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Bitkilerde DNA İzolasyonu
Yıldız AKA KAÇAR
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana

Öz
Bitki moleküler biyoloji çalışmalarında bitki dokularından DNA izolasyonu en önemli aşamalardan
biridir. DNA izolasyonunda, ovül, embriyo, sürgün ve kök uçları ve gövde kısımları bitki materyali
olarak kullanılabilir. DNA izolasyonunda başarı DNA kalitesi ve miktarı ile ölçülür.
Anahtar Kelimeler: DNA, moleküler biyoloji, bitki DNA izolasyonu
Plant DNA Isolation
Abstract
The isolation of DNA from plant tissue is a critical step in many plant molecular biology stuies.
Ovuls, embroyos, shoot and root tips, bark tissues can be used as a plant material for DNA isolation.
In general, success in DNA isolation is measured by DNA yield and quality of DNA.
Key Words: DNA, molecular biology, plant DNA isolation

Giriş
Bitkilerde DNA izolasyonu, moleküler biyoloji yöntemlerinde çok kritik, önemli ve zaman alan
aşamadır. Moleküler genetik çalışmalarında, kantitatif özelliklerin lokuslarının belirlenmesinde
(QTL = Quantitative Trait Loci), moleküler markırlar yardımı ile yapılan ıslah çalışmalarında,
bitki tür ve çeşitlerinin DNA parmakizlerinin belirlenmesinde yüzlerce örneğin kısa zamanda
analiz edilmesi gereklidir.
Bitkilerden DNA izolasyonunda başarıda DNA’nın miktarı, kalitesi ve kullanışlılığı önemlidir.
Bu güne kadar DNA izolasyonunda pek çok yöntem geliştirilmiştir. DNA izolasyon yöntemleri
karşılaştırıldığında, CTAB (cetyltrimethylammonium bromide) yöntemine göre DNA miktarı
daha az bulunmasına rağmen düşük bir enzim inhibisyonu gösterdiği için yoğun olarak
kullanılan yöntemlerden biridir (Rogers ve Bendich 1994).
Orjinal dokunun toplanması ve ekstraksiyondan önce korunması DNA’nın kalite ve kantitesini
çok etkiler (Pyle ve Adams, 1989). Genel olarak en iyi doku en taze olan dokudur. Taze olarak
toplanan dokular soğuk ve nemli bir ortamda saklanmalıdır. Bitkisel materyalin en iyi şekilde
saklanması dondurularak ya da kurutularak olur. DNA izolasyonu için bitki dokuları diğer
koşullar sağlanmıyorsa susuz CaSO4 içeren şişe içerisinde hızlı bir şekilde kurutulur (Liston ve
ark., 1990). Dokuların dikkatli bir şekilde toplanması ve saklanması daha sonra ortaya
çıkabilecek problemleri büyük ölçüde azaltır.
Bitki hücreleri genelde çok sayıda sekonder bileşikler içerirler, bunun sonucu olarak belirli
türlerde yüksek düzeydeki sekonder bileşikler DNA’nın saflığını bozmaktadır. Bu sorunun
üstesinden gelmek için alternatif ekstraksiyon bufferları kullanılır. Teknik ve spesifik sorunlara
çözüm getirmek amacıyla ekstraksiyon bufferları kombine ya da modifiye edilebilir.
Ekstraksiyon bufferının pH’sı ve spesifik koruyucu maddeler veya deterjanlar belirli türler için
optimize edilmelidir. Özellikle DNA’yı parçalayan enzimler için optimum olan pH düzeyinden
kaçınılmalıdır. Örneğin lipolytic enzimler ile lipoxygenazlar optimum pH 5.0-6.0 arasında
bulunurken DNazlar pH 7.0 civarında bulunurlar (Dunham ve Bryant, 1983). Bu durumda bitki
DNA ekstraksiyon bufferı pH 8.0 hatta pH 9.0 civarında olmalıdır.
Bitki materyali için DNA ekstraksiyon bufferında kullanılan ana bileşikler ile DNA’nın
enzimler ya da fenolik bileşikler tarafından bozulması önlenmelidir.
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EDTA (Ethilendiamin tetra asetik asit) Mg+2 ve Ca+2 gibi divalent katyonlar ile şelat oluşturarak
metal bağımlı enzimleri engeller (Jones ve Boffey, 1984).
Mercaptoethanol, glutathione, cysteine, dihiothreitrol (DTT) ve diğer tioller DNA’nın
quiononlar, disülfitler, peroksidazlar ve polifenoloksidazlara karşı korunması amacıyla eklenir.
Başarılı bir DNA izolasyonu için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir (Rogers ve
Bendich, 1994).
1. Hücresel organellerin açığa çıkması için hücre duvarı kırılmalıdır. Bu genellikle dokunun
sıvı azot, kuru buz ya da sıcak ekstaksiyon bufferı içerisinde öğütülmesi ile olur.
2. Hücre membranı parçalanmalıdır, böylece DNA ekstraksiyon buffer içinde serbest kalır.
Bu genelde CTAB ya da SDS gibi deterjanların kullanılmasıyla olur.
3. DNA nükleazlardan korunmalıdır. EDTA gibi deterjanlar bu nedenle kullanılırlar. EDTA
pek çok nükleaz için kofaktör olarak gerekli olan Mg+2 iyonlarına bağlanarak şelat
oluşturur. Bunlara ek olarak buffer/doku karışımına kloroform ve/veya fenol karışımı
eklenerek DNA’dan proteinlerin ayrılması sağlanır.
4. DNA’nın kırılması en aza indirgenmelidir. Solusyon içerisindeki DNA çalkalanarak bile
kırılabilir. Tipik olarak en iyi şekilde izole edilen DNA 50-150 kb uzunluğundadır.
5. Dondurulmuş dokunun öğütülmesi ile ekstraksiyon bufferı ile muamelesi arasındaki süre
DNA’nın nükleotik degregasyonunu engellemek amacıyla en aza indirilmelidir.
Sezyum klorit (CsCl2) gibi bazı ekstraksiyon yöntemleri isopynic gradient proteinlerini elimine
etmek için çok pahalı ve zaman alıcı bir yöntemdir (Bendich ve ark., 1980; Murray ve
Thomson, 1980; Taylor ve Powell, 1982). Diğer yöntemler yoğunluk gradienti kullanılmadan
yapılmakta fakat sınırlı sayıda türde ve doku tipinde kullanılabilmektedir (Dellaporta ve ark.,
1983; Luo ve ark., 1992; Zimmer ve Newton, 1986).
Odunsu bitki türlerinin fenolik bileşikler ve polisakkaritler içermesi DNA bulaşıklığına neden
olur. Bu durum DNA’nın kullanıldığı analizleri de olumsuz etkiler (Couch ve Fritz, 1991; Luro
ve Laigret, 1995; Ziegenhagen ve ark., 1993). Eğer bitkiler dinlenmeye girmişse sekonder
bileşikler bitkide yoğun olarak bulunur. Bu nedenle bitkisel materyalin aktif dönemde alınması
önerilir.
DNA izolasyon aşamalarının sonunda izole edilmiş olan DNA’nın kalitesi ve miktarının
belirlenmesi önemlidir. DNA kalite ve kantitesi spektrofotometre, florimetre veya
elektroforezde koşularak ve standart DNA ile karşılaştırma yapılarak belirlenir.
Bitkilerde DNA izolasyonunda kullanılan CTAB ekstraksiyon yöntemi aşağıdaki
gibidir.
9 DNA izolasyonunda kullanılan bitkisel materyal havan içerisinde sıvı N2
yardımı ile öğütür,
9 Doku santrifüj tüpüne aktarılır,
9 Sıcak (65 oC) 2XCTAB buffer eklenir,
9 Bir hacim chloroform:isoamyl alkol (24:1) eklenir ve iyice karıştırılır,
9 11.000 g’de ve 30 sn santrifüj edilir,
9 Sıvı kısım temiz bir santrifüj tüpüne aktarılır,
9 1/10 hacim %10 CTAB solusyon eklenir ve karıştırılır,
9 Chloroform:isoamyl alkol aşaması tekrarlanır,
9 Eşit hacimde CTAB precipitation buffer eklenir ve karıştırılır. Buz üzerinde 530 dk bekletilir,
9 10-60 sn santrifüj edilir ve sıvı kısım uzaklaştırılır,
9 Çökelen kısım TE buffer içerisinde çözdürülür,
9 İki hacim %95-100 ETOH eklenir ve hafifçe karıştırılır,
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9
9
9
9
9
9

5-15 dk santrifüj edilir ve sıvı kısım uzaklaştırılır,
%80 ETOH eklenir ve 5 dk. santrifüj edilir sıvı kısım uzaklaştırılır,
20-30 dk kurutulur,
0.1 X TE içerisinde çözdürülür,
RNase ile muamele edilir,
-20 oC veya -70 oC’de saklanır.

Solusyonlar
2XCTAB Buffer: %2 CTAB (w/v), 100 mM Tris (pH 8.0), 20mM EDTA (pH 8.0), 1.4
M NaCl, %1 PVP.
CTAB Precipitation Buffer: %1 CTAB, 50mM Tris(pH 8.0), 1M NaCl.
TE buffer: 10mM Tris (pH 8.0), 1mM EDTA (pH 8.0), 1 M NaCl.
0.1 X TE: 1.0 mM Tris (pH 8.0), 0.1 mM EDTA (pH 8.0).
RNase Solusyon: 1 mg/ml RNase A
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Narda (Punica granatum L.) Meyve Çatlaması
Cenap YILMAZ1

Ahsen Işık ÖZGÜVEN2

1
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli-Mersin
ÇukurovaÜniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana

2

Özet
Türkiye’de nar yetiştiriciliğinde pek çok problem vardır. Bunlardan, meyve çatlaması nar
yetiştiriciliğinde temel meyve kalite sorunu olmaktadır. Meyve çatlaması, meyve kabuğunun ve
danelerin farklı oranlarda gelişmeleri sonucu oluşan fizyolojik bir zararlanmadır. Nar yetiştiriciliğinde
meyve çatlamasının pek çok nedeni vardır.
Anahtar Kelimeler: Nar, meyve çatlaması
Fruit Cracking in Pomegranate (Punica granatum L.)
Abstract
There are a lot of problems in pomegranate growing in Turkey. The fruit splitting is the main quality
problem in pomegranate growing. Fruit splitting is a physiological disorder that occurs because of the
different growth rates between skin and flesh of fruit. There are a lot of cause for fruit cracking in
pomegranate growing.
Key Words: Pomegranate, fruit cracking

Giriş
Nar ülkemizde yıllardır yetiştirilen geleneksel bir meyvedir. Son yıllarda nar meyvesi Avrupa
ülkelerinin aradığı bir meyve türü olmuştur. Arap ülkeleri, narı kutsal bir meyve olarak
gördüklerinden ve meyvesinin serinletici bir etkiye sahip olmasından dolayı büyük bir ilgi
göstermektedirler. Avrupa ülkeleri ise bunu, egzotik bir meyve olarak nitelendirmektedir.
Çeşitli kaynaklarda narın anavatanı; Güney Batı Asya, Güney Asya, Yakındoğu, Orta Doğu,
İran, Afganistan, Güney Kafkasya ve Anadolu gibi farklı bölgeler gösterilmiştir. Ancak bu
bölgeler birbirinden çok uzak, çok değişik yerler olmayıp, Asya kıtasının belirli bir kısmını
kapsamaktadır. Genel olarak Anadolu, Suriye, İran, Irak ve Afganistan’da yabani nar
ormanlarına rastlanılmaktadır.
Günümüzde nar yetiştiriciliği ABD, Afganistan, Çin, Fas, Filistin, Hindistan, Irak, İran,
İspanya, İsrail, İtalya, Kıbrıs, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Tayland, Tunus, Türkiye ve diğer
bazı ülkelerde yapılmaktadır. Dünya nar ticareti küçük çaplarda yapılmaktadır. İspanya, Tunus
ve Türkiye nar ihraç eden ülkelerdir. (Özgüven ve Yılmaz, 2000).
Nar meyvesi iri, küresel, üstten hafif basıktır. Olgunlukta kaliks segmentleri tarafından taçlanır.
5-14 cm çapındadır. İçi tohumla dolu olup, derimsi yapıda bir kabukla kaplıdır. Kabuk 1-5 mm
kalınlığında beyazımsı sarı, sarı yeşil veya kırmızı renklidir. Meyvenin yenen kısmı danelerden
oluşur. Daneler zar şeklinde kabuk uzantılarıyla ayrılmış odacıklara yerleşmiştir. Sapa bağlanan
kısımda bir göbek, sonra 2-5 adet alt odacık ve 5-8 adet üst odacık bulunur. Odacıkları ayıran
zar kısımlarında kabuk daha ince, alt ve üstte daha kalın ve etli yapıdadır. Daneler bu etli kısma
gömülü durumda bağlıdır. Daneler ince bir zar, pulp ve tohumdan oluşur. Renkleri beyazsarıdan, pembe, kırmızı ve koyu kırmızı mora kadar değişir. Tohumlar köşeli ve serttir. Bazı
çeşitlerde tohum kabuğu (testa) sert değildir ve nar daneleri yenilirken tohumlar ağızda fark
edilmez. Bu tip narlara “çekirdeksiz” adı verilmektedir (Onur, 1988).
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Nar yetiştiriciliğinde diğer meyve türlerinde olduğu gibi pek çok sorun vardır. Bu sorunlardan
biri de fizyolojik bir oluşum olan meyve çatlamasıdır.
Meyve çatlaması bahçe bitkilerinden pek çok türde görülen bir sorundur. Elma, armut, erik,
şeftali, kayısı, kiraz, vişne, portakal, mandarin, üzüm, Trabzon hurması, nar, ananas, liçi,
domates, biber, kavun ve karpuz meyve çatlamasının görüldüğü türlerdir.
Meyve çatlaması nar yetiştiriciliğinde çok yaygın görülen fizyolojik bir hastalıktır.
Genellikle olgunluk aşamasında ortaya çıkmakta ve olgunluk ilerledikçe çatlamış meyve miktarı
da artmaktadır. Nar meyvesi su içeren çok sayıda daneden meydana gelmesinden dolayı kabuk
üzerinde bir iç basınç mevcuttur. Bu basınç olgunluk ilerleyip danelerin su içeriğinin artması
sonucu daha da yükselmektedir. Meyve çatlaması kabuğun iç gelişme basıncına dayanamayıp
ani şekilde yırtılmasıyla oluşmaktadır. Çatlamaya zemin hazırlayan pek çok basit etmen söz
konusudur.
Narda meyve çatlaması diğer türlere göre daha da önem kazanmaktadır. Bu sorundan dolayı
yüksek miktarda verim kaybı olabilmektedir. Narda meyve çatlaması sonucu ürünün yarısı bile
kaybedilebilir (Blumenfold, 2000).
Narda meyve çatlamasının nedenleri aşağıda sıralanmıştır. Bunlar;
1.Genetik faktör
Narda meyve çatlaması özelliği çok genle yönetilen bir karakterdir. Bu genlerin dağılımı
çeşitten çeşide değişim göstermesi nedeniyle çatlama oranları da değişim göstermektedir.
Yapılan değişik çalışmalarda aynı ekolojide yetiştirilen değişik çeşitlerde farklı çatlama oranları
belirlenmiştir (Josan ve ark., 1979; Özgüven ve ark., 1997). Bununla birlikte meyve çatlamasına
dayanıklı çeşitlerde bulunmaktadır (Özgüven ve ark., 1997).
2. Derimin geciktirilmesi
Narın klimakterik bir meyve olması, derim zamanının belirlenmesini güçleştirmektedir. Narın
derimi için genellikle kuru madde ve asit miktarına bakılır. Fakat çiftçi koşullarında bu
maddelerin miktarlarının belirlenmesi pratikte uygulanamadığı için derim zamanı gecikebilir.
Böylece olgunluğun ilerlemesiyle ve ekolojik faktörlerinde olumsuz etkisiyle meyve
çatlamasına eğilim artmaktadır. Derimin geciktirilmesinin diğer bir sebebi de ağaç üzerinde
değişik olgunluk aşamasında meyvelerin bulunmasıdır. Eğer derim için tüm meyvelerin
olgunlaşması beklenirse çatlama miktarı artacaktır (Özgüven ve Yılmaz, 2000).
3. Olgunluk zamanı düzensiz ve aşırı sulama
Nar meyvesi, sulanmış bir integümentle çevrilmiş çok sayıda daneden meydana gelmiştir. Bu
danelerdeki osmotik basınç bitkinin su alımıyla ilişkili olarak değişmektedir. Dolayısıyla bitki
susuz bırakıldığında yüksek bir osmotik basınç oluşmakta ve ardından sulandığında çok
miktarda su almaktadır. Bu ise meyve iç basıncını arttırmaktadır. Dolayısıyla meyve çatlamaya
doğru hassaslaşmaktadır (Trapaidze ve Abuladze, 1989).
4. Kabukta güneş yanıklığı
Olgunluk zamanı özellikle koyu renkli nar meyvelerinde gün boyu aşırı ışıklanma nedeniyle
meyvenin güneşe bakan kabuk yüzeyi yanmaktadır. Yanmış bölge tamamen siyah bir renk
almakta ve zamanla bu bölge üzerinde küçük çatlaklar oluşmaktadır (Shulman ve ark., 1984).
5. Kabukta fiziksel zararlanmalar
Rüzgar nedeniyle dal sürtmesi, mekanik işleme sırasında aletlerin çarpması veya sürtmesi, dolu
zararı, diken batması gibi nedenlerle meyve kabuğunda zararlanmalar oluşmaktadır. Bu yaralar
hem kabuğun iç basınca karşı fiziksel direncini kırmakta hem de zamanla kabukta etilen
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üretimiyle kabuk hızla olgunlaşmakta ve bu bölgelerin çatlamaya eğilimi artmaktadır (Voisey
ve Lyall, 1965).
6. Derim zamanındaki yağışlar
Derim zamanındaki yağışlar nedeniyle oluşan meyve çatlaması, geç olgunlaşan çeşitlerde daha
çok görülmektedir. Fakat eylül içinde yağan yağmurlar bile çeşitlerin çatlamaya eğilimini
arttırmaktadır (LaRue, 1980).
7. Bitki beslemede dengesizlik
Narda aşırı azot gübrelemesi, düşük potasyum gübrelemesi, kalsiyum ve bor noksanlıkları
meyve çatlamasına neden olmaktadır (El-Kassas ve ark., 1992; Hepaksoy ve ark., 2000; Sharma
ve Chauhan, 1973).
8. Gece-gündüz sıcaklık farkı
Narın olgunlaşma zamanı olan Eylül-Ekim aylarında gece-gündüz sıcaklık farkı artmaktadır. Bu
fark yüksek olduğu zaman gece ile gündüz arasında çok hızlı sıcaklık değişimleri oluşmaktadır.
Bunun sonucu gündüz atmosferde artan nem gece sıcaklık düşmesiyle yoğunlaşacak ve bitkinin
terleme kapasitesi azalacaktır. Bitkinin gündüz yüksek sıcaklık nedeniyle aldığı suyu gece
düşük terleme nedeniyle atamayacaktır. Buda iç basıncı arttıracaktır. Ayrıca gündüz ısınan
kabuk gece hızla soğuyacak ve kabuk çatlamaya karşı hassaslaşacaktır.
9. Derim zamanındaki yağışlar
Derim zamanında yağan yağmur, bitkinin aniden aşırı su temin etmesi nedeniyle meyve
çatlamasına yol açmaktadır.
10. Işıklanma miktarı
Işıklanma şiddeti arttıkça özellikle koyu renkli meyvelerde güneş yanıklığı oluşmakta ve
çatlamaya zemin hazırlamaktadır.
11. Kuraklık ardından esen sıcak rüzgarlar
Ağaçların susuz bırakıldığı veya yeterli sulanmadığı dönemleri takip eden sıcak ve kuru
rüzgarlar narda meyve çatlamasına neden olmaktadır.
12. Yüksek yerlerde erken kar yağması ile hava sıcaklığının ani şekilde düşmesi
Narın olgunluk zamanı yüksek tepelere erken kar yağması sonucu hava sıcaklığının aniden
düşmesiyle birlikte dağ yamaçlarında ve eteklerinde yetiştirilen narlarda yoğun meyve çatlaması
görülmektedir.
13. Düzensiz kabuk kalınlığı
Narda kabuk kalınlığı ile çatlama arasında bir ilişki vardır. Kalın kabuklu çeşitler çatlamaya
karşı göreceli olarak daha dayanıklıdır (Yamamato ve ark., 1996).
14. Bazı hastalıklar ve zararlılar
Narda, Coniella granati ve Alternaria sp. gibi bazı funguslar kabukta zarar oluşturmakta ve bu
bölgeler süberin ile kaplanmaktadır. Bu bölgelerin esneme yeteneği azaldığı için olgunluk
zamanında çatlamaya zemin hazırlamaktadır (Snowdon, 1990). Brevi-palpus lewisi isimli
kırmızı örümcek kabukta, meyve sapından başlayarak emgi yapmakta ve zamanla tüm meyveyi
kaplamaktadır. Bunun sonucu emgi yapılan yerler kuruyup küçük çatlaklar oluşmakta ve
sonunda meyve çatlamaktadır. Bu zararlının kontrolü için kükürt kullanılmaktadır (Ebeling,
1959).
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Meyve çatlamasının kontrolü için bazı önlemler alınmaktadır. Bunlar;
1. Çatlamaya dayanıklı çeşit kullanmak
Ülkemizde yapılan çalışmalarda İzmir-16, 07N06 Devedişi II ve 33N24 Beynarı çatlamaya
dayanıklı çeşitler olarak saptanmıştır (Özgüven ve ark., 1997). Türkmenistan’da yapılan bir
çalışmada, incelenen 1117 nar çeşidi içinde çatlamaya dayanıklı olarak Ak-dona 2,
Apsheronsky krasnyi, Apsheronsky rosovyi, Achik-nar 4454, Genlikskysladkyi 4441, Ispansky
Rubin, Kazeke, Kalifornijsky Chico, Kara-Kalinsky, Kzyl UK6/3, Kok-dona, Meles,
Mjagkosemjannyi rosovyi, Nazik-kabuch, Nikitsky Rannyi, Nikitsky 43, Nikitsky 118, Shirinkizil, Shouljansky çeşitleri belirlenmiştir. Bu çeşitlerin %1’den az çatlama gösterdiği
bildirilmiştir (Levin, 1996).
2. Düzenli ve yeterli sulama
Çatlamanın azaltılması için düzenli ve yeterli sulama yapılmalıdır. Topraktaki su mümkün
olduğu kadar tarla kapasitesinde tutulmalı ve sürekli solma noktasına düşürülmemelidir.
Düzenli bir sulama için damla sulama sistemi kullanılmalıdır (Singh ve ark., 1990).
3. Erken olgunlaşan çeşit kullanmak
Nar çeşitleri genellikle ağustos sonu ile ekim sonu arasında olgunlaşmaktadır. Erken olgunlaşan
çeşit kullanarak çatlama üzerine etkili olan pek çok etmenden korunulabilir. Erkenci olarak
07N03 Yufka Kabuk, 07N13 Çekirdeksiz III, 33N11 Aşınar çeşitleri kullanılabilir (Onur, 1983).
4. Derimin zamanında ve birkaç defada yapılması
Narda, 2-3 çiçeklenme periyodu olduğu için ilk çiçeklerden oluşan meyveler daha önce
olgunlaşır. Dolayısıyla tüm meyvelerin aynı anda olgunlaşmasını bekleyip ardından derim
yapılırsa ilk çiçeklenme periyoduna ait meyvelerde çatlama görülebilir. İlk çiçeklenmede oluşan
meyveler en iri meyveler olduğu için meyve çatlaması sonucu en kaliteli meyvelerde kayıp söz
konusu olacaktır. Bunu önlemek için derim 2-3 seferde yapılmalıdır (LaRue, 1980; Trapaidze ve
Abuladze, 1989; Özgüven ve Yılmaz, 2000).
5. Rüzgarkıran tesisi
Nar ağacı, çok gövdeli çalımsı bir yapıdadır. Ayrıca dikenleri de bulunmaktadır. Meyveler ise
sürgün ucunda oluşmakta ve aşağı sarkmaktadır. Kuvvetli bir rüzgar, meyvelerin dallara
sürtünmesine ve dikenlerin batmasına neden olmaktadır. Rüzgarkıran kurulmasıyla riskin önüne
geçilebilir. Rüzgarkıran olarak dağınık selvi kullanılabilir (Anonymous, 2001).
6. Besin maddesi uygulaması
Mikro element noksanlığından kaynaklanan meyve çatlamalarında küçük meyve döneminde
yapraktan uygulanacak %0.5 Kalsiyum Nitrat veya %0.1 Borik asit meyve çatlamasını
azaltmaktadır (El-Kassas ve ark., 1992).
7. Derim öncesi GA3 ve 2,4-D uygulamaları
Gibberellik asit uygulaması meyve çatlamasını azatlamada çok başarılı bir uygulamadır.
Ağustos başında 150 ppm GA3 veya temmuz ortasında 100 ppm GA3 ve ağustos ortasında 100
ppm GA3 uygulaması çatlamayı azaltmaktadır. (Sharifi ve Sepahi, 1984; Yılmaz, 1999;
Anonymous, 2001). Temmuz ayında 10 ppm 2,4-D uygulamasıda meyve çatlamasını
azaltmaktadır (Kuldeep ve ark., 2001).
8. Malçlama
Nar bitkilerinin saman, kuru ot veya plastik örtü ile malçlanması toprakta bir nem dengesi
sağladığı için çatlamayı azaltmaktadır. Bu uygulama buharlaşmanın yüksek olduğu kuru
bölgelerde başarıyı arttırmaktadır (El-Kassas ve ark., 1992; Singh ve ark., 1990).
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9. Antitranspirant uygulanmasıNar bitkilerine Ağustos ayında uygulanacak %5 Pinolene
(VaporGard) maddesi çatlamayı azaltmaktadır (Bacha ve Ibrahim, 1980; Yılmaz, 1999).
10. Meyvelerin güneş ışığından korunması
Meyve çatlamasının en büyük nedenlerinden biri olan güneş yanıklığının önlenmesi için
meyveler olgunluk öncesi aşamada güneşe bakan yüzeyin kağıt ile kapatılmakta veya torbaya
alınmaktadır. Bu uygulamanın yapıldığı bahçelerde hastalık ve zararlı mücadelesi çok dikkatli
yapılmalıdır. Bu uygulama özellikle unlu bitin gelişimi için uygun zemin hazırlamaktadır. Bu
bahçelerde biyolojik mücadele kullanılmalıdır. Uygulama yapılan meyvelerin kabukları daha
parlak ve pürüzsüz olmaktadır (Shulman ve ark., 1984). Nar bitkilerine olgunluk öncesi
dönemde kaolin-kilden elde edilen, ayrışabilir beyaz bir toz- uygulamasıyla meyveler güneş
yanıklığından korunabilir.
11. Aşırı azot gübrelemesinden kaçınılması
Nar bitkilerine aşırı azot verilmesi meyve çatlamasını arttırmaktadır. Bu nedenden dolayı yeterli
ve zamanında azotlu gübreleme yapılmalıdır. Asla aşırı azot verilmemelidir (Hepaksoy ve ark.,
2000).
12. Sert budama yapılmamalı
Sert budama ile ağacın tacı daha çok güneş ışınlarına maruz kalmakta, dolayısıyla meyvelerde
güneş yanıklığı oluşmaktadır. Gereken yeterli budama yapılmalı bitki derin budanmamalıdır
(Anonymous, 2001).
13. Glutathione uygulaması
Nar yetiştiriciliğinde Haziran ayında 50 ppm Glutathione uygulaması çatlamayı azaltmaktadır
(Mostafa, 1998).
Sonuç
Nar yetiştiriciliğinde meyve çatlaması büyük kayıplara yol açan fizyolojik bir zararlanmadır.
Meyveler tamamen pazar değerini yitirmektedir. Meyve çatlaması ile zararlanma bazen ürünün
yarasını bulmaktadır. Bu fizyolojik zararlanmanın pek çok nedeni vardır.Bu zararı azaltmak için
meyve çatlamasının nedenlerini ve alınacak önlemleri iyi bilmek ve zamanında uygulamak
gerekmektedir.
Kaynaklar
Anonymous, 2001. Pomegranate. Krishiworld-The Pulse of Indian Agriculture.
http://www.krishiworld.com/html/horti crops3b.html
Bacha, M. A., Ibrahim, I.M., 1980. Effects of Pinolene on Splitting. Yield and Fruit Quality of
“Banati” and “Manfaluti” Pomegranate Trees. The Egyptian Journal of Horticulture,
6(2): 135-140.
Ebeling, W., 1959. Subtropical Fruit Pests. University California, Division of Agricultural
Science, s.383.
El-Kassas, S.E., Amen, K.I.A., Hussein, A.A., Osman, S.M., 1992. Effect of Certain Method of
Weed Control and Nitrogen Fertilisation on the Yield, Fruit Quality and Some Nutrient
Contents of Manfalouty Pomegranate Trees: II-Yield and Fruit Quality. Assiut Journal
of Agricultural Sciences, 23(3): 199-218.
Hepaksoy, S., Aksoy, U., Can, H.Z., UI, M.A., 1998. Determination of Relationship between
Fruit Cracking and Some Physiological Responses, Leaf Characteristics and Nutritional
Status of Some Pomegranate Varieties. I. Int. Symp. on Pomegranate, 15-17 October,
Orihuela (Alicante) Spain.

8

alatarım 2003, 2 (2): 4-9
Josan, J.S., Sawanda, J.S., Uppal, D. K., 1979. Studies on the Floral Biology of Pomegranate.
III. Mode of Pollination Fruit Development and Fruit Cracking. Punjab Horticultural
Journal, 19(3-4): 134-138.
Kuldeep, K., Joon, M.S., Sihag, R.P., 2001. Effect of Micronutrients and Growth Regulators on
Premature and Mature Cracking of Pomegranate var. Jodhpur Red. Hayrana Journal of
Horticultural Sciences. 30 (3-4): 207-208.
Larue, H, 1980. Growing Pomegranates in California. Division of Agricultural Sciences
University of California. Leaflet 2459, p.8.
Levin, G., 1996. Pomegranate (Punica granatum L.) Collection Research in Turkmenistan.
Plant Genetic Resources Newsletter, No.106, s:Mostafa, F.M.A., 1998. Physiological Effects of Glutathione Spray on Development of Fruit
Growth, Yield and Fruit Cracking of Manfalouty Pomegranate Variety. Assiut Journal
of Agricultural Sciences. 29(3):201-214.
Onur, C., 1983. Akdeniz Bölgesi Narlarının Seleksiyonu. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,
Doktora Tezi (Yayınlanmamış), 121 s.
Onur, C., 1988. Nar Yetiştiriciliği. Derim Dergisi Cilt:5 Sayı:4, 192s.
Özgüven, A.I., Yılmaz, C., 2000. Pomegranate Growing in Turkey. I. Symposium on
Pomegranate. 15-17 October 1998, Orihuela (Alicante), Spain.
Özgüven, A.I., Çetiner, S., Ak, B.E., Yılmaz, C., 1997. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
Değişik Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. . Ç.Ü.Z.F. Güneydoğu
Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi Kesin Sonuç
Raporu Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 192, 29 s., Adana.
Özgüven, A.I., Yılmaz, C., 2000. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nar Yetiştiriciliği. Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Yayınları,
Adana, 15 s.
Sharifi, H., Sepahi, A., 1984. Effects of Gibberellic Acid on Fruit Cracking in Meykhosh
Pomegranate. Iran Agricultural Research, 3(2): 149-155.
Sharma, V., Chauhan, K.S., 1973. Pomegranate Cultivation. Farmer and Parliament, 8:11-12/
24-25.
Shulman, S., Fainberstein, L., Lavee, S., 1984. Pomegranate Fruit Development and Maturation.
Journal of Horticultural Science, 59(2) 265-282
Singh, R.P., Sharma, Y.P., Awasthi, R.P., 1990. Influence of Different Cultural Practices on
Pre-Mature Fruit Cracking of Pomegranate. Progressive Horticulture 22(1-4):92-96.
Snowdon, A.L., 1990. A Colour Atlas of Post-Harvest Diseases and Disorders of Fruits and
Vegetables. Volume 1: General Introduction and Fruits. Wolfe Scientific Ltd.,
Barcelona, Spain, s.163.
Trapaize, T.G., Abuadze, L.S., 1989. Pomegranate Cultivars Resistant to Cracking.
Subtropicheskie Kultury, No.2 p.95-97.
Voisey, P.W., Lyall, L.H., 1965. Methods of Determining the Strength of Tomato Skins in
Relation to Fruit Cracking. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 86:597-609.
Yamamoto, T., Sugai, E., Niida, T., 1996. Interrelationship between the Characteristics of Fruit
Growth and the Cracking Susceptibility in Apple and Sweet Cherry Cultivars. Journal
of the Japanese Society for Horticultural Science, 64(4): 787-799.
Yılmaz, C., 1999. Bazı Bitki Besin Maddeleri, Gibberellik Asit ve Pinolene Uygulamalarının
Narda Verim, Meyve Kalitesi ve Çatlaması Üzerine Etkileri. Ç.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), 125s.

9

alatarım 2003, 2 (2): 10-15
Yüksek Tünel ve Açıkta Yetiştirilen Çileklerde Meyve Kalite Sınıfları
Kazım GÜNDÜZ

Emine ÖZDEMİR

1

MKÜ Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 31034- HATAY

Özet
Araştırmada yüksek tünel ve açıkta 5 çilek çeşidi (Dorit, Camarosa, Selva, Chandler, Sweet Charlie)
yaz dikim yöntemiyle yetiştirilerek meyve kalite sınıfları (Ekstra, I. kalite, II. kalite ve Iskarta)
incelenmiştir. Ekstra meyve oranı yüksek tünelde en yüksek mart ayında (%50.8), açıkta nisan ve
haziran aylarında (%36.0, %37.5) alınmıştır. Çeşitlerden Camarosa hem yüksek tünelde hem de açıkta
en fazla ekstra meyveleri vermiştir (sırasıyla %40.1, %38.0). Iskarta meyve oranı bakımından hem
yüksek tünelde hem de açıkta en yüksek değerler haziran ayında alınmıştır. Çeşitlerden yüksek
tünelde Chandler, açıkta Sweet Charlie en yüksek ıskarta meyve oranını vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Çilek, kalite sınıfları, yüksek tünel, açık
The Fruit Quality Classes of Strawberries Grown Under High Tunnel or in Field
Abstract
Five strawberry cultivars (Dorit, Camarosa, Selva, Chandler, Sweet Charlie) were grown on open
fields and high tunnel as summer plantings and evaluated for quality classes. The rate of extra class
recovered was highest in March for high tunnel (50.8%) and in April and June for field (36, 37.5%
respectively). Camarosa gave the highest extra quality rate both on field and on high tunnel (40.1%,
38.0% respectively). The cull fruit rate was greatest both on field and on high tunnel in June. Among
the cultivars, the cull fruit rate was highest in Chandler for high tunnel and in Sweet Charlie for openfield.
Key Words: Strawberry, quality parameters, high tunnels, open-field

Giriş
Ülkemiz çilek yetiştiriciliği açısından son derece uygun koşullara sahiptir. Çilek yetiştiriciliği
ülkemizde geniş bir yayılım alanı bulmasına karşın çoğunlukla Akdeniz, Marmara ve Ege
Bölgelerinde yapılmaktadır. Son yıllarda Akdeniz bölgesinde gelişme gösteren ve erken ürün
elde etmenin amaçlandığı örtü altı yetiştiriciliği yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu sayede dış
pazarlara erken girebilme ve dış satım şansı doğmuştur.
Dış satım için pazar potansiyelini sağlamada kaliteli ürün sunumunun önemi gün geçtikçe
artmaktadır. Kalite kavramına ulaşmadaki en önemli kriterlerden biri sunulan ürünün dünya
standartlarına uygun olmasıdır. Günümüzde ürünlerini dünyanın kabul ettiği standartlara göre
pazarlayamayan ülkelerin o ürünlerde dünya pazarlarında yer edinme ve pazarlarını genişletme
olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle de dış satımdaki şansı azalmaktadır (Anonim, 1995).
Çilek meyveleri TSE çilek standardına göre ekstra ve I. sınıf, AB standartlarına göre ise ekstra,
I. sınıf, II. sınıf ve III. sınıf olarak sınıflandırılmaktadır (Anonim, 1978; Anonim, 1995).
Bartual ve ark. (1989), İspanya’da yüksek tünelde 24 çilek çeşidiyle yaptıkları çalışmada I.
kalite meyve oranlarının %37.0-83.2, II. kalite meyve oranlarının %8.0-52.0, ıskarta meyve
oranlarının %1.0-12.0 arasında değiştiğini belirtmişlerdir.
Erenoğlu ve ark. (1999), Yalova koşullarında 14 çilek çeşidiyle yaptıkları çalışmada I. kalite
meyve oranlarının %68.0-79,2 II. kalite meyve oranlarının %11.2-22.0 ıskarta meyve
oranlarının %6.4-13.9 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Bu çalışmada Amik Ovasında daha önce Akdeniz bölgesinde yapılan çalışmalarla bölgeye
uygunluğu belirlenmiş olan bazı çilek çeşitlerinin yüksek tünel ve açıkta yetiştirilerek kalite
sınıflarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Materyal ve Metot
Araştırma 2001-2002 yılında MKÜ Ziraat Fakültesine ait araştırma ve uygulama arazisinde
yürütülmüştür. Dorit, Camarosa, Selva, Chandler, Sweet Charlie, çeşitleri materyal olarak
kullanılmıştır. Denemeye alınan çeşitler Akdeniz Bölgesi çilek yetiştiriciliği için en uygun
çeşitlerdir (Türemiş ve Kaşka 1997).
Deneme yüksek tünel ve açıkta yaz dikim yöntemiyle yürütülmüştür. Yetiştiricilik için 65-70
cm genişlik ve 20-25 cm yükseklikte masuralar hazırlanmış ve siyah plastikle malçlanmıştır.
Dikimler frigo fideler ile ağustos ayının ilk haftasında gerçekleştirilmiştir. Deneme süresince
gerekli kültürel işlemler yapılmıştır.
Çilek meyvelerinin kalite sınıflandırılmasında TSE çilek standardı esas alınarak II. kalite ve
ıskarta eklenmiştir (Anonim, 1978). Buna göre meyveler 4 gruba ayrılmıştır.
Ekstra: Meyve çapı 25 mm’den büyük; meyve rengi, iriliği ve şekli çok iyi olanlar.
I. kalite: Meyve çapı 18-24.9 mm arasında; meyve rengi, iriliği ve şekli iyi olanlar.
II. kalite: Meyve çapı 15-17.9 mm arasında; meyve rengi, iriliği ve şekli orta olanlar.
Iskarta: Meyve rengi, iriliği ve şekli kötü olup, pazara sunulamayanlar.
Kalite sınıflarını saptamak amacıyla ürün alınan aylarda her parselde her kalite sınıfından
(Ekstra, I. kalite, II. kalite ve ıskarta) alınan verimler ayrı ayrı tartılarak o ayın toplam verimine
göre % olarak hesaplanmıştır (Özdemir ve ark., 2001).
Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 4 yinelemeli olarak kurulmuş ve her
yinelemede 20 bitki kullanılmıştır. Varyans analizleri MSTATC programına göre yapılmıştır.
Çoklu karşılaştırmalar Duncan testine göre yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Yüksek tünelde ve açıkta yetiştirilen çilek çeşitlerinde ürün eldesi aynı zamanda başlamamıştır.
Bu nedenle çeşitlerin kalite sınıflarının karşılaştırılmasında yüksek tünel için tüm çeşitlerden
meyvelerin alındığı mart ayı, açıkta yetiştiricilik için nisan ayı esas alınmıştır. Bununla birlikte
yüksek tünelde şubat ayında Sweet Charlie çeşidinden ürün alınmış olup ekstra meyve oranı
%48.2, I. kalite %18.7, II. kalite %20.5 ve ıskarta %12.6 olarak belirlenmiştir.
Yüksek Tünelde Yetiştirilen Çileklerde Meyve Kalite Sınıfları
Yüksek tünelde kalite sınıflarındaki değişimler aylık ve ortalama değerler olarak aşağıda
özetlenmiştir.
Ekstra meyve oranı aylar açısından en yüksek mart ayında (%50.8) en düşük haziran ayında
(%16.6) alınmıştır. Çeşitlerden Camarosa (%40.1), Dorit (%38.2) ve Selva (%36.2) en yüksek
ekstra meyve oranını vermiştir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Yüksek tünelde yetiştirilen çilek meyvelerinde ekstra kalitenin değişimi (%)
Çeşitler
Mart
Nisan
Mayıs
59.5 (50.6)* 42.9 (40.9) 35.2 (36.3)
Dorit
61.1 (51.4) 45.3 (42.3) 34.0 (35.9)
Camarosa
49.2 (44.6) 40.3 (39.4) 35.7 (36.7)
Selva
39.6 (39.0) 29.7 (32.9) 20.1 (26.4)
Chandler
44.6 (41.9) 30.0 (33.2) 20.5 (27.1)
Sweet Charlie
50.8 (45.5) a 37.6 (37.7)b 29.1(32.5)c
Ortalama
D %1(Çeş): 4.21; D %1(Ay): 3.76; D %1(Çeş.x Ay): Ö.D
*Parantez içindeki değerler açı değerleridir.
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Haziran
15.2 (20.5)
20.0 (26.8)
19.8 (28.1)
17.0 (23.7)
11.0 (21.4)
16.6(24.1)d

Ortalama
38.2 (37.1)a
40.1 (39.1) a
36.2 (37.2) a
26.6 (30.5) b
26.5 (30.9) b
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I. kalite meyve oranı bakımından aylar arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuş ve değerler
%19.2-22.9 arasında değişim göstermiştir. Çeşitler arasında Camarosa, Dorit, Sweet Charlie ve
Selva en yüksek I. kalite meyve oranını (%20.8-24.6 arasında) vermiştir (Çizelge 2).
Çizelge 2. Yüksek tünelde yetiştirilen çilek meyvelerinde ı. kalitenin değişimi (%)
Çeşitler
Mart
Nisan
Mayıs
16.2 (23.4)* 18.7 (25.5) 21.3 (27.5)
Dorit
21.8 (27.8) 23.7 (29.1) 23.7 (29.1)
Camarosa
20.1 (26.6) 19.2 (26.0) 27.1 (31.3)
Selva
21.6 (27.6) 11.5 (19.7) 17.9 (24.9)
Chandler
22.4 (28.3) 22.9 (28.4) 21.7 (27.7)
Sweet Charlie
20.4 (26.7) 19.2(25.7) 22.3 (28.1)
Ortalama
D %1(Çeş): 2.98; D %1(Ay): Ö.D; D %1(Çeş.x Ay): Ö.D
*Parantez içindeki değerler açı değerleridir.

Haziran
26.8 (31.0)
29.0 (32.1)
22.6 (28.4)
14.8 (20.7)
21.4 (27.8)
22.9 (28.0)

Ortalama
20.8 (26.9) a
24.6 (29.5) a
22.4 (28.1) a
16.5 (23.2) b
22.1 (28.0) a

II. kalite meyve oranı en düşük mart ayında (%21.2) en yüksek haziran ayında (%37.9)
alınmıştır. Chandler (%35.2) çeşidi en yüksek değeri vermiştir (Çizelge 3).
Çizelge 3. Yüksek tünelde yetiştirilen çilek meyvelerinde ıı. kalitenin değişimi (%)
Çeşitler
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
18.4(25.3)* 24.1 (29.4)
26.7 (31.1)
37.4 (37.4)
Dorit
13.7 (21.6) 22.7 (28.5)
30.0 (33.2)
36.8 (37.3)
Camarosa
21.7 (27.7) 24.4 (29.4)
26.4 (30.9)
36.9 (36.8)
Selva
30.5 (33.5) 34.0 (35.6)
34.4 (35.7)
40.0 (38.9)
Chandler
21.9 (27.9) 28.6 (32.3)
39.2 (38.7)
38.4 (36.8)
Sweet Charlie
21.2(27.2)c 26.7 31.0)b
31.7(33.9)b 37.9 (37.4)a
Ortalama
D %1(Çeş): 3.30; D %1(Ay): 2.95; D %1(Çeş.x Ay): Ö.D
*Parantez içindeki değerler açı değerleridir.

Ortalama
26.6 (30.8)bc
25.8 (30.1) c
27.3 (31.2)bc
35.2 (35.9) a
32.0 (33.9) ab

Iskarta meyve oranı incelendiğinde ise en düşük değerler mart ayında (%7.7) en yüksek değerler
haziran ayında (%22.3) alınmıştır. Çeşitler arasında Chandler (%21.6) en yüksek, Camarosa
(%9.5) en düşük ıskarta meyve oranını vermiştir (Çizelge 4).
Çizelge 4. Yüksek tünelde yetiştirilen çilek meyvelerinde ıskartanın değişimi (%)
Çeşitler
Mart
Nisan
Mayıs
5.9 (14.0)*
14.4 (22.2) 16.7 (24.0)
Dorit
3.4 (10.6)
8.4 (16.8) 11.9 (20.1)
Camarosa
9.0 (17.3)
16.1 (23.1) 10.8 (19.0)
Selva
9.0 (16.5)
24.9 (29.6) 26.3 (31.4)
Chandler
SweetCharli
11.1 (19.3)
18.5 (25.3) 17.7 (24.7)
e
7.7 (15.5)c
16.4 (23.4) 16.7(23.8)b
Ortalama
D %1(Çeş): 3.80; D %1(Ay): 3.40; D %1(Çeş.x Ay): Ö.D
*Parantez içindeki değerler açı değerleridir.
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Haziran
20.6 (26.8)
14.3 (21.9)
20.4 (26.1)
26.4 (33.5)

Ortalama
14.4 (21.8) b
9.5 (17.3) c
14.1 (21.4) b
21.6 (27.7) a

29.8 (32.1)

19.3(25.3)ab

22.3 (28.1)a
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Açıkta Yetiştirilen Çileklerde Meyve Kalite Sınıfları
Ekstra meyve oranı bakımından aylar arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuş olmakla birlikte
en yüksek değerler nisan ve haziran aylarında (%36.0-37.5) alınmıştır. Çeşitler arasındaki
farklılıklar da önemsiz bulunmakla birlikte Camarosa (%38.0) en yüksek değeri
vermiştir(Çizelge 5).
Çizelge 5. Açıkta yetiştirilen çilek meyvelerinde ekstra kalitenin değişimi (%)
Çeşitler
Nisan
Mayıs
Haziran
39.8 (39.1)*
28.6 (32.3)
38.4 (37.3)
Dorit
39.9 (39.1)
30.1 (33.1)
44.0 (41.7)
Camarosa
34.0 (35.7)
39.0 (38.7)
38.8 (38.3)
Selva
36.4 (37.0)
23.1 (28.8)
39.2 (38.9)
Chandler
29.7 (33.0)
35.4 (36.5)
27.0 (31.0)
Sweet Charlie
36.0 (36.8)
31.3 (33.9)
37.5 (37.4)
Ortalama
D %1(Çeş): Ö.D; D %1(Ay): Ö.D; D %1(Çeş.x Ay): Ö.D
*Parantez içindeki değerler açı değerleridir.

Ortalama
35.6 (36.2)
38.0 (38.0)
37.3 (37.5)
32.9 (34.9)
30.7(33.5)

I. kalite meyve oranı en yüksek nisan ve mayıs aylarında (%25.4-26.7) alınmıştır. Çeşit x ay
etkileşimi önemli bulunmuş ve en yüksek değerler Chandler’de nisan ayında, Camarosa ve
Selva’da mayıs ayında, Sweet Charlie’de haziran ayında alınmıştır (Çizelge 6).
Çizelge 6. Açıkta yetiştirilen çilek meyvelerinde ı. kalitenin değişimi (%)
Çeşitler
Nisan
Mayıs
Haziran
23.3 (28.9)abc* 24.8 (29.9) abc 21.6 (27.8) abc
Dorit
26.2 (30.8) ab
30.9 (33.8) a
19.0 (24.4) bc
Camarosa
25.0 (30.0)abc
29.8 (33.1) a
15.8 (24.1) c
Selva
29.4 (32.8) a
26.4 (30.9) ab
21.4 (27.4) abc
Chandler
22.9 (28.6)abc 21.6 (27.7)abc
23.8 (31.5) a
Sweet Charlie
25.4 (30.2) a
26.7 (31.1) a
20.3 (27.0) b
Ortalama
D %1(Çeş): Ö.D; D %1(Ay): 2.54; D %1(Çeş.x Ay): 5.68
*Parantez içindeki değerler açı değerleridir.

Ortalama
23.2 (28.8)
25.4 (29.6)
23.5 (29.0)
25.7 (30.4)
22.8 (29.3)

II. kalite meyve oranı bakımından aylar ve çeşitler arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuş ve
değerler aylara göre %26.1-29.5, çeşitlere göre %25.1-30.0 arasında değişim göstermiştir
(Çizelge 7).
Çizelge 7. Açıkta yetiştirilen çilek meyvelerinde ıı. kalitenin değişimi (%)
Çeşitler
Nisan
Mayıs
Haziran
25.4 (30.2)*
29.3 (32.8)
27.6 (31.9)
Dorit
21.5 (27.6)
29.0 (32.4)
24.1 (29.2)
Camarosa
29.2 (32.7)
21.9 (27.8)
31.5 (34.1)
Selva
26.5 (30.9)
37.3 (37.7)
26.2 (30.8)
Chandler
28.0 (31.9)
29.9 (33.2)
28.0 (33.8)
Sweet Charlie
26.1 (30.7)
29.5 (32.8)
27.5 (32.0)
Ortalama
D %1(Çeş): Ö.D; D %1(Ay): Ö.D; D %1(Çeş.x Ay): Ö.D
*Parantez içindeki değerler açı değerleridir.
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Ortalama
27.4 (31.6)
25.1 (29.7)
27.6 (31.6)
30.0 (33.1)
28.6(33.0)
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Iskarta meyve oranı incelendiğinde ayların istatistiksel olarak farklılıklar oluşturmadığı ve
değerlerin %12.5-14.5 arasında değişim gösterdiği görülmektedir. Çeşitlerden Sweet Charlie
(%17.9) en yüksek değeri vermiştir. Çeşit x ay etkileşimi açısından en yüksek değerler Sweet
Charlie’de haziran ayında, en düşük değerler Chandler’de nisan ayında alınmıştır (Çizelge 8).
Çizelge 8. Açıkta yetiştirilen çilek meyvelerinde ıskartanın değişimi (%)
Çeşitler
Nisan
Mayıs
Haziran
11.5 (19.8) cd* 17.2 (24.5)abc
12.7 (20.7)cd
Dorit
12.5 (20.3) cd
10.1 (18.3) d
12.6 (21.1)cd
Camarosa
11.7 (20.0) cd
9.30 (17.7) d
12.6 (20.9)cd
Selva
8.0 (16.3)d
13.4 (21.4)bcd
12.8 (21.0) cd
Chandler
19.4 (26.0) ab
12.7 (20.8) cd
21.6 (27.3) a
Sweet Charlie
12.6 (20.5)
12.5 (20.5)
14.5 (22.2)
Ortalama
D %1(Çeş): 3.46 D %1(Ay): ÖD D %5(Çeş.x Ay): 4.48
*Parantez içindeki değerler açı değerleridir.

Ortalama
13.8 (21.6)ab
11.7 (19.9) b
11.2 (19.5) b
11.4 (19.5) b
17.9(24.7) a

Her iki deneme yerinde aylar ve çeşitlere göre kalite sınıfları toplu olarak değerlendirildiğinde
ekstra ve 1. kalite meyve oranlarının yüksek tünelde %43.1-71.2, açıkta %61.4-63.4, ıskarta
meyve oranlarının ise yüksek tünelde %7.7-22.3, açıkta %11.2-17.9 arasında değiştiği
görülmüştür.
Özdemir ve Onur (1986), Alata’da 9 çilek çeşidini 3 kalite sınıfına (I. kalite, II. kalite, ıskarta)
ayırarak yaptıkları çalışmada I. kalite meyve oranlarının yüksek tünelde %25.30-69.10, açıkta
%25.97-74.51 arasında değiştiğini, ıskarta meyve oranlarının ise yüksek tünelde % 9.55-30.39,
açıkta yetiştiricilikte %5.93-25.57 arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar bizim
çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlarla uyum içindedir.
Iskarta dışındaki meyveler pazarlanabilir meyve olarak kabul edilir. Yüksek tünelde
pazarlanabilir meyve oranı en yüksek mart ayında (%92.4), en düşük haziran ayında (%77.4)
alınmıştır. Çeşitlerden Camarosa (%90.5) en yüksek, Chandler (%78.3) en düşük pazarlanabilir
meyve oranını vermiştir.

Açıkta yetiştiricilikte ise pazarlanabilir meyve oranı bakımından aylar arasındaki fark
önemli bulunmamış ve pazarlanabilir meyve oranı %85.3-87.5 arasında değişim
göstermiştir.
Hem yüksek tünel hem de açıkta en fazla pazarlanabilir meyve oranı Camarosa (sırasıyla
%90.5, %88.5) çeşidinden alınmıştır. Palha ve ark. (2002), Camarosa çeşidinde pazarlanabilir
meyve oranını %83.5, Gidemen (2003), %84.5 olarak belirlemişlerdir.
Pazarlanabilir meyve oranları her iki yetiştirme yerinde de derimin başında yüksek bulunurken,
derim sonuna doğru azalmıştır. Çileklerde en iri ve en kaliteli meyveleri ilk açan çiçeklerin
oluşturduğu birçok araştırıcı tarafından belirtilmiştir (Kaşka ve ark.1986; Özdemir ve Kaşka,
1995; Özdemir ve ark.2001).
Sonuç
Yüksek tünelde erken dönemde (mart) pazarlanabilir meyve oranının ve özellikle ekstra meyve
oranının yüksek olması dış satım için oldukça avantajlıdır. Açıkta yetiştiricilikte ürünlere nisan
ayında başlanılmış ve ekstra meyve oranı düşük bulunmuştur. Camarosa çeşidi en yüksek ekstra
ve pazarlanabilir meyve oranını vermiştir.
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Brokkoli (Brassica oleracea var. italica) Yetiştiriciliği
Kâzım MAVİ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 06110 Dışkapı/Ankara
Özet
Ülkemizde brokkoli yetiştiriciliğine son yıllarda başlanmıştır. Bu nedenle ülkemizde ne kadar alanda
ve ne miktarda üretildiğine kayıtlarda rastlanmamaktadır. C vitamininin yüksek olması ve
antikanserojen maddeler içermesi ile ön plana çıkmaktadır. Lahanagiller familyasının üyesi olan
kışlık bir sebze türüdür. Taze ve dondurulmuş gıda sanayi için önemli bir sebzedir. Yetiştiriciliği
tamamıyla hibrit çeşitlerle yapılamaktadır. Ülkemiz için yeni bir tür olması medeniyle
yetiştiriciliğinin açıklanmasında yarar vardır. Yüksek fiyatlarla alıcı bulması nedeniyle, alternatif bir
sebze türü olarak üreticiler tarafından dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Brokkoli, sebze yetiştiriciliği
Broccoli (Brassica oleracea var. italica) Growing
Abstract
In recent years, Broccoli production was started in Turkey. That is why, no record is available about
the size of the growing area and how much has been produced. The broccoli plant has a high vitamin
C content (antioxidant) and cancer prevention features. As a cabbage-like vegetable, broccoli is a
winter vegetable. It is a very important vegetable for the fresh and frozen food industry. It is produced
only through hybrid varieties. Since it is a new kind of plant from Turkish land, it is necessary to
explain how it can be produced. Because of the high market price, it needs to get attention from
farmers as an alternative vegetable type.
Key Words: Broccoli, vegetable growing

Giriş
Brokkoli beyaz baş lahana, kırmızı baş lahana, karnabahar, alabaş ve brüksel lahanası gibi sebze
türlerini de içerisinde barındıran Crucifera (Lahanagiller) familyası, Brassica cinsi içinde yer
alır ve Brassica oleracea var. italica tür ismiyle bilinir. Anavatanı İtalya ve Akdeniz havzası
olduğu tahmin edilmektedir (Günay, 1984).
Ülkemizde çok yeni bir sebze türü olmasına rağmen Akdeniz bölgesinde yetiştirilmeye
başlayan, büyük market ve otellerce yoğun bir şekilde talep edilen bir kışlık sebze türüdür.
Dünyada ve Ülkemizde brokkoli üretimiyle ilgili bir istatistiki kayda rastlanmamıştır. Ancak
brokkoli, bazı önemli özellikleri nedeniyle birçok ülkede sevilerek tüketilen bir sebzedir.
Ülkemiz için yeni bir sebze türü olan brokkoli, morfolojik olarak karnabahara çok
benzemektedir. Karnabahardan çiçeklerinin yeşil olmasıyla ayırt edilmektedir. Karnabaharda
baş kesildikten sonra yan sürgünlerden sürme meydana gelmezken, brokkolide bazı çeşitlerde
anataç kesildikten sonra yansürgünlerden hasat yapılabilmektedir. Bitkisi, yeşil çiçek
tomurcukları ile kalın ve etli çiçek saplarından oluşan bir baştan meydana gelmektedir.
Besin Değeri
Antikanserojen madde içeriği ve C vitamininin yüksek olması en önemli özellikleridir. İçerdiği
vitaminler ve besin elementleri yönünden farklı araştırıcılar farklı değerler vermişlerdir (Çizelge
1). Ancak farklılık olmasına rağmen C vitamini içeriği 111-140 mg arasında değişmektedir. Bu
değerlerde C vitamini yönünden ne kadar zengin bir sebze olduğunu göstermektedir. Ayrıca A
vitamini yönünden de zengin bir sebze sayılabilir. Yağ oranının yok denecek kadar az olması da
diyet yiyeceği olarak brokkoliyi öne çıkarmaktadır (Çizelge 2).

16

alatarım 2003, 2 (2): 16-20
Çizelge 1.100 g brokkoli sebzesinin vitamin içerikleri

Mc Collum, 1980
Günay, 1984
Splittstoesser, 1990
Eşiyok ve Dönmez, 1998
Vural ve ark., 2000
Kar ve Uzun, 2000

A
Vitamini
(IU)

B1
Vitamini
(mg)

B2
Vitamini
(mg)

Niacin
(mg)

C
Vitamini
(mg)

3500
3880
686
1409
2068

0.10
0.14
0.08
0.20

0.21
0.31
0.21
0.20

1.10
1.20
0.76
-

118
118
140
111
111
116

Çizelge 2. 100 g brokkoli sebzesinin besin maddesi ve mineral madde içerikleri

Mc Collum,
1980
Splittstoesser,
1990
Eşiyok
ve
Dönmez,
1998
Vural ve ark.,
2000
Kar ve Uzun,
2000

Kalori

Protein
(g)

Yağ
(g)

Toplam
Karbonhidrat
(g)

Selüloz
(g)

Ca
(mg)

Fe
(mg)

P
(mg)

29

3.3

0.2

5.50

1.3

130

1.30

76

40

5.0

1.0

0.01

-

50

1.70

-

-

3.4

-

-

-

86

1.40

-

23

3.4

0.3

2.00

-

114

1.15

48

44

4.6

0.6

8.00

4.0

-

1.40

160

Ayrıca ABD Kanser Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışmalarda brokkolinin
antikanserojen maddeler içerdiği belirlenmiştir (Damato ve ark., 1994; Guo ve ark., 2001). Bu
maddeler içerisinde özellikle Glucosinolate isimli maddenin antikanserojen olduğu
bildirilmektedir.
Yetiştirme Tekniği
Dikim: Doğrudan tohum ekimi veya fide ile yetiştiricilik yapılabilmektedir. Tohum ekimi direkt
araziye yapılırken, fide ile yetiştiricilikte önce fide eldesi sonrada bu fidelerin arazideki
yerlerine dikimi söz konusudur. Fide yetiştiriciliği viollerde yapılabileceği gibi, daha önceden
hazırlanan tavalara tohum ekimi şeklinde de yapılabilmektedir. 3-5 yapraklı fideler esas
yerlerine dikilebilir. Daha az yada fazla sayıda yaprak taşıyan fidelerin dikimi problemler
meydana getirmektedir. Fazla yapraklı fidelerin yetiştiricilikte kullanılması erken taç gelişimini
uyarmakta ve küçük anataçların oluşmasına neden olmaktadır. 3’ten az yapraklı fidelerde saçak
kökler oluşamadığından dikildiklerinde tutmamaktadırlar.
Fideler tavalara dikilebileceği gibi seddelere ve masuralara da dikilebilmektedir. Dikimden
hemen sonra can suyu verilmelidir. Dikim sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörler
dikim zamanı ve dikim mesafeleridir. Dikim zamanının uygun olmaması sapa kalkmayı teşvik
etmekte, anataçların küçük olmasına neden olmakta ve bitkilerde gelişim bozukluklarına neden
olmaktadır. Ayrıca farklı araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarda ekim ve dikim
zamanlarının uygun olmamasının hasat edilen başların büyüklüğü ve kalitesini etkilediği, ekim
ve dikim zamanlarının gecikmesiyle ortalama anataç ağırlığının azaldığı bildirilmektedir
(Eşiyok ve Dönmez, 1998; Aktaş ve ark., 1999; Açıkgöz ve Şalk, 2000; Sarı ve ark., 2000).
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Brokkoli ülkemizde farklı bölgelerde farklı zamanlarda yetiştirilme potansiyeline sahip bir
sebzedir. Kışları soğuk geçen bölgelerde yazlık, ılık geçen bölgelerde sonbaharda, sıcak geçen
bölgelerde ise kışlık olarak yetiştirilebilir. Akdeniz ve Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde ağustos
sonu eylül başı dikim için uygunken, İçanadolu bölgesinde mayıs başında dikim yapılabilir.
Dikim masuralara ve seddelere yapılabileceği gibi tavalara da yapılabilir. Dikim mesafeleri çift
sıralı dikimde geniş sıra arası 90-100 cm, dar sıra arası 40 cm ve sıra üzeri 40 cm, tek sıra
dikimde ise sıra arası 50-70 cm sıra üzeri 30-40 cm olarak uygulanabilir. Eşiyok ve Dönmez
(1998) yaptıkları çalışmada en yüksek verimi 45 x 30 (çift) cm sıra arası ve üzeri mesafelerden
elde etmişlerdir. Dikim mesafelerine bağlı olarak birim alandaki bitki sayısı da değişmektedir.
Sanders (1999) 1 dekardaki bitki sayısının 4000 ile 12000 arasında değişebileceğini
belirtmektedir.
Dikimde dikkat edilecek bir noktada dikim zamanları ile de ilişkisi olan hava sıcaklıklarıdır.
Brokkoli 16-18oC arasında optimum gelişme göstermektedir (LeStrange ve ark., 1996). Yüksek
ve düşük sıcaklıklar taç oluşumunda olumsuzluklara neden olmaktadır. –3.3 ile 0oC arasındaki
sıcaklığa 36 saat maruz kalan bitkilerin öleceği belirtilmektedir (Kar ve Uzun, 2000). Ayrıca
taçlanma zamanında sıcaklıkların düşük olması anataçlarda küçülmeye ve anataç üzerindeki
çiçeklenmenin birörnek olmamasına neden olmaktadır. Düşük sıcaklıkların yanında yüksek
sıcaklıklarda brokkoli bitkileri üzerine olumsuz etkiye sahiptir. 30oC ve üzerindeki sıcaklıklarda
anataçlarda yumuşama ve gevşeme, kalitede düşüklükler, erken çiçek açımı gibi olumsuzluklar
görülmektedir (Björkman ve Pearson, 1998).
Gübreleme: Diğer sebze türleri gibi brokkolide gübrelemeye olumlu tepki vermektedir.
Özellikle yeşil aksamı tüketilen bir tür olması nedeni ile azotlu gübrelerden hoşlanır. Çiftlik
gübresi azot isteğinin belli bir kısmını karşılaması açısından önemlidir. Dekara 2-3 ton çiftlik
gübresi verilmelidir. Ticari gübreler ise toprak analiz sonuçlarına göre uygulanmalıdır. En
uygun gübre dozu ise başlı başına bir çalışma konusudur. Farklı araştırıcılar gübreleme
konusunda farklı dozlar önermişlerdir. Toth ve ark. (1998) 4 kg N, 13 kg P2O5, 13 kg K2O,
Babik (2000) 18 kg N, 8 kg P2O5, 20 kg K2O, Sarı ve ark. (2000) 21 kg N, 7 kg P2O5 ve 25 kg
K2O, Damato ve ark. (1994) ise sadece 25kg N dozlarını dekara saf olarak uygulamışlardır.
Toprak analizi yapılmamış bir arazi için kabaca 12-16 kg N, 5 kg P2O5 ve 15 kg K2O saf madde
olarak vermek yeterli olacaktır. Everaarts ve DeWilligen (1999) yaptıkları çalışmada 12-15,5 kg
N/da dozu optimum olarak belirlemişlerdir. Bunun üzerine çıkan dozlarda ise verimde doğrusal
bir artış belirlememişlerdir. Gübreler serpilerek toprağa karıştırılabileceği gibi, damla sulama
yardımı ile de verilebilmektedir.
Sulama: Ülkemizde karık sulama en fazla kullanılan sulama şeklidir. Karık sulama yanında
gelişmiş ülkelerde damla ve spring sulama şekilleri de kullanılmaktadır. Sulama sıklığı
yetiştirme zamanına bağlı olarak değişmektedir. Sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliğinde
yağışların yeterli olması nedeniyle daha az su isterken, yaz yetiştiriciliği yapılan yerlerde daha
fazla sulamaya ihtiyaç gösterir. Su yetersizliği bitkide anataç gelişimini sınırlamaktadır. Karık
sulamada dikkat edilmesi gereken nokta ise, suyun direkt kök boğazına değmesine engel
olmaktır.
Hastalık ve Zaralılar: Fide döneminde en önemli hastalıklar çökerten adı verilen hastalıktır.
Bu hastalığa Rhizoctonia ve Phytophthara etmenleri neden olmaktadır. Bunun yanında kök
çürüklüğü (Xanthamonas compestris), mildiyö ve alternarya en fazla görülen hastalıklarıdır.
Hastalıklarla mücadelede fungusitler kullanılabilmektedir.
En önemli zararlısı ise diğer lahanagillerde de zarar yapan Lahana kelebeğidir. Zarar,
yumurtadan çıkan kelebek larvalarının brokkoli yapraklarını yemesi sonucu meydana
gelmektedir. Bunun yanında Lahanagil afitleri, beyaz sinek ve telkurtları brokkoli bitkilerinde
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ekonomik zarara neden olmaktadır. Zararlılarla mücadelede insektisitler kullanılabilir. Yüksek
ve kaliteli bir verim için hastalık ve zararlılara karşı uygun zamanda ilaçlama yapılmalıdır.
Çeşitler: Broccoli yetiştiriciliği tamamıyla hibrit çeşitlerle yapılmaktadır. Marathon, Sultan,
Flash, Jade, Regilio, Platini, Corvet, Greendome ve XPH 5608 ülkemizde tohum firmalarında
rahatlıkla bulanabilecek bazı çeşitlerdir.
Hasat: Dikimden hasada kadar geçen süre dikim zamanına ve çeşide bağlı olarak 45 ila 90 gün
arasında değişmektedir.
Hasat, keskin bir bıçak yardımı ile anataçların çatallanma yerinin 1 cm altından kesilmesi
şeklinde yapılmaktadır. Hasat anataçlar gevşemeden ve üzerindeki çiçekler açmadan
yapılmalıdır. Anataçların hasadından sonra yantaçlarda gelişmekte bunlarda hasat edilerek satışa
sunulmaktadır. Verim dikim zamanına, dikim sıklığına ve çeşide göre değişmekle birlikte 12003000 kg/da arasında değişmektedir.
Muhafaza: Brokkoli hem taze tüketim için hem de dondurulmuş gıda sanayi için uygun bir
sebzedir. Yeşil olması ve bol su içermesi nedeniyle raf ömrü çok uzun değildir. Bu nedenle
hemen satışa sunulmasında yarar vardır. Ancak yapılan bir muhafaza çalışmasında kontrollü
atmosferde 84+7 gün muhafaza edilebileceği bildirilmektedir (Özer ve ark., 1999). Bununla
birlikte +4 oC’de 7-10 gün muhafaza edilebilmektedir.
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Özet
Bu çalışma, 2001 – 2002 yılları arasında sofralık erkenci kayısının merkezi olan Mersin iline bağlı
Merkez, Erdemli, Tarsus ve Mut ilçelerindeki kayısı bahçelerinde yürütülmüştür. Çalışma sonucunda
kaysılarda zararlı 7 takıma bağlı 22 familyadan 41 adet tür saptanmıştır. Ancak, bu türlerden 8 – 10
adetinin kayısılarda zaman zaman zarara neden olarak, ekonomik kayıplar oluşturduğu belirlenmiştir.
Ekonomik anlamda zarar yapan türler arasında kaysının ana zararlısı olan Şeftali güvesi (Anarsia
lineatella) başta olmak üzere, potansiyel zararlılar fidan dipkurtları (Capnodis spp.), yassı baş
böcekleri (Aurigena malachitica ve Ptosima sp.), meyve yazıcıböceği (Scolytus rugulosus), mayıs ve
haziran böcekleri (Melolontha melolantha ve Polyphylla fullo), erik unlu yaprakbiti (Hyalopterus
pruni)’nin önemli türler olduğu, ayrıca akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata), erik koşnili
(Sphaerolecanium prunastri), zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae), baklazınnı (Tropinata hirta),
çamuratan (Agalmatium flavescens) ve büyük ağaç pentatomidi (Apodiphus amygdali)’nin de bölgede
yaygın olarak bulunduğu ve zarar yaptığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kayısı, zararlı böcek, Mersin
Determinated Pests on Apricots in Mersin
Abstract
This study was carried out in 2001 – 2002 in the apricot orchards of Center town, Erdemli, Tarsus and
Mut which are the towns of Mersin where is the center of early ripening apricot. In this study, 41
species from 22 families belong to 7 orders were found harmful on apricot. Among the economically
harmful species, Anarsia lineatella Zell. which is the main pest of apricot and Capnodis spp.,
Aurigena malachitica Abelile, Ptosima sp., Scolytus rugulosus Müll., Melolontha melolantha L.,
Polyphylla fullo L., Hyalopterus pruni Geofry which are considered as potential pests were found
important species in the region. Besides, it was determined that Ceratitis capitata Wied.,
Sphaerolecanium prunastri (Boy.), Parlatoria oleae (Colv.), Tropinata hirta (Poda), Agalmatium
flavescens Ol. and Apodiphus amygdali Germ. were commonly found in the region and sometimes
gave damage to the apricot plantations.
Key Words: Apricot, harmful insect, Mersin

Giriş
Türkiye, yaklaşık 10.730.000 adet meyve veren ağaç sayısı ve yıllık 530.000 tonluk üretimiyle
dünya kayısıcılığında birinci sırada yer almaktadır. Bu üretimin yaklaşık 100.000 tonu, yani
%19’u yıllara göre değişmekle birlikte Mersin ilinde gerçekleştirilmektedir (Anonim, 2001).
Ülkemizin yaş meyve ihracatında önemli yeri olan kayısının, yetiştiricilik sorunlarının yanında
üretiminde de doğrudan etkili olan ve önemli ölçüde girdi artışını yükselten ve çoğu zamanda
gerek fiyatı ve gerekse de ilaç kalıntıları nedeniyle pazar kaybına neden olan zararlıların
kontrolü en önemli sorunudur. Zararlılara karşı gerekli mücadelenin yapılabilmesi için de,
öncelikle o bölgedeki türlerin tespit edilmesi gerekmektedir.
Dünya kayısı alanlarında olduğu gibi, ülkemiz kayısı bahçelerinde de birçok zararlı tür
bulunmaktadır. İşte bu çalışmayla; dünyada kayısının en erken hasat edildiği ve ülkemizin de
sofralık erkenci kayısı merkezi durumunda olan, Mersin ili kayısı bahçelerinde zararlı olan
türler tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece, hem entegre mücadelenin ana prensiplerinden birisi
yerine getirilmiş olurken, hem de bu konuda ileride yapılacak çalışmalara ışık tutması
amaçlanmıştır.
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Materyal ve Metot
Çalışma 2001-2002 yılları arasında Mersin iline bağlı Merkez, Erdemli, Tarsus ve Mut
ilçelerinde yürütülmüştür. Çalışmanın ana materyalini kayısı ağaçları ve zararlı türler
oluşturmuştur.
Kayısı bahçelerindeki zararlı türlerin belirlenmesi amacıyla, her örnekleme bahçesinde ağaçların
ilk önce kök boğazı, gövde, dal, sürgün, yaprak, çiçek ve meyve üzerleri çıplak gözle
incelenmiştir. Arazi çıkışları genellikle ayda bir olacak şekilde düzenlenmiş olup, çiçeklenme
başlangıcından hasat sonuna kadar ise, 15 günde bir olmasına özen gösterilmiştir. Çalışmanın
yürütüldüğü alanlar Çizelge 1’de verilmiş olup, örneklemeler aşağıdaki yöntemlere göre
yapılmıştır.
Çizelge 1. Mersin ili kayısı bahçelerindeki zararlı türlerin belirlenmesi amacıyla, örnekleme
yapılan yerler ve sayısı
İlçe

Belde / Köy

Dikilitaş Beldesi
Merkez Pug Köyü
Iğdır Köyü
Aliağa Köyü
Tarsus Ali Efendi Köyü
Huzurkent Beldesi
TOPLAM

Örnekleme Yerleri
Bahçe
İlçe
Belde / Köy
Sayısı
4
Tömük Beldesi
Erdemli
1
Arpaçbahşiş Beldesi
3
Kurtsuyu Köyü
2
Köselerli Köyü
Mut
2
Yapıntı Köyü
3
Merkez
15
TOPLAM

Bahçe
Sayısı
1
2
2
2
3
5
15

Dal Sayım Yöntemi: Kaysı ağaçlarının yaprak, sürgün ve dalları üzerinde beslenen ve ergin
öncesi dönemlerde olan türler, budama makası yardımıyla bulundukları bitki organlarıyla
birlikte kesilmiştir. Tesadüfi olarak alınan bu örnekler, yöntemine uygun olarak hazırlanan
polietilen torbalar içerisinde, ergin çıkışı amacıyla kültüre alınmak üzere laboratuara
getirilmiştir.
Gözle Kontrol Yöntemi: Denemenin yapıldığı 2 yıl süreyle düzenli olarak yapılan arazi
çıkışlarında mümkün olabildiğince farklı yer ve bahçelere gidilmesine özen gösterilmiştir. Her
kontrol bahçesinde büyüklüğüne bağlı olarak en az 15 dakika, her ağacın etrafında ise 2 - 3
dakika dolaşılarak ağaç üzerindeki böcek erginleri el ile ya da emgi şişesi, Japon şemsiyesi vb.
aletler ile yakalanmıştır. Ergin öncesi dönemde olan bireyler, yöntemine uygun olarak yumuşak
pens yardımıyla kültür kutularına alınarak laboratuara getirilmiş ve ergin döneme geçmeleri
sağlanmıştır.
Darbe Yöntemi: Örneklemenin yapılacağı bahçenin büyüklüğüne göre, bahçeyi temsil edecek
biçimde rasgele seçilmiş ağaçların (10 – 20 ağaç) 4 farklı yönünden birer dalına, ucuna plastik
boru geçirilmiş bir sopa ile 3 kez vurularak zararlıların Japon şemsiyesine düşmeleri
sağlanmıştır. Şemsiye üzerine düşen böcekler, öldürme şişesinde öldürülerek etiketlenmek üzere
laboratuara getirilmişlerdir.
Mersin ili kayısılarında zararlı olan böcek türlerinin tespitinde kullanılan her 3 yöntem ile de
toplanan zararlıların ergin öncesi dönemleri, teşhis amacıyla kültüre alınarak ergin olmaları
sağlanmıştır. Ergin bireyler, koleksiyonları yapılarak teşhise hazır hale getirilmiştir. Akar ve
yaprakbitleri gibi yumuşak vücutlu olan türler ise, %70’lik alkol içerisine alınmış ve daha sonra
preparatları yapılarak teşhise hazırlanmıştır. Bu örneklerden genel olarak bilinen ve
koleksiyonumuzda karşılaştırma örneği bulunanlar tarafımızdan, şüphe duyulan ve tarafımızdan
teşhisi yapılamayanlar ise, konusunun uzmanlarına gönderilerek teşhisleri yaptırılmıştır.
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Araştırma Bulguları ve Tartışma
Mersin ili kayısılarında 2001 ve 2002 yıllarında iki yıl süreyle yürütülen bu çalışma sonucunda;
38 böcek türü ile 3 adet akar türü tespit edilmiştir (Çizelge 2).
Çizelge 2. Mersin ili kayısı bahçelerinde tespit edilen zararlı türler
Takım

Familya

Acarina

Tetranychidae

Dermaptera

Forficulidae

Hemiptera

Pentatomidae
Cicadidae

Homoptera

Cicadellidae
Fulgoridae
Cixiidae
Issidae
Aphididae
Diaspididae
Coccidae

Buprestidae

Coleoptera

Cerambycidae
Scarabaeidae
Melolonthidae
Curculionidae

Lepidoptera
Diptera

Scolytidae
Gelechiidae
Yponomeutidae
Tortricidae
Nymphalidae
Tephritidae

Tür
Tetranychus urticae Koch
T. cinnebarinus Boisd.
T.viennensis Zach.
Forficula sp.
*Apodiphus amygdali Germ.
Nezara viridula (L.)
Dolycoris baccarum (L.)
Cicada orni L.
Cicadetta montana Scop.
Cicadatra atra (Oliv.)
Empoasca sp.
Fulgoridae 1sp.
Hyalesthes sp.
*Agalmatium flavescens Ol.
*Hyalopterus pruni Geofry
Myzus persicae (Sulz.)
Pterochloroides persicae (Chol.)
*Parlatoria oleae (Colv.)
*Sphaerolecanium prunastri (Boy.)
Palaeolecanium bituberculatum Targ.-Tozz.
*Capnodis tenebrionis L.
*C. carbonaria Klug
*C. tenebricosa Oliv.
C. cariosa Pall.
Aurigena lugubris (F.)
*A. malachitica Abelile
*Ptosima sp.
Cerambyx dux Fald.
*Tropinata hirta (Poda)
Blitoperta linealata (F.)
*Melolontha melolantha L.
*Polyphylla fullo L.
P. olivieri Cast.
Eusomes ovulum Germ.
Rhynchites sp.
*Scolythus rugulosus Müll.
*Anarsia lineatell Zell.
Yponomeuta malinellus Zell.
Archips rosanus L.
Vanessa polychloros L.
*Ceratitis capitata Wied.

*Mersin ili kayısı bahçelerinde yaygın olarak görülen zararlı böcek türleri

Mersin ili kayısı bahçelerinde zararlı olarak belirlenen türlerden; şeftali güvesi (Anarsia
lineatella), fidan dipkurtları (Capnodis spp.), yassı baş böcekleri (Aurigena malachitica ve
Ptosima sp.), meyve yazıcıböceği (Scolytus rugulosus), mayıs ve haziran böcekleri (Melolontha
melolantha ve Polyphylla fullo), erik unlu yaprakbiti (Hyalopterus pruni)’nin önemli türler
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olduğu ve bunlarla birlikte akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata), erik koşnili
(Sphaerolecanium prunastri), zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae), baklazınnı (Tropinata
hirta), çamuratan (Agalmatium flavescens) ve büyük ağaç pentatomidi (Apodiphus
amygdali)’nin ise, bölgede yaygın olarak bulunduğu gözlenmiştir. Çizelge 2.’de verilen ve
ekonomik olarak önemli bulunan zararlı türler üzerindeki inceleme ve gözlem sonuçları
ekonomik önem sırasına göre aşağıda verilmiştir.
Anarsia lineatella Zell.: Bölgede kayısının ana zararlısı durumunki bu türün ilk erginlerine
nisan ayı başlarında rastlanmaktadır. A. lineatella erginlerinin kasım ayı sonlarına kadar faaliyet
göstererek, genellikle 2. larva döneminde kışlağa çekildikleri saptanmıştır. İlkbahardaki
başlangıç populasyonunun düşük olduğu ve kayısı meyvelerinde beslenen birinci dölün erkenci
kayısılarda çok fazla zararlı olmadığı belirlenmiştir. Başlangıç populasyonunun düşük olması,
şeftali güvesi larvalarının doğa koşullarından olumsuz etkilenmesinden ve erken dönemdeki ilaç
uygulamaları ile sonbahar ya da ilkbahar aylarında yapılan kültürel işlemlerden (budama,
yaraların kapatılması ve kabuk temizliği gibi) kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Nitekim
Saafan ve Tadros (1995), Mısır’da şeftali güvesinin 1. veya 2. dönem larva halinde, ağustos
sonundan şubat sonuna kadarki dönemde kışladığını ve bunlarında yaklaşık %50’sinin kışı
geçiremediğini bildirmektedir. Bölgede Mut ilçesi hariç, diğer ilçelerdeki bahçelerin erkenci
kayısı çeşidi Precoce de Tyrinthe ile tesis edilmiş olmasından dolayı, şeftali güvesi zararına çok
fazla rastlanmamıştır. Zararlı özellikle kayısının genç sürgün ve meyvelerinde beslenmekte
olup, bitki gelişimini zayıflatarak, ürünün kalitesi ile pazar değerini düşürmektedir.
Sürgünlerdeki beslenme zararı, özellikle genç bahçelerde sorun olmakta ve şekil bozukluklarına
yol açmaktadır (Fernandez, 1973; Kısakürek, 1976; Molnar, 1991). Ancak yapılan gözlemler,
şeftali güvesinin kayısı sürgünlerini çok fazla tercih etmediği görülmüştür. Buna neden olarak
ise, kayısıdaki sürgün veriminin az olması ve sürgün uçlarının da sert ve küt yapıda olmasından
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Capnodis spp.: Kayısı ağaçlarının en önemli zararlılarından biri olan fidan dipkurtları bölgenin
tamamında yaygın olarak saptanmıştır. Capnodis spp. erginleri, haziran-ağustos ayları arasında
doğada yoğun olarak bulunmaktadır. Erginler, kışı genellikle ağaçların dip kısımlarındaki bitki
artıkları arasında ve taşların altında geçirmektedir. Fidan dipkurtlarının özellikle yoğun olduğu
bahçelerde, bir şekilde (toprak kökenli hastalıklar, kültürel işlem hataları v.b) strese girerek
zayıf düşmüş, yaşlı ve bakımsız ağaçların kök boğazından girerek, gövde odun dokusunda
beslenmek suretiyle kurumalarına neden olduğu belirlenmiştir. Beslenme sonucu zarar görmüş
ağaçların, önce solgunluk göstererek yapraklarını döktükleri ve 2-3 yıl içerisinde de geriye
doğru kuruyarak tamamen kurudukları saptanmıştır. Nitekim Lodos ve Tezcan (1995),
Capnodis spp. türlerinin özellikle sert çekirdekli meyve ağaçlarının sekonder zararlıları
olduğunu ve 2–3 yıl gibi kısa sürede ağaçları kurutabildiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca,
örneklemenin yapıldığı özellikle Mut ilçesinde yapılan gözlemler sırasında, damla sulama
sisteminin kullanıldığı bahçelerde bu türlerin populasyonunda bir artış olduğu ve zararın daha
fazla olduğu gözlenmiştir. Bunun da, zararlı tarafından kök boğazı veya civarına bırakılan
yumurtalardan çıkan larvaların, damla sulama ile fazla kayıp vermeden ağacın odun dokusuna
ulaşarak beslenme ve üremesine devam etmesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Çünkü Capnodis spp. türlerinin yumurtaları neme karşı hassas olduğu ve yumurta kabuğunun
nem çekici özelliğinin olduğu belirtilmiştir (Nizamlıoğlu, 1962). Ayrıca, bu türlerin erginleri
kayısının genç sürgün, yaprak ve 1–2 yaşlı dallarının kabuk dokusunu yiyerek de beslendikleri
ve bu zararın özellikle genç bahçelerde önemli olduğu görülmüştür.
Aurigena malachitica Abeille ve Ptosima sp.: Bu türlere de bölge kayısı bahçelerinden
özellikle Mut ilçesinde yaygın olarak rastlanmıştır. Bu türler, fidan dipkurtlarından farklı olarak
kayısı ağaçlarının toprak üstü aksamında zarar yapmaktadır. Yassı baş böceklerinin larvaları,
özellikle zayıf düşmüş ağaçların yara yerlerinden veya güneş yakması sonucu kabuk dokusunun
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kavladığı yerlerden gövde ve dalların içerisine girerek, odun dokusunda beslendikleri ve
öncelikle zarar görmüş bitki kısımlarını, daha sonrada tüm ağacı kuruttukları gözlenmiştir.
Scolytus rugulosus Müll.: Meyve yazıcıböceği Mersin ili kayısı ağaçlarında yaygın görülen bir
zararlı olup, genellikle toprak kökenli hastalıklar, Capnodis spp. zararı, kültürel işlemler gibi dış
etkenler nedeniyle strese girmiş, zayıf düşmüş, yaşlı ve bakımsız ağaçların dal ve gövdelerinde
beslendiği belirlenmiştir. Bu türün bulaşık olduğu ağaçlarda, beslenme sonucu öncelikle ince
dallardan başlayarak kalın dalların ve daha sonra ise ağacın tamamının kuruduğu, giriş ve çıkış
deliklerinden zamk akıntısının olduğu gözlenmiştir. Diğer sekonder zararlılarla birlikte ağacın
kısa sürede kurumasına neden olabilmektedir (Anonim, 1995).
Hyalopterus pruni Geofry: Bölge kayısı bahçelerinin hemen hemen tamamında az yada çok
saptanmıştır. Özellikle yoğun ve gelişi güzel ilaçlamaların yapıldığı bahçelerde, doğal denge
bozulmasının bir sonucu olarak zararlı populasyonunda artış olduğu belirlenmiştir. İlkbahar
aylarından itibaren yaz mevsimi boyunca kayısı ağaçlarında görülebilen erik unlu yaprakbiti,
konukçusunun sürgünlerinde ve yaprakların alt yüzeyinde koloniler oluşturmakta ve emgi
yaparak şekil bozukluklarına, fumajine ve bazen de kurumalara neden olmaktadır. Beslenme
sonucu oluşacak yoğun fumajin kayısı meyvelerinde kaliteyi ve dolayısıyla da pazar değerini
düşürmektedir (Lodos, 1986; Anonim, 1995).
Ceratitis capitata Wied.: Akdeniz meyve sineği kayısının en önemli zararlıları arasında olup,
bölgede zararlının çok fazla konukçusu bulunmaktadır. Mersin ilinde genellikle erkenci kayısı
çeşitleriyle yetiştiricilik yapılması ve hasadın da meyveler henüz sarımsı yeşile döndüğü
dönemde yapılmasından dolayı, zarar oluşmamaktadır. Çünkü, C. capitata dişileri henüz
meyveye yumurta bırakmadan ürün hasat edilmektedir. Çalışma süresince yapılan gözlemlerde
zararlının, Erdemli ilçesindeki orta geççi çeşitlerin bulunduğu bir bahçe ile Mut ilçesindeki orta
ve geççi çeşitlerin bulunduğu bazı bahçelerde zarar yaptığı belirlenmiştir. Akdeniz meyve sineği
ile bulaşık bu meyvelerin yüzeyinde bir çöküntünün oluştuğu ve daha sonra yumuşama ile
birlikte siyahlaşarak çürüdükleri gözlenmiştir.
Ülkemiz kayısı bahçelerinde görülen zararlı türlerle ilgili bugüne kadar çok fazla çalışma
yapılmamıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar, genellikle türler düzeyinde ve spesifik konularda
olmuştur. Ancak, zararlı türlerin belirlenmesiyle ilgili son yıllarda birkaç çalışma yapılmıştır.
Bunlardan; Ulusoy ve ark. (2001), yaptıkları bir çalışmada ülkemiz kayısı bahçelerinde bugüne
kadar 94 zararlı türün bulunduğunu ve bunların da ancak 4–5 adetinin önemli olduğunu
bildirmişlerdir. Baloğlu ve ark. (2002), Malatya ve Elazığ civarı kayısılarında bitki koruma
sorunlarının saptanmasıyla ilgili yaptıkları bir çalışmada, bölge kayısılarında zararlı 59 adet
türün tespit edildiğini, bunlardan; 50’sinin böcek, 2’sinin salyangoz, 4’ünün akar ve 3’ünün de
depo zararlısı türler olduğu belirlenmiştir.
Kayısı bahçelerindeki zararlı türlerle ilgili, ülkemizin aksine yurt dışında yapılmış birçok
çalışma bulunmaktadır. Bunlardan; Viggiani (1989), İtalya’da kayısı zararlılarıyla ilgili yapılan
bir çalışmada; birçok böcek, akar ve nematod türünün kayısı bahçelerinde zararlı olduğunu,
bunlardan Anarsia lineatella Zell. ile Cydia molesta Busck’nın en önemli iki tür olduğu ve
Capnodis tenebrionis L., Operophthera brumata L. ve Hyalepterus pruni Geof.’nin ise, diğer
önemli zararlı türler olduğu vurgulamıştır. Ivanova (1989), Bulgaristan’daki kayısı bahçelerinde
90 adet böcek, akar ve nematod türünü zararlı olarak belirlemiştir. İtalya’da yapılan başka bir
çalışmada ise, kayısı bahçelerinde 8 familyaya ait 29 adet zararlı türün belirlendiği bildirilmiştir
(Cravedi ve Molinari, 1995). Kaliforniya’da ise kayısı bahçelerinde entegre mücadeleyle ilgili
yürütülen bir çalışmada, 22 adet zararlı türün tespit edildiğini ve bunlardan da 3 adetinin akar, 4
adetinin ise nematod türü olduğu belirtilmiştir (Anonymous, 1999).
Bu çalışmayla, Mersin ili kayısılarındaki zararlı türlerin saptanması gerek bölge kayısıları ve
gerekse de ülkemizin diğer bölgelerindeki kayısılarında yürütülecek mücadele programlarına bir
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alt yapı oluşturacaktır. Ayrıca, günümüzde oldukça önem kazanan entegre mücadele ve organik
tarım çalışmalarına da ışık tutarak, kayısıda da bu tür programların yürütülmesinde yardımcı
olacağı düşünülmektedir.
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Dayanıklılık Artırıcı Bitki Aktivatörü Acibenzolar-S- methyl (ASM)’ in Domates
Hastalık ve Zararlılarıyla Savaşımda Kullanım Olanakları
Ömür BAYSAL

Yusuf Ziya GÜRSOY

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 35040 Bornova- İzmir
Öz
Bilindiği üzere domates üretimi ülkemizde önemli bir yer arz etmektedir. Son yıllarda insan ve çevre
sağlığını göz önünde tutan bitki koruma yöntemleri tüm dünyada kimyasal savaşıma alternatif bir
yöntem olarak kabul edilmekte ve bunu üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu derlemede bu
alternatif mücadele yöntemleri açışından son yıllarda oldukça üzerinde birçok araştırmalar yürütülen
Acibenzolar-S- methyl (ASM)’in üzerinde durulmakta olup domates hastalık ve zararlılarıyla
mücadelede bu bileşiğin alternatif mücadelede domates hastalık ve zararlılarına karşı kullanılabilme
olanakları değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Domates, dayanıklılık, bitki aktivatörü.
Using Possibilities of Plant Activator and Resistance Inducer Acibenzolar-S- methyl (ASM) in
Control of Tomato Disease and Pests
Abstract
As known tomato producing is of a great importance in our country. In recent years plant protection
measurements, considering human and enviroment healthy has been accepted as alternative control
methods and the studies on this aspect is carried out. In this review acibenzolar-S- methyl (ASM), on
which has been carrried out many studies, is dwelled upon and using possibility of this compound in
terms of alternative control measurement against disease and pests of tomato is evaluated.
Key Words: Tomato, resistance, plant activator

Giriş
Türkiye sebze yetiştiriciliğinde, domates ön sıralarda yer almaktadır. Çok sayıda hastalık ve
zararlının konukçusu olan domates üretiminde, kalite ve verimi artırmak, ancak yetiştiricilik
tekniklerinin iyi bir şekilde uygulanması ile mümkün olabilmektedir. Verimli ve kaliteli çeşit
seçimi yanında, kaliteli, sağlıklı tohum ve fide kullanımı, üretim alanlarının hastalık ve
zararlılardan korunması üretimin miktar ve kalitesinin artırılmasında büyük öneme sahiptir.
Diğer yandan viral, bakteriyel, fungal hastalıklar ve kök-ur nematodu ülkemiz domates
yetiştiriciliğinde karşılaşılan başlıca sorunlardandır.
Virüs hastalıkları üretim materyaliyle, mekanik yolla ve vektörlerle kolayca bulaşabilmekte ve
etkili bir mücadele yöntemi bulunmamaktadır. Yetiştirme esnasında kültürel işlemlerde gerekli
titizliğin gösterilmemesi, bilinçsiz uygulamalar bu sorunlara her geçen gün yenilerini
eklemektedir. Bu nedenlerle son yıllarda virüs hastalıklarının verdiği ürün kayıpları bazı
bölgelerde domates üretiminden tamamen vazgeçilmesine neden olmuş ve olmaya da devam
etmektedir. Ülkemizdeki domates yetiştirilen alanlarda virüslerin %50’ye varan ürün
kayıplarına neden olduğu belirtilmektedir (Yorgancı 1975). Çiftçinin çaresiz kaldığı sorunlardan
biri de bakteriyel hastalıklardır. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis ’nin etmeni
olduğu bakteriyel kanser hastalığı domateste %60’a kadar ürün kaybı oluşturduğu bildirilmekle
beraber, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde 2001 yılında %100’e varan hastalık oranına ve
ağır ürün kayıplarına neden olduğu belirlenmiştir (Şahin ve ark., 2002). Domates bakteriyel
kanser hastalığının mücadelesi temiz tohum kullanımı ve kültürel önlemlere dayanmaktadır,
ancak bunlar da çoğu kez hastalığın kontrolünde yetersiz kalabilmektedir. Pseudomonas
syringae pv. tomato’nun neden olduğu bakteriyel benek hastalığı, domatesin toprak üstü
aksamda oluşturduğu lekelenmeler ve meyvede yarattığı şekil bozukluklarından dolayı kalite
kaybına sebep olmaktadır. Bakteriyel benek hastalığının mücadelesinde kültürel önlemlerin yanı
sıra bakır uygulamaları önerilmektedir, ancak yoğun sıklıktaki bakır uygulamaları dayanıklı P.
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syringae pv. tomato ırklarının gelişimine sebep olabilmektedir. Türkiye’de P. syringae pv.
tomato etmeninde bakıra karşı duyarlılık azalışı saptanmıştır (Özaktan ve ark., 1991; Benlioğlu
ve Benlioğlu, 1998). Fungal hastalıklara karşı yeni etkili mücadele yöntemleri bulunmakta ve
fungusit uygulamalarında başarı sağlanmaktadır. Ancak kimyasal kullanımının hem çevreye
hem de insan sağlığına olan olumsuzluklarından dolayı alternatif mücadele yöntemlerine önem
verilmektedir.
Domates bitkisi, sebzelerde önemli zararlar meydana getiren kök-ur nematodlarına karşı
oldukça duyarlı bitkiler arasındadır. Kök-ur nematodu domates yetiştiriciliğinde mücadelesi zor
olan en önemli zararlılarından biridir. Zararlı ile bulaşmış arazilerde toprak işleme ve sulama ile
yayılma daha da hızlanmaktadır. Kök-ur nematoduyla mücadelede kültürel önlemler, özellikle
de sanitasyon tedbirlerine uyulması zararlının bulaşmasını önlemek açısından önemlidir. Sera ve
tarla toprağının zararlı ile bulaşması durumunda %50’ye varan verim düşüklüğüne neden
olmakta ve hatta bulaşmanın yoğun olduğu seralarda verim düşüklüğü daha da artmakta ve
bitkinin kısa zamanda kurumasına ve ölmesine neden olmaktadır. Topraktan eradikasyonu
oldukça zor olup, en etkili mücadele yöntemi 3-4 yıllık bir münavebe ile dayanıklı kültür
bitkilerinin yetiştirilmesidir. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinin yaygın olduğu bölgelerde
solarizasyon uygulamaları zararlı ile savaşımda başarı ile uygulanmaktadır. Ancak solarizasyon
uygulamasının kısıtlayıcı faktörleri (zaman, sıcaklık vs.) yeni alternatiflerin de arayışını
gerektirmektedir.
Son yıllarda bitki dayanıklılık mekanizmalarının çeşitli abiotik faktörlerle uyarılması sonucunda
sistemik olarak harekete geçirilmesiyle oluşan ve sistemik kazanılmış dayanıklılık (SAR)
olarak bilinen yaklaşımla bitki hastalık ve zararlılarla savaşım önem kazanmaktadır. Bitki
dayanıklılığını sistemik olarak uyaran bileşikler ;
- - toksikolojik açıdan güvenli,
- - çok düşük miktarlarda uygulanabilen,
- - patojenlere doğrudan etki yapmadıklarından dayanıklı ırk oluşturmayan,
- - çok sayıda hastalık ve zararlıya etkili olabilen,
kimyasallardır. Ayrıca çok sayıda patojene karşı etkili olabildiklerinden entegre programlarında
alternatif olarak kullanılabilmektedir. Bitki hastalık ve zararlılarına karşı alternatif mücadele
açısından ümit var sonuçlar veren salisilik asit ve yapısal olarak salisilik asit türevi olan
bileşiklerin toksite sınırları göz önünde tutularak farklı dozlarının bitki patojenlerine karşı
engelleme ve azaltma etkisi uzun zamandan beri araştırılmaktadır (Kuć, 2001).
Salisilik asit ve salisilik asit türevleri yanında ASM’nin antimikrobiyal özelliğe sahip olmayan
ve bitkilerde dayanıklılık mekanizmasını harekete geçirebilen geniş bir etki yelpazesi
bulunmaktadır. Söz konusu etki mekanizması, bitki bünyesindeki patojen girişini engellemek
için fiziksel bariyer oluşumu, bitkide patojenisite ile ilgili proteinlerin aktif hale geçmesi,
fitoalexin oluşumu veya hipersensitif reaksiyon şeklinde ortaya çıkmaktadır (Friedrich ve ark.,
1996). Uygulama sonrası ASM’nin bitki tarafından alınımı ve bitkide bir yerden diğer yere
geçişi sistemik olarak gerçekleşmektedir. ASM’nin uygulandığı bitkilerde bitki patojenlerine
karşı dayanıklılığı uyarışının salisilik asit ve türevlerinin etki mekanizmalarına benzer şekilde
olduğu bildirilmiştir (Contrath ve ark., 2002). Son yıllarda bitki dayanıklılık mekanizmalarını
harekete geçiren ve bitki aktivatörlerleri olarak adlandırılan bileşiklerden benzothiadiazole
derivatı Acibenzolar-S-methyl (ASM) tek başına ya da fungisitlerle birlikte kullanılmaya
başlanmıştır. Yurtdışındaki yapılan çalışmalarda domateslerde Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria, Pseudomonas syringae pv. tomato ve hıyar mozaik virüsüne (CMV-Y) karşı ASM
uygulamalarıyla olumlu sonuçlar elde edildiği bildirilmektedir (Louws ve ark., 2001; Anfoka,
2000).
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Günümüzde sınırlı olan doğal kaynakların ve çevrenin korunması tarımda kullanılan
kimyasalların azaltılmasıyla mümkündür. Diğer bir alternatif genetik olarak birtakım özellikleri
değiştirilmiş (Genetically Modified Organism=GMO), dayanıklılığı artırılmış bitkilerin ekolojik
denge ve insan sağlığı açısından getirecekleri tam olarak bilinmemektedir. Bu tip bitkilerin
yetiştirilmesi sonucu oluşabilecek sorunlar ve aşırı kimyasal kullanımına karşı bitki aktivatörleri
uygulamaları alternatif bir çözüm yolu olarak gözükmektedir.
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Manisa İlinde Yetiştirilen Kültür Kekiği (Origanum spp.) (Lamiaceae)’ndeki
Coccinellidae (Coleoptera) Türlerinin Belirlenmesi Üzerinde Çalışmalar
Serdar TEZCAN1
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Nedim UYGUN2
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Özet
Manisa yöresi kültür kekiği üretim alanlarında bulunan Coccinellidae familyasına ait böcek
faunasının belirlenmesini amaçlayan bu çalışma 1998-1999 yıllarında Salihli ve Turgutlu’daki 2 ayrı
üretim alanında gerçekleştirilmiştir. Örnekler nisan-kasım ayları arasında haftada bir kez toplanarak
alınmıştır. Çalışma sonucunda Coccinellidae familyasına ait dokuz tür saptanmıştır. Bunlar Scymnus
frontalis (Fabricius), S. inderihensis Mulsant, S. quadriguttatus Fürsch, S. rubromaculatus (Goeze),
Nephus nigricans Weise, Exochomus nigromaculatus (Goeze), Hippodamia variegata (Goeze),
Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus) ve Coccinella septempunctata (Linnaeus)’dır. S.
frontalis, S. rubromaculatus ve H. variegata örneği en bol bulunan türlerdir.
Anahtar Kelimeler: Origanum spp., fauna, Coccinellidae, Türkiye
Studies on the Determination of Coccinellidae Fauna on Origanum spp. (Lamiaceae) of Manisa
Province, Turkey
Abstract
This study was carried out to determine the Coccinellidae fauna of the Origanum spp. in two fields at
Turgutlu and Salihli districts during the years of 1998 and 1999. The specimens were collected
weekly intervals by sweeping during april-november. As a result of studies, 9 species belonging to six
genera were determined. Those were Scymnus frontalis (Fabricius), S. inderihensis Mulsant, S.
quadriguttatus (Fürsch), S. rubromaculatus (Goeze), Nephus nigricans (Weise), Exochomus
nigromaculatus (Goeze), Hippodamia variegata (Goeze), Coccinula quatuordecimpustulata
(Linnaeus), and Coccinella septempunctata (Linnaeus). Among those S. frontalis, S.
rubromaculatus and H. variegata were found as dominant species.
Key Words: Origanum spp., fauna, Coccinellidae, Turkey

Giriş
Son yıllarda gerek iç tüketimi, gerekse dış talebi karşılamak amacıyla, Türkçe’de kekik adıyla
anılan Thymus ve Thymbra cinslerine bağlı türlerin doğadan toplanması artmış; ayrıca
Origanum cinsine bağlı türlerin yetiştirilmesi de önem kazanmaya başlamıştır. Yoğun iç
tüketim yanında önemli bir dışsatım değeri bulunan bu bitkilerin, dünya ticareti içindeki yeri her
geçen gün artmakta olup, 2002 yılı verilerine göre Türkiye’den ihraç edilen miktar 8500 tona
ulaşmıştır (Anonim, 2003).
Önemi her geçen gün artan ve tarımının yapıldığı alanlar hızla genişleyen kültür kekiğinde
üretim sürecinde karşılaşılan yararlı ve zararlı türleri ortaya koymaya yönelik araştırmalar
bulunmamaktadır. Bu konudaki bilgi açığını gidermek için Ege bölgesinin en önemli kültür
kekiği üretim alanlarını içeren Manisa ilinde konu ele alınarak gerekli araştırmalar yapılmış
olup, Gelinböcekleri, Hanımböcekleri, Uğurböcekleri gibi isimlerle anılan ve büyük bir kısmı
predatör olarak biyolojik savaş açısından yararlı olan Coccinellidae familyası türlerinin
değerlendirilmesi bu makalenin konusunu oluşturmuştur.
Materyal ve Metot
Manisa yöresi kültür kekiği (Origanum spp.) üretim alanlarında bulunan Coccinellidae
familyasına bağlı böcek faunasının belirlenmesini amaçlayan bu çalışmanın ana materyalini
Turgutlu ve Salihli ilçelerinde bulunan iki tarladan elde edilen türler oluşturmaktadır.
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Araştırma, Haziran 1998-Kasım 1999 tarihleri arasında, Turgutlu (Akköy)’daki 85 dekarlık ve
Salihli (Poyrazdamları)’deki 2 dekarlık, ilaçlama yapılmayan kültür kekiği (Origanum spp.)
üretim alanlarında gerçekleştirilmiştir.
Örneklemeler nisan - kasım aylarında haftada bir, aralık-şubat aylarında ayda bir, mart ayında
ise iki haftada bir yapılmıştır. Örnekler atrap kullanılarak toplanmıştır. Parsellere köşegenler
doğrultusunda girilerek 100 kez atrap sallanmış ve yakalanan örnekler değerlendirilmiştir. Etil
asetatlı öldürme kavanozlarında öldürülen ve iğnelenip etiketlenen materyal, üçüncü yazar
tarafından tanılanmış olup, örnekler EÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde bulunan
Prof. Dr. Niyazi Lodos Müzesi (LEMIT)’nde korunmaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışma ile Manisa’nın Turgutlu ve Salihli ilçelerindeki kültür kekiği üretim alanlarında
Coccinellidae familyasına bağlı 9 türün bulunduğu saptanmıştır. Bu türlere ilişkin bilgiler
aşağıda verilmiştir.
Scymnus frontalis (Fabricius)
İncelenen Materyal: Mayıs ortasından temmuz sonuna kadar olan dönemde Turgutlu’dan beş
ve Salihli’den on olmak üzere toplam 15 örnek toplanmıştır.
Biyolojik Not: Yaprakbitleri ile beslenir (Giray, 1970; Uygun, 1981; Düzgüneş ve ark., 1982;
Erkin, 1983; Karaca ve Uygun, 1990; Yumruktepe ve Uygun, 1994; Elmalı ve Toros, 1994;
Özder ve Toros, 1999).
Scymnus inderihensis (Mulsant)
İncelenen Materyal: Haziran başından ağustos başına kadar olan dönemde Turgutlu’dan üç ve
Salihli’den dört olmak üzere toplam yedi örnek yakalanmıştır.
Biyolojik Not: Bu cinsin diğer türleri gibi küçük vücutlu zararlılarla beslenen bu türün
Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Taşlı-Siverek ve Kastamonu dolaylarında bulunduğunu
Kreissl ve Uygun (1980) ve Ege Bölgesi bağ alanlarında bulunduğunu da Göven ve Güven
(2000) bildirmişlerdir.
Scymnus quadriguttatus (Fürsch)
İncelenen Materyal: Mayıs sonunda Turgutlu’dan bir örnek yakalanmıştır.
Biyolojik Not: Yaprakbitleri, kırmızıörümcekler ve tripslerle beslenir (Uygun, 1981; Karaca ve
Uygun, 1990; Göven ve Özgür, 1990; Yumruktepe ve Uygun, 1994). Kreissl ve Uygun (1980)
bu türün Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hatay, İçel, Kastamonu, Van ve çevresinde
işlenen ve işlenmeyen alanlardaki bitkiler üzerinde çok sık rastlandığına işaret etmektedirler.
Scymnus rubromaculatus (Goeze)
İncelenen Materyal: Mayısın üçüncü haftasından temmuz ortasına kadar olan dönemde ve
kasım ortasında olmak üzere Turgutlu’da beş ve Salihli’de yedi olmak üzere toplam 12 örnek
yakalanmıştır.
Biyolojik Not: Besinlerini yaprakbitleri, kırmızıörümcek ve kabuklubitler oluşturur (Giray,
1970; Soydanbay - Tunçyürek, 1976; Öncüer, 1977; Uygun, 1981; Düzgüneş ve ark., 1982;
Özkan, 1986). Adana Afyon, Antalya, Bursa, Hakkari, Hatay, İçel, Kahramanmaraş,
Kastamonu, Kayseri ve tüm Marmara Bölgesi’nde çok sayıda yakalanan kozmopolit bir tür
olduğu bildirilmektedir (Kreissl ve Uygun, 1980).
Nephus nigricans (Weise)
İncelenen Materyal: Mayısın ikinci yarısında Turgutlu ve Salihli’den birer olmak üzere toplam
iki örnek yakalanmıştır.
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Biyolojik Not: Yaprakbitleri ile beslenen bir türdür (Giray, 1970; Uygun, 1981; Düzgüneş ve
ark., 1982; Erkin, 1983; Karaca ve Uygun, 1990; Yumruktepe ve Uygun, 1994; Elmalı ve
Toros, 1994; Özder ve Toros, 1999).
Exochomus nigromaculatus (Goeze)
İncelenen Materyal: Haziranın ikinci haftasından temmuzun üçüncü haftasına kadar olan
dönemde Salihli’de üç örnek yakalanmıştır.
Biyolojik Not: Besinlerini yaprakbitleri, kırmızıörümcek ve kabuklubitler oluşturur (Soydanbay
- Tunçyürek, 1976; Öncüer, 1977; Uygun, 1981; Düzgüneş ve ark., 1982).
Hippodamia variegata (Goeze)
İncelenen Materyal: Mayısın üçüncü haftasından temmuzun sonuna kadar olan dönemde
Turgutlu’dan beş ve Salihli’den beş olmak üzere toplam on örnek yakalanmıştır.
Biyolojik Not: Yaprakbiti ve tripslerle beslenen bir türdür (Uygun, 1981; Göven ve Özgür,
1990; Yumruktepe ve Uygun, 1994).
Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus)
İncelenen Materyal: Mayıs sonunda Turgutlu’da iki örnek yakalanmıştır.
Biyolojik Not: Yaprakbitleri ile beslenirler (Giray, 1970; Uygun, 1981; Düzgüneş ve ark.,
1982).
Coccinella septempunctata (Linnaeus)
İncelenen Materyal: Mayıs ortasından temmuz sonuna kadar olan dönemde Turgutlu’dan dört
ve Salihli’den beş olmak üzere toplam dokuz örnek yakalanmıştır.
Biyolojik Not: Yaprakbitleri, kabuklubit ve psillidlerle beslenir (Ulu ve ark., 1972; Soydanbay Tunçyürek, 1976; Öncüer, 1977; Uygun, 1981; Düzgüneş ve ark., 1982; Er ve Uğur, 1999).

Sonuç
Bu çalışmada yukarıda değinilen dokuz türün sekizinin Turgutlu’da, yedisinin Salihli’de
bulunduğu, altı türün (S. frontalis, S. inderihensis, S. rubromaculatus, N. nigricans, H.
variegata, C. septempunctata) ise her iki yörede de yakalandığı ortaya konmuştur. Örneği en
bol yakalanan türler S. frontalis, S. rubromaculatus ve H. variegata’dır. 1998-1999 yıllarında
yürütülen bu çalışmada incelenen türlerin biyolojik çeşitliliği yüksek, fakat yakalanan birey
sayıları düşük (1-15) olarak bulunmuştur. Kekik üretim alanlarındaki zararlı türlerin populasyon
yoğunluklarının artması durumunda bir potansiyel oluşturabilecek bu türlerle ilgili daha ayrıntılı
çalışmaların gelecekte ele alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
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Topraksız Tarımda Besin Solüsyonunun Dezenfeksiyonu
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Özet
Topraksız tarım toprak kaynaklı hastalık ve zararlıları ortadan kaldırmaktadır. Ancak topraksız
tarımda da kök hastalıkları görülebilmekte ve bu hastalık etmenleri özellikle besin solüsyonunun
resirküle edildiği kapalı sistemlerde yayılma riskleri ile sorun olmaktadır. Bu nedenle kapalı
sistemlerde besin solüsyonu resirküle edilmeden önce dezenfekte edilmelidir. Kapalı sistemlerde
besin solüsyonu, aktif (ısı uygulaması, ozonlama, UV-radyasyonu, membran filtrasyonu, aktif
hidrojen peroksid ve iyodlama) ve pasif (yavaş kum filtrasyonu) yöntemler ile dezenfekte edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Dezenfeksiyon, besin solüsyonu, kapalı sistem
Disinfection of Nutrient Solution in Soilless Culture
Abstract
Soil-borne diseases are disappeared in soilless culture. However root diseases can be seen in soilless
culture in particularly in closed systems, where the nutrient solution is recycled. There is a need for
disinfecting the nutrient solution in closed systems due to the high risk of dispersal of root-infecting
pathogens. Disinfection of nutrient solution can be done by active (heat treatment, ozonation, UVradiation, membrane filtration, activated hydrogen peroxide, iodination) and passive (slow sand
filtration) methods.
Key Words: Disinfection, nutrient solution, closed system

Giriş
Sera topraklarının örtü altında bulunması ve ard arda aynı veya yakın türlerin yetiştirilmesi,
hastalık etmenleri ve zararlıların hızla artmasına yol açmakta ve sonuçta toprak dezenfeksiyonu
zorunlu hale gelmektedir. Buhar ile toprak dezenfeksiyonunun özel düzenler gerektirmesi ve
maliyetinin yüksek olması nedeni ile, kimyasal toprak dezenfeksiyonu daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak, kimyasal yolla toprak dezenfeksiyonunda, en yaygın kullanılan
kimyasal olan metil bromit’in 2015 yılında kullanımının tamamen yasaklanmış olması,
seralarda metil bromite alternatif olarak topraksız tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına yol
açacaktır (Gül ve ark., 1998; Van Os ve ark., 2000).
Topraksız tarım, her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde, besin eriyiği
sisinde veya besin eriyikleri ile beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanır
(Sevgican, 1999).
Topraksız tarımda bitkilerin besin maddesi ve su gereksinimleri, gerekli tüm elementleri içeren
komple bir besin eriyiği ile karşılanır.
Besin eriyiğinin yönetimi açık ve kapalı sistemler olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır.
Açık sistemde, bitki besin elementlerini içeren sulama suyu tek yönlü kullanılarak bitki kök
bölgesine uygulandıktan sonra drene olan eriyik uzaklaştırılmakta; kapalı sistemde ise kök
bölgesinden drene olan eriyik toplanarak sistemde tekrar dolaştırılmaktadır (Winsor ve
Schwarz, 1990).
Açık sistemler toprakta yapılan yetiştiriciliğe benzediğinden uygulama kolaylığı sağlamaktadır.
Bununla birlikte açık sistemlerin en büyük dezavantajı; su ve besin elementlerinin dışarı
atılmasına izin vermesi sonucunda, su kullanım randımanını düşürmesi ve yüzey ile yeraltı
sularını kirletmesidir (Van Os, 1999b; Gül ve ark., 2001).
Kapalı sistemlere geçişin nedeni ise, yüzey ve yeraltı sularının kimyasallarla kirlenmesini
önlemektir. Yapılan araştırmalar kapalı sistemlerin, geleneksel açık sistem yetiştiriciliğe göre

34

alatarım 2003, 2 (2): 34-39
%30’a varan oranlarda su ve %50’ye yakın oranlarda da gübre tasarrufu sağladığını göstermiştir
(Van Os, 1999a). Ancak besin solüsyonunun sistemde yeniden dolaştırılması nedeni ile kapalı
sistemler patojenlerin bütün sistemde hızla yayılma riskini taşıdığından topraksız tarımda da
dezenfeksiyon gerekmektedir.
Topraksız Tarımda Dezenfeksiyon
Topraksız tarımda dezenfeksiyon, ortamlara ve besin solüsyonuna uygulanır.
Ortam Dezenfeksiyonu: Topraksız kültürde ortamlara dışarıdan bulaşmalar (sulama suyu,
üretim materyali, önceki üretimden kalan artıklar, vs) nedeni ile ortamlarla ilgili sorunlar
çıkabilir. En kolay yöntem ortamın değiştirilmesi olarak görünmektedir. Ancak, maliyeti yüksek
bir uygulama olması nedeniyle ortamların buharla yada kimyasallarla dezenfeksiyonu
önerilmektedir (Katan, 2000).
Besin Solüsyonunun Dezenfeksiyonu: Açık sistemlerde patojenlerin yayılma riski çok yüksek
değilken, kapalı sistemlerde bu risk oldukça yüksektir. Nitekim, kapalı sistemde resirküle olan
solüsyon ile hıyar yeşil benekli mozaik virüsü (CGMMV), domates mozaik virüsü (TMV),
tütün nekroz virüsü (TNV), marulda iri damar (LBVA)’ın ve gerbera bitkisinde Phytophona
cryptogea’nın kolaylıkla taşındığı bildirilmektedir. Özellikle Pythium türleri de resirküle besin
solüsyonu içerisinde ciddi bir kök hastalığı olarak yer almaktadır (Runia, 1995).
Kapalı sistemlerde besin solüsyonundaki patojenlerin dağılımını engellemek için solüsyon
kullanılmadan önce mutlaka dezenfekte edilmelidir (Runia, 1995; Van Os ve ark., 1996; Van
Os, 1996b; Van Os ve Postma, 2000; Tu ve Zhang, 2000).
Kapalı Sistemlerde Besin Solusyonunun Dezenfeksiyonu
Besin solüsyonunun dezenfeksiyonunda bakterilere, mantarlara ve virüslere karşı etkili olabilen
aktif ve pasif dezenfeksiyon yöntemleri kullanılmaktadır (Van Os, 1999a).
Aktif Sitemler
Isı Uygulaması
Resirküle solüsyonun dezenfeksiyonu için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri olan ısı
uygulaması, 1987’de ortaya atılmış olan ilk yöntemdir (Van Os, 1999b).
Van Os ve ark. (1988)’a göre, sıcaklık değişimine dayanan ısı uygulaması ile dezenfeksiyon
sisteminde, drene olan ve geriye toplama tankında toplanan, sonrasında organik partiküllerden
filtre edilen drenaj suyu, birinci ısı değiştiriciye pompalanır. Burada belli bir sıcaklığa (80 ºC)
kadar ön ısıtmaya tabi tutulduktan sonra ikinci ısı değiştiriciye gönderilir. İkinci ısı değiştiricide
suyun sıcaklığı dezenfeksiyon sıcaklığına yükseltilir. Daha sonra dezenfekte olan su, soğutma
için ilk ısı değiştiriciye geri gelir ve sonra ayrı bir depoda toplanır. Bu depodan da standart besin
solüsyonu ile karıştırıldığı merkezi karışım tankına pompalanır (Runia, 1995).
Dezenfeksiyon cihazı, drenaj suyunu 2 saniye içerisinde istenilen sıcaklığa yükseltmektedir.
Drenaj suyunun dezenfeksiyon sıcaklığına maruz kalma süresi ise yaklaşık olarak 10 saniyedir.
Yapılan çalışmalarda, TMV 95 ºC’de 10 saniyede elimine edilirken Verticillium dahliae 90
ºC’de öldürülmüş; Fusarium oxysporum f.sp melongenae’nın bazı sporları ise yaşamlarını
sürdürebilmiştir (Runia, 1995).
Pratiklik açısından, mantar, bakteri ve nematotlar gibi bitki hastalıklarına karşı üreticilerin 2
dakika boyunca 60 ºC’de resirküle suyu dezenfekte etmeleri tavsiye edilmektedir (Runia, 1995).
Ozon Uygulaması
Ozon en güçlü oksidasyon ajanıdır ve tüm yaşayan organik madde ile reaksiyon verir. Ozon
içme suyu endüstrisi ve belediye atık sularının dezenfeksiyonu amacı ile de kullanılmaktadır.
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Ozon uygulamasında su, ozon enjektörü ile uygulama tankına pompalanır. Ozonun stabilitesini
arttırmak için pH’nın düşürülmesi gerekir. Bu nedenle ozon uygulama düzeneği, ozon
uygulamasından önce pH’yı 4’e düşüren asit dozlama ile donatılmalıdır. Tüm düzeneklerde
drenaj suyu tüm olarak kapalı bir tankta muamele görür. Uygulama tankı dolduğunda, resirküle
solusyona aktif elektrot ve dilektrik izolatör arasından, yüksek enerjili bir alandan kuru hava
geçirilerek elde edilen ozon enjekte edilir (Runia, 1995).
Bernard ve ark. (1991), oksidasyon ve indirgenme arasındaki interaksiyonu redoks potansiyeli
olarak saptamış ve volt ile ifade etmişlerdir. Sudaki maksimum ozon konsantrasyonu 754 mV
redoks değeri ile başarılmaktadır. Bu redoks değerine 6 g ozon/saat veren bir düzenekle 80
dakikada ulaşılmaktadır ve CGMMV ozon uygulamasından 75 dakika sonra elimine edildiği
bildirilmektedir (Runia, 1995).
Mikroorganizmalardan ayrı olarak, kök hücreleri, kökün dışarıya verdikleri, humik asitler,
pestisitler ve bazı mikro elementlerde ozon tarafından suda oksitlenerek düşük redoks değerine
neden olurlar. Bu nedenle, etkin bir dezenfeksiyon için belli bir ozonlama süresi kullanılmalıdır
(Runia, 1995).
Ticari ozon düzeneği ile yapılan bakteriyel testler 1 m3 drenaj suyunun 1 saat ve 10 gram ozon
ile muamelesinin yeterli olduğunu ortaya koymuştur (Runia, 1995). Ancak, ozon ile uygulama
dezenfeksiyon sistemleri arasında en pahalı yöntem olduğundan çok yaygın değildir (Van Os,
1999b).
Ultraviole (UV) Radyasyon Uygulaması
UV radyasyon, 100-400 nm arasındaki dalga boyuna sahip elektromanyetik bir radyasyondur.
200-280 nm arasındaki kısa dalga boylarında UV ışınları kuvvetli bir mikrop öldürücü etkiye
sahiptir. UV-C ışınları olarak adlandırılan bu ışınlar mikroorganizmaları fotokimyasal reaksiyon
yolu ile parçalamaktadır (Runia,1995).
Bitki patojenlerine karşı dezenfeksiyon amaçlı yüksek basınçlı ve düşük basınçlı civa-buhar
lambaları kullanılmaktadır. Yüksek basınçlı lambalar 200-280 nm arasındaki dalga boylarında
UV-C radyasyonu yayarken, düşük basınçlı lambalar esas olarak 253.7 nm dalga uzunluğundaki
UV-C ışınlarını yaymaktadır. Yüksek basınçlı lambaların güç tüketimlerinin %10’u UV-C
ışınlarına dönüştürülürken, bu oran düşük basınçlı lambalarda %40 dolaylarında olduğundan,
düşük basınçlı lambalar enerji açısından daha etkin olmaktadır (Runia, 1995).
Yüksek basınçlı lambalar 28 mJ/cm2 UV dozunda Fusarium oxysporum f.sp lycopersici
konidilerinin bulaşıklığını %90 oranında azaltmıştır. %99.9 azalma elde etmek için 84 mJ/cm2
dozuna gereksinim duyulmuştur. TMV enfeksiyonu ise 100 mJ/cm2’lik doz ile %99 oranında
azaltılmış; 277 mJ/cm2 dozundan sonra bu oran %99.9 olmuştur. Düşük basınçlı lambalarda ise,
70 mJ/cm2’lik doz Fusarium oxysporum f.sp melongena konidilerini yok etmek için yeterlidir.
100 mJ/cm2’lik doz TMV’yi %99, 150-175 mJ/cm2’lik doz ise %99.9 oranında elemine etmiştir
(Runia, 1995).
Ticari kullanımlarda 100 mJ/cm2 UV dozu önerilmiş, ancak virüsler de dahil olmak üzere suyun
tamamen dezenfeksiyonu için 250 mJ/cm2 tavsiye edilmiştir (Runia, 1995).
Membran Filtrasyonu
Membran filtrasyonu “mikro filtrasyon, ultra filtrasyon, nano filtrasyon ve osmos karşıtı” olarak
değişik adlarla adlandırılmaktadır. Ultra filtrasyon (UF) membranları sulama suyunun tuzunu
tutmak için kullanılan hiper filtrasyon membranlarından daha gevşek bir yapıya sahip
olduğundan ve dolayısıyla gübrelerin geçişine izin verdiğinden tercih edilmektedir.
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Membranlar genellikle uzaklaştırma eşikleri ile karakterize edilmekte ve uzaklaştırma eşiği
2x103 ve 105 daltonlar arasında değişmektedir (Runia, 1995).
Runia (1990), iki karbon ve bir polyetherimid membran kullanarak 0.5 μm maksimum por
büyüklüğüyle Fusarium oxysporum f.sp lycopersici ve Verticillium spp. fungusunu
tutabildiğini ve 0.1 μm maksimum por büyüklüğünde seramik bir membranla Fusarium’u
kısmen, Verticilllium’u tamamen tuttuğunu bildirmektedir (Runia,1995).
Aynı araştırmacı (1995) TMV’ye (partikülünün moleküler ağırlığı 4x104 dalton) karşı
uzaklaştırma eşiği 1x104, 5x104 ve 8x104 dalton olan UF membranlarında 3 polimerik çapraz
akış denemiş ve virus test edilen tüm membranlarda tutulmuştur (Runia, 1995).
Mikro filtrasyon (MF) membranlarının güvenilir olmaması ve hem UF, hem de MF
membranlarının porlarının tıkanması nedeni ile membran filtrasyonu pratikte tavsiye
edilmemektedir (Runia, 1995).
Aktif Hidrojen Peroksit (H2o2)
H2O2’de ozon gibi oksidasyon ajanıdır. Ozonun çok kuvvetli bir oksitleyen ajan olmasına
karşılık, H2O2 daha zayıftır ve bakterilere karşı etkinlik sağlamak için çok daha yüksek
konsantrasyonlar ve uzun uygulama süresi gerektirmektedir. Bunlara karşılık hidrojen peroksit
uygulaması en ucuz yöntemlerden birisidir (Van Os, 1999b).
Runia (1993), H2O2 ile yapılan ön çalışmalarda 400 ppm’lik aktive edilmiş H2O2’in TMV’nü
%99.97 oranında elimine ettiğini, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici kolonilerinin ise 100
ppm’de ve 5 dakika sürede tamamen öldüğünü belirtmiştir.
Elde edilen sonuçlar, ticari kullanım için öneride bulunmaya yeterli değilse de, virüslerin
eleminasyonu için 400 ppm’lik konsantrasyonun belli bir uygulama süresinden sonra nötralize
edilmeden kullanılmaması gerektiğini vurgulamaktadır (Runia, 1995).
İyotlama
İyot, içme suyunun dezenfeksiyonunda klora alternatif olarak kullanılmaktadır. Hsu (1964),
insan virüslerinin iyot ile elimine edilebileceğini ancak TMV’ün iyota dayanıklı olduğunu
belirtmiştir (Runia, 1995). Runia (1988), drenaj suyuna CGMMV ve TMV ilave ederek yaptığı
bir denemede, sun-i reçineyle doldurulan çalkalama makinesinde 2.3 g iyot ile 50 ml’lik
süspansiyonları en fazla 30 dakika temas ettirmiş ve bu süre sonunda her iki virusunda
etkinliğinin değişmediğini görmüştür. Benzer denemeyi 1993 yılında Fusarium oxysporum
f.sp. lycopersici ile yapmış ve 0.7 ppm konsantrasyonda fungus kolonilerinin tamamen
öldüğünü görmüştür (Runia, 1995). Düşük konsantrasyonlarla dezenfeksiyon için halen
çalışmalar sürdürülmektedir.
Pasif Yöntemler
Yavaş Kum Filtrasyonu
Yavaş kum filtresi ilk kez İskoçya’da John Gibb tarafından saf su elde etmek amacı ile yapılmış,
daha sonra dizaynı geliştirilmiş ve yavaş kum filtreleri su şirketleri tarafından nehir sularının
içme suyu olarak arıtılması amacı ile kullanılmıştır (Van Os ve ark., 1996).
Basit, oldukça etkin ve en ucuz yöntem olan yavaş kum filtrasyonunun en büyük avantajı; daha
iyi renk sağlaması, organik madde dahil tüm bulanıklığın hemen hemen tamamını, daha da
önemlisi bakteri ve virüsleri uzaklaştırmasıdır. Geniş alan gerektirmesi, tıkanmadan sonra
temizleme maliyeti, suyun aşırı bulanıklığı nedeni ile tıkanma olasılığı ise dezavantajıdır (Van
Os ve ark., 1996).
Yavaş kum filtrasyonunda su, ince bir kum yataktan 100 ile 300 litre/m2 saat akış hızı ile
geçirilmektedir. Hemen ardından filtrasyon işlemi başlamakta ve filtre yatağın üzerinde bir
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yüzey oluşmaktadır. Bu yüzey organik ve inorganik materyalden oluşmakta ve pek çok
mikroorganizma organik maddeyi parçalamaktadır. Bu biyolojik aktivite kum yatağın üst
katmanlarında olmakta, ancak bazen 40 cm derinliğe kadar devam etmektedir (Wohanka, 1995).
Filtre kumu, etkili büyüklük (ES veya D10) ve uniformite katsayısı (UC) ile ifade edilmektedir.
ES, kumun %10’unun geçişine izin veren kalburun elek büyüklüğü (mm) olarak tanımlanır.
D10’da kumun toplam yüzeyinin %50’sini ifade etmektedir. Ellis (1985), ES değerinin 0.15-0.4
mm arasında olmasını önermektedir. Eğer filtre ortamında çok iri partiküller varsa, aşağıya
kumun içine doğru gideceklerinden, temizleme sırasındaki ıskartayı arttırır. UC=D60/ D10 her
zaman 3.0’den az, tercihen 2.0 olmalıdır. Collins ve Graham (1994), ES için 0.3-0.45 ve 0.150.30 mm tavsiye etmektedir. Filtre kumu, tın, kil ve organik maddeden ari olmalıdır (Van Os ve
ark., 1996).
Ellis (1985) ve Collins ve Graham (1994) suyun akış hızının 2.0-5.0 m3/m2 filtre alanı/gün
arasında değiştiğini saptamışlardır. (Van Os ve ark.,1996).
Bu yöntemin bitki patojeni funguslara karşı etkinliğini araştıran Wohanka (1991) suyu 3 ile 7
m/gün akış hızı ile 90 cm yükseklikteki kuvars kumundan geçirmiştir. Phytophthora tamamen
tutulmuş, ancak nispeten küçük Fusarium oxysporum mikrokonidileri kısmen filtreden
geçmiştir. Seramik materyal kullanıldığında, 4 m/gün akışta Fusarium % 100 tutulmuştur
(Runia,1995).
Yavaş kum filtresi ile Phytophthora ve Pythium tamamen elimine edilebilirken, diğer bazı
funguslar (Fusarium) ve virusler (TMV) %80-95 oranında elimine edilmektedir. 0.1 m/h akış
oranı ise sistemin performansını arttırmaktadır. Bu nedenle en ince (0.15-0.35 mm) kum
kullanılması önerilmektedir. Pratikte 0.3-0.7 m/h akış oranı kullanılırken, dane büyüklüğü 0.2-2
mm’dir. Besin solüsyonunun kimyasal yapısı da kum filtresi ile değişmemektedir (Van Os,
1999a).
Sonuç
Serada topraksız tarım uygulamalarında riskleri ortadan kaldırmak ve bu tekniklerden tam bir
yarar elde etmek için su ve besin solüsyonunun her ikisinin de sağlıklı bir şekilde denetlenmesi
gerekmektedir.
Besin solüsyonunun dezenfeksiyonunda aktif dezenfeksiyon yöntemleri kullanmanın pahalı
olması, yüksek teknoloji gerektirmesi ve besin solüsyonunu sterilize ederek mevcut yararlı
mikroorganizmaların da yok edilmesine neden olduklarından kullanımları sınırlıdır. Bu
nedenlerle, son zamanlarda pasif dezenfeksiyon yöntemleri güncellik kazanmıştır. Bunlar
içerisinde de yavaş kum filtrasyonu en umut verici görülmektedir.
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İklim Koşullarının Sera Tasarımına Etkisi
H. Hüseyin ÖZTÜRK
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Adana
Özet
Sera yapıları, ürünlerin bitki hastalıkları ve ekstrem sıcaklıklar kadar rüzgar, yağmur, dolu ve kar gibi
iklimsel etkilere karşı korunması için kullanılır. Seranın yapısal tasarımı ve iç ortamdaki mikroklimanın kalitesini etkileyen en önemli iklim etmenleri; sıcaklık, güneş ışınımı, rüzgar hızı ve
yağıştır. Bölgesel iklim koşulları, serada sadece ortam kontrolü için kullanılan ekipmanları
etkilemekle kalmaz, aynı zamanda seranın yapısal tasarımını da etkiler. Sera tasarımı, örtü materyali
ve kullanılan iklimlendirme sistemleri değişik bölgesel iklim koşullarının gerektirdiği şekilde
belirlenir. Bu nedenle sera tasarımında bölgesel iklimle ilgili düzenlemeler dikkate alınır. İklim
etmenleri sera tasarımında bütünleşik bir etkiye sahiptir. Özel bölgesel koşullara bağlı olarak, seranın
dayanımı ve işlevselliğinde olumlu veya olumsuz etkilere sahip olabilirler. Bu çalışmada, iklim
özelliklerinin sera tasarımına olan etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sera tasarımı, iklim özellikleri
The Influence of Climate on Greenhouse Design
Abstract
Greenhouses are used for protecting crops against wind, rain, hail and snow as well as plant diseases
or extreme temperatures. The most important climatic factors influencing the structural design and the
quality of the indoor micro-climate are the temperature, the global solar radiation, the wind intensity
and the precipitation. Thus, local meteorological conditions strongly influence not only the indoor
climate control equipment of greenhouses but also their structural design. The design, the covering
material and the acclimatization equipments must satisfy requirements imposed by the various lacal
climatic conditions. Therefore, the greenhouse design must follow regulations related to the local
climate. The climatic factors generates a combination of effects which have either favourable or
negative influence on the functionality and the stability of the greenhouse depending on the particular
local circumstances. In the present study, the influences of climatic factors to the greenhouse design
are investigated.
Key Words: Greenhouse design, climatic factors

Giriş
Tarımsal açıdan önem taşıyan bitkisel ürünlerin bir çoğu, uygun iklim ve mevsimlerde dış ortam
koşullarında yetiştirilebilir. Tarımsal amaçla kullanılan seralar ve diğer kontrollü ortamlardan,
dış ortamdaki iklim değişikliklerinin ürün gelişimine olan etkilerinin azaltılması, yüksek kaliteli
ürün elde edilmesi için uygun ortam koşullarının sağlanması ve ticari veya araştırma amacıyla
sezon dışında üretim yapılması amacıyla yararlanılır. Seralarda yapılan tarımsal üretim,
kontrollü ortamlarda yetiştiricilik olarak adlandırılır.
Geçmiş yıllarda, soğuk iklimlerde kullanılan seralardan sadece kış mevsiminin sonundan,
ilkbaharın başlangıcına kadar olan dönemde ve sonbahar mevsiminde yararlanılmıştır. Sera iç
ortamındaki hava sıcaklığı yaz mevsiminin ortasında çok fazla yükselir. Diğer taraftan, bazı
soğuk iklim bölgelerinde sera içerisine ulaşan güneş ışınımı önemli oranda azaldığından, gün
uzunluğu bir çok bitki için uygun değildir. Mekanik havalandırma, nemlendirmeli serinletme,
merkezi ısıtma sistemleri, açılıp-kapatılabilen yalıtım sistemleri, karbondioksit artırımı ve yapay
aydınlatma uygulamaları, seralardan üretim amacıyla bütün yıl boyunca yararlanılmasına olanak
sağlamıştır. Bitkisel üretim amacıyla kullanılan tarımsal yapıların etkinliğini artırmak için bir
çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda, sera yapılarında özellikle ışık geçirgenliğinin
artırılmasına özel önem verilmiştir. Bununla birlikte, günümüzde modern teknoloji yardımıyla
sera tasarımına ilişkin aşağıdaki gelişmelerin sağlanmış olması önemlidir (Waaijenberg, 1992):
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1. Işık geçirgenliği yüksek ve kısmen ucuz sera tasarımlarının gerçekleştirilmesi
2. Bitki büyüme ve gelişmesini etkileyen değişik çevresel etmenlerin sürekli ve otomatik
olarak kontrol edilebilmesi.
Sera yetiştiriciliği, Akdeniz ve Avrupa ülkelerinin çoğunda kazançlı bir tarım sektörüdür.
Seracılık yüksek yatırım ve endüstriyel etkinlik gerektirir. İklim, bölgesel düzenlemeler,
yetiştirilen ürünler, yapı malzemeleri vb. etmenler sera tasarımında etkilidir. Bu çalışmada,
iklim etmenlerinin sera tasarımına olan etkileri incelenmiştir.
Sera Tasarımı
Seralar, tüm yıl boyunca en uygun düzeyde bitki gelişimi ve üretim artışı için uygun koşulların
sağlanması amaçlanan oldukça incelikli yapılardır. Sera yapılarında bitki büyüme etmenleri
olan; ışık, sıcaklık, bağıl nem ve hava bileşimi en uygun düzeylerde sürdürülür. Toplam güneş
ışınımının görünür bölümü olan ışık, seralarda yetiştirilen bitkiler için başlıca büyüme
etmenlerinden birisidir. Bu nedenle, sera tasarımında ışık geçirgen örtülerden yararlanılır.
Böylece, güneş ışınımının yeterli olmadığı mevsimlerde bitkilere yeterli düzeyde ışık ulaşır.
Özel bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılan veya güneş ışınımının fazla olduğu bölgelerde
bulunan seralarda, ışınımın yüksek olduğu dönemlerde gölgeleme gerekli olabilir. Sıcaklık
serada istenilen değerin altına düştüğünde ısıtma yapılması gereklidir. Sera örtü
malzemelerinden oluşan ısı kayıpları olabildiğince düşük olmalıdır.
Sera örtü malzemelerinin, soğuk dönemlerde en düşük ısıtma gereksinimiyle birlikte aynı
zamanda güneş ışınımı geçirgenliği de yüksek olmalıdır. İç ortam sıcaklığının en uygun
değerden daha yüksek olması durumunda, sera içerisindeki fazla ısının, havalandırma ve yapay
serinletme uygulamalarıyla uzaklaştırılması gerekir. Uygun olarak tasarımlanmış bir serada,
bitki gelişmesi ve tüm yıl boyunca üretim için gerekli iklim koşulları sağlanır. Önemli iklim
etmenleri, en uygun değere mümkün olduğunca yakın bir değerde sürdürülür. Bu nedenle sera
tasarımında aşağıdaki etmenler önemlidir: 1) Işık geçirgenliği yüksek olmalıdır. 2) Isı tüketimi
düşük olmalıdır. 3) Havalandırma etkinliği yüksek olmalıdır. 4) Yapısal dayanımı yeterli
olmalıdır. 5) Mekanik davranışı iyi olmalıdır. 6) Tasarım ve işletme giderleri düşük olmalıdır.
Seralar için başlıca tasarım ölçütleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1) İklim koşulları, 2) Genel
yapısal tasarım, 3) Yük özellikleri, 4) Bölgesel olarak mevcut yapım malzemeleri.
Sera tasarımında başlıca iki karakteristik iklim durumu dikkate alınır:
•
Ilıman iklim: Kışlar soğuk ve yazlar ılıktır
•
Akdeniz iklimi: Kışlar ılık ve yazlar sıcaktır
Akdeniz ülkelerinde güneş ışınımı, Kuzey Avrupa ülkelerinden 2-3 kat daha fazladır. İklim
özelliklerinin farklı olması, farklı sera tiplerinin geliştirilmesine neden olmuştur. Bu nedenle,
seralar ılıman iklim seraları ve Akdeniz iklimi için tasarımlanmış seralar şeklinde incelenebilir.
Merkez ve Kuzey Avrupa’daki seraların çoğu cam seralardır. Güney Avrupa’da ise plastik
örtülü seralar çoğunluktadır. Ilıman iklim bölgelerindeki seralar için başlıca sorunlar aşağıdaki
gibi özetlenebilir:
1. Kış mevsiminde dış ortam sıcaklığı düşüktür.
2. Rüzgar, kar ve dolu yükleri önemlidir.
3. Kış mevsiminde ışınım düzeyi yeterli değildir.
4. Yaz mevsimi yer yer sıcaktır.
Bu nedenle, ılıman iklim bölgelerindeki sera yapıları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
1. Rüzgar ve kar yüklerine karşı yeterince dayanıklı olmalıdır.
2. Etkin bir ısıtma sistemi kullanılmalıdır.
3. Işık geçirgenliği yüksek olmalıdır.
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4.
5.

Soğuk dönemlerde ısı kayıplarına karşı etkin bir şekilde yalıtılmalıdır.
Yaz mevsiminde etkin bir şekilde havalandırılmalı ve gölgelenmelidir.

Diğer taraftan, Akdeniz iklim bölgelerindeki seralar için başlıca sorunlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
1. Kış mevsiminde sıcaklığın biyolojik açıdan en uygun değerin altına düşmesi nedeniyle,
1−3 ay süreyle ısıtma yapılması gerekebilir.
2. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde gündüz sürelerinde sıcaklık yüksektir.
3. Gece dönemlerinde ortam havasının bağıl nem oranı yüksektir.
4. Kış mevsiminde toplam ışınım düşüktür.
5. Rüzgar yükleri önemlidir. Bazen kar ve dolu yükleri önemli olabilir.
6. Su mevcudu yetersizdir ve belirli alanlarda su kalitesi kötüdür.
Bu durumda, Akdeniz iklim bölgelerindeki seraların aşağıdaki özelliklere sahip olması
gereklidir:
1. Toplam ışınım geçirgenliği yüksek olmalıdır.
2. Özellikle ısıtılmayan seralarda ısı yalıtımı iyi olmalıdır.
3. Gece dönemlerinde ısıtma uygulanarak iç ortam sıcaklığı artırılmalıdır.
4. Etkin bir şekilde havalandırma sağlanmalıdır.
5. Rüzgar ve bazı durumlarda da kar yüklerine karşı dayanımı yüksek olmalıdır.
6. Yağmur suları oluklar yardımıyla toplanmalıdır.
7. Sera hacmi mümkün olduğunca fazla olmalıdır.
8. Sulama sistemiyle su tasarrufu sağlanmalıdır.
9. Böceklere karşı netlerle koruma sağlanmalıdır.
Günümüzde plastik seralar cam seralardan daha fazla olduğundan, özellikle plastik seralar için
ekstra tasarım ölçütleri vardır;
1. Plastik örtünün rüzgar nedeniyle konstrüksiyon üzerinde çırpınarak zarar görmesini
önlemek için, örtü yeterli gerginlikte yerleştirilmelidir.
2. Örtünün değiştirilmesi kolay olacak bir şekilde yerleştirme yapılmalıdır.
3. Örtü malzemesinin konstrüksiyonun ışınım etkisiyle ısınan bölümleriyle, doğrudan
temas etmesi önlenmelidir.
4. Örtü üzerinde yoğuşan damlacıkların ürün üzerine düşmesi önlenmelidir.
5. Örtünün sislenmesi nedeniyle, iç ortamdaki ışık kaybı en düşük düzeyde olmalıdır.
İklimin Sera Tasarımına Etkisi
Başarılı ve etkin bir sera tasarımı için; bölgesel iklim koşullarının yeterince bilinmesi gerekir.
İklim koşulları, seraların tasarım ve işlevsel özelliklerini etkileyen en önemli etmendir. Sera
tasarımında, dış ortamdaki iklim koşullarına bağlı olarak iç ortamda uygun bir mikro-klima
sağlanması amaçlanır. Bu nedenle, sera tasarımı bölge iklimi ve enlem derecesinden önemli
düzeyde etkilenir. Sera tasarımında sıcaklık, güneş ışınımı ve rüzgar gibi iklim etmenleri
önemlidir. Sera yapıları; ürünün hastalık ve ekstrem sıcaklıklardan korunması amacıyla
kullanılmakla birlikte, ürünün rüzgar, yağmur, dolu ve kar yağışına karşı korunması amacıyla da
kullanılır. İklim verileri, özel bölgelerde sera tasarımının yapısal ve işlevsel özelliklerinin
belirlenmesi ve analizi için yararlıdır. Sonuç olarak büyük sera kompleksleri kurulmadan önce
sera kurulacak bölgede başlıca iklim etmenlerinin ölçülmesi gerekebilir. Bölgesel iklim
koşullarına uygun olarak, değişik örtü malzemeleri ile farklı özelliklerde seralar tasarımlanır.
Seranın yapısal tasarımı ve iç ortamdaki mikro-klimanın kalitesini etkileyen en önemli iklim
etmenleri: 1) Sıcaklık, 2) Toplam güneş ışınımı, 3) Rüzgar hızı ve 4) Yağış özellikleridir.
Bölgesel iklim koşulları, serada sadece ortam kontrolü için kullanılan ekipmanları etkilemekle
kalmaz, aynı zamanda seranın yapısal tasarımını da etkiler. Kötü hava koşulları, sera yapısının

42

alatarım 2003, 2 (2): 40-44
bozulmasına neden olur. Bu nedenle sera tasarımında bölgesel iklimle ilgili düzenlemeler
dikkate alınır. Sera tasarımı, örtü malzemesi ve iklimlendirme sistemleri, değişik bölgesel iklim
koşullarının gerektirdiği şekilde belirlenir. İklim etmenleri sera tasarımında bütünleşik bir etkiye
sahiptir. Özel bölgesel koşullara bağlı olarak, seranın dayanımı ve işlevselliğinde olumlu veya
olumsuz etkilere sahip olabilirler. Örneğin; rüzgar sera örtüsünde değişik basınçlar yaratır.
Rüzgar hızının yüksek olması durumunda, sera çatısı ve temeli zarar görebilir. Diğer taraftan
rüzgar hızının uygun bir değerde olması doğal havalandırma etkinliğini artırır. Kar yağışı,
seranın ısıtma gereksinimi kadar örtünün mekanik davranışı ve yapısal dayanımını da etkiler.
Dolu yağışı sera örtüsünün zarar görmesine neden olur. Özellikle cam seralarda, örtü malzemesi
üzerinde su birikmesi önlenmelidir. Yağmur suyu drene edilmeli ve toplanmalıdır. Aksi halde
cam malzeme üzerinde biriken suyun donması durumunda örtü panelleri zarar görebilir. Bu
nedenle, çatı eğim açısı bölgedeki yağmur ve kar yağışı dikkate alınarak uygun bir değerde
seçilmelidir. Diğer taraftan, sera olukları uygun olarak tasarımlanarak yağmur suyu toplanır.
Oluklar aracılığıyla toplanılan yağmur suları, sulama amacıyla kullanılabilir.
Güneş ışınımı, sera yapısındaki plastik elemanların önemli yapısal ve işlevsel özelliklerinin
bozulmasına neden olur. Bununla birlikte, güneş ışınımı bitki gelişimi ve üretim için başlıca
enerji kaynağıdır. Bu nedenle toplam güneş ışınımı ve yıl boyunca değişimi, sera üretimini
etkileyen çok önemli iklim etmenidir. Bu durumda, seranın ışınım geçirgenliğinin ürün istekleri
ve bölge iklimi ile optimize edilmesi gerekir. Özellikle güneş ışınımının düşük olduğu
bölgelerde, seranın toplam ışınım geçirgenliğinin artırılması başlıca mühendislik işlemidir.
Bunun aksine güneş ışınım düzeyi yüksek olan bölgelerde, ışınım şiddetini azaltmak ve
bitkilerin aşırı ısınmasını önlemek için gölgeleme perdeleri gibi ilave ekipmanlar gereklidir.
İç Ortam İklim Gereksinimleri
Bütün dünyada sera yetiştiriciliği, hızla gelişen ve rekabet edebilir özellikte olan bir tarım
sektörüdür. Bununla birlikte, bölgesel iklim koşulları sera tasarımını etkiler. Bitkilerin genel
istekleri ve bölgesel iklim koşulları, sera yapılarında belirli özelliklerin bulunmasını gerekli
kılmaktadır. Bununla birlikte, yöresel gelenekler sera tasarımında önemli bir etkiye sahip
olabilmektedir. Bir bölgede örtü altı tarımı yapılıp-yapılamayacağını belirlemek için en basit ve
etkin yöntem, bölgenin iklim verilerini sera tarımı yapılan diğer bölgelerin iklim verileriyle
karşılaştırmaktır. Sonuç olarak, sıcaklık seranın işlevi için en kritik iklim etmenidir. Örtü altı
yetiştiriciliğinde başlıca amaç, iç ortam sıcaklığını en uygun düzeyde sürdürmektir.
Seralarda genellikle ılıman iklimlerde gelişebilen bitki türleri yetiştirilir. Bitki büyüme ve
gelişmesi bakımından, seralarda yetiştirilen bitki türlerinin iklim istekleri aşağıdaki gibi
özetlenebilir (Verlodt, 1990; Von Elsner ve ark., 2000):
1. Serada mutlak en düşük sıcaklık 0 °C’nin üzerinde olmalıdır. Aksi halde, bitkiler
dondan zarar görerek ölebilir. Dış ortamda günlük en düşük sıcaklık 7 °C’den yüksek
olduğunda, 0 °C’nin altındaki sıcaklıkların olumsuz etkileri göz ardı edilebilir.
2. Seralarda yetiştirilen bitkiler, esas olarak 17−27 °C aralığında değişen ortalama
sıcaklıklara adapte olmuşlardır. Serada güneş ışınımının ısıtma etkisi de dikkate
alındığında, ısıtma yapılmayan seralar için, dış ortamda istenilen günlük ortalama
sıcaklık 12−22 °C aralığında olmalıdır.
3. Günlük ortalama dış ortam sıcaklığı 12 °C’den daha düşük ise, seraların özellikle gece
dönemlerinde ısıtılması gerekir. Günlük ortalama sıcaklık 22 °C’den daha yüksek
olduğunda (Akdeniz ülkelerinde yaz mevsiminde), yapay serinletme gerekebilir veya
dış ortamdaki bağıl nem oranına da bağlı olarak, serada yapılan yetiştiricilik sona
erdirilir. Ortalama sıcaklığın 12−22 °C arasında olması durumunda, doğal
havalandırma yeterlidir.

43

alatarım 2003, 2 (2): 40-44
4. Bitki büyüme ve gelişmesi için mutlak en yüksek sıcaklık 35−40 °C’den daha yüksek
olmamalıdır.
5. Kış mevsiminde Kasım, Aralık ve Ocak aylarında. 3 ay süresince güneşlenme süresi en
az 500−550 saat olmalıdır. Bu durumda günlük güneş ışınımı, yaklaşık 2300
Wh/m2.gün değerine karşılık gelir. Verimli bir üretim için, günlük güneş ışınımına
ilişkin sınır değer 1000 Wh/m2.gün olmalıdır (Krug, 1991). Daha verimli bir üretim
için yapay aydınlatma uygulanabilir.
6. Toprak sıcaklığı için en düşük değer 15 °C olmalıdır.
7. Domates, biber, hıyar, kavun ve fasulye gibi ısıtma gerektiren bitki türleri için gece
sıcaklığının ortalama 15−18.5 °C olması önerilir.
8. Bağıl nem oranının % 70−90 aralığında olması gerekir.
Sonuç
Sera yetiştiriciliği tüm dünyada hızla gelişen bir tarım sektörüdür. Seranın yapısal tasarımı ve iç
ortam mikro-klimasını etkileyen en önemli iklim etmenleri: sıcaklık, toplam güneş ışınımı,
rüzgar hızı ve yağıştır. Bu nedenle bölgesel iklim koşullarına uygun olarak, değişik örtü
malzemeleri ile farklı özelliklerde seralar tasarımlanmaktadır. İklim, sera tasarımı ve işlevsel
özelliklerini etkileyen en önemli etmendir. Sera tasarımında, dış ortamdaki iklim koşullarına
bağlı olarak iç ortamda uygun bir mikro-klima sağlanması amaçlanır. Bu nedenle, sera tasarımı
bölgenin iklim özelliklerinden önemli düzeyde etkilenir. İklim özelliklerinin farklı olması
nedeniyle, sera yapılarının uluslararası ticareti oldukça güçtür. Sera üreticilerinin dış satıma
yönelik sera tasarımları geliştirebilmeleri için, bölgesel iklim özelliklerini dikkate almaları
gerekir.
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Özet
Bu çalışmada serada domates üretiminde ekonomik optimum gübre düzeylerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Deneme sonuçlarına uygulanan beş ayrı üretim fonksiyonu arasında Quadratic model
en iyi sunucu vermiştir. Bu modele göre; azotlu gübre 53.7 kg/da, fosfor 23.4 kg/da ve potasyum 38.3
kg/da, ekonomik optimum verim düzeyini vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel analiz, gübreleme, domates
Function Analysis of Different Doses of Fertilizer Tomato Production in Greenhouse
Abstract
In this study, it is aimed to determine economically optimum fertilizer level on tomato growth in
greenhouses. Five different production function models were applied to experiment results. Quadratic
model is given the best results. According to this model, nitrogen 53.7 kg/da, phosphorus 23.4 kg/da
and potassium 38.3 kg/da were given economic optimum yields.
Key Words: Function analysis, fertilizer, tomato

Giriş
Bitkilerin gübre ihtiyacının belirlenerek, bilinçli bir gübreleme programı oluşturabilmek ancak
toprakların bitki besin maddesi kapsamlarının, toprak analizleri sonucunda doğru olarak
saptanmasına bağlıdır. Toprak analiz sonuçları, gübre-ürün-fiyat ilişkilerini içeren ekonomik
analizlerle desteklemelidir (Eyüpoğlu, 2002).
Seracılıkta yüksek verimli hibrit sebze çeşitlerinin geliştirilmesiyle birlikte, gübreleme konusu
önem kazanmıştır. Kısa sürede hızlı bir büyüme gösteren hibrit çeşitler, topraktan fazla miktarda
bitki besin maddesi kaldırdıkları için, dengesiz bir gübreleme verim ve kaliteyi olumsuz
etkileyip, üretim maliyetlerini de artırır.
Verimde olabilecek değişimlerdeki en önemli etmenlerden birisi, denemenin veya üretimin
yapıldığı toprakta bulunan bitki besin elementlerinin miktarıdır. Bu yıl kullanılan gübrelerin
gelecek yılın ürününün gübre ihtiyacının da bir kısmını karşıladığı bilinmektedir. Fosfor ve
potasyumun etkilerinin iki veya daha fazla yıl sürdüğü araştırmalarla belirlenmiştir. Tarımda
üretilen ürünlerin ve kullanılan gübrelerin fiyatlarında süregelen değişmeler nedeniyle,
gübrelemenin en karlı dozunun her sene değişeceği açıktır (Tisdale ve Nelson, 1982).
Bir üretim fonksiyonu, üretimde kullanılan girdi ve üretim miktarları arasındaki fiziksel ilişkiyi
gösterir. Üretim fonksiyonunun şeklide, üretimde kullanılan girdi miktarlarının artırılmasıyla
üretimde meydana gelen değişmeyi ortaya koyar. Üretim fonksiyonu ekonomik seçim yapmada,
karar verme aşamasında objektif davranmada, ikame ilişkilerini belirlemede, kaynakların
marjinal verimliliklerini tespit etmede ve mevcut teknolojiyle kaynakların nasıl etkili
kullanılacağı konusunda üreticilere fikir vermektedir (Uzunlu ve Bayaner, 1991). Kaynak
bileşiminde kaynaklardan herhangi biri için azalan marjinal getiri ve birbirinden bağımsız
oldukları düşünülen kaynakların üretim üzerinde interaksiyon etkisi varsa üretim-kaynak ilişkisi
polinamial (quadratic) fonksiyonla daha iyi tanımlanabilir. Fonksiyon quadratic biçimiyle gübre
ve besi denemelerinden elde edilen verilerle yapılan analizlerde çok kullanılmaktadır (Zoral,
1984). Tarımsal üretimde azami verim noktasının belirlenmesinde genellikle quadratic modeller
kullanılır. Bunun nedeni girdiler arttıkça verimin önce artan sonra da azalan bir yapı
göstermesidir (Medgalci ve Düzgüneş, 1976).
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Ana ve ikinci ürün mısırda azot gübrelemesinin en karlı dozunu belirlemede, tarla deneme
sonuçlarına “Basit Quadratic Üretim Fonksiyonu” uygulanarak 1995 yılında dekara ekonomik
saf azot dozu, ana üründe 22.9 kg, ikinci ürün mısırda ise 18.5 kg olarak bulunmuştur (Özkan,
1996). İkinci ürün mısırda azot gübrelemesinin en karlı seviyesini bulmak amacıyla üretim
fonksiyonu ve kısmi bütçeleme oluşturularak marjinal analizler yapılmış, 1994 yılı fiyatlarıyla
bu seviye 20.0, 20.0 ve 21.6 kg/da olarak bulunmuştur (Özkan, 1997).
Kansas’da mısır verimi için azot ve fosfor gübrelerinin quadratic üretim fonksiyonu ile yapılan
tahminlerinde 6 farklı azot dozu ve 2 farklı fosfor dozunun 1961-1991 yılları arasındaki
ekonomik optimum dozları ve kar maksimizasyonu araştırılmıştır. Ekonomik azot ve fosfor
oranının mısır ve gübre fiyatlarına göre değiştiği belirlenmiştir (Schlegel ve ark., 1996).
Suriye’de değişik tarla bitkilerine ait azot ve fosfor gübrelerinin ekonomik oranlarının
belirlenmesi için çeşitli denemelere ait verilerle yapılan quadratic üretim fonksiyonu
tahminlerine göre buğday için gübreleme oranının büyük oranda azaltılması, arpa için ise
artırılması gerektiği belirlenmiştir (Ell-Hajj ve ark.,1992).
Çukurova bölgesinde buğday, mısır ve pamukta azotlu gübrelemenin ekonomik analizi
sonucunda, ekonomik optimum azot dozu buğdayda 12.5 kg/da, pamukta 21.2 kg/da, mısırda ise
28.0 kg/da olarak bulunmuştur (Çınar ve Akdemir, 1999).
Domates, üretim miktarı ve üretim alanı olarak açıkta ve serada yetiştirilen en önemli sebze
türüdür. Türkiye’de toplam sera alanları içerisinde üretilen sebzelerin yaklaşık %60’ını domates
oluşturur (Anonim, 2003). Domates verimi ile gübre dozları arasındaki fiziki optimum noktanın
belirlenmesi yanında, artan girdi maliyetleri göz önüne alındığında ekonomik optimum noktanın
da belirlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu önemli sebze türünde kullanılan gübrelerin en
ekonomik bileşimlerinin belirlenmesi ve üreticilere önerilmesi konusu bu çalışmanın amacını
oluşturmaktadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada kullanılan veriler, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde 1985-1986
yıllarında plastik serada Noria F1 domates çeşidi ile yürütülen deneme sonuçlarından
oluşmaktadır (Kesici ve ark., 1987). Azotlu ve potasyumlu gübrelerde dört farklı uygulama (0,
20, 40, 60 kg/da), fosforda ise üç farklı uygulama (0, 15, 30 kg/da) yapılmıştır. Deneme
sonucunda 1985 yılı için azot, fosfor ve potasyumda dekara kg olarak 40, 30 ve 40 dozları, 1996
yılında ise 40, 15 ve 40 gübre dozları en uygun doz olarak önerilmiştir.
Domates verimi ile çeşitli gübre dozları arasındaki ilişkiyi belirlemede, Doğrusal, Quadratic,
Transcendental, Cobb-Douglas ve Translog tipi üretim fonksiyonları kullanılmıştır. Fonksiyon
tahmini, 1985 ve 1986 yılları için ve bu iki yıla ait verilerin birleştirilmesiyle genel olarak
yapılmıştır. Genel fonksiyonun tahmininde, 1985 yılındaki kötü hava koşulları nedeniyle yapay
değişken olarak 1985 yılı verilerine 1, 1986 yılı verilerine de 0 değişkenleri atanmıştır. Deneme
sonuçlarının değerlendirilmesinde SPSS 9.0 programı kullanılmıştır. Deneme sonuçlarının
analizinde kullanılan 5 ayrı modeldeki fonksiyonlara ait parametrelerin katsayıları ilk önce
önsel iktisadi ölçütlere göre değerlendirilmiş, ikinci olarak modeldeki parametre katsayılarının
istatistik ölçütleriyle birinci dereceden sınamaları yapılmış, daha sonra da ikinci dereceden
ekonometrik ölçütlere göre çoklu doğrusallık ve ardışık bağımlılık sınamaları yapılmıştır. Farklı
gübre dozlarının karşılıklı etkileşimi de incelenmiş, fakat fonksiyon tahminlerinde istatistik
bakımdan anlamlı bulunmadıklarından matematiksel kalıptan çıkartılmışlardır.
Domates verimi ile gübre dozları arasındaki ilişkiyi açıklamada kullanılan fonksiyon
tahminlerindeki; Y : Üretim miktarı, X1: Azot, X2: Fosfor, X3: Potasyum ve X4: Yapay
değişkenleri göstermektedir. Fonksiyonların her biri R2, düzeltilmiş R 2, standart hatalar, F
46

alatarım 2003, 2 (2): 45-52
değerleri ve t değerleri bakımından incelenmiştir. Fonksiyon parametreleri istatistik ölçütleriyle
birinci dereceden sınanırken çoklu korelasyon (belirlilik) katsayısı ve tahminlerin standart
hataları ele alınmıştır. Doğrusal ve quadratic model tahminlerine ikinci dereceden ekonometrik
sınamalardan Çoklu Doğrusallık ve Ardışık Bağımlılık sınamaları uygulanarak modellerin
uyumluluğu incelenmiştir. Marjinal analizlerde ve girdi talebini belirlemede kullanılan domates
ve gübre fiyatları Türkiye ortalamalarına göre yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Tahmin edilen 5 ayrı model içinde belirlilik katsayısı bakımından en iyi sonucu R2=0,941 ile
quadratic model vermiştir. Buna göre verimdeki toplam değişimin %94’ü bu modeldeki
bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan %6 oranındaki değişim bu model
ile açıklanamayan kalıntı değerdir. Düzeltilmiş belirlilik katsayılarına göre de en doyurucu
model %93 ile quadratic modeldir.

Birinci Dereceden Sınamalar
Tahminlerin standart sapması veya hatası, fonksiyon tahminlerinin gerçek parametre değerleri
dolaylarındaki dağılımının bir göstergesidir. Bu amaca uygun çeşitli sınamalar vardır. Bu
sınamalarla katsayıların sıfırdan anlamlı bir farklılıklarının olup olmadıkları, bunların tahmin
edildikleri örneğin, gerçek parametreleri sıfır olan bir anakitleden gelip gelmedikleri belirlenir.
Eğer standart hata parametre tahmininin sayısal değerinin yarısından azsa [(Sbi)<(bi/2)] bu
tahmin istatistik bakımdan anlamlıdır veya ana kitlenin gerçek parametresi sıfırdan farklıdır. Bu
şekilde standart hata sınaması %5 anlamlılık düzeyinde çift kuyruklu olarak yapılmış olur. Buna
göre tahminlerimiz arasında quadratic modeldeki P2’nin (Sbi=0,87>bi/2=0,66), trancendental
modelde N, P, K ve InP2, translog modelde ise InN ve InP2 parametrelerinin standart hataları
%5 anlamlılık düzeyinde istatistik bakımdan anlamsız bulunmuştur.
Tahmin edilen modeller için yapılan Z sınaması sonucunda quadratic modelde P2
parametresinin katsayısı istatistik bakımdan anlamsız bulunmuştur.
Ho:bP2 =0 ve H1: bP2 ≠0
Z*= bP2 /SbP2 =-1,517 => -1,517<1,96 ve Z*<Z

Birinci dereceden istatistik sınaması olarak t sınaması sonuçları şu şekilde belirlenmiştir.
Bulunan t* örnek değeri, t*=bi/Sbi şeklinde elde edilmektedir. Bu değer ne kadar büyükse
modeldeki katsayıların tahmin gücü o kadar güçlü demektir. Quadratic modeldeki P2’nin t*
değeri;
t*=-1,32/0,87=-1,52 olarak hesaplamıştır. n-K =96-8=88 serbestlik derecesinde t’nin eşik değeri
t1=-t 0,025=-2 ve t2= +t0,025=2 olduğundan (–t 0,025<t*>+t 0,025 ) Ho hipotezini kabul ederiz yani
tahmin edilen P2 parametresinin katsayısı %5 anlamlılık düzeyi ve 88 serbestlik derecesinde
istatistik bakımdan anlamsız bulunmuştur.
Elde edilen fonksiyon tahminlerini değerlendirmede t testine eşdeğer kabul edilen bir diğer
sınamada F testidir. Tahmin edilen modeller %5 anlamlılık düzeyinde sınanmıştır.

F∗ =

R 2 /( K − 1)
(1 − R 2 )( N − K )

V1=(K-1)

V2=(N-K)

Quadratic modelde elde edilen F* değeri ilgili serbestlik derecelerinde kuramsal F değeri ile
karşılaştırılmıştır. F*=200,66 ve F0,05 V1=7, V2=88 =2,10 olduğundan F*>F ve sıfır hipotezi
reddedilir yani fonksiyon %5 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. Tahmin edilen diğer modellerin
tamamının F* değerleri ilgili serbestlik dereceleri ve anlamlılık düzeylerinde, anlamlı
bulunmuştur. Denemelerin yapıldığı 1985 ve 1986 yıllarına ait iki örneğin tahminlerinin
quadratic modelde aynı ilişkiler açısından anlamlı derecede farklılaşmasının olup olmadığını
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anlamak için aşağıdaki F testi uygulanmıştır. İki örneğe ait veriler birleştirilip (n1+n2=96) yeni
bir örnek oluşturulup bu tahmindeki açıklanamayan değişim aşağıda belirlenmiştir.

∑e
∑e
∑e

2
p

= ∑ y p − ∑ `y 2 = 93499141,89 = Q1

2
1

= ∑ y12 − ∑ `y12 = 28620157,30

2
2

2

= ∑ y 22 − ∑ `y22 = 29086395,28

Q2 = ∑ e12 + ∑ e22 = 57706552,58

Q3 = ∑ e 2p − (∑ e12 + ∑ e22 ) = Q1 − Q2 = 35792589,31' dir.

F∗ =

Q3 / K
35792589,31 / 7
=
⇒ F ∗ = 7,26
Q2 /(n1 + n2 − 2 ∗ K ) 57706552,58 /(96 − 2 ∗ 7)

Kuramsal F0,05 v1=7 ve v2=82 serbestlik derecelerinde yaklaşık 2,10 olduğundan F*>F0,05 olur ve
sıfır hipotezi reddedilir, yani aynı ilişkinin iki dönem arasındaki farkı anlamlıdır.
İkinci Dereceden Sınamalar
Tahmin edilen fonksiyonlara ikinci dereceden bazı sınamalar da uygulanmıştır. Bunların ilki
“Çoklu Doğrusallık” sınamasıdır. Çoklu doğrusallık açıklayıcı değişkenler arasında doğrusal
yada doğrusala yakın ilişkinin varlığını ifade eder.
Eğer açıklayıcı değişkenler arasında tam bir doğrusal bağlantı varsa, yani bu değişkenler için
korelasyon katsayısı 1’e eşitse, parametreler belirlenemez hale gelir. Çoklu doğrusallık
genellikle zaman serileriyle ilgiliyse de yatay kesit verilerinde de sıkça görülür. Ancak çoklu
doğrusallık zaman serilerinde daha sık rastlanan ve daha ciddi olan bir sorundur (Koutsoyiannis,
1992). Çoklu doğrusallık sorununun ciddiyeti, kısmi korelasyon katsayısına (r) olduğu kadar
genel korelasyon katsayısına (R2) da bağlıdır. Böyle durumlarda standart hataların, kısmi
korelasyon katsayılarının ve genel R2’nin, çoklu doğrusallık bakımından sınanması gerekir.
Farklı gübre dozlarının verime etkilerini gösteren doğrusal model şöyle tahmin edilmiştir.
Y=14307,49+75,33N+25,24P+17,49K-5745,84D
(318,32)

(5,34)

(9,75)

R2=0,897

F=198,63

d=1,42

(5,34) (238,93)

∑ỳ2=1088078167,74
∑e2=124774758,52
Modeldeki uyumun genel anlamlılığını belirlemek için varyans çözümlemesi uygulanmıştır.

1088078,74
∑ `y /( K − 1) =
= 198,63
F∗ =
∑ e /(n − K ) 124774758,52 /(96 − 5)
2

2

F0,05 v1=4 ve v2=91 serbestlik derecelerinde 2,50 olduğundan F*>F olur ve H0 hipotezi
reddedilerek verim ile açıklayıcı değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ileri süren
almaşık hipotezi kabul ederiz. Değişkenlerin basit korelasyon katsayılarının düşük olması ciddi
bir çoklu doğrusallığın olmadığını göstermektedir. Ancak böyle bir durum söz konusu ise bunu
ortaya çıkarmak için fonksiyonların başlangıç regresyonları da hesaplanmıştır. Doğrusal
modelde her bir değişkenin katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
(1) Y=12337,80+75,33N
(540,31) (14,44)
(2) Y=14218,95+75,24P
577,56) (29,82)

R2=0,225

d=0,19

R2=0,007

d=0,16
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(3) Y=14073,01+17,49K
(609,83) (16,30)
(4) Y=17470,52+57,45D
(609,83) (16,30)

R2=0,012

d=0,15

R2=0,653

d=0,65

Başlangıç regresyonlarına göre önsel ölçütlerle en önemli açıklayıcı değişken olarak yapay
değişken (D) gözükmektedir. Bu nedenle çözümlemeye bu değişkenle başlanmış, daha sonra
diğer değişkenler modele ilave edilmiştir.
Çizelge 1. Doğrusal modelde başlangıç regresyon sonuçları
b0
(1)
(2)
(3)
(4)

17470,52
(431,93)
15210,72
(251,43)
14686,14
(291,33)
1486,14
(318,32)

b1
D
-5745,84
(305,42)
-5745,84
(257,96)
-5745,84
(246,22)
-5745,84
(238,3)

b2
N

75,33
(5,77)
75,33
(5,50)
75,33
(5,34)

b3
K

17,49
(5,50)
17,49
(5,34)

b4
P

25,24
(9,75)

R2
0,653

0,649

d
0,65

0,877

0,874

1,46

0,889

0,886

1,42

0,897

0,893

1,42

R

2

Verimdeki değişimi açıklamada tek bir değişken yeterli değildir ve tüm değişkenler hem önsel
hem de istatistik ölçütlere göre yararlı ve gerekli olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Fonksiyona
katılan her değişken genel R2 ve düzeltilmiş R 2’yi önemli ölçüde artırmaktadır. Katsayıların
işaretleri doğru, standart hatalar ilave her değişkenle birlikte azalma göstermekte ve istatistik
olarak tamamı anlamlıdır. Değişkenlerin hepsiyle yapılan regresyon, çoklu doğrusallığın
katsayılar üzerinde etkili olmadığını göstermektedir.
Fonksiyon tahminlerine ikinci dereceli “Ardışık Bağımlılık” sınaması da uygulanmıştır. Ardışık
bağımlılık, u bozucu teriminin peş peşe değerlerinin zaman içinde bağımlı oldukları durumdur.
Belli bir dönemdeki u değeri önceki kendi değerleriyle bağlantılıysa, rassal değişkenin ardışık
bağımlı olduğu söylenir. Ardışık bağımlılık zaman serilerine özgüdür ve parametre
tahminlerinin katsayıları ve standart hataları üzerinde etkilidir (Koutsoyiannis, 1992). Birinci
dereceden basit ardışık bağımlılık dizini için en etkili sınama, Durbin-Watson d istatistiğidir.
İncelenen iki döneme ait kalıntı değerleri;
∑et=78109962,32 ve ∑et-1=40529177,74
olarak hesaplanmış ve bu kalıntılardan d istatistiği şöyle bulunmuştur.
d*=∑(et-et-1)2/∑et2 ve d*=0,481 olur.
Durbin-Watson çizelgesinde %5 anlamlık düzeyinde n=48 gözlemli ve k=4 bağımsız değişkenli
kuramsal dL=1,37 ve dU=1,72 arasında olduğundan d*<dL olup fonksiyonun değerleri zaman
içinde kendi değerleri ile artı ardışık bağımlı oldukları sonucu elde edilir. Quadratic fonksiyon
tahminlerindeki d* görgül ve kuramsal dL, dU değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre %5
anlamlılık düzeyinde dU<d*<(4-dU) olduğundan quadratic modeldeki tahminlerin tamamında
ardışık bağımlılık sorunu yoktur.
1985→
1986→
Genel→

d*=1,81
d*=2,04
d*=1,89

dL=1,56
dL=1,56
dL=1,56

dU=1,78
dU=1,78
dU=1,78

Ekonomik Optimum Gübre Oranları
Verim ile gübre dozları arasındaki ilişkiyi önsel, istatistik ve ekonometrik ölçütlere göre en iyi
açıklayan quadratic genel modelde, ekonomik optimum gübre oranları 1995-2001 yılları için
hesaplanmıştır. Quadratic modelin birinci dereceden kısmi türevleri hesaplanarak, marjinal
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üretim fonksiyonları elde edilmiştir, bu eşitliklere ilgili yıllara ait girdi ve ürün fiyatları
eklenerek ekonomik optimum gübre dozları ve bu dozlarda üretilebilecek ürün miktarları
bulunmuştur. Marjinal ürünün sıfıra eşitlendiği noktada toplam ürünün maksimum olduğu
seviyeye ulaşılmıştır. Quadratic model tahminimiz şöyledir;
Y=13203,15+168,71N+64,90P+74,88K-1,56N2-1,32P2-0,96K2-5745,84D
(285,10) (14,40) (27,09) (14,40) (0,23) (0,87) (0,23) (184,03)
R2=0,941
F=200,66
Kısmi türevler ve maksimum verimler;
∂Y/∂XN→ỳ=168,71-3,12N→N=54 kg/da
∂Y/∂XP →ỳ=64,90-2,64P →P=24,6 kg/da
∂Y/∂XK→ỳ=74,88-1,92K →K=39 kg/da
Bu girdi miktarlarında fonksiyon maksimum ürün miktarını vermektedir. Fonksiyonda
değerlerin yerine konulmasıyla maksimum ürün miktarı 20.022,4 kg/da olarak belirlenmiştir.
2001 yılı için ekonomik optimum gübre oranları şu şekilde hesaplanmıştır;
PN=172.343 TL/kg
PY=223.320 TL/kg
∂Y/∂XN*PY=PN
(168,71-3,12N)*223.320=172.343→N=53,8 kg/da
2001 yılı fiyatlarıyla serada domates üretiminde ekonomik optimum gübre dozu saf madde
olarak azotta dekara 53,8 kg, fosforda 21,5 kg ve potasyumda ise 38,2 kg olarak bulunmuştur.
İncelenen diğer yıllara ait ekonomik optimum gübre miktarları ve bu dozlarda üretilebilecek
domates miktarları Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Serada domates üretiminde 1995-01 dönemi ekonomik optimum gübre oranları ve
verimler
Yıllar
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Ortalama

Ekonomik Optimum Gübre Oranları (kg/da)
Azot
Fosfor
Potasyum
53,5
18,8
38,0
53,3
23,7
37,7
53,4
23,7
37,9
38,7
54,0
24,4
38,6
54,0
24,4
54,0
24,4
38,6
53,8
21,5
38,2
53,7
23,4
38,3

Verim
(kg/da)
19.976,8
20.018,8
20.019,5
20.022,3
20.022,2
20.022,2
20.009,1
20.016,0

Ekonomik gübre dozları yıllar arasında ürün ve gübre fiyatlarına göre az miktarda da olsa bir
dalgalanma göstermektedir. Ekonomik optimum gübre oranları ise azotlu gübrede ortalama
olarak 53,7 kg/da, fosforda 23,4 kg/da ve potasyum da 38,3 kg/da olarak hesaplanmıştır. Buna
göre azotlu ve fosforlu gübrede önerilen fiziki optimum gübre miktarı artırılmalı, potasyumlu
gübre ise bir miktar azaltılarak daha fazla miktarda ürün ve gelir elde edilmesi sağlanacaktır.
Ekonomik optimum gübre oranlarında 2001 yılı fiyatlarına göre yapılan marjinal analizler
Çizelge 3’te verilmiştir. Buna göre farklı gübre dozlarında toplam ürün önce artan sonrada
azalan oranlarda artış göstermiştir. Marjinal ürün miktarı ise uygulanan değişik gübre
kombinasyonlarında gittikçe azalan bir artış göstermektedir. Marjinal ürün, ekonomik optimum
gübre dozundan sonra negatif değerler almaya başlamıştır. Marjinal gelirde, marjinal ürünün
negatif değerler aldığı noktadan itibaren negatif gelir miktarı vermektedir.
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Çizelge 3. Ekonomik optimum gübre oranları marjinal analizi (2001 yılı için).
Gübre Oranları
(kg/da)
N
P
K
0
0
0
5
5
5
10
10
10
15
15
15
20
20
20
25
20
25
30
20
30
35
20
35
35
20
40
35
20
45
35
20
50
38,2
21,5
53,8
40
25
55
60
30
60

Marjinal Gübre
(kg/da)
N
P
K
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
0
5
5
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
3,2
1,5
3,8
1,8
3,5
1,2
20
5
5

Toplam
Ürün
(kg/da)
13.203
14.650
15.904
16.966
17.837
18.488
19.013
19.062
19.321
19.502
19.604
20.009
20.020
19.506

Marjinal
Ürün
(kg/da)
1.447
1.254
1.062
871
651
525
49
259
181
102
405
2
-514

Marjinal
Masraf
(Bin TL/da)
3.870
3.870
3.870
3.870
2.616
2.616
2.616
862
862
862
2.154
1.089
9.133

Marjinal
Gelir
(Bin TL)
323.144
323.144
323.144
323.144
145.381
117.243
10.943
57.840
40.421
22.778
90.445
2.457
-114.786

Değişken Girdi Talebi
Gerek optimal girdi kullanım düzeyi gerekse de optimal üretim düzeyi yaklaşımıyla yapılan
analizlerde elde edilen sonuçlar, girdi-ürün fiyat oranlarının (Fx/Fy) oynadığı önemli role işaret
etmektedirler. Girdi fiyatlarıyla ürün fiyatları aynı oranda artırılıp veya azaltıldığında gerek
optimal üretim gerekse de optimal girdi kullanım düzeylerinin değişmediği görülür. Farklı girdiürün fiyat oranlarında üreticinin kar maksimizasyonu için kullanması gereken girdi miktarları,
aynı girdi-ürün fiyat oranlarında aynı kalacak, farklı girdi-ürün fiyat oranlarında ise değişiklik
gösterecektir (Akdemir ve Alemdar, 1996).
Domates üretiminde kullanılan gübre dozları arasındaki ilişkiye göre belirlenen marjinal ürün
fonksiyonundan hareketle, farklı ürün/girdi seviyelerinde talep edilen girdi düzeyleri azotlu
gübre için Şekil 1’de verilmiştir. Şekilde x ekseninde girdi miktarları ve y ekseninde ise
girdi/ürün fiyat oranları yer almaktadır. Kullanılacak girdi miktarı, girdi/ürün fiyat oranına göre
negatif eğimli olarak değişmektedir.
10,0

Fx/Fy

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
50,5

51

51,5

52

52,5

53

53,5

54

54,5

Şekil 1. Azotlu gübrede değişken girdi talebi
Sonuç
Serada domates üretiminde yapılan en uygun gübre bileşimi denemelerine göre, ekonomik
optimum gübre oranları bu çalışma ile belirlenmiştir. Deneme sonuçlarına uygulanan 5 ayrı
fonksiyon tahmininde en iyi sonucu quadratic model vermiştir. Ürün ve gübre fiyatlarının
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1995-2001 yılları arasındaki değişimine göre, en uygun gübre dozları da değişiklikler
göstermektedir. 2001 yılında domates üretiminde bu dozlar, saf madde olarak dekara 53,8 kg
azot, 21,5 kg fosfor ve 38,2 kg potasyum şeklinde belirlenmiştir. Sonraki yıllarda da en uygun
gübre bileşimi ürün ve gübre fiyatlarına göre değişim gösterecektir. Kullanılacak girdi talebi de
girdi/ürün fiyat oranına göre negatif eğilim gösterecektir.
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Mersin İli Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri
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Özet
Mersin ili ülkemiz arıcılığında önemli bir konuma sahiptir. Özellikle kışlatma faaliyetlerinin
kolaylıkla yapılmasına olanak tanıması nedeniyle arıcılar tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca
ilkbahar döneminde yapılabilen ana arı yetiştiriciliği, oğul, polen ve arısütü üretimi bakımından da
önemlilik arz etmektedir. Ancak ülke arıcılığında yaşanan sorunlar Mersin’de de yoğun olarak
yaşanmaktadır. Bu ilde yapılacak etkin bir yayım çalışması sonucunda ülke arıcılığında önemli
kazanımlar sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mersin, arıcılık
Structure, Problems and Proposals of Mersin Province Beekeeping
Abstract
Especially, Mersin province is preffered because of easier wintering condition. Morever, it has
importance in terms of queen rearing, swarm, pollen and royal jelly in spring. Otherwise beekeeping
in Mersin has similar problems in country. Consequently, effective extension on beekeeping in
Mersin will be very favourable to improve the country beekeeping.
Key Words: Mersin, beekeeping

Giriş
Ülkemiz arıcılığının hızla gelişmesine koşut olarak sorunları da aynı düzeyde artmaktadır.
Damızlık ana arı kullanımı başta olmak üzere yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi de ülkemiz
arıcılığı için hala önemini korumaktadır. Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunan Mersin ilinde,
bitkisel üretimin üst düzeyde yapılması yanında arıcılık çalışmaları de yoğun olarak
yapılmaktadır. İkliminin elverişliliğine bağlı olarak, arı kışlatma işlemlerine uygun olması ve
erken ilkbaharın diğer bölgelere göre oldukça erken gelmesi bu yörenin önemini artırmaktadır.
Geniş narenciye alanlarına sahip olması, Toros yaylalarında kır bitkilerinin yoğun olarak
bulunması bu olaya artı bir değer kazandırmaktadır. Ancak arıcılık potansiyeli ile arıcılığa
uygun yapısına paralel bir şekilde Mersin arıcılığının yeterli düzeyde gelişmediği, ana hatları ile
sadece kışlama ve erken ilkbahar döneminde besleme çalışmalarının yapıldığı bir yöre
konumunda bulunmaktadır. Oysa arıcılıktaki ürün çeşitliliğinin günümüzde yaygınlaşma eğilimi
göstermesine rağmen Mersin ilinde bu yapının yeterince yaygın ve hızlı bir şekilde gelişmediği
de görülmektedir. Ayrıca yoğun arıcılık çalışmalarına konu olmakla birlikte arıcıların
gereksinimlerinin karşılanacağı kurumlar yeterince gelişmemiştir. Bu makalede Mersin ilinin
arıcılık potansiyeli, arı kolonisi ve arıcılık kurumları bakımından mevcut yapısı incelenmiş,
yörede arıcıların var olan sorunları ortaya konularak çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Mersin İli Arı Varlığı ve Arı Ürünleri Üretim Miktarı
Mersin kovan varlığı, bal verimi ve balmumu üretimi bakımından 2001 yılı verilerine göre
ülkemizde 5. sırada bulunmaktadır (Anonim, 2001).
2000 yılı verilerine göre ilde 342 köyde arı yetiştiriciliği yapılmakta 139.005 adet arı kolonisi
ile 2.178 ton bal ve 88 ton balmumu üretilmektedir. 2001 yılında ise arı yetiştiriciliği yapılan
374 köyde 138.346 adet arı kolonisinde 2.127 ton bal ve 112 ton balmumu üretilirken 2002
yılında bu değerler 118.075 adet arı kolonisinde 2.077 ve 125 ton olarak
gerçekleşmiştir.(Anonim, 2000).
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Çizelge 1. Mersin ili 2000 yılı arı varlığı ve arı ürünleri üretim miktarı
(Mersin İl Tarım Müdürlüğü 2000 Yılı Hayvancılık Ürün Karnesi)
Arı
Besleyen
Köy Sayısı

İlkel
Kovan

Fenni Kovan

-

42 800

680 000

32 500

45

Anamur

30

10 200

102 000

5 100

29

Aydıncık

25

1 300

14 100

160

10

Bozyazı

130

4 200

42 500

-

11

Çamlıyayla

-

20 756

518 900

5 200

8

Erdemli

-

10 000

240 000

1 600

25

400

2 000

11 000

-

25

-

15700

196 250

-

59

Silifke

250

6 000

75 000

8 500

47

Tarsus

200

24 914

298 968

34 879

83

1 035

137 970

2 178 718

87 939

342

İlçeler
Merkez

Gülnar
Mut

Toplam

Bal (kg)

Balmumu
(kg)

Çizelge 2. Mersin ili 2001 yılı arı varlığı ve arı ürünleri üretim miktarı
(Mersin İl Tarım Müdürlüğü 2000 Yılı Hayvancılık Ürün Karnesi)
İlçeler

İlkel
Kovan

Fenni Kovan

Bal (kg)

Balmumu
(kg)

Arı
Besleyen
Köy Sayısı

Merkez

-

35 100

561 600

33350

43

Anamur

-

13 500

135 000

6 700

37

Aydıncık

20

1 250

13 500

155

10

Bozyazı

130

4 200

42 500

-

12

Çamlıyayla

-

20 758

373 644

-

12

Erdemli

-

10 000

240 000

1 600

25

500

2 500

35 000

3 000

20

Mut

-

17 853

18 000

2 500

75

Silifke

-

7 000

70 000

14 000

60

Tarsus

175

25 360

638 375

51 070

80

825

137 521

2 127 619

112 375

374

Gülnar

Toplam
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Çizelge 3. Mersin ili 2002 yılı arı varlığı ve arı ürünleri üretim miktarı
(Mersin İl Tarım Müdürlüğü 2002 Yılı Hayvancılık Ürün Karnesi)
İlçeler

İlkel
Kovan

Fenni Kovan

Bal (kg)

Balmumu
(kg)

Arı
Besleyen
Köy Sayısı

Merkez

-

34 800

556 800

31 320

41

Anamur

-

900

90 000

4 700

35

Aydıncık

-

870

3 635

63

8

100

4 100

41 300

-

12

Çamlıyayla

-

9 150

247 050

9 450

11

Erdemli

-

10 000

240 000

1 600

25

500

2 500

35 000

3 000

20

Mut

-

14 282

148 000

9 500

75

Silifke

-

17 000

70 000

14 000

60

Tarsus

160

25 613

644 000

52 000

80

760

117 315

2 077 785

125 633

367

Bozyazı

Gülnar

Toplam

Mersin İlinde Arıcılık Çalışmaları
Mersin’de arıcılık konusunda oldukça çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Erdemli sınırları
içerisinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde uzun yıllardır yürütülen
araştırma çalışmaları sonucunda ülkemizin farklı altı bölgesinden toplanan bal arısı
genotiplerinin yöre koşullarında performansı ile morfolojik özellikleri saptanmıştır. Ayrıca aynı
genotipler ile yörede ana arı yetiştiriciliğine uygun zaman ve genotip belirlenmiştir. Enstitü
tarafından desteklenen arıotu ve yemlik kolzanın bal arısı kolonileri açısından önemini
vurgulayan çalışmalar yeni tamamlanmış olup arıcıların bu bitkileri tanıyıp yetiştirmeleri
konusunda önemli adımlar atılmıştır. Son olarak İtalyan ve Karniyol arıları ile Muğla arısının
karşılıklı melezlerinin yöre koşullarında performanslarını belirlemek amacıyla çalışmalar
yürütülmektedir .
Yörede arıcılık konusunda etkin kuruluşlardan biri olan Türkiye Kalkınma Vakfı ise Tarsus
ilçesinde faaliyet göstermekte olup ana arı yetiştiriciliğinde ülke gereksiniminin
karşılanmasında
katkıda
bulunmaktadır.
Ayrıca
vakfın
diğer
çalışmalarının
yaygınlaştırılmasında, özellikle sözleşmeli üretim konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ülkemizde arıcılık çalışmalarının daha bilimsel ve teknik düzeyde yapılmasına katkı sağlamak
amacıyla kurulan Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programlarından biri de Mersin’in Mut
ilçesinde bulunmaktadır. Bu okulların sektöre nitelikli ve bilgili ara elaman kazandırmak
anlamında olumlu katkıları bulunmaktadır.
Yöre arıcılarının daha etkin faaliyet göstermek anlamında bir araya gelerek oluşturdukları
kurumlar, arıcıların gereksinimlerini karşılamak yanında diğer sorunlarının çözümünde de
yardımcı olmaktadır. 1993 yılında kurulmuş olan Silifke Arıcılar Derneği 70 üyeye sahip olup
sadece üyelerine arıcılık malzemesi sağlama yönünde çalışmalarını yürütmektedir. Çamlıyayla
Arıcılar Derneği ise 140 üyeye sahip olup üyelerin malzeme alım ve arı ürünleri alım satımı
konusunda faaliyet göstermemektedir. Mersin ilinde faaliyet gösteren Bal-Koop ise üyelerine en
aktif katkıda bulunan kurum olup kek yapımı, bal alımı ve pazarlaması yanında arıcılık
malzemesi temin edilmesinde de önemli işlevi bulunmaktadır. Şu anda 137 adet kayıtlı üyesi

55

alatarım 2003, 2 (2): 53-58
olan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından teşvik edilen Arı Yetiştiricileri Birliği Mersin’de
kurulmuştur.
Mersin ilinin arı kışlaması bakımından oldukça uygun olması arıcıları bu yöreye çekmektedir.
Şubat ayından itibaren yenidünya, turunçgiller ve sert çekirdeklilerin çiçek açmasıyla birlikte
arılar da faaliyete geçmektedir. Bu zamanda yapılan teşvik yemlemesi ile birlikte kolonilerde
gelişim başlamaktadır. Geçen süre içerisinde çiçekli bitkiler gittikçe artmakta, mayıs ayı
ortasına doğru ise sıcakların başlamasıyla birlikte azalmaktadır. Bu durumda arıcılar
kolonilerini daha yukarı kısımlara taşımaktadırlar. Yörede ilkbaharın ülkemizin diğer yörelerine
göre erken başlaması nedeniyle ana arı yetiştiriciliği de erken başlamaktadır. Bu durumda
arıcıların bir kısmı ve resmi kuruluşlar ana arı yetiştiriciliği yaparak ülke gereksiniminin bir
kısmını karşılama yönünde çalışmaktadırlar. Ayrıca bu dönem polen ve arı sütü üretimi
yönünde de etkili olduğundan arıcılar erken dönemde gelir elde etmeye başlamaktadırlar. Bal
arılarının erken dönemde kışlamadan çıkmaları ve mevsimin uygun olması nedeniyle ana arı
yetiştiriciliğine olanak tanıması ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı olabilecek paket arı
üretimine de katkı sağlamaktadır. Ülkemizin arıcılık mevsimin geç geldiği yörelerdeki arıcıların
koloni ve ana arı gereksinimini sağlamak amacıyla yapılacak olan bu çalışma sonucunda
yörenin arıcılık bakımından önemi gittikçe daha fazla değer kazanacaktır.
Mersin İli Arıcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri
Her şeyden önce Mersin arıcılığının yaşadığı sorunları ülke arıcılığının yaşadığı sorunlardan
bağımsız olarak ele almak olası değildir. Hatta ülkemiz arıcılarının önemli miktarının herhangi
bir nedenle Mersin arıcılığına bağlı veya ilişkili olarak arıcılık yapması nedeniyle burada
yaşanan sorunların ve bu sorunların çözüm düzeyinin doğrudan ülke arıcılığını da etkileyeceği
kesindir. Bu yörede ortaya konan bir çözümün veya yeniliğin diğer illere de yayılması ve
benimsenmesi olasıdır. Bu nedenle Mersin iline özel olarak üretilecek her bir çözüm ülkenin
diğer yerlerinde de karşılığını bulacaktır. Başta ülkemiz olmak üzere özelde Mersin ilinde
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda maddeler halinde verilmektedir.
1. Ülkemiz de olduğu gibi Mersin’de de arıcılık ekonomik bir faaliyet olarak yeterince
görülmemektedir. Buna bağlı olarak da arıcılık yapan bireylerin yeterli düzeyde ve aktif bir
şekilde örgütlü yapıda olmamaları arıcılığın sosyal ve ekonomik potansiyelinin ortaya çıkmasını
engellemektedir. Gelişmiş toplumlar ile diğerleri arasındaki temel farklılık, birincilerin her
konuda ve her aşamada örgütlü olmalarıdır. Örgütlenmenin tabandan başlaması doğru bir
yoldur. Ancak Türkiye'de, özellikle tarım kesiminde, bunun koşulları henüz yeterince hazır
değildir (Fıratlı, 2000). Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bu konuda sektöre yaptığı öncülüğe
tüm arıcıların gerekli katılımı göstermesi ve ciddi bir şekilde sahiplenmeleri gerekmektedir.
Aksi halde geleneksel yöntemlerle yapılan bal üretiminin yetersiz olması yanında, pazarlamada
yaşanan sıkıntılar ve ürün çeşitliliğine yönelme olayları karşılığını bulamayacaktır.
2. Sorunların çözümüne kaynaklık edecek olan çiftçi kayıt sistemine geçişte arıcılar yeterli
düzeyde yer almamaktadır. Özellikle gezginci arıcılık yapan arıcıların bu yapıdan kaynaklanan
psikoloji ile çekimser davrandığı görülmekte, sadece gerekli belgeleri alma yönünde girişimi
olmaktadır. Bu nedenle arıcıların kayıtlı yapıya geçme yönünde ilgililere yardımcı olmaları
yararlarına olacaktır. İl ve ilçelerde özellikle gezginci arıcıların kayıtlarının tutulması ve yerel
birlikler, şirketler ya da dernekler kurmaları özendirilmeli ve desteklenmelidir. O zaman, başka
türlü başarılması çok zor olan fakat sürekli talep edilen flora haritalarının çıkarılması, yörelerde
bitki potansiyeline uygun arı yoğunluğunun denetlenmesi, kolonilerde hastalık ve zararlıların
denetim altına alınması, genotip kontrolleri ve standart, ucuz, sağlıklı ve nitelikli girdi
sağlanması mümkün olabilecektir (Fıratlı, 2000).
3. Yöre ana arı yetiştiriciliği bakımından oldukça uygun bir konumda olmakla birlikte bu önemi
yeterince anlaşılmamakta ve değerlendirilememektedir. Ana arı yetiştiriciliği yapan işletme
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sayısı oldukça az olmakta, bu işletmeler de yeterli düzeyde üretim yapmamaktadırlar. Damızlık
ana arı yetiştiriciliği ve üretim sürecinde zamanında kullanılabilmesi teknik arıcılık açısından
önemlidir. Damızlık yetiştiriciliğinin ilgili Bakanlık kuruluşları ile sözleşmeli yapılacak arıcı
kuruluşların denetimine alınması ve Türkiye'nin kara ve kıyı ekolojilerine uyumlu hatların
geliştirilmesi zorunludur. Ülke arıcılığının gereksinimi olan nitelikli, uyumlu ve verimli
kullanma ana arılarının yeterli sayılarda üretilmesi ise ikinci kademe sözleşmeli işletmelere
yaptırılmalıdır. Bu kademe için eğitimi, bilgisi ve işletme koşulları elverişli arıcılar ile öncelikle
ziraat mühendisleri ve meslek okullarının arıcılık programlarını bitirmiş teknik elemanlar tercih
edilmeli, desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
4. Mersin il ve ilçelerinin kışlatma amacıyla kullanılması ve yoğun arıcılık faaliyetinde
bulunulması nedeniyle, arı hastalık ve zararlıları ile yapılan mücadelenin önemli bir kısmı bu
ilde yapılmaktadır. Ancak tüm arıcılar da olduğu gibi Mersin arıcılarında da bilinçli şekilde ilaç
kullanımı söz konusu değildir. Bu durum da arı ürünlerinin kalitesinde önemli düzeyde
düşüklüğe yol açmaktadır. Bu nedenden dolayı arı hastalık ve zararlılarıyla savaşımda
Bakanlığın arıcılara yol göstermesi gereklidir ve gelişigüzel ilaç kullanılması önlenmelidir. Arı
hastalık ve zararlıları konusunda tanı yapacak, ilaç denemeleri yürütecek ve etkili ilaçların
kullanılma zaman ve şekillerini arıcılara aktaracak kurumlar oluşturulmalıdır. Bu kurumlar arı
ürünlerinde, özellikle dış pazarlara yönelik olarak, kalite belgesi verecek yeteri kadar
laboratuvar bulundurmalıdır.
5. İlde yoğun arıcılık faaliyeti yapılmasına karşın gerek teknik arıcılık malzemelerinin temin
edilmesi gerekse arı hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan ilaçların bulunduğu işletmelerin
sayısı yetersiz durumdadır. Bu durumda arıcılar gereksinimlerini çevre illerden karşılama
yönünde çalışmaktadırlar. Özellikle balmumu işleyen işletmelerin sayısının yetersiz ve sağlık
koşullarının uygun olmaması nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Kurulan Arı Yetiştiricileri
Biriliği ve diğer kurumların ortak çalışması sonucunda bu sorunların aşılması çok kolay
olacağından dolayı örgütlenme sorunun çözülmesi ve aktive edilmesi suretiyle daha sağlıklı ve
rahat koşullarda arıcılık yapılabilecektir.
6. Mersin ilinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik faaliyet gösteren kurumların eksikliği
veya yetersizliği sorunları çözümsüz bırakmaktadır. Mersin ilinde yoğun arıcılık faaliyeti
yapılması ve ikliminin de uzun süreli arıcılık faaliyetine olanak tanıması yanında ülkenin dört
bir yanından arıcıların gelmesine bağlı olarak, yeniliklerin diğer illere yayılmasının da kolay
olacağı muhakkaktır.
7. Mersin yöresi tarımsal savaşımda kullanılan ilaçlar bakımından oldukça riskli
yörelerimizdendir. Zaman zaman meyve ağaçlarının çiçekte iken insektisit atılması nedeniyle
arı kayıpları yaşanabilmektedir. Bunun için yöredeki çiftçilerin bitkilerin çiçekte olduğu
dönemde ilaç kullanmamaları yönünde sürekli olarak uyarılmaları, ilaç atılması zorunlu olduğu
durumlarda arıcıları haberdar etmeleri konusunda bilgilendirilmeleri gereklidir.
8. Ülkemiz arıcılığının en önemli sorunlarından biri olan arıcılardan istenen ayak bastı parasıdır.
Ayrıca buna bağlı olarak arıcıların konaklatılmalarında güçlük çıkarılması veya konakladığı
yerden uygunsuz zamanda kaldırılmalarının istenmesidir. Bu sorunun önüne geçmek amacıyla İl
Müdürlüğü tarafından polinasyonun önemini ve ekonomik katkısını vurgulayan yayın
çalışmalarının sürekli olarak yapılması yerinde olacaktır.
Sonuç
Mersin ili coğrafik yapısının arıcılığa uygun olması bakımından ülkemizin önemli illerindendir.
Burada yapılacak olan çalışmaların sonucu ülke genelinde koloni başına arı ürünleri üretiminde
önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunun yanında arıcılık araştırmaları bağlamında kurulacak
yapılar ve sağlanacak desteklerle de ülke arıcılığının sorunlarının çözümü konusunda Mersin
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yer alacaktır. Arıcıların geleneksel çizgiden uzaklaşarak daha bilimsel ve teknik anlamda
arıcılığa yönelmeleri sonucunda arı ürünleri çeşitliliğinde de büyük bir ivme kazanılacaktır.
Mersin ilinde daha etkili bir arcılık araştırma enstitüsü veya bir merkez arıcılık araştırma
enstitüsüne bağlı istasyon kurularak bölge ve dolayısı ile ülke arıcılığına büyük katkı
sağlanmalıdır.
Kaynaklar
Anonim, 2003. Araştırma Özetleri, (1978-2000). Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü. Erdemli/Mersin
Anonim, 2000. Tarımsal Yapı. Fiyat, Üretim, Değer. DİE Başbakanlık. Yayın No:2614. Ankara
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alatarım Dergisi Yayın İlkeleri
alatarım

dergisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yılda 2 defa çıkarılacak olan tarımsal içerikli makalelerin yayınlanacağı bir
dergidir. Bu dergide tüm tarımsal konularda araştırma ve derleme makaleler yayınlanacaktır.

1.

Yayınlanacak olan makaleler başka hiçbir yerde yayınlanmamış olacaktır.

2.

Yayınlanan her makalenin sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

3.

Gönderilen makale yayın kurulunca incelenerek, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına geri gönderilecektir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra
yayınlanacaktır.

4.

Makale yayın sırası yayın kuruluna geliş sırasına göre olacaktır.

5.

Hazırlanan makalenin disket kaydı ile bir kopyası yazışma adresine gönderilecektir.

6.

Yayın kurulu gerekli gördüğü takdirde makalede kısaltma ve düzeltme yapabilecektir.

7.

Yayınlanan yazılardan dolayı yazar(lar)a telif hakkı ödenmeyecektir.

8.

Yayınlanan makalenin yazar(lar)ına 1 dergi ve 5 kopya gönderilecektir.

9.

Dergi yazışma adresi:

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

alatarım Dergisi
33740

Erdemli/Mersin

e-mail: alatarim@yahoo.com

alatarım Dergisi Yazım Kuralları
1.

Dergi yayın dili Türkçe’dir. Sadece Abstract ve Key Words kısımları İngilizce olmalıdır.

2.

Abstract ve Özet 150, Key Words ve Anahtar Kelimeler 5 kelimeyi geçmemelidir.

3.

Yazım sırası Türkçe Başlık, Yazar(lar)ın Ad(lar)ı ve Kurum(lar)ı, İngilizce Başlık, Abstract, Key Words, Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Materyal ve
Metot, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Kaynaklar kısmından oluşmalıdır. Teşekkür kısmı bulunması durumunda Kaynaklar kısmından önce ve 9 punto olarak
yazılmalıdır. Derleme makalelerde Abstract, Özet ve Kaynaklar dışındaki kısımlar olmamalıdır.

4.

Makale Word 6.0 veya daha üzeri bir versiyonda ve en fazla 6 sayfa olarak yazılmalıdır.

5.

Sayfa yapısı A4 (210x290 mm) boyutunda olmalı, sağ ve sol 3 cm, , üst ve alt kısımlar 3,5 cm kenar boşluğu içermelidir. Metnin hiçbir yerinde paragraf girintisi
kullanılmamalı, ancak paragraflar öncesi 6 nk aralık boşluk bulunmalıdır.

6.

Türkçe Başlık ortalanmış, koyu, sadece baş harfleri büyük harflerle ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir aralık boşluk bırakılarak yazar(lar)ın
ad(lar)ı açık bir şekilde yazılmalıdır. Yazar(lar)ın kurum(lar)ı isimlerinin önüne konulan rakamlar yardımıyla isimlerin altında bırakılacak bir aralık boşluk
sonrasında alt alta ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Yazar adları 11, kurum ad(lar)ı ise 9 punto olmalıdır.

7.

Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler ile İngilizce Başlık, Abstract ve Keywords 9 punto yazılmalı, bölümler arasında bir aralık boşluk bırakılmalıdır. Abstract,
yazım alanının sağ ve sol kısmından 1 cm içeriden ve iki tarafa yaslı bir şekilde yazılmalıdır. İngilizce başlık koyu, ortalanmış ve sadece baş harfleri büyük harf
olmalıdır.

8.

Abstract kısmından bir aralık boşluk bırakıldıktan sonra ana metin, Times New Roman fontunda tek aralıklı ve 9 punto olarak yazılmalı, bölümler arasında 6 nk
aralık boşluk bırakılmalıdır. Ana bölüm başlıkları sola yaslanmış, baş harfleri büyük ve koyu olarak yazılmalıdır. Ara bölüm başlıkları sola yaslanmış ve baş
harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Ana ve ara bölüm başlıklarından önce bir aralık, sonra ise 2 nk boşluk bırakılmalıdır.

9.

Çizelge başlıkları üst, şekil başlıkları alt kısımda bulunmalıdır. Çizelge ve şekil isimleri küçük harflerle yazılmalıdır. Ayrıca çizelge ve şekiller siyah-beyaz
olmalıdır.

10. Kısaltmalarda Uluslararası Birimler Sistemine (SI) uyulacaktır. Standart kısaltmalarda (cm, g, TAGEM, vb) nokta kullanılmamalı, % işareti ile rakamlar arasında
boşluk bulunmamalıdır.
11. Kaynaklar metin içerisinde yazarın soyadı ve yıl esasına göre verilmelidir. Soyadın ilk harfi büyük ve yıl ile arasında virgül olmalıdır. İki yazara ait kaynak
kullanıldığında soyadlar arasında ve bağlacı, ikiden fazla olması durumunda birinci yazarın soyadından sonra ve ark. ifadesi kullanılmalıdır. Kaynaklar kısmında
ise soyad ve yıl sırasına göre alfabetik sırayla yazılmalıdır. Birinci satır normal, alt satırlar 1.25 cm içeriden başlamalıdır. Kaynak yazımı aşağıdaki genel kalıba
uygun olmalıdır.
Yazarın soyadı-virgül- ad(lar)ının baş harfi-nokta-virgül- yayım yılı- nokta-eserin başlığı-nokta- yayınlandığı yer (yayın organı veya yayınevi)-virgül-yayınlandığı
şehir veya ülke-virgül-cilt no-virgül-sayı no -virgül- sayfa no -nokta
a) Kaynak bir kitap ise;
Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, kitabın adı, basımevi, basım yeri ve sayfa sayısı
McGregor, S. E., 1976. Insect Pollination of Cultivated Crop Plants. USDA, Washington. 411.
b) Editörlü bir kitaptan alıntı ise;
Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, eserin başlığı, editörün adının baş harfi, soyadı, kitabın adı, basımevi, basım yeri ve çalışmanın başlangıç ve bitiş sayfaları
Carpenter, F. L., 1983. Pollination Energetics in Avian Communities: Simple Concepts and Complex Realities. Insect Foraging Energetics. (C. E. JONES ve R. J.
LITTLE, editörler) Handbook of Experimental Pollination Biology. Van Nostrand Reinhold Company Limited. Wokingham, Berkshire, England. 215-234.
c) Bir dergide yayınlanan makale ise;
Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, makale başlığı, derginin adı, derginin cilt ve sayısı (sayı parantez içinde verilmelidir) ile çalışmanın başlangıç ve bitiş sayfaları
Dreller, C., Tarpy, D. R., 2000. Perception of the Pollen Need by Foragers in a Honeybee Colony. Animal Behaviour. 59(1):91-96.
d) Bir yazarın çok sayıda yayını incelenmişse ismini tekrarlamaya gerek yoktur. Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayını varsa a ve b gibi harflerle
gösterilmelidir.
f) Yazarı bilinmeyen ancak bir kurum tarafından yayınlanmış yayınlarda kurum adı verilmeli, uluslararası kısaltması varsa açık adıyla yazılmalı ve yayın yılı
verilmelidir.
g) Yazarı ve kurumu bilinmeyen Türkçe yayınlarda Anonim terimi kullanılmalıdır.
h) Kaynak yayınlanmamış bir rapor, tez veya ders notu ise bilgiler olağan düzende verildikten sonra parantez içinde "yayınlanmamış" sözcüğü eklenmelidir.

