksel taze 
örneklerde pH de erinin artmas na paralel olarak 
parlakl n (L de erinin) ve b de erinin artaca , 
asitli in artmas yla da a de erinin azalaca  
söylenebilir.

Organik taze örneklerde renk de erlerinde 
meyve a rl , b L ili kileri pozitif 

yönde önemli ç km t r. Di er önemli ç kan 
ili kilere göre, meyve a rl  artt kça kate in 

düzeyinin azald , pH artt kça klorogenik asidin 
artt , kaffeik asidin ve A vitaminin azald , 
klorogenik asit artt kça A vitaminin azald , 
ferrulik asit ve kaffeik asit düzeylerinin artt , 
SÇKM miktar  artt kça kaffeik asidin azald ,
ferrulik asit ile A vitamini aras nda negatif, 
kaffeik asit ile A vitamini aras nda pozitif, rutin 
ile ferrulik asit aras nda pozitif ve ferrrulik asit 
ile kaffeik asit aras nda negatif ili kilerin oldu u 
belirlenmi tir (Çizlge 1).

Geleneksel kuru örnekler incelendi inde, 
gün kurusu örneklerde P kate in, 

epikate in ve nem kumarik asit ili kileri 
epikate in ili kisi pozitif 

yönde olmu tur. Dü ük kükürtlü örneklerde A 
kate in, kaffeik asit kate in, kaffeik 

epikate in, klorogenik asit kate in ili kileri 
klorogenik asit ili kisi 

pozitif yönde ç km t r.  Yüksek kükürtlü 
örneklerde ferrulik asit

kate in, klorogenik asit kate in ve 
epikate in kate in ili kileri negatif yönde, 

epikate in, kaffeik asit
epikate in ili kileri pozitif 

yönde önemli ç km t r (Çizelge 2).
Organik kuru örneklerde, özellikle dü ük 

kükürtlü örneklerde incelenen özellikler aras nda 
çok say da önemli ili kiler ç km t r. Dü ük 
kükürtlü örneklerde A vitamini ile di er bütün 
özellikler aras nda pozitif önemli ili kiler 
belirlenmi , yani antioksidan madde içerikleri ile 
nem artt kça A vitamini düzeyinin artt  
görülmü tür. Gün kurusu örneklerle yüksek 
kükürtlü örneklerde bu ili kiler önemsiz 
ç km t r. Di er yandan dü ük kükürtlü 
örneklerdeki di er bütün önemli ili kiler de 
pozitif yönde olmu tur (Çizelge 3). 

Sonuç
Çal ma sonuçlar ndan da anla laca  

üzere, zerdalide gerek geleneksel, gerek o
gerek taze ve gerekse farkl  ekillerde 
kurutulmu  kuru ürünlerinde baz  fiziksel ve 
kimyasal özellikler aras nda önemli ili kilerin 
oldu u ve bu ili kilerin yukar da bahsedilen 
ürün gruplar na göre de i iklik arz etti i, 
genellikle organik ürünlerde daha fazla önemli 
korelasyonlar n oldu u söylenebilir ve sonraki 
benzer çal malarda bu ili kilerin özellikle ürün 
gruplar  baz nda dikkate al nmas n n daha do ru 
olaca  tavsiye edilebilir.
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Teknolojilerinin yile tirilmesi 1.Kay s  uras  
Sonuç Raporu, Malatya, nönü üniversitesi 
bas mevi s:12

Özkan, R., Öztürk, K., K l nç, A., 2000. ncir ve 
Kay s lar n Güne  Kollektörlü Sistemle 
Kurutulmalar  ve Depolama Teknikleri Üzerine 
Ara t rmalar, TAGEM/Gy/97/0.
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Meyve Genetik Kaynaklar  Muhafaza ve De erlendirme

Selma Özyi it M. Emin Akçay Adnan Do Burhan Ereno lu Zeynep Özdemir 
Ero lu smail Tosun Mehmet Ba Ay e Fidanc
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Ara t rma Enstitüsü    

Özet
Bitki genetik kaynaklar ; kaynaklar n a r  kullan m , genetik introdüksi

de i iklikler, yeti tikleri habitatlardaki kay plar, azalma, parçalanma, geli me bask s , genetik erozyon gibi 
nedenlerle kaybolmaktad r. Bu nedenle bitki genetik kaynaklar n n korunmas  zorunlu hale gelmektedir. Bunun 
için de ülkeler, uluslararas  muhafaza stratejilerini uygulayarak kendi ülkelerindeki bitki genetik kaynaklar n  
saklamakta ve/veya korumaktad r. Bitki türleri ya kendi do al ortamlar nda (in situ) veya bu tür ortamlar n 
d nda (ex situ) gen bankalar nda koruma alt na al nmaktad r. 

Bu proje ile surveylerle ve ba ka kanallarla toplanm  olan yerli meyve çe it ve tiplerimizin 
kaybolmalar n  engelleme; yeni slah çal malar  için genetik çe itlilik sa lamak; yerli genetik kaynaklar m z n 
tüm özelliklerini ortaya ç karmak suretiyle, uluslar aras  düzeyde sahip olma yetkisini kazanmak amaçlanm t r.

; Meyve, genetik, muhafaza, de erlendirme

ources, genetic introdüksiyonlar, pollution, climatic 

Giri  
aynaklar , biyolojik 

çe itlilik önemli kaynak niteli inde olup bir bitki 
türünün gen havuzundaki kal tsal bilginin 
çe itlili ini ve zenginli ini ön plana 
ç karmaktad r. Bu türlerin korunmas , gelece in 
bitkisel üretiminin güvence alt na al nmas  
bak m ndan oldukça önemlidir.

Ülkemizde genetik kaynaklar n 
toplanmas , muhafazas  ve de erlendirilmesi 
amac yla ülke çap nca ilk olarak genetik 
kaynaklar n belirlenmesi üzerine 1978 y l nda 
çal malara ba lanm t r. Enstitümüzde ise bitki 
genetik kaynaklar n n toplanmas  ve muhafazas  
çal malar na 1964 y l nda ba lan lm t r.

Anadolu; bir çok meyve türü ve çe idinin 
gen merkezlerinden birisidir. Dolay s yla 
ülkemiz çok zengin genetik çe itlili e sahiptir. 

Dolay s yla ülkemiz oldukça zengin genetik 
çe itlili e sahiptir. Farkl  nedenlerden dolay  bu 
zengin kaynaklar m z h zl  bir ekilde 
kaybolmaktad r. Bu proje ile Türkiye’de yay l  
gösteren ve daha önce yap lan survey 
çal malar nda toplanan yabani, yöresel veya 
geli tirilmi  elma, armut, kiraz, ceviz, kestane, 
üzümsü meyveler (çilek, ahududu, bö ürtlen, 
frenk üzümü, bekta i üzümü), k z lc k, sofral k 
zeytin, eftali ve nektarin ve hünnap çe it ve 
tiplerinin muhafazas , de erlendirilmesi ve 
gerekti inde meyve slahç lar na baz materyal 
temini sa lanm  olacakt r. Ayr ca 
yap lan/yap lacak  olan survey ve toplama 
çal malar yla mevcut olan genetik çe itlili imiz 
artt r lm t r.



Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi                                                        2011, anl urfa

Materyal ve Yöntem
Daha önce yap lm  olan sürveylerle ve 

ba ka kanallarla toplanan ve muhafaza edilen; 
yap lacak olan toplama program  ile 
alt na al nacak yerli yabanc  çe it ve/veya tipler 
ara t rman n materyalini olu turmaktad r. 
Ara t rmada Elma, Armut, Kiraz, eftali
Nektarin, Ceviz, Kestane, Sofral k Zeytin, 
K z lc k, Hünnap ve Üzümsü Meyveler (Çilek, 
Bö ürtlen, Ahududu, Frenk Üzümü, Bekta i 
Üzümü)  türlerine ait çe it ve tipler  yer 
almaktad r.

Toplanan ve muhafaza edilen, yap lacak 
olan toplama program  ile muhafaza alt na 
al nan yerli yabanc  çe it ve tipler üzerinde 
UPOV ve IPGRI taraf ndan geli tirilen 
tan mlama listesinden yararlan larak ölçüm 
gözlem ve de erlendirmeler yap lm t r.

Bulgular, Tart ma ve Sonuç
Yap lan toplama çal malar  sonucunda 

Elma (284), Armut (319), eftali
Vi ne (192), Zeytin (25), Ceviz 

(110), Kestane (41), K z lc k ( 35), A
Hünnap ( 25), Üzümsü meyveler (9 Bö ürtlen, 
10 Ahududu, 7 Frenküzümü, 3 Bekta i üzümü, 
37 Çilek) tip ve çe it muhafazaya al nm t r. 

talya’da 1981 1982 y llar nda yap lan bir 
çal mada 47 yerel elma tipinin karaerizasyonu 
yap lm  ve ümitvar olan 9 tip belirlenmi tir 

(1994), Japonya’da yapm  olduklar  bir 
çal mada de i ik meyve türlerine ait 7848 
koleksiyon toplam lard r. 

Yugoslavya’da 1988 1990 y llar  aras nda 
yap lan bir çal mada 56 eski elma çe idi, 38 
eski armut çe idi ve 367 tip  eftali toplanm t r 

Romanya’da 1025 eftali, 660 kay s , 605 
erik, 517 kiraz, 179 badem ve 171 vi ne 
üzere toplam 3023 genotipin mevcut oldu u 

Türkmenistan’da yap lan bir çal mada 
yakla k 250 nar tip tespit edilmi  
kolaeksiyon bahçesi kurulmu tur (Levin, 1995).

Ayr ca Zeytinde 2 çe it, G 20/1 (Sütçü
77G)  K z lc kta da 2 

çe it 77 04 (Yalç nkaya
scil edilmi tir.

Ayano lu, H., Y lmaz, M., Küden, A.B., Dennis, Fg., 

Proceeding of the 4. nternational Symposium 

Çetiner, E., 1981. Türkiye Bitki Genetik Kaynaklar  
Ba  Envanteri EBZAE Yay nlar , 

No:19, zmir.
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0900 Ziraat Kiraz Çe idinin Besin Elementi Al m  Üzerine Ku  Kiraz , 
Gisela 5 ve SL 64 Anaçlar n n Etkileri

, Adnan N. Y ld r m
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu ara t rma Ku  kiraz , Gisela 5 ve SL 64 anaçlar  üzerine a l  0900 ziraat çe idinin beslenme 

durumunun belirlenmesi amac yla 2008 y l nda Isparta’da yürütülmü tür. Al nan yaprak örneklerinde N, P, K, 
Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn analizleri yap lm t r. Sonuçlar istatistik olarak de erlendirilmi tir. Gisela 5 anac  K, Fe 
ve Mn elementleri al m  aç s ndan di er anaçlara göre üstünlük sa lam t r. Ku  kiraz  anac  üzerinde yeti mi  
olan kiraz yapraklar nda ise di er anaçlara göre Cu ve Zn elementlerinin miktar n n daha fazla oldu u tespit 
edilmi tir. Azot al m  bak m ndan ise SL 64 anac  ön plana ç kmaktad r. 

Kiraz, anaç, besin elementi al m

The effects of Ku  Kiraz , Gisela 5 ve SL 64 Rootstocks on Nutrient Up

status of Ku  kiraz  (P. avium

amount of Cu and Zn were greater than those in order rootstocks in the cherry leaves grown Ku  kiraz  rootstosk. 

Giri  
Türkiye’de kiraz yeti tiricili i 1995’li 

y llardan sonra ihracat n artmas yla birlikte çok 
önem kazanm t r. hracattaki art ta 
çe idinin önemi büyüktür. Gelinen bu noktay  
muhafaza edebilmek ve daha ileri ta mak için 
kiraz yeti tiricili inde klon anaçlar n 
kullan m n n yayg nla t r lmas  gerekir (Akçay 
ve Burak, 2007). Son y llarda yap lan slah 
çal malar  ile farkl geli me kuvvetlerine sahip 
klon anaçlar bulunmaktad r (Akçay ve Burak, 

yeti tiricili inde klon anaç kullan m  ülkemizde 
tercih edilmeye ba lanm t r. Özellikle SL
anac n n kullan m  h zla yayg nla maktad r 
(Sülü o lu ve Çelik, 2003). Meyve 
yeti tiricili ini etkileyen en önemli faktörlerden 
biri de a açlar n beslenme durumudur. Özellikle 
klon anaçlar kullan larak tesis edilmi  
bahçelerde toprakta bulunan besin elementi 
miktarlar n n yeterli olmas  kadar anaçlar n 

esin elementi al m  üzerine etkileri de etkili 

olmaktad r (Jimenez et. all., 2007; Neilsen and 

Ara t rmam zda, Ku  kiraz  çö ürleri ile SL
ve Gisela 5 klon anaçlar n n 0 900 Ziraat 
çe idinin besin elementi al m na et
belirlenmesi amaçlanm t r. 

Materyal ve Yöntem
Ara t rma 2008 y l nda Isparta’da 

yürütülmü tür. Bitkisel materyal olarak Ku  
kiraz , Gisela 5 ve SL 64 anaçlar  üzerine a l  7 
ya l  0900 Ziraat kiraz çe idi kullan lm t r. 
0900 Ziraat çe idi geç çiçek açan, meyveleri 
yuvarlakça kalp eklinde, iri, parlak koyu 
k rm z  renkte olan geççi bir çe ittir (Ekinci ve 
ark., 2007; Özça ran, 1992; Öz ve Burak, 
1992). Ara t rmam zda kullan lan Gisela 5 
anac , bodur, erkenci ve verimli bir anaç olarak 
ümitvar görülmektedir. (Akçay ve Burak, 2007; 

64 anac , yar  
Prunus mahaleb
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klonudur. A r topraklara uygun de ildir 
). Ara t r

alan ndan toprak örnekleri al narak analiz 
yap lm  olup, toprak alkali karakterde, kireçli, 
organik maddesi s n rl , Zn ve Mn elementleri 
d ndaki elementler bak m ndan yeterli 
düzeydedir. Analiz sonuçlar  nda gübreleme 
program  uygulanm t r. De
ait örnekler Temmuz ay nda 3 tekerrürlü olarak 
al nm t r. Al nan örnekler Süleyman Demirel 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bölümü Meyve Fizyolojisi ve Pomoloji 
Laboratuvar na getirildikten sonra y kanm  ve 
saf sudan geçirildikten sonra etüvde 
kurutulmu tur. Kurutulan örnekler ö ütüldükten 
sonra N Kjedahl yöntemine göre, P 
spektrofotometrede sar  renk yöntemine göre, 
di er elementler ise atomik absorbsiyon 
spektrofotometresi kullan larak belirlenmi tir 

olarak analiz edilmi  ve Tukey çoklu 
kar la t rma testi kullan larak farklar 
belirlenmi tir.

Bulgular ve Tart ma 
Ara t rmam zda kullan lan anaçlar besin 

elementi al m düzeylerini etkilemi tir ve 0900 
Ziraat kiraz çe idine ait yaprak örneklerinde 
mineral madde miktarlar  kullan lan anaca göre 
farkl l k göstermi tir (Çizelge 1). Yaprak analiz 
sonuçlar na göre P ve Ca elementleri d ndaki 
elementler aç s ndan anaçlar aras ndaki farklar 
istatistik olarak önemli bulunmu tur (p<0,05)
Buna göre N al m  aç s ndan Gisela 5 anac  ile 
SL 64 anac  ön plana ç kmaktad r. Bununla 
birlikte her üç anaç için de kiraz yapraklar nda 
saptanan N miktar  Y lmaz (2004)’a göre normal 

2,80 de erlerinden daha 
dü üktür. Bu duruma deneme arazisinin kireçli 
bir yap  göstermesinin yol açm  olabilece i 
dü ünülmektedir. Fosfor elementi aç s ndan en 
yüksek de eri Ku  kiraz  anac  göstermi tir. 
Ancak di er anaçlarla aras ndaki farklar 
istatistik olarak önemli de ildir. Bununla 

dilen de erler Jimenez ve ark. 
(2007)’ n n kiraz yapraklar  için yüksek olarak 
de erlendirdikleri %0,34’ten daha dü üktür. 
Yapraklardaki K miktar  bak m ndan Gisela 5 
anac  di er anaçlardan üstündür (%1,74). 
Jimenez ve ark. (2007), kiraz yapraklar nda 

la 5 anac  üzerinde % 1,56 ve SL 64 anac  

üzerinde % 1,48 K tespit etmi lerdir. Y lmaz 
(2004), kiraz yapraklar nda % 1,60
miktar n  normal s n rlar olarak kabul 
etmektedir. Gisela 5 anac  d ndaki anaçlarda 
yapraklardaki K miktar  normal s n rlarda
dü üktür (Jimenez ve ark. 2007; 

Ara t rmam zda yapraklardaki Ca miktar  
bak m ndan SL 64 anac  ön plana ç km t r. 
Bununla birlikte di er anaçlarla aras ndaki 
farklar istatistik olarak önemli de ildir. Jim
ve ark. (2007), kiraz yapraklar nda Gisela 5 
anac  üzerinde % 2,02 ve SL 64 anac  üzerinde 
% 2,63 oran nda Ca tespit etmi lerdir. 
Bulgular m z bu de erlerle uyumludur. Ancak 

64 anac nda elde edilen miktar, Y lmaz 
(2004)’ n normal kabul etti i % 2,0’ den daha 
yüksektir. Ma nezyum al m  aç s ndan SL
anac  di er anaçlara göre daha yüksek de er 
göstermi tir (% 0,473). Y lmaz (2004), kiraz 
yapraklar nda normal kabul edilebilir s n rlar  
Mg elementi için % 0,30

k. (2007)’da Gisela 
5 anac  üzerinde % 0,31 ve SL 64 anac  üzerinde 
% 0,53 oran nda Mg tespit etmi lerdir. SL
anac  hariç di er anaçlar için bulgular m z bu 
de erlerin alt ndad r. Bu durum SL 64 anac n n 
kireçli topraklara daha iyi adapte olmas  ile 
aç klanabilir. Yapraklarda Fe ve Mn miktar  
aç s ndan Gisela 5 anac  ön plana ç kmaktad r. 
Y lmaz (2004), kiraz yapraklar nda 30
Mn oran n  normal s n rlar olarak kabul 

anac nda 55,2 ppm ve SL 64 anac nda 4
Fe tespit etmi  ve bu miktarlar  dü ük olarak 
nitelemi tir. Ara t rmam zda elde etti imiz 
de erler bunu üzerindedir. Bununla birlikte ayn  
ara t r c lar 71,4 64,3 ppm Mn oran n  yüksek 
bulmu  ve demirin dü ük kalmas n  topra n 
yüksek kireç içermes
aras ndaki antagonistik etkile imlere 
ba lam t r. Benzer bir sonuç 
Kirkby, 2001) taraf ndan da bildirilmektedir. 
Ara t rmam zda kiraz yapraklar nda 113,6
ppm Mn tespit edilmi tir. Kiraz yapraklar nda 
elde etti imiz Cu miktar  51,26 –
aras nda de i mi tir. Bu de erler normalin biraz 
üzerinde gözükmekle beraber de i ik 
ara t r c lar kirazlarda bak r noksanl na 
rastlanmad n  bildirmektedir. (Jime´nez et al., 
2004; Putnam, 1999),1. Ancak ayn  ara t r c lar
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kirazlarda Zn noksanl klar n n görülebilece ini 
ifade etmi lerdir. Ara t rmam zda kiraz 
yapraklar nda 15,22 –
edilmi tir. Zn al m  aç s ndan Ku  kiraz  anac  
ön plana ç km t r. Y lmaz (2004), 15
aras n  normal kabul etmektedir.
(2007), 15 ppm Zn miktar n  dü ük kabul 
etmi tir. Bulgular m z bu de erin üzerinde olup 
normal s n rlar içerisindedir. 

Sonuç
Ara t rmam zda 0900 Ziraat kiraz 

çe idine ait yaprak örneklerinde bitki besin 
maddeleri al m düzeyleri kullan lan anaca göre 
farkl l k göstermi tir. Anaç kalem ili kileri 
üzerine etki eden çe itli fizyolojik olaylar ve 
anaçlar n karakteristik özellikleri bu durumun 
ortaya ç kmas nda etkili olmu tur. Ayn  ortam 
ve artlarda yeti mi  olsalar da bitkiler 

in elementlerinden farkl  
düzeylerde yararlanmaktad r (Kacar 1995; 
Marschner 1996). Bu ara t rma sonunda elde 
etti imiz bulgulara göre topraktaki besin 
elementlerinden en çok yararlanan anac n Gisela 
5 anac  oldu u söylenebilir. 

Akçay, M. E ve Burak, M., 2007. Farkl  Anaçlar 
Üzerindeki Kiraz Çe itlerinin Geli me, Verim 
ve Meyve Özelliklerinin Kar la t r lmas . 
Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 
Bildiri Kitab . S: 110
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–
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–
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–
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–
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. 0900 Ziraat çe idinde yapraklardaki besin elementi miktarlar

Ayn  sütunda farkl  harfle gösterilen ortalamalar aras ndaki farklar istatistik olarak önemlidir (p<0,05)

ANAÇ

1,848±0,032 0,225±0,03 1,740±0,023 2,003±0,044 0,260±0,04 99,37±0,076 51,26±0,032 113,60±0,028 15,22±0,054 

Ku  Kiraz 1,949±0,018 0,242±0,0 1,434±0,013 2,060±0,037 0,252±0,03 96,29±0,065 72,90±0,041 67,84±0,036   36,26±0,012 

2,206±0,025 0,155±0,05 1,159±0,019 2,148±0,051 0,473±0,02 92,53±0,058 53,46±0,024 72,44±0,018   20,01±0,033 
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Melezleme Islah  ile Sofral k Kay s  Çe itlerinin Geli tirilmesi

Mehmet Naim Demirta , Hatice ahiner
U urtan Y lmaz , S. Hilal Dündar , Hasan Koç , Züleyha Duran
K l çaslan , Mahmut lhan , ule Kovuk , Talip Yi it , brahim Bolat , Sezai Erci li
Sevgi Payda  Karg
Kay s  Ara t rma stasyonu, Erciyes Ün. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü, G da, Tar m ve 

Hayvanc l k l Müdürlü ü, G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü, Harran Ün. Ziraat Fak. 
Bahçe Bitkileri Bölümü, Atatürk Ün. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü, Çukurova Ün. Ziraat 
Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü

Ö
Ülkemiz, kuru kay s  ticaretinde, dünyada ilk s rada yer al rken, ya  kay s  ticaretinde son s ralarda yer 

almaktad r. Ülkemiz, sofral k kay s  yeti tiricili inde, hem erken turfanda hem de geç turfanda aç s ndan oldukça 
avantajl  özelliklere sahip olmas na ra men, mevcut çe itlerle yap lan yeti tiricilikte hasat periyodu oldukça 
k sad r. Erken turfanda kay s  üretimi, Akdeniz ve Ege Bölgesinde gerçekle tirilmektedir. Bölgemiz, sahip 
oldu u rak m n yan s ra kay s  yeti tiricili inin yayg n olmas  nedeniyle geç turfanda üretimi için oldukça 
uygundur. Di er taraftan, sofral k çe itlerimizin yola dayan m, irilik ve renk bak m ndan da yetersizlikleri 
bulunmaktad r. Bu amaçla, iki alt projeden olu an yeni sofral k kay s  çe itlerinin slah  çal mas  
yürütülm

Geç Olgunla an Sofral k Kay s  Çe itlerinin Geli tirilmesi
Oldukça geç dönemde olgunla an ancak, irilik ve renk özellikleri iyi olmayan Levent ve Özal kay s  

tipleri, iyi sofral k özelliklere sahip GÜ 52, Güz Aprikozu, Geç Aprikoz, Adilcevaz çe itleri ile melezlenerek 
geç turfanda sofral k kay s  çe itlerinin geli tirilmesi amaçlanm t r.

Sofral k Kay s  Çe itlerinin Kalite Özelliklerinin yile tirilmesi
Önemli sofral k Hasanbey ve Aprikoz kay s  çe itlerimizin kalite özelliklerinin iyile tirilmesi amac  ile bu 

çe itler Roxana, mrahor, Sak t 3, Hac halilo lu ve Alyanak çe itleri ile kar l kl  melezlenerek meyve dokusu 
sert, iri, albenisi yüksek, kaliteli sofral k kay s  çe itlerin geli tirilmesi amaçlanm t r.

Malatya Meyvecilik Ara t rma Enstitüsünde, 2007 y l nda ba lat lan projede, melezleme çal malar  
sonucunda elde edilen 1819 melez bitkinin 2x1 m aral k ve mesafede araziye dikimleri gerçekle tirilmi tir. 
Çal mada, tozlanan çiçek say s , meyve tutum oran , hasat edilen meyve say s , çimlenme yüzdeleri 
belirlenmi tir. Verim döneminden itibaren melez bitkilerin morfolojik, fenolojik ve pomolojik gözlem ve 
analizleri de yap lacakt r.

Malatya, sofral k kay s , melezleme slah

In Malatya cultivars Levent and Özal has late maturation characteristics. However they hav
color problems. To improve these characteristics the cultivars were crossed with GÜ 52, Güz Aprikozu, Geç 

were resiprocally crossed with Roxana, mrahor, Sak t 3, Hac halilo lu and Alyanak cultivars. The aim to obtain 
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Giri
Ülkemizdeki kay s n n yakla k %50 55’i 

olarak tüketilmekte, geri kalan  kurutularak 
veya meyve suyu, reçel, marmelat, ekerleme ve 

an ürünlerin yap m nda 
kullan lmaktad r. Dünyada ise kay s n n yakla k 

75’i taze olarak tüketilmekte, kalan k sm  
kurutularak veya di er ekillerde i lenmektedir 

Dünya pazarlar na özellikle erken ve geç 
turfanda dönemlerinde kay s  sunulmas , ürünün 
yüksek de erlerden sat lmas  anlam na 
gelmektedir. Ülkemizde Akdeniz Bölgesi’ndeki 
baz  illerde erken turfanda aç s ndan 
avantajlar m z olmas na kar l k bu dönemde 
Fransa, spanya, talya gibi di er
ülkelerinde de kay s  üretimi yap lmaktad r. 
Ancak, Malatya’n n rak m avantaj  geç turfanda 
aç s ndan önemlidir. 

Türkiye, kuru kay s da en büyük ihracatç  
ülke olmas na kar l k, ya  kay s  ihracat  her y l
artmakla birlikte oldukça dü üktür. Avr
ülkelerinin tüketici tercihleri,  albenisi yüksek, 
iri, k rm z turuncu renk yapan kay s lar n 
üretimini gerektirmektedir (Demirta  ve ark.,  

Bitki slah  insanlar n en eski 
u ra lar ndan ve ba ar lar ndan birisidir. Melez 
bireyler, baz  özellikler bak m ndan ebeveynden 
üstün olur. Varyetelerin genetik yap s  tam 
olarak bilinmedi inden transgerasyon elde 
etmek için çok say da melezleme yapmak 

Jersey’de kay s  slah n n 35 y l önce ba lad n  
ve bu bölgeye uygun genotiplerin geli mesinde 
önemli ilerlemelerin kaydedildi ini 
bildirmi lerdir. Ara t r c lar çal malar 
sonucunda 22 tipin ayr nt l  tan mlamalar n n 
yap ld n , bunlardan 15 tipin üstün meyve 
kalitesine, 11 tipin ola anüstü a aç sa l na, 6 
tipin ise çiçek tomurcuklar n n so u a çok 
dayan kl  oldu unu belirtmi lerdir. 

Bassi ve ark. (1993), kay s da yapt klar  
slah çal malar nda erkenci ve çok erkenci 

olarak P. de Tyrinthe ve Quardi çe itlerini 
r yla ‘Ninfa’ çe idini 

geli tirmi lerdir. Bu çe it en erkenci ebeveyn ile 
olgunla makta olup, daha büyük meyvelere 
sahiptir. Ayr ca verim aç s ndan da çok daha 
düzenlidir.

Audergon ve ark. (1991), Fransa’da bir 
dizi uygun çe it elde etmek için 1960’dan be
geni  çapl  bir kay s  slah program  
yürütmü lerdir. Kar l kl  tozlamalar yoluyla 
geli tirdikleri Mariem ve Helena du Roussillon 
çe itlerinin Rouge du Roussilon kay s  çe idini 
tamamlay c  nitelikte oldu unu bildirmi lerdir. 
Mariem çe idi, ayn  periyotta olgunla r ancak 
düzenli olarak meyve verme ve meyve etinin 
daha sert olmas  gibi özellikleri ile Canino’dan 
daha üstün görünmektedir. Helena du Roussillon 
ise Rouge du Roussillon’dan 10 gün sonra 
olgunla r ve Fransa ko ullar nda en geç 
olgunla an ticari varyete olarak ortaya ç km t r.

Y ld z (1995) Alata Bahçe Kültürleri 
Ara t rma Enstitüsü’nde yapm  oldu u yerli ve 
yabanc  kay s larla melezleme çal mas  
sonucunda elde etti i 4173 melez bitkiyi 
incelemi , çal ma sonucunda ülkemizin 
melezleme slah  yoluyla elde edilen ilk ümitvar 
çe itleri Ça ataybey, ahinbey, Ça r bey, Dr. 
Ka ka ve Alata Y ld z  isimleriyle tescil 
ettirmi tir.

“Geç olgunla an sofral k kay s  
çe itlerinin geli tirilmesi” projesi ile dünya 
pazarlar na geç dönemde olgunla an

kay s  sunulmas  amaçlanm t r. Geçci 
kay s  yeti tiricili ine uygun Malatya ili ile 
birlikte Akdeniz Bölgesinde Toroslar n etekleri 
ve di er yüksek yerler, Erzincan ve I d r gibi 
sofral k yeti tiricilik için uygun olan di er 
bölgelerimizde de geç turfanda kay s  
yeti tiricili inin yayg nla t r lmas na 
çal lacakt r. “Sofral k kay s  çe itlerinin kalite 
özelliklerinin iyile tirilmesi” slah çal mas  ile 
renk ve meyve eti sertli i gibi olumsuzluklar  
olan çe itlerin, bu özellikleri üstün çe i
melezlenerek dünya pazarlar n n arad  yola 
dayan m  iyi, iri meyveli, kaliteli ve verimli 
çe itlerin geli tirilmesi ile kay s  çe itlerimizin 
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giderilmesi, üstün çe itlerin geli tirilmesi 
amaçlanmaktad r.  

ateryal ve Yöntem
Sofral k kay s  çe itlerinin geli tirilmesi

amac yla 2007 y l nda Malatya Kay s  Ara t rma 
stasyonu deneme alan nda ba lat lan 

çal man n, 2011 y l  itibariyle melezleme 
çal malar  tamamlanm t r. Geç Olgunla an 
Sofral k Kay s  Çe itlerinin Geli tirilmesi 

geç dönemde olgunla an GÜ
52, Geç Aprikoz, Güz Aprikozu, Adilcevaz
Perfection ve Roxana kay s  çe itleri, Ekim 
ortalar nda olgunla an Levent ve Özal kay s  
tipleri ile melezlenmi lerdir. Sofral k Kay s  
Çe itlerinin Kalite Özelliklerinin yile tirilmesi 
projesinde de Hasanbey ve Aprikoz sofral k 
çe itleri iri, sert meyve dokulu, iyi renk yapan 
Roxana, mrahor, Sak t 3, Hac halilo lu, 
Alyanak ve Kabaa  çe itleri ile kar l kl  
melezlenmi lerdir. Çal mada çiçek tozlar n n 
al nmas , emaskulasyon, tozlama,  meyve 
say m , meyvelerin toplanmas , tohumlar n 
ç kar lmas  ve kurutulmas , tohumlar n ekimi, 
çimlenme oranlar n n belirlenmesi ve melez 

çal malar  yap lm t r. Melezleme ve
2008 ve 2009 y llar n n toplam say lar  olarak 
verilmi tir.

Geç olgunla an çe it geli tirme 
çal malar na ait melezleme verileri Çizelge 1’de 
verilmi tir. Toplam 22 338 adet çiçek tozlanm , 

asat edilmi tir. Bu meyvelerden sa lam olan 
1199 adet tohum ekilmi  ve ortalama %49.71 
çimlenme oran  ile 484 adet melez bitki elde 
edilmi tir. Adilcevaz 5 X Özal 
kombinasyonunda 2207 ile en fazla çiçek 
tozlanm  ve 47 bitki elde edilmi tir. En fazla 

152 adet ile 1764 çiçek tozlanan Roxana 
X Özal melezlemesinden elde edilmi tir. En 
yüksek çimlenme ba ar s n  %81.48 ile ekilen 
54 tohumdan 44’ü çimlenen GÜ 52 X Özal 
kombinasyonu sa lam t r. En dü ük çimlenme 
oran n  %6 7 gibi Roxana çe idinin Levent ve

Özal tipleri ile melezlendi i kombinasyonlar 
göstermi tir. Bu kombinasyon melezlemesinden 
yüksek meyve ba lama oran  elde edilirken, 
meyvelerin hasad ndan sonra elde edilen 
tohumlarda çekirdeklerin yar k ve k r lm  
oldu u, birçok tohumun da sa lam olmad , bu 
nedenle çimlenmedikleri görülmü tür. Di er 
slah programlar nda Roxana çe idinin baba 

olarak kullan ld  uygulamalarda benzer 
sorunlar ortaya ç kmam t r. Geç olgunla an 
çe it geli tirme çal malar nda 2010 y l nda 
toplam 4397 adet çiçek tozlanm  
meydana gelen ilkbahar geç donlar  nedeni ile 
hiçbir kombinasyondan meyve al namam t r. 
2011 y l nda 7111 adet çiçek tozlanm  ve elde 

ekimi yap lacakt r.
Hasanbey ve Aprikoz kay s  çe itlerinin 

kalite özelliklerini iyile tirmek amac  ile yap lan 
melezleme çal malar nda elde edilen veriler de 
Çizelge 2’de verilmi tir. Bu amaçla 15 
kombinasyonda toplam 29 360 adet çiçek 
tozlanm t r. En fazla 3118 ile Hac halilo lu X 

asanbey X Aprikoz kombinasyonundan çiçek 
tozlanm t r. Ortalama meyve ba lama oran  
%10.21 iken, Sak t
kombinasyonunda %62.42 oran nda çok yüksek 
meyve ba lama oran  gerçekle mi tir. Ekilen 
2597 adet melez tohumdan %56.03 çimlenme 
oran  ile to
edilmi tir. Bu bitkiler 2x1 m aral k ve mesafede 
araziye aktar lm lard r. En yüksek çimlenme 
oran  %82.68 ile en yüksek meyve ba lama 
oran  gösteren Sak t
kombinasyonundan elde edilmi tir. En dü ük 
çimlenme ise ekilen 45 adet tohumdan hiçbir 
çimlenme görülmeyen Roxana X Hasanbey 
kombinasyonunda belirlenmi tir. Yukar da ifade 
edildi i gibi, Roxana çe idinin ana olarak 
kullan ld  uygulamalarda elde edilen meyveler 
k r lm , yar lm  ve sa lam olmayan tohumlar  

deni ile çimlenme göstermemektedirler. 
Çal mada 2010 y l nda tozlama yap lan 5534 
adet çiçekten ilkbahar geç donlar  nedeni ile 
hiçbir kombinasyondan meyve al namam , 
2011 y l nda tozlanan 7602 adet çiçekten 164 
adet melez tohum elde edilmi tir.
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rt ma ve Sonuç
Ülkemizin hemen her bölgesinde kay s  

yeti tiricili i yap lmas na ra men, sofral k 
kay s  ihracat m z oldukça dü üktür. Kurutmal k 
kay s  ticaretindeki gibi gelir elde etmek için 
sofral k çe itlerimizin verim ve kalitedeki 

Ayr ca, bölgemizin geç turfanda yeti tiricili i 
için uygun olmas , geç olgunla an kaliteli 
çe itlerin geli tirilerek ihraç edilmesi, sofral k 
kay s  ihracat n  art rmaya yönelik en önemli 
çözümdür. Bu amaçla, geç olgunla an çe
geli tirme ve Hasanbey ve Aprikoz kay s  
çe itlerinin kalite özelliklerinin iyile tirilmesi 
amac  ile slah program  ba lat lm t r. 
Çal mada, 2007 2009 y llar  aras nda 27 
kombinasyondan toplam 51 698 adet çiçek 
tozlanm  ve 4210 meyve hasat edilmi ti

elde edilmi tir. Elde edilen melez bitkilerin 2x1 
m aral k ve mesafede araziye dikimleri 
yap lm t r. Roxana çe idinin melezlenmesinden 
elde edilen meyvelerin tohumlar n n yar lm , 
k r lm  ve bademlerinin sa lam olmamas  
nedeniyle çok dü ük oranda çimlenme göstermi  
ya da çimlenmemi lerdir. Geç olgunla an 
sofral k kay s  geli tirme ile sofral k kay s  

çe itlerinin kalite özelliklerinin iyile tirilmesi 
slah programlar nda 2010 y l nda tozlanan 

çiçekten, ilkbahar geç donlar  
nedeni ile meyve al namam t r. 2011 y l nda 
tozlanan 14 713 çiçekten elde edilen 361 adet 
melez tohumun sonbaharda ekimi yap lacakt r. 
Melezleme çal malar  tamamlanan projede, 
verim döneminden itibaren bitkilerin 
fenolojik ve pomolojik gözlem ve analizleri 
yap lacakt r. Amaca uygun geç olgunla an, 
verimli, iri, albenisi yüksek ve iyi renk yapan, 
yola dayan m  iyi ve kaliteli tipler 

yapt klar  slah çal mas nda üstün
kalitesine sahip 15 kay s  tipi belirlemi lerdir. 
Bassi ve ark. (1993), kay s  slah  çal malar nda 
Ninfa çe idini elde etmi lerdir. Audergon ve ark. 
(1991), iyi özelliklere sahip iki kay s  çe idi 
geli tirmi lerdir. Y ld z (1995) yerli ve yabanc  
kay s larla melezleme çal mas  sonucunda elde 
etti i 4173 melez bitkiyi incelemi , ümitvar 
çe itleri Ça ataybey, ahinbey, Ça r bey, Dr. 
Ka ka ve Alata Y ld z  isimleriyle tescil 
ettirmi tir. Dejampour ve Loni (2011), yapt klar  
slah çal mas nda, meyve a rl klar  34 g ile 73 

g aras nda de i en tipleri geli tirmi lerdir.

Cultivar Selections “Mariem” and “Helena de 
Roussillon”. Acta Hort. 293: 175

24, zmir, Turkey

Armenia (Bas m
Demir, ., 1990. Genel Bitki Islah  E.Ü.Z.F.yay nlar  

496, 366s. zmir
Demirta , M. N., Atay, S., Aslan. A. 2011. 

Malatya'da kay s  yeti tiricili i, üretimi ve 
sorunlar . GAP. VI. Tar m Kongresi, s. 14

12 May s 2011, anl urfa

Y ld z, A., 1995. Baz  yerli ve yabanc  kay s  
çe itlerinde melezleme slah  üzerine ara t rma. 
Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri 
Anabilim Dal , Doktora Tezi, Balcal
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Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. Geç Olgunla an Sofral k Kay s  Çe itlerinin Geli tirilmesi

Çiçek
Say s

Döküm Döküm
Say s

Çimlenen

Say s

Çimlenme
Oran

GÜ
GÜ 52 X Özal
Güz Aprikozu X Levent
Güz Aprikozu X Özal

ç Aprikoz X Levent
Geç Aprikoz X Özal

5 X Özal

Perfection X Özal

Roxana X Özal

Çizelg l k Kay s  Çe itlerinin Kalite Özelliklerinin yile tirilmesi

Çiçek
Say s

Döküm Döküm
Say s

Çimlenen

Say s

Çimlenme
Oran

Hasanbey X mrahor
Hasanbey X Sak t
Hasanbey X Hac halilo lu

mrahor X Hasanbey
Sak t
Hac halilo lu X Hasanbey

Aprikoz X Hac halilo lu

a
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Erzincan artlar nda lkbahar Dikiminde Yeti tirilen Baz  Çilek Çe itlerinin 

Zakine Kad o lu , Rafet Aslanta , Hüseyin Vurgun , smail Esmek

Bahçe Kültürleri Ara t rma stasyonu Müdürlü ü
Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Özet
Bu ara t rma, Tar m ve Köyi leri Bakanl  Tar msal Ara t rmalar Genel Müdürlü ü taraf ndan 

desteklenerek Erzincan Bahçe Kültürleri Ara t rma Enstitüsü arazisinde 2006 2008 y llar nda yürütülmü tür. 
Çilek yeti tiricili i için uygun dikim zaman  ve çe it tespiti amac yla yürütülen çal mada; Fern, Aromas, 
Camorosa ve Sweet Charlie çilek çe itleri kullan lm t r. Çe itlere ait frigo fideler 2006 y l nda ilkbahar 
mevsiminde 15 Nisan, 1 May s ve 30 May s tarihlerinde dikilmi tir. Ara t rma arazi artlar nda, tesadüf bloklar  
deneme desenine göre, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 20 bitki olacak ekilde yürütülmü tür. lkbahar döneminde 
Erzincan ekolojisinde dikilen çilek fidelerinin tutma oran  yüksek (%99.6 ve üzeri) olmu tur. Fenolojik 
gözlemler aç s ndan dönemlerin etkisi dikimin ikinci y l ndan itibaren ortadan kalkm t r. Kümülatif verim 
de erlerinde uygulamalar aras nda fark yokken, çe itler aras ndaki fark n çok önemli oldu u; en yüksek 
kümülatif verim, Camorosa (422.85g/bitki ) ve Fern (405.63g/bitki) çe itlerinden elde edilmi tir. En yüksek I. 
Kalite meyve oran na Camorosa çe idi sahip olmu tur Meyve a rl , SÇKM ve Vitamin C içerikleri 
bak m ndan; dikim zaman  ile çe it interaksiyonu önemli bulunurken, çe itler aras nda da fark n çok önemli 
oldu u tespit edilmi tir. Meyve a rl klar na bak ld nda en yüksek meyve a rl  30 May s’ta dikimi yap lan 
Camorosa çe idinde (9.85g), SÇKM oran  30 May s’ta dikimi yap lan Sweet Charlie çe idine (%11.53) ait 

C vitamin oran  ise yine 30 May s’ta dikimi yap lan Aromas çe idine ait (53.28mg/100ml) 
meyvelerde yüksek oranlarda oldu u tespit edilmi tir. Çal mada verim ve di er parametreler aç s ndan en iyi 
dikim zaman n n 30 May s oldu u sonucuna var lm t r.

: Çilek, dikim zaman , verim, kalite, Erzincan
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Giri
Do u Anadolu Bölgesi içerisinde ayr  bir 

iklim karakteri gösteren Erzincan, iklim, toprak 
ve su kaynaklar  bak m ndan, önemli 
say labilecek tar msal üretim potansiyeline 
sahiptir. Pek çok meyve türünün yayg n olarak 
yeti tirildi i ilde, iklim ve toprak iste i 
bak m ndan fazla seçici olmayan çilek
yeti tiricili i yok denecek kadar azd r. Bunun 
sebebi, yöre çiftçisinin çilek yeti tiricili i ve 
ekonomik önemi hakk nda yeterli bilgiye sahip 
olmamas d r. Çilek yeti tiricili i, Erzincan 
ovas n n da  ete i k s mlar nda sadece küçük 
aile i letmecili i eklinde yap lmaktad r. Oysa 
di er meyve türlerinde oldu u gibi, çilek 
yeti tiricili i için de son derece elveri li ekoloji 
mevcuttur. Çilek yeti tiricili i için ilkbahar 
mevsiminde uygun dikim zaman  belirlemek ve 
çe it tespitini yapmak amac yla yürütülen bu
çal mada Fern, Aromas, Sweet Charlie, 
Camarosa çe itleri kullan lm t r.

Materyal ve Yöntem 
Erzincan Bahçe Kültürleri Ara t rma 

Enstitüsü arazisinde 2006 2008 y llar  aras nda 
aç kta yürütülen bu ara t rman n materyalini, 

çe itlerine ait frigo fideler olu turmu tur.
Tesadüf bloklar  deneme deseninde 

faktöriyel düzene göre, 3 tekerrürlü ve her 
tekerrürde 20 bitki olacak ekilde kurulan 

aral kla üçgen dikilmi tir (Ka ka ve ark.,1993). 
Fideler, 2006 y l nda ilkbahar döneminde üç 
farkl  zamanda (15 Nisan, 1 May s, 30 May s) 
dikilmi tir. Dikim y l nda fide tutum oranlar  
dikimlerden yakla k iki hafta sonra tutan 
bitkiler say larak belirlenmi  ve parsele 
oranlanm t r (Ka ka ve ark.,1993; Güleryüz ve 

geli mesi için meydana gelen çiçekler ayn  
vegatasyon periyodu boyunca kopar lm t r 
(A ao lu, 1986; Güleryüz ve ark.,1997). 

Dönemlere ve çe itlere ait bitki ba na 
baz  kalite parametrelerine ait 

de erlendirmeler 2007 ve 2008 y llar nda 
yap lm t r. Her hasatta meyvelerin irilikleri, 
ekilleri ve renkleri dikkate al narak 1.kalite, II. 

kalite ve skarta olarak kalite s n flamas  
yap lm t r Verimin kalite s n flar na da l m , 
toplam verime göre yüzde olarak hesaplanm t r 

(Ka ka ve ark., 1988; Ka ka ve ark., 1993; 
Özdemir, 1993). Hasat edilen meyveler 0.01 g 
duyarl  terazide tart lm , parsel verimleri ve 
bitki ba na verimler hesaplanm t r. Hasatlar n 
yo un oldu u dönemlerde, 
seçilen 25 adet meyvenin tart larak, 
meyve a rl klar  hesaplanm t r (Güleryüz ve 
ark., 1997). Hasat dönemlerinde her çe itten 
tesadüfen al nan meyvelerde tat, koku ve aroma, 
duyusal (degütasyon) olarak Kaplan (
Önal ( 2000)’a göre belirlenmi tir. Titrimetrik 
yöntemle 
cinsinden) (Anonim, 1988), SÇKM içerikleri el 
refraktometresi ile % olarak, pH de erleri pH 
metre ile belirlenmi tir. 

Bulgular ve Tart ma 
Çilek Fidelerinin Tutum Oran : 
ekolojisinde çileklere ait frigo fide tutma 
oranlar  yüksek olmu tur. Fide tutum oran  
aç s ndan çe itler aras nda da farkl l k söz 
konusu olmam t r (Çizelge 1). 
oranlar  %98.9 ile %100.0 aras nda bulunmu tur. 
Bu de erlerin ekonomik çilek yeti tiricili i 
bak m ndan oldukça yüksektir.
Fenolojik Gözlemler: lkbahar döneminde 3 
farkl  zamanda dikilen çilek çe itlerine ait 
fenolojik gözlemlerde dikim zamanlar n n 
önemli bir etkisi olmam t r (Çizelge 2). 

özlemler aç s ndan dikim tarihlerinin 
etkisi dikimin ikinci y l ndan sonra ortadan 
kalkm t r. Her iki y lda da ilk çiçeklenme ve 
meyve ba lama en erken Sweet Charlie 
çe idinde olmu , di er çe itler aras nda 
farkl l klar çok fazla olmam t r. Daha önce 

kl  ekolojilerde ve de i ik çe itlerle çal malar 
yap lm t r. P rlak ve ark.(1997) Erzurum 
ko ullar nda çile in ilk hasat tarihlerinde çe itler 
aras nda bir fark n olmad n , Macit ve 
ark.(2006) Samsun ko ullar nda çiçeklenmenin 
her 3 y lda da en erken Sweet Charlie çe idinde 
oldu unu, bunu Camorosa çe idinin takip 
etti ini belirtmi lerdir. Bulgular m z n paralellik 
gösterdi inin söyleyebiliriz.
Çilek Çe itlerinin Bitki Ba na Verimi ve 
Kümülâtif Verimleri: lkbahar dönemlerinde 
farkl  zamanlarda dikilen çilek çe itlerinin 
kümülatif verim de erlerinde ortalamalar 
aras ndaki farkl l klar dikim zamanlar na göre 
önemsiz bulunurken, çe itler aras nda önemli 
bulunmu tur (Çizelge 3). Çe itler aras nda en 
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yüksek kümülatif verim Camorosa 

çe itlerinden, en dü ük kümalatif verim ise 
Sweet Charlie çe idinden (296.27g/bitki) elde 
edilmi tir. Benzer çal malarda; slam ve ark. 
(2003), en yüksek verimi Chandler ve Camorosa 
çe itlerinde belirlerken, Köse (2003), en dü ük 

et Charlie (126.15g) çe idinde 
oldu unu belirlemi tir. Erzurum artlar nda 
Cengiz ve Aslanta  (2007) Fern çe idinin bitki 
ba na ortalama y ll k verimini 510g; Özdemir 
ve ark.(2001) ise en yüksek toplam verimin 
Camorosa çe idinde (430g/bitki) oldu unu 

irmi lerdir. 
Ortalama Meyve A rl : Ara t rmam zda, 
meyve a rl  bak m ndan çe it ve çe itxdikim 
zaman  interaksiyonlar  çok önemli bulunmu tur 
(Çizelge 4). En iri meyve 30 May s’ta dikimi 
yap lan Camorosa Çe idinden (9.85g) elde 
edilmi tir. meyve a rl  de erlerini,
Atasay ve ark.(2006) 1. y lda 8.85g
y lda ise 8.59g 12.83g oldu unu ve ortalama 
meyve a rl n n her iki y lda da en yüksek 
Camorosa çe idine ait oldu unu bildirmi lerdir. 
Çilek Meyvelerinin Kalite S n flar : 
2008 y llar ndaki meyve kalite s n flar n n 
ortalamas , dikim zamanlar  dikkate al narak 
Çizelge 5’de verilmi tir. Kaliteli meyve üretim 
de eri en yüksek olan çe idin Camorosa oldu u 
rahatl kla görülebilir. Atasay ve ark (2006) 
E ridir ko ullar nda da Camorosa çe idinin 1. 
s n f meyve kalitesinin %90.63 oldu unu 
bildirmi lerdir. Özdemir ve ark. (2002) Hatay 
ko ullar nda yapt klar  çal mada en yüksek 
meyve kalitesinin Camorosa çe idine ait 
oldu unu bildirmi lerdir.
Meyve suyunun pH’s : Farkl  tarihlerde 

kilen çilek çe itlerinin dikim y l n  takip eden 
2 y ldaki meyvelerinin pH içeri i bak m ndan 
dikim zamanlar  aras nda fark söz konusu 
olmazken, çe itler aras ndaki fark n çok önemli 
oldu u tespit edilmi tir. Çe itler aras ndaki 
ortalama pH de erleri 3.19 3.45 aras nda 
olmu tur (Çizelge 6). Benzer çal malarda 
meyve suyunun pH de erlerini Atasay ve 
ark.(2006), yapt klar  çal mada uygulamaya 
ald klar  çilek çe itlerinden en yüksek pH 
de erlerinin Sweet Charlie çe idine ait 
oldu unu rapor etmi lerdir. 

Suyunda Titre Edilebilir Asit çeri i: 
Çilek çe itlerinin meyve sular ndaki titre 

edilebilir asit içeri i dikim zamanlar na göre 
farkl l k arz etmezken, ara t rmada kullan lan 
çe itler aras nda çok önemli farkl l klar 
belirlenmi tir (Çizelge7). Çe itler aras nda en 
dü ük asit oran  Sweet Charlie çe idinde 
(%0.69) tespit edilirken en yüksek asit oran  
Aromas çe idinde (%0.90) belirlenmi tir. Di er 
çal malar çilek meyve sular ndaki titre edilebilir 
asitlik de erleri bak m ndan incelendi inde, 
Özdemir ve ark.(2001), Amik Ovas  artlar nda 
Sweet Charlie çe idinin asit içeri ini %0.61, 
Camorosa çe idinde ise %0.82 oldu unu 
bildirmi lerdir. 
SÇKM çeri i: lkbahar döneminde 3 farkl  
dikim zamanlar nda dikimleri yap lan çe itlere 
ait SÇKM oranlar nda, dikim zaman  ile çe it 
interaksiyonu çok önemli bulunmu tur. Her 3 
dikim zaman nda da SÇKM içeri i en dü ük 
Aromas çe idinde (%8.32), en yüksek Sweet 
Charlie çe idinde (%10.99) saptanm t r 
(Çizelge 8). Yine SÇKM oran  en yüksek 30 
May s’ta dikimi yap lan Sweet Charl
çe idine ait meyvelerde bulunmu tur. SÇKM 
de erleri, mevcut literatürlerde
ark.(2006), Atasay ve ark.(2006), slam ve 
ark.(2003), kulland klar  çe itler aras nda en 
yüksek SÇKM’nin Sweet Charlie çe idinde 
oldu unu belirtmi lerdir. 

min C çeri i: lkbahar döneminde 3 farkl  
zamanda dikilen çileklerin 2007 ve 2008 
y llar na ait ortalama C vitamini içerikleri 
belirtilmi tir (Çizelge 9). Genel olarak C 
vitamini içeri i bak m ndan, ortalamalar 
aras ndaki farkl l klar n çe itler aras nda, çe it x 
dikim zaman  interaksiyonunda çok önemli 
oldu u tespit edilmi tir. C vitamini içeri i en 
dü ük Camorosa çe idinde (32.58 mg/100ml) 
en yüksek Fern çe idinde (50.79 mg/100ml) 
gerçekle irken, en iyi dikim zaman n n 30 
May s oldu u tespit edilmi tir. Yap lan di er 
çal malarda, Cengiz ve Aslantas (2007) 
Erzurum artlar nda Fern çe idinin üretim 
sezonu içerisindeki C vitamini de erinin 33.00
71.49mg/100ml aras nda; Kayna  ve Günay 
(2003) Çanakkale ko ullar nda 11 çilek 
çe idinde C vitamini de erini 16.5
mg/100ml aras nda tespit etmi ler ve en dü ük 
C vitamini de erinin Camorosa çe idine ait 
oldu unu saptam lard r. 

döneminde her çe itten tesadüfen al nm  0,5kg 
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(degütasyon kurulunca) olarak belirlenmi tir 
(Kaplan, 1999; Önal, 2000). Her iki y lda da tat, 
koku ve aroma yönünden Sweet Charlie 
çe idinin üstün oldu u belirlenmi tir. Atasay ve 
ark.(2006)’da E ridir artlar nda yapt klar  
çal mada tat ve aroma özellikleri aç s ndan 
Sweet Charlie çe idinin üstün oldu unu 
bildirmi lerdir. 

Sonuç
Erzincan ekolojik artlar nda yürütülen 

bu ara t rmada fide tutum oranlar n n oldukça 
yüksek; verim de erlerine bak ld nda dikim 
zamanlar  ve çe itxdikim zaman  intraksiyonu 
aç s ndan ortalamalar aras ndaki fark n önemsiz 
oldu u, ancak genel olarak çe itlerde en iyi 
dikim zaman n n, 30 May s oldu u kanaatine 
var lm t r. Pek çok kalite kriterler aç s ndan da 
bu dikim zaman n n uygun oldu u tespit 
edilmi tir. Çal mam zda; en yüksek verim 

orosa (k sa gün bitkisi) çe idinden elde 
edilirken, bunu Fern (nötr gün bitkisi) çe idi 
takip etmi tir. Yeti tiricilik yaparken özellikle 
pazar durumu göz önüne al narak k sa gün 
çe idi veya nötr gün çe idi seçimine dikkat 

e nötr gün 
çe itlerinden en fazla verim, may s ve haziran 
aylar nda al nmas na ra men yakla k 4 5 ayl k 
bir hasat periyodu söz konusu olmaktad r. 
Denemeye ald m z Sweet Charlie çe idinin 
verim de erleri dü ük olmu , fakat di er 
çe itlerden tat, koku ve aroma yönünden, 
SÇKM de eri ve meyve kalitesi aç s ndan 
dikkat çekici bulunmu tur.
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Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Ulusal 
Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya. s: 301

P rlak, L., Aslanta , R., Güleryüz, M., E itken, A., 
1997. Erzurum Ko ullar nda Baz  Yeni Çilek 

Çe itleri Üzerinde Ara t rmalar. Atatürk Ü. Zir. 

Çizelgeler ve ekiller

Çizelge 1. 2006 y l  ilkbahar dönemlerinde dikilen çilek fidelerinin tutum oranlar  (%)
lkbahar Dikimleri

Çe it 1 May s May s

Ö.D.

Çizelge 2. lkbahar döneminde dikilen çileklerin 2007 ve 2008 y lar ndaki fenolojik gözlemleri.

Çe itler lk Çiçeklenme         lk Meyve Ba lama
(ba lang ç ve biti  tarihi)

Çizelge 3 lkbahar döneminde dikilen çilek çe itlerinin bitki ba na kümülatif verimleri (gr/bitki)

Çe

1 May s
30 May s

CV: %16.38; çe it p 0.05 önemli

Çizelge 4 lkbahar döneminde farkl  zamanlarda dikilen baz  çilek çe itlerinin meyve a rl  (g) 

Çe it

1 May s
30 May s

CV: %5.2;  çe it p 0.01 çok önemli;   zaman  p 0.05 önemli;  zaman x çe it p 0.01 çok önemli
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Çizelge 5. Çilek çe itlerinin fide dikim zamanlar na göre meyve kalite s n flar  (%) 

Çe itler
Fide DikimZaman lkbahar Dikimleri

1.Kalit             2. Kalite             skarta

1 May s
30 May s

1 May s
30 May s

1 May s
30 May s

1 May s
30 May s

Çizelge 6. lkbahar döneminde dikilen çilek fidelerinin dikim zamanlar na göre meyve sular n n pH’s  

1 May s
30 May s

CV: %1.4   çe it p 0.01 çok önemli

Çizelge 7. lkbahar döneminde dikilen çilek fidelerinin dikim zamanlar na göre meyve sular n n titre 
edilebilir asit içeri i 

1 May s
30 May s

çe it p 0.01 önemli

Çizelge 8. lkbahar döneminde dikilen çilek fidelerinin dikim zamanlar na göre meyvelerin SÇKM 
içeri i 

1 May s
30 May s

CV: %4.3       çe it p 0.01 çok önemli,  zaman x çe it p 0.01 çok önemli

Çizelge 9. Dikim zamanlar na göre çilek meyve sular ndaki askorbik asit (C Vit.) içeri i (mg/100

Çe it

1 May s
30 May s

çe it p 0.01 çok önemli,        zaman x çe it p 0.01 çok önemli
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erin olarak sulama ister. 
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Punica granatum

Punica granatum

Punica granatum

Punica granatum

Punica Punica 
granatum
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Perkin Elmer Analist 300 
Model Alevli Atomik Absorbsiyon) 
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Punica granatum
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Carrizo citrange In vitro

 Carrizo citrange

Carizzo citrange

Carrizo Citrange in vitro

Carrizo citrange

Carizzo citrange

Citrus

  

in 
vitro
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Carrizo
Troyer  

Carrizo 
citrange

Carrizo citrange

Carrizo citrange

Carrizo citrange

Carrizo citrange
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in vitro. 

Carrizo citrange
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Rubus Ulm fol us Schott
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Rubus Ulm fol us Schott
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Opuntia ficus indica n vitro

Opuntia ficus indica in vitro 

n vitro, Opuntia ficus indica

Opuntia ficus indica 
 

in vitro

, In vitro  Opuntia ficus indica

Opuntia

Dactylopius coccus

Opuntia
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O.amyclae O. megacantha

Opuntia

Opuntia

in 
vitro

Cactaceae

Opuntia ficus 
indica in vitro

n vitro
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in vitro 
n vitro 

Opuntia 
ficus indica in vitro

 Opuntia ficus indica

Opuntia ficus indica

Opuntia ficus 
indica

Opuntia ficus 
indica in vitro
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Opuntia ficus  indica

In vitro

Opuntia ficus – indica

Opuntia ficus-indica

Opuntia Ficus – 
indica

Opuntia ficus-indica 

Opuntia

In vitro
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Arbutus unedo

Arbutus unedo

Arbutus unedo

Arbutus unedo

Arbutus unedo 

Arbutus Arbutus 
unedo Arbutus andrachne 

Vaccinium corymbosum 
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Arbutus unedo

Arbutus 
unedo
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unedo

Arbutus unedo

Arbutus unedo
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Di i Çiçek Aborsiyonu

Pistillate Flower Abortion
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Pistillate Flower Abscission
Di i Çiçek Aborsiyonu 

(DÇA
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Juglans regia
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Arbutus unedo L

Arbutus unedo L

s

Arbutus unedo 

Vaccinium corymbosum
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Arbutus unedo 
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Arbutus unedo

Arbutus unedo 
L. var. ellipsoidea

Arbutus unedo

top 

Rubus 
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Arbutus unedo 
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Punica granatum

Punica granatum 

Punica granatum

Punica granatum 
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Meyve eni (mm):

Meyve boyu (mm):

Meyve indeksi (boy/en):

Meyve a rl  (g): 

100 tane a rl  (g):

Tane rand man  (%):

Meyve suyu rand man  (%):

Meyve kabuk oran  (%):

Kabuk sertli i (kg/cm2):

Kaliks uzunlu u (mm):
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Kaliks çap  (mm):

Meyve ve taneye ait renk ölçümleri:

SÇKM (%):

Asitlik (%):

Antosiyanin indeksi (mg/l):

Toplam fenolik bile ik içeri i (mg/kg):
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Punica granatum

Punica
granatum 

Punica granatum
International Food Science 

and Technology

Punica granatum 

Punica 
granatum 

Punica granatum 

Punica granatum

; s:279-282.

Punica granatum
Journal of Food Composition and 

Analysis
Punica 

granatum 
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J. Agric. Food Chem.
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Myrtus communis
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Myrtus 
communis

Myrtus communis

Vaccinium 
myrtillus

Vaccinium 
myrtillus’

Vaccinium angustifolium, 
V.corymbosum ve V.ashei 

Vaccinium macrocarpon
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Escherichia coli 

Myrtus communis
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trans
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Myrtus communis

Hippophae 
rhamnoides Myrtus 
communis

Myrtus communis

Myrtus 
communis

Myrtus 
communis
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Escherichia 
coli

Myrtus 
communis

Myrtus 
communis

Myrtus communis
italica

Myrtus 
communis italica.
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(Morus rubra Morus alba
Morus nigra

Urticales Moraceae 
Morus 

Morus nigra
Morus alba Morus rubra

Morus alba
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Morus nigra, 
Morus alba  Morus rubra
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Morus
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Morus nigra

Morus 
alba

Morus 

Morus nigra Morus rubra

M. nigra

Morus rubra

Morus alba

Morus nigra
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M.rubra

M.alba
Morus nigra

M.rubra

M.alba

Morus nigra

M.rubra

M.alba

Morus nigra
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Malus domestica
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L* de eri

a* de eri

b* de eri

C* de eri

ho de eri
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Malus domestica

Malus domestica
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Ficus carica domestica Ficus carica caprificus

Ficus carica domestica Ficus carica caprificus
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Ficus carica

Ficus carica erinosyce
Ficus 

carica caprificus Ficus carica domestica

Ficus carica caprificus

Ficus carica domestica
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Blastophaga psenes
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Quilez, J., Garcia-Lorda,  P., Salas-Salvado, J. 2003.   
Potential uses and benefits of phytosterols in 
diet: present situation and future directions. Clin 
Nutr, 22:343-351.
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P. granatum
Acta Pharm. Jugosl, 

J. Agric. Food Chem. 

Punica 
granatum  Breast 
Cancer Research and Treatment 

Larrosa,M.,Tomas-Barberan,F.A.,Espin,J.C.,  2005.  
The dietary hydrolysable tannin punicalagin   releases 

ellagic acid that induces apoptosis in human 
colon adenocarcinoma Caco-2 cells by using the 
mitochondrial pathway. The Journal of 
Nutritional Biochemistry [Epub ahead of 
print].
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Poncirus trifoliata x Citrus spp.) 
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