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başlarken

NCİR Araştırma Dergisi ile 2017 yılında Ülkemizde,
dünyada, Enstitümüz ve İncir Sektöründe meydana
gelen yeni gelişmeleri, üreticinin çözüm beklediği
problemleri, işletmecilerin sorunlarını, iç ve dış pazardan haberler ile dünyadaki gelişmeleri sizlere duyurmayı hedefliyoruz. Amacımız dergimiz ile sizlere ulaşmak, bilgilendirmek ve
sonuçta da incire hizmet etmektir.
Enstitümüzde, Üniversiteler ve incir üreticisi ülkelerde
bu güne kadar incirle ilgili pek çok proje yapılmış ve yapılmaktadır. Önemli olan, üretilen teknolojinin ve yeniliklerin incir
sektörü tarafından bilinmesi, uygulanması ve daha kaliteli,
daha sağlıklı ve daha yüksek kazanç getirecek şekilde üretim
yaparak verimliliği artırmaktır. Üretimde kullanılmayan araştırmaların çok önemli olmadığına inanıyoruz. Özellikle Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerimiz, Ziraat Odalarımız ve her üreticiye, geliştirilen teknolojinin ulaşması gerekmekte ve bu kanallarla da üreticimizin geliştirilen teknolojiyi kullanmasıdır.
Dergimizin bu sayısında sektörünün 2017 yılını özetleyecek olursak, 2017 yılı geçmiş yıllarda olduğu gibi hasat döneminde ağustos ayının ilk haftasında özellikle ovada incire
zarar vermiş ve hasat ilk dönemlerinde önemli zarar oluşturmuştur. Ancak yağmurdan bir hafta sonra nem azalmış, kuzey
doğu rüzgarı esmiş ve incirdeki hasat kalitesi standardı yakalamıştır.
Hatta ağustosun ilk haftasında yağan yağmur kıraç ve
yüksek yerlerdeki incirin irileşmesi ve kalitesine olumlu katkı
sağlamıştır. Üreticinin toptan satış yatı 2017 yılında 12- 14
TL/kg olarak pazarda değer bulmuş ve 2016 yılına göre %3040 oranında artış olmuştur. Bu da incirin hem dış pazarda hem
de iç pazarda talep gördüğü ve tüketicilerin incire olan isteğinin giderek arttığı anlamına gelmektedir. Son 4 yıllık kuru incir
ortalama ihracatımız 71.6 bin ton, ülkemize döviz getirisi ise ortalama 256 milyon dolar olmuştur. Taze incirin ihracat değeri
ise 42 milyon dolar hesaplandığında incirin ülkemiz ekonomisine 300 milyon dolar katkı sağladığı görülmektedir.
Ülkemizde, İncirin AR-GE çalışmalarını yaparak incir sektörünün gelişmesine katkı vermeye çalışan, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı olarak görev yapan İncir Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü, 2017 yılında 33 proje yürütmüştür. Bu
projelerin 4 tanesi sonuçlanmış, 18 tanesi devam etmekte, 5
proje yeni teklif edilmiş, 4 adet proje ortak yürütülen proje ve 2
adet eğitim projesi yürütülmektedir.
“İNCİR Araştırma Dergisi” adı ile yılda bir yayınlanmakta
olan derginin hazırlanmasında emeği geçen ve görüş ve yazılarıyla katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Dergimiz
her zaman, çiftçi, sanayici, ihracatçı, yayımcı, öğretim üyesi ve
araştırmacıların bilgilerini paylaşım vasıtası olacaktır. Dergimizin incir sektöründe çalışan herkese fayda sağlaması dileğiyle
saygılar sunuyorum.
Selim ARPACI
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incir cipsi

İncirde Farklı
Kurutma Teknikleri ve

N lgün TAN
Z raat Yüksek Mühend s
Gıda Teknoloj ler Bölümü

“İncir Cipsi” nin
Hikayesi

M

eyve ve sebzelerin kurutulması ilkçağlardan bu yana uygulanan en eski muhafaza yöntemidir.
Kurutma ile ürün içerisindeki nem
miktarı düşürülerek tat, koku ve
besin değeri gibi kalite özellikleri korunurken; depolama sırasında üründe oluşabilecek mikrobiyal ve enzimatik bozulmalar da önlenmiş olur.
Ayrıca kurutulan gıdaların hacmi
azaldığı için taşıma ve depolamada
kolaylık sağlanır.
Türklerin Orta Asya’da meyvelerden bazılarını kurutarak kış için
sakladıkları bilinmektedir. XI. yüzyılda üzüm, elma, armut, şeftali, kayısı,
erik, ayva, dut gibi meyvelerin yemeklerden sonra taze veya kuru
yemiş şeklinde yediklerinden bahsedilmekte ve Kaşgarlı Mahmut’un
eserinde ise kurutulmuş meyvelere
“kak” adı verildiği belirtilmektedir.
Günümüzde hala Anadolu’nun birçok yerinde meyve kurularına hala
“kak’’ adı verilmektedir. (Alçay ve
ark.,2015).
Kurutmanın endüstriyel boyuta
taşınması 18 yy. başlamakta ve kurutulan gıdanın da sebze olduğu görülmektedir. ABD’ de meyve kurutmanın 1800’ lü yılların sonu ve 1900’
lü yılların başında çok önemli bir sıçrama göstermiş olduğu bilinmekte
ve daha sonra doğal güneşte kurutmanın yerini giderek yapay kurutma
sistemlerinin aldığı görülmektedir
(Anonim, 2015).
Ülkemizin önemli ihraç ürünlerinden biri olan incir hassas yapısından dolayı çok çabuk bozulmakta,
bu yüzden kurutulmuş olarak değer04
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lendirilmektedir. Kuru incirde hasat,
ağaç üzerinde buruklaşarak toprak
yüzeyine düşen orta nemli meyvelerin yerden toplanması ile gerçekleştirilir. Kurutma ise, %30-50 nem içeriğine sahip orta nemli incirlerin kerevetlerde doğal olarak güneşte kurutulmasıyla yapılır. Bu durum incirin
doğal iklim şartlarından etkilenerek
zaman zaman kalite kayıpları yaşanmasına neden olabilmektedir. Açıkta güneşten yararlanılarak kurutma
ekonomik olmasına karşın zararlılara, toz, toprak gibi istenmeyen yabancı maddelere açık oluşu, yağmur ve aşırı rüzgâr gibi durumlarda
kurutmaya ara verilmesi ve kuruma
süresinin uzaması, yüksek şeker içeriğinden dolayı mantari enfeksiyonlara açık oluşu gibi olumsuz etkilere
sahiptir (Tan ve ark.,2017).
Bu nedenlerden dolayı enstitümüzde 2015 yılında “İncirde Farklı
Kurutma Tekniklerinin Araştırılması”
adıyla bir proje başlatılmış, incir meyvesinin yere düşmeden taze olarak

toplanıp kurutulma imkânlarının
araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma ile Enstitümüzde, geleneksel
yöntemden farklı olarak taze incir
meyvelerinin kurutulması ilk defa denenmiştir. Taze incir meyveleri yeme
olgunluğuna geldiğinde hasat edilmiş ve meyvelerin kurutma süresini
kısaltmak için farklı önişlemler uygulanmıştır. Ön işlemlerden birisi
üzümde de kullanılmakta olan potasa çözeltisidir. Hazırlanan çözeltiye
meyveler 1 dk. süreyle bandırılıp iki
farklı yöntemle; hem güneş altında
hem de kabin tipi fırın kurutucuda kurutulmuştur.Geleneksel güneş altında kurutma için 70*90cm ebatlarında plastik ve gözenekli yapıya sahip
kurutma kerevetleri kullanılmıştır.
Elektrikle çalışan laboratuvar tipi
kabin kurutucuda sıcaklık kademeli
olarak artırılmış ve 60°C, 1m/snrüzgar hızı ve 5devir/dak. tepsi hızında
meyveler kurutulmuştur. Ayrıca meyveler ¼ şeklinde kesilerek yine iki
yöntemle kurutma işlemi yapılmıştır.

incir cipsi

Şekil 1. Taze incirin hazırlanması ve incir cipsi
Elde edilen ürünler aroma, doku ve görünüş özellikleri açısından değerlendirilmek üzere duyusal analizlere
tabi tutulmuştur. Ayrıca ürünlerin besin içeriğini belirlemek amacıyla toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite gibi analizlerin yanında aflatoksin analizi de yapılmıştır. Tazeden kurutulan incir meyvelerinin hiçbirinde aflatoksin varlığı tespit edilmemiştir (Tan ve ark.,2017).
Bu projeyle taze incirin kurutulmasının yanında,
bizim “incir cipsi” olarak isim verdiğimiz ¼ kesilmiş meyveler duyusal analizde yüksek puan alarak herkesin be-

ğenisini kazanmıştır.Kuru incire göre şeker düzeyinin
daha düşük olması ve gevrek yapısından dolayı çocukların da beğendiği sağlıklı bir atıştırmalık elde edilmiştir.Günümüzde özellikle çocuk ve gençlerde obezitenin giderek artması çocuklara yönelik sağlıklı atıştırmalıkların önemini artırmıştır. ABD’de bazı büyük marketlerde dilimlenmiş kuru meyve, kuru yemiş gibi sağlıklı atıştırmalıkların
bulunduğu raflar oluşturulmuştur. Umarız bu uygulamalar daha da yaygınlaşır ve özellikle çocukların beslenmesinde sağlıklı atıştırmalıklar hak ettiği yeri alır.

KAYNAKLAR
1. Anonim, 2015. Gıdaların Kurutularak Saklanması. http://yavuzyilmazbiz.blogspot.com.tr/2015/08/
2. Alçay, A., Yalçın, S., Bostan, K., Dinçel, E., 2015. Orta Asya’dan Anadolu’ya Kurutulmuş Gıdalar . ABMYO Dergisi
Sayı:40-(2015)- 83-93.
3. Tan, N., Konak, R., Çiçek, E., Kösoğlu, İ., Şahin, B., 2017. “İncirde Farklı Kurutma Tekniklerinin Araştırılması” projesi.
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tarım akıllanıyor
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arımın geçmişi 10.000 yıl
öncesine kadar dayanmaktadır. “İncir” de bu
geçmişte azımsanamayacak bir
öneme sahiptir. Çok sayıda dinsel
ve folklorik inanışa konu olan incir
ağacı da bu geçmişte en başlarda
kendine yer edinmiştir. Antik çağlarda ilk örneklerine rastlanan tarım yerleşik yaşama geçilmesine katkı sağlamıştır. Tarımsal verilerin en eski
olanı M.Ö. 13500 yılından kalma tarımsal aletlerden elde edilmiştir. Birçok teze göre insanların vahşi doğadan topladığı besinleri yaşadıkları
yerlerin önlerine düşürmesi ile başladığı düşünülmektedir (Anonim
2010).

Orta Çağ’da tarımsal faaliyetler ve hayvancılık ilerlemeler kaydetmiştir.
Hidrolik ve Hidrostatik
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teknikleriyle çalışan pompalar yapılmış ve böylece üretimde artış gerçekleştirilmiştir (Anonim 2010).
Sanayinin gelişmesi ile ilk defa
dökme demir, saban silindirlerinde
ve tırmıklarda kullanılmaya başlamıştır. 14. Yüzyılda ilk kez ticari ekim
yapılmaya başlanmıştır.

Sanayideki gelişmelerin etkisiyle her gelişme dönemine bağlı
olarak tarımda teknoloji kullanımı artarak devam etmiştir. Bu teknolojik
gelişmelerle beraber tarımsal üretim
her seferinde artış göstermiş, daha
kaliteli ve rahat üretime doğru gelişmeler kaydedilmiştir. Bu sayede ticari ekim oranı gittikçe artıyor ve
artık tarım yapmak günümüzde ticari bir olay olarak anılıyor.

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 4. Endüstri devriminin ayak seslerinin ciddi bir biçimde duyulması
ile birlikte geçmişte görüldüğü gibi
tarım alanında da büyük gelişmeler
kaydedildiği ve kaydedileceği aşikardır.
Akıllı arabalar, kitaplar, elektrikli
aletler, beyaz eşyalar, binalar ve
ayakkabılar gibi aklımıza gelebilecek birçok akıllı nesne hayatımızın
içine girdi. Tüm bu süreçlerde sonra
artık biz akıllı tarımı diğer bir tabir ile
TARIM 4.0’ı konuşur ve kullanır
olduk. Nedir bu akıllı tarım dediğimizde de karşımıza modern bilişim
yöntemlerinin tarımla paralel bir şekilde kullanılması olarak gelmektedir. Nesnelerin interneti; “her bir nesnenin (cihaz, bitki vb.) internet ile
veya birbiri ile iletişim, etkileşim ve
eş zamanlı çalışma hali” denilen kavram içerisinde yer alan akıllı tarım ile
üreticilerin işleri kolaylaşacak, verim
ve kalite de artışlar olacaktır.

tarım akıllanıyor
GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI PROJELER
Traktörde Güvenlik Amaçlı
Galvanik Deri Tepkisi Sensörü
Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
Traktör üzerinde arazide yalnız
bir şekilde çalışan inşalar için yapılan bu çalışmada, “galvanik deri
tepkisi sensörü kullanılmıştır. Galvanik deri tepkisi vücudun heyecana bağlı olarak oluşturduğu tepkilerin zyolojik yansımasıdır (Beyaz
vd. 2015). Kurniavan v. (2013) yaptıkları çalışmalarda konuşma ve
galvanik deri tepkisi sonuçlarının
yapılan işin zorluğuna göre doğruluk oranı tespitinde bulunmuşlar.
Bu çalışmada traktör kullanan kişilere ait eşik değerleri belirlemişler.
Bu alınan değerler ve yapılan çalışmalara bağlı olarak eğer traktörü
kullanan kişi heyecanlı ya da gergin durumda ise sakinleşip ziksel
ya da duygusal olarak doğru kararlar verebilecek duruma gelinceye
kadar traktörün belli sistemlerinin
yavaşlatılarak ya da durdurularak
ortamın güvenli hale getirilebileceği görülmüştür (Beyaz ve ark.,
2015).

Yaşlı Tarım Çalışanlarının
İzlenebilirliği
Bu projede açık alanda yaşlı
tarım çalışanlarının izlenebilirliği
sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda yaşlı tarım çalışanının üzerindeki bir bileklik vasıtasıyla, tarım
çalışanının vücut sıcaklığı, nem
sensörü ile terleme durumu, ivme
sensörü ile haraket, uyku konumu,
düşme/çarpma/sabit konumda
kalma vb. ziksel değişiklikler, basınç sensörü ile kan basıncı, ışık
sensörü ile de bulunulan ortamın
aydınlık durumu izlenebilir duruma
gelecektir. Tarım çalışanından alınan bu veriler kablosuz aktarıcılar
sayesinde veriler veri toplama merkezine ve ilgili kişiye bildirilecektir.
Bu sayede iş kazası, bayılma,
düşme, darp edilme, rahatsızlanma gibi durumlarda başka bir kişiye bildirilmesinde önemli rol üstlenilecektir. Bu işlemler istenmeyen
durumların meydana gelmesini engellemese de kaza yerine hızlı bir
şekilde ulaşılıp, hızlı müdahale
şansı oluşturacaktır (Çakmak ve
ark., 2017).

Bağlantılı Sürü Yönetimi
Alman menşeili bir şirketi sürü
yönetim uygulaması da bu konuya
iyi bir örnektir.
Sistemde tüm ineklere sensörler takılmıştır. Sürüden sorumlu kişi
ineklerin hamile ya da hasta olduğu durumlarda bu sensörler sayesinde mesaj ile bilgilendirilmektedir. Bu işlemler sırasında her inek
için yılda ortalama 200 MB veri üretilip saklanmaktadır.

Bağlantılı Sürü Yönetimi

Konuşan Bitki, Konuşan Meyve Yaklaşımı
Daha kaliteli ve daha verimli ürün yetiştirebilmek için sera
ortamında gelişmiş kontrol sistemleri hali hazırda kullanılmaktadır. Fakat bu sistemlerde kontrol değişkeni sadece çevresel faktörlerin optimizasyonu olup bitki büyümesinin optimizasyonu dikkate alınmamaktadır. Bitkinin zyolojik tepkilerinin karmaşık olması bu durumu etkilemektedir. Bu durumun
aşılabilmesi ancak bitkilerin zyolojik durumları tespit edilip izlenerek gerçekleşebilir. Üreticiler sensörler yardımı ile bitkilerden verileri alarak çevresel etmenleri en iyi seviyede kontrol
edebilirler (Hashimoto ve ark., 2006). Bu yaklaşım, sensörler
sayesinde çevresel faktörlerin girdi, bitki tepkilerinin çıktı olarak tanımlanması olarak adlandırılabilir (Hashimoto vd.,
1981).
Konuşan meyve yaklaşımından ise depolama sırasında
optimizasyon olarak söz edilebilir (De Baerdemaeker ve
Bitki yetiştirme ve
ark.,1994). Genel olarak depolama işlemi sabit bir işlem olarak kabul edilir. Buna bağlı olarak sıcaklık sabit bir derecede depolama sistemlerini içeren SPA ve SFA kavramlarına
tutulur. Fakat bu koşullarda meyve kalitesinde bir iyileşme oldayalı merkezi bilgisayar kontrol sistemine bağlı
ması çok zordur. Yapılan çalışmalarda depolamadan sonra
bir üretim sistemi.
meyvelerin birkaç gün yüksek sıcaklığa maruz bırakmak, meyvede etilen üretimini durdurduğu, böylece olgunlaşmanın geciktiği görülmüştür (Lurie ve ark., 1998). Böylece sensörler
yardımıyla meyve durumlarının izlenerek duruma göre sıcaklık değişikleri ile meyve dayanımı arttırılmıştır.
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tarım akıllanıyor

Sonuç olarak en önemli hedefleri listelemek gerekirse;
• Tarımda kimyasal kullanımı azalacak ve bu sayede
daha sağlıklı ve kaliteli ürünler ortaya çıkacak. Bunun yanında kimyasal maliyeti de en aza inmiş olacak,
• Çevre kirliliği azalacak. Bunun yanında küresel ısınma tehlikesi düşecektir,
• Doğal kaynakların optimum düzeyde kullanılması
sağlanarak boşa kullanımın önüne geçilecektir.
• Uzaktan müdahale edilebilecek, bu sayede zamandan tasarruf sağlanacaktır,
• Verimlilik artması sağlanarak çiftçi kazançları artacak ve dünya gıda ihtiyacı karşılanmaya çalışılacaktır.
(Anonim,2017)
İleri teknoloji akıllı tarım sistemleri ile gelecekte ki günümüzde de bir kısmı geçekleşmiş
olan bulut bağlantılı kameralı insansız hava
araçlarıyla tüm çiftliği kontrol edebilir, verileri
bir bilgisayara gönderip yorumlanmasını sağlayabilir. Yorumlar ışığında da çiftliğe müdahale edilebilir. Dijital sensörler yardımıyla nem, sıcaklık gibi ögeleri kontrol edip, su ve elektrik
gibi kaynakların gereksiz kullanımı önleyebilir
ve su kirliliğini azaltabilir.Doğal kaynakların korunması, yeşil enerji, ürünlerin çürümeden ve
bozulmadan hasat edilebilmesi gibi esas
amaçlar bu teknolojiler sayesinde maksimum
seviyede sağlanacaktır. Kas gücü en aza indirilerek yapılan bu işlemler kaza olasılığını en
aza indirilecektir. Bu da iş gücü kaybına değil
yeni iş kollarında istihdama da yol açacaktır.
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röportaj

Siyah

İnci(R)
Yavuz Taner ile Röportaj

Duygu B rol
Z raat Yüksek Mühend s
Tarım Ekonom s Bölümü

B

ursa Siyah İnciri dünyada muadili olmayan ve
son yılların en popüler
incir çeşididir. Yurtdışına taze olarak
yoğun bir şekilde ihracatı yapılmaktadır.
Alanar Şirketi’nin CEO’su Yavuz
Taner’in 10.000 kutu ihracat hedeyle başlayan siyah incir ticareti yolculuğu, bugünlerde milyonlarca kutunun ihraç edildiği bir durumdadır.
Yurtdışındaki ithalatçılarla haberleşmenin teleksle yapıldığı 80’li
yıllarda 100 kutu ile başlayan bu yolculuk bir başarı hikâyesidir.
1981 yılında kurutulmuş morel
(kuzu göbeği) mantarı ihracatı ve
ilerleyen dönemlerde de ikinci ürün
olarak kiraz ihracatı yaptığı sıralarda
siyah incir ismiyle ilk defa karşılaşan
Yavuz Bey, her Cuma ihracat işlem-

10
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lerini gerçekleştirmek için gittiği
Tarım İl Müdürlüğünde kurduğu arkadaşlıkları sayesinde piyasaya
yeni yeni giren siyah inciri duyduğunu belirtiyor.
- Tarım il Müdürlüğüne her
Cuma sevkiyat izni almak için gidiyordum. Yine bir Cuma günü evrakları beklerken bir memur arkadaş

geçen sene Kıbrıs’tan birisi siyah
incir göndermiş ve çok beğeni kazanmış diye söyledi. Bir hipermarketten transfer ettiğim elemanıma,
siyah inciri nasıl ve nerden bulacağımızı araştırmasını istedim. Şansa
bakın ki, elemanın babası her sene
Mudanya Akköy’den Migrosa siyah
incir gönderiyormuş. Böylece siyah
incirle tanışmış olduk.

röportaj

Mudanya Akköy’den ilk incir
alımları, köyün ortasında bulunan bir
evin inşaatına naylon branda gererek
yaptıkları basit bir kulübede, üreticilerden pazar sepetlerinde ve 3’er 5’er
kilo getirdikleri bir sistemle yapılmış.
İhracata gidecek incirlerin nasıl toplanması gerektiği, sertlik düzeyi üreticilere anlatıldıktan sonra bu miktar giderek artmış üreticiler tüm teknikleri
öğrenmiş ve sonraki yıllarda bir sıçrama olmuştur. Bu sıçramayla birlikte
incir artık depolanmaya başlamıştır.
Geçmişte meyve bahçelerinin arasına ya da bağları ayırmak için sıra
ağacı şeklinde dikilen incir ağaçları
bugün Bursa Bölgesi için en önemli
geçim kaynaklarından biri haline gelmiştir.
O dönemlerde yapılan ilk ihracat
Almanya’daki haller vasıtasıyla yapılmaktaymış. Süpermarketler bugün olduğu kadar ilgili değillermiş. Köln,
Frankfurt, Münih gibi en gözde lokasyonlarda ihracat gerçekleşirken sevkiyat uçak ile yapılmakta ve 30x50
ebatlı ancak 100 kutu gönderebilmektelermiş.
Yıllar ilerledikçe uçakla sevkiyatımız iyice arttı. Rekor 26 uçak…
Bunun ardından süpermarketlerle
nasıl çalışabilirizi araştırmaya başladık. Araştırmalarımız sonucu süpermarketlere ihracata en yatkın ülke
İngiltere bulundu. Büyük bir cesaretle
Mark’s&Spencer’e bir yazı yazdım ve
siyah inciri anlattım. Mark’s & Spencer bizim için büyük bir basamaktı.

sunuz?” olmuş ve tüketicilerin hepsi
bu soruya “biliyorum” cevabını vermiştir. Diğer soru “Hiç taze incir tattınız mı?”, sadece % 2'si evet cevabını
vermişlerdir. “Taze incir tüketiyor musunuz?” sorusuna ise % 1’lik bir kısım
evet cevabını vermiştir.
- Bursa Siyahı incirinin kalitesine
o kadar güveniyordum ki, insanlar bu
kaliteyi tadacak, öğrenecek ve bileceklerdi diyen Yavuz Bey, incirin bu
şekilde tanıtılıp beğeni almasından
sonra incir ihracatının arttığını ve ihracatçıların çoğaldığını ifade etmiştir.
2-3 sene öncesine kadar 18 bin
ton ve 42 milyon $ ihracat seviyesine
çıkan rma, 10-12 sene içerisinde ihracatın en az iki katına çıkacağını düşünmektedir.
Firmanın Bursa Bölgesi haricinde diğer bölgelerde de yatırımları bulunmaktadır. Manisa Salihli ve Mersin
Tarsus’ta incir ile ilgili yatırımlar yapmışlardır. Tarsus’taki bahçede beklenen gelişme olmasa da Salihli’deki
yatırımlar rmayı heyecanlandıran sonuçlar vermiştir. Manisa’da incirlerin
10-15 gün gibi bir erkencilik sağlaması ve vejetasyon süresinin uzun olması Bursa Bölgesindeki incir periyodu sona ermişken Manisa’da hala
ürün alınabileceği anlamına gelir. Bu
farklı bölgelere yapılan yatırımların
asıl amacı daha uzun süre ürün
almak ve artan talebi karşılamaktır.

Yavuz Bey, küçük ve erkenci çeşitlerin başlı başına bir pazarı bulunduğunu ifade etmekte ayrıca pazarda bu konuda boşluğun olduğunu belirtmektedir. Bursa Siyahı irilik sebebiyle ve erkenci olmayışından dolayı
bu boşluğu dolduramamaktadır. Bu
sebeple erkenci ve daha küçük meyveli siyah incir çeşitlerinin üretiminin
arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Firmanın en çok ihracat yaptığı ülkeler Almanya ve İngiltere’dir. İngiltere’den sonra en hızlı gelişen pazar
ise Uzakdoğu pazarıdır. Uzakdoğu’ya giden incirin 1/3’ü bu rma tarafından gönderilmektedir. Yavuz
Bey, en büyük sıçramanın Çin pazarına giriş ile beraber olacağını belirtiyor. Çin pazarının kirazda da dikkat ettiği gibi incir ihracatı için de dikkat ettiği en önemli konu Akdeniz Meyve Sineğidir. Yavuz Bey Bursa bölgesinin
Akdeniz meyve sineğinden ari olduğunu ispat eden çalışmalar derleyip
toplayabilirsek Çin pazarına olan ihracat çok daha hızlı olacaktır diye belirtiyor. Çine giden taze incir sevkiyatı
yine uçak ile yapılmakta ancak bu
durum gemi ile sevkiyat yapabilecek
şeklinde gelişebilirse daha ekonomik
olacağını söylüyor. Gemi ile sevkiyat
süresi uçak ile sevkiyata göre daha
uzun olduğundan yola dayanımı sağlamak için hasat sonrası teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğini
düşünmektedirler.

Köyde günlük hazırlanan incirler
uçakla hemen sevk edilirken zamanla köylerden toplanan incir miktarı artmaya başlamış ve böylelikle soğuk
hava depoları gündeme gelmiş. Bu
sebeple soğuk hava depoları ve paketleme tesislerine ihtiyaç duyulmuş.
Artık rma yeterince büyük soğuk
hava depoları ve son teknoloji paketleme tesisleri sahip.
Firma siyah inciri tanıtıp ihracatı
arttırmak amacıyla süpermarketlerde
90’ların başında bir tadım testi gerçekleştirmiştir. İnciri dilimleyip müşterinin beğenisine sunulduktan sonra
3-4 soruluk basit bir anket yapılmıştır.
Sorulardan biri “Kuru inciri biliyor mu11
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kuru incir

KURU
İNCİR’İN
BESİN İÇERİĞİ YOĞUNLUĞU
Ramazan KONAK
Gıda Yüksek Mühend s
Gıda Teknoloj ler Bölümü

“Nutrient-Dense Food (Besin
içeriği yoğun gıdalar)” kavramı en
genel tanımı ile düşük kalori içeriği
ile olumlu sağlık etkilerine sahip vitamin, mineral, aminoasit ve diğer
maddeleri bol miktarda içeren gıdalar şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüz beslenme problemlerinin başında gelen obezite ve dengesiz
beslenme; besin içeriği yoğun gıdalar, süper gıdalar, düşük enerji yoğunluğu gibi pek çok kavramın ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Vücudumuzun ihtiyacı olan
ve sağlıklı yaşantımızın teminatı olan
besin maddelerinden yeterince alır
iken gereksiz kalori
almamızı engellemek için pek çok
kuram ve formül geliştirilmiştir. Bu kuramların temel
amacı besinlerimizi
sıralamak ve besin
yoğunluğu yüksek
olanları daha fazla
tercih etmemizde
rehberlik etmektir. Her gıdanın besin
içeriği yoğunluğu farklılık göstermekte olup sağlıklı beslenmekte en
önemli hedeflerden birisi düşük kalorili gıdaları kullanarak kıymetli
besin maddelerinden yeterince faydalanabilmektir. Bahsedilen hede
tespit etmek amacı ile dünyada pek
çok formül ve bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir. Bu yazımızda, “George
Mateljan Dünya Sağlıklı Gıdalar
Vakfı” tarafından geliştirilen gıdala12
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rın besin iceriği yoğunluğu ölçüm sistemini ve incirin besin yoğunluğunu
inceleyeceğiz. Vakfın metoduna
göre gıda maddesinin bileşenlerinin
her birisi besin yoğunluğuna göre
“iyi”, “çok iyi” ve “mükemmel” şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bir besin
maddesinin kaynağı olan gıdanın
bu sınıflandırmaya girebiliyor olması
sağlığımız için vazgeçilmez olduğunun göstergesidir. Sınıflandırmanın
mantığında her 3 sınıfı temsil eden

besin yoğunluğu katsayısı tespit
edilmiştir. “İyi” için 1.5, “çok iyi” için
3.4 ve “mükemmel” için 7.6 yoğunluk sınır değerleri dikkate alınmıştır.
Örnek ile açıklar isek; Çeyrek ncan
ayçiçeği tohumu yaklaşık 200 kaloridir ve buda 1800 kalorilik bir günlük
diyetin %11’ini temsil etmektedir. Ayçiçeği tohumları herhangi bir besin
maddesinin karşılanması için acaba
“iyi” bir kaynak mıdır? Karar vermek
için 1.5 kriteri kullanılarak besin mad-

delerinin günlük ihtiyacın
%11*1.5=%17’sini karşılayıp karşılamadığına bakılır. Burada kullanılan
günlük ihtiyaç limitleri ise ABD İlaç
ve Gıda Dairesi (FDA)’nın yayınladığı DV (Günlük Değerler)’ler ve Amerika Ulusal Bilimler Akedemisi Tıp
Enstitüsü’nün bildirdiği Diyet Referans Alımları (DRI) kullanılarak George Mateljan Dünya Sağlıklı Gıdalar
Vakfı tarafından WHFoods besin
madde gereksinimi standarttı oluşturulmuştur.
İncirin besin içeriği ve sağlık ilişkisi
hakkında pek çok
veri ve makale vardır. Ancak bunların
pek çoğu ulusal kaynağımız olan “sarılop” incir çeşidine ait
kuru meyvelere ait
verilerden oluşmamaktadır. Bu yazımızda, Ege Bölgesinin dağlık ve ova kesimlerinde yetiştirilmiş “sarılop” çeşidi
kuru incir meyvelerine ait besin bileşenlerine ait veriler ile besin yoğunluğu
testi uygulaması yapılmaktadır. Kullanılan besin içeriği verileri TÜBİTAK
tarafından yürütülen “TURKOMP”
isimli ulusal gıda bileşenleri projesi
sonucunda ve Özen ve
ark(2007)’nin bildirimlerinden elde
edilmiştir. Besin yoğunluğu testi için
“George Mateljan Dünya Sağlıklı Gıdalar Vakfı”nın kullandığı metot uygulanmaktadır.

erozyon
kuru
incir

Çizelge 1. “Sarılop” çeşidi kuru incir meyvelerinin besin yoğunluğu.
Bileşen İsmi
Enerji*
Su*
Kül*
Protein*
Azot*
Yağ*
Karbonhidrat*
Diyet lif**
Glukoz*
Fruktoz*
Tuz*
Demir*
Fosfor*
Kalsiyum*
Magnezyum*
Potasyum**
Sodyum*
Çinko*
*Turkomp
**Özen ve ark. 2007

Birimi
kcal
g
g
g
g
g
g
g
g
g
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Günlük Alınması İncirden Günlük
İncirde
Gereken WHFoods Karşılanma
Bulunan Değer
Standartı
Yüzdesi (%)
303
1800
16,83
20,12
0,59
3,12
50
6,24
0,50
0,60
65
0,92
66,80
225
29,69
12,4
25
35,04
34,47
32,50
20
0,97
18
5,39
34
700
5,29
97
1000
9,70
61
400
15,25
970
3500
12,46
8
1500
0,53
0,24
11
2,18

Çizelge 1 incelendiğinde kuru incire ait besin bileşenleri ve bu bileşenlerin günlük ihtiyaçlarımızı karşılama yüzdeleri görülmektedir. “George Mateljan Dünya Sağlıklı Gıdalar
Vakfı” kuramlarına göre en düşük kalori ile faydalı bileşenlerinden en fazla
yararlanılabilecek gıdalar besin iceriği yoğunluğu açısından incelendiği
bildirilmektedir. Bu çalışmada da çi-

zelge 1 değerlendirildiğinde kuru
incir besin içeriği yoğunluğu açısından potasyum, diyet lif ve enerji kaynağı olarak puanlamada “iyi” değerini aldığı görülmektedir. Yağ ve tuz içeriği yüksek birçok gıdanın listeye dahi
giremediği Dünya Sağlıklı Gıdalar Sıralamasında kuru incirin 3 bileşen açısından “iyi” puan alması incirin sağlıklı ve güvenilir bir meyve olduğunun
göstergesidir. Çizelgeden de anlaşıldığı üzere kuru incir vücudumuza gereksiz kalori yüklemesi yapmadan iyi
kalitede potasyum, diyet lif ve enerji
sağlamaktadır. Bu durum birçok
araştırma ile ispatlanan kalp damar
sistemi üzerine etkisi olan potasyum
için incirin iyi bir kaynak olduğunun
göstergesidir. Aynı şekilde sindirim
sisteminin sağlıklı çalışmasında ve

Besin
Yoğunluğu

Sağlıklı Gıdalar
Sıralaması

1,0
0,4
0,1
1,8
2,9
0,3
0,3
0,6
0,9
1,6
0,0
0,1

İYİ
İYİ
İYİ
-

sindirim sistemi kanserlerinin engellenmesinde etkin rol oynayan diyet lifler açısından da kuru incir kaynak
gösterilmektedir. Günlük ihtiyaç duyulan enerjinin karşılanmasında yeterli bir kaynak olmasına rağmen
yağlı gıdalar gibi gereksiz kalori yüklememesi ise incirin besin sıralamasındaki değerini daha da arttırmaktadır. İncir ve diğer gıdalarda bu tarz sınıflandırmalar beslenme alışkanlıklarına zaman zaman yön vermektedir.
Beslenme alışkanlıklarında her ne
kadar bu yaklaşımlar dikkate alınsa
dahi bazı yağ asitleri, aminoasitler, vitaminler ve mineral maddelerin
esansiyel olanları açısından her gıda
özeldir. Beslenmeniz dengeli, yaşamınız sağlıklı olsun.

KAYNAKLAR
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mikotoksin varlığı

GIDALARDA
MİKOTOKSİN VARLIĞI
ve İNCİRİN DURUMU
Dr. Erdem ÇİÇEK
Gıda Mühend s
Gıda Teknoloj ler Bölümü

Mikotoksinler; bazı gıda ve yemlerde Aspergillus, Penicillium, Alternaria ve Fusarium cinslerine ait küflerin
sekonder metabolizması sonucu oluşan, düşük molekül ağırlıklı, çok çeşitli kimyasal yapıya sahip toksik bileşiklerdir. Mikotoksin üreten küfler doğada her yerde bulunabilmektedirler.
Dolayısı ile gıdalarda küf kontaminasyonu, tarla veya bahçede ya da
hasat, işleme, depolama ve pazarlama aşamalarının herhangi bir yerinde
gerçekleşebilir. Bu nedenle, mikotoksinler, gıda güvenliğinin sağlanması
açısından kontrol altına alınması gereken önemli sorunlardan biridir. Bir-

çok gıdanın yapısı fungal ya da mikrobiyal bozulmalara uygundur. Ancak
meyvelerde yüksek su aktivitesi, yüksek şeker içeriği ve organik asitler sonucu düşük pH değerleri olması, mikrobiyal bozulmalardan ziyade fungal
bozulmaları arttırmaktadır. Meyvelerde toksin üreten küflerin bulunması
tek başına mikotoksin varlığının bir
göstergesi değildir. Çevresel koşullar,
meyvenin türü, çeşidi ve besin içeriği,
meyvenin mikrobiyal yükü ve küf suşu
toksin oluşumunu etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda 300 ila 400 bileşen
mikotoksin olarak tanımlanmasına
rağmen, yalnızca birkaçı meyve ve

AFLATOKSİN:
Aatoksinler; Aspergillus küerinin toksin üreten türleri
Aspergillus avus, A. parasiticus ve A. nomius'un bazı
suşları tarafından üretilmekte ve bu küerin doğada yaygın
olarak bulunmasından dolayı en sık karşılaşılan
mikotoksinlerdir. Aspergillus türleri toprak ve hava
mikroorasında yoğun olarak bulunmakta ve mısır, yer
fıstığı, pamuk çekirdeği, pirinç,antep fıstığı, kahve
çekirdeği, tahıl ürünleri ve meyveler gibi birçok temel tarım
ürününde kontaminasyona neden olabilmektedir.
Aatoksinler doğada en güçlü toksik, kanserojenik,
mutajenik ve teratojenik bileşenlerdendir. Pek çok farklı
aatoksin çeşidi doğadan izole edilmesine rağmen, tarım
ürünlerinde genellikle aatoksin B1 (C 17 H 12 O 6 ), B2
(C 1 7 H 1 4 O 6 ), G1 (C 1 7 H 1 2 O 7 ) ve G2 (C 1 7 H 1 4 O 7 ) tespit
edilmektedir. Aatoksin B1ve B2 UV ışık altında mavi, G1 ve
G2 ise sarı-yeşil renk vermektedir. Konak ve ark. (2017) 166
kuru incir örneği ile yaptıkları çalışmada, UV ışık altında
ayıklanmış incirlerin ya aatoksin içermediğini yada sınır
değerlerin altında aatoksin içerdiğini rapor etmişlerdir.
Aatoksinejik küer çok yaygındır ve birçok koşulda gıda
maddelerinde üreyebilirler ancak sıcak, nemli, subtropikal
ve tropikal iklimlerde yoğun olarak gelişirler. Bu nedenle
incir ve hurma gibi meyveler, yüksek karbonhidrat içeriği ve
ılıman iklimlerde yetişmesinden dolayı aatoksinejik küer
14
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sebzelerde yaygın olarak bulunmaktadır. Meyvelerde çoğunlukla ilişkilendirilen mikotoksinler, aflatoksin, okratoksin A, patulin ve Alternaria tarafından oluşturulan toksinlerdir. Ancak
son yıllarda kuru incirde de bulunabilen fumonisin ve siklopionazik asit
üzerine yapılan çalışmalar artmaktadır. Mikotoksin üreten küflerin gıdalarda bulunması sadece gıda bozulmalarına ve ekonomik kayıplara neden olmamakta, toksin oluşumu gerçekleşmiş ise tüketiciler için önemli sağlık
sorunları meydana gelmektedir.

için ideal meyvelerdir. Bunun yanı sıra kuru üzüm, antep
fıstığı, narenciye, kuru kayısı ve ananas meyvelerinde de
aatoksin kontaminasyonu rapor edilmiştir.

Kuru İncirde karanlık odada uzun dalga boylu (365 nm)
UV (Ultra Viole) ışık altında aatoksin kontrolü
İncir kimyasal yapısın ve küerin osteol boşluğundan
girerek kolonize olma riskinden dolayı, aatoksin
kontaminasyonuna en duyarlı meyve olarak kabul
edilmektedir. Yapılan çalışmalarda, incir meyvesinin ham
halde kontaminasyona dirençli olduğu, ancak olgunlaşma
ve meyvenin yumuşaması ile birlikte bu direncin azaldığı

erozyon
mikotoksin
varlığı

rapor edilmektedir. Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi
(RASFF), AB üyesi bir ülkede ortaya çıkan gıda riskinin
diğer üye devletlere ve komisyona iletilerek risk hakkında
bilgi alışverişini sağlamak amacıyla 1979 yılından beri
uygulanan, yasal dayanağını 178/2002/EC sayılı genel
gıda kanununun oluşturduğu sistemdir.Avrupa Birliği 2012
yılında kuru incir için izin verilen maksimum aatoksin
limitlerini güncelleyerek toplam aatoksin 10 µg/kg ve
aatoksin B1 için ise 6 µg/kg olarak belirlemiştir. Hızlı Alarm
Sistemi’nde bulunan Türkiye kaynaklı bildirimlerde en sık
görülen tehlike grubu mikotoksinler olmuştur. 2009-2016
yılları arasında toplam 993 mikotoksin bildirimi
raporlanmıştır. Bunların %98,05’i kuru meyve ve kuru
yemiş ürün gruplarında tespit edilmiştir. Fındık ürünlerinde,
kuru incir ve incir ürünlerinde aatoksin sıkça görülmüştür.
2009-2014 yılları arasında Türkiye’den AB üye ülkelerine
ihraç edilen kuru incir partilerinde aatoksine kaynaklı 341
adet sınırda red bildirimi alınmıştır. Bu durum, ihracatçı
rmalara ekonomik olarak zarar verirken bir yandan da
Türk kuru incirinin dış pazarda itibar kaybetmesine de
OKRATOKSİN A:
Okratoksin A (OTA), Penicilliumve Aspergillus türleri tarafından üretilen pek çok tarımsal üründe (tahıllar,
kahve, kakao, fındık, üzüm suyu,
şarap, bira, baharatlar, çay) yaygın
olarak bulunan bir mikotoksindir. Tropik ve yarı tropik bölgelerde Aspergillus türleri, daha ılıman bölgelerde ise
Penicillium türleri başlıca üretici konumundadır. Aspergillus section Nigri üyeleri OTA kontaminasyonundan
başlıca sorumlu küflerdir. Aspergillus
section Nigri,siyah aspergilli (siyah
sporlu küfler) olarak bilinmektedir. A.
ochraceus, P.verrucosum ve başta
A.carbonarius olmak üzere siyah aspergilli üyelerinin OTA üreticisi olduğu bilinmektedir. Gıdalarda yaygın
olarak bulunan Aspergillusniger düşük seviyede ve sıklıkta okratoksin A
üretmektedir. OTA (C 20 H 18 O 6 NCl),
kanserojen, nefrotoksik, teratojenik
ve genotoksik özellikler gösterebilir.
Tahıllardan sonra günlük OTA alımını
etkileyebilecek en önemli besinler

neden olmaktadır. Tüm bu risklerin elimine edilmesi adına
incirde düzenli hasat, kısa süreli kurutma ve uygun
depolama koşullarının aatoksin görülme oranını azalttığı
belirtilmektedir.

kuru üzüm, üzüm suyu ve şaraptır.
Ancak hayvanların kontamine yem tüketmesi sonucunda et ürünlerinde
de görülebilir. Meyvelerdeki OTA ile ilgili son zamanlarda yapılan çalışmaların çoğu ağırlıklı olarak üzüm ve
üzüm ürünlerindeki varlığı üzerine olsada, araştırmalar diğer meyvelerde
de OTA varlığını ortaya koymaktadır.
Aspergillus section Nigri üyelerinin
siyah sporlarının güneş ve UV ışığına
karşı dayanıklı olduğundan güneşte
kurutulan meyvelerde hakim orayı
oluşturdukları ve geniş bir sıcaklık
aralığında gelişme gösterdikleri belirtilmiştir. İncirlerin küf orası üzerine
yapılan çalışmalarda kuru incirde
hakim orayı A.niger, A. Flavus, A. parasiticus ve Fusarium küflerinin oluşturduğu tespit edilmiştir. İncirde OTA
üreticisi küflerin hammaddede bulunması potansiyel OTA üretimini işaret etmekte ve bunun sonucu olarak
OTA üzerine yapılan çalışmalar artmaktadır. Son zamanlarda kurutulmuş incirde okratoksin A bulunması-

yeni ve ciddi bir sorun olarak ortaya
çıkmıştır. Avrupa Birliği (AB),
20.12.2006 tarih ve 1881/2006 sayılı
komisyon kararı ile kuru üzüm ve kurutulmuş şarap meyveleri için okratoksin A maksimum seviyesini 10
µg/kg olarak belirlemiştir. Kuru incir
de dâhil olmak üzere diğer kuru
meyve çeşitleri için böyle bir limit
henüz belirlenmemiştir.Ancak Almanya’da kuru incir için 8 ppb
(µg/kg)limiti 2004 yılında tespit edilmiştir. Bu nedenle kuru incirde düzenli OTA kontaminasyon kontrolü yapılacağı düşünülmektedir. 2003 yılında yapılan bir çalışmada, kuru incir işletmelerinde siyah küü olarak ayrılan hurda incirlerin tümünde OTA varlığı tespit edilmiş, yarıya yakın kısmında OTA değeri 8 ppb’nin üzerinde çıkmıştır. Bu sonuç siyah küü incirlerin ayrılması ile OTA riskinin azaltılabileceğini göstermektedir. Ancak
siyah sporlu küflerin incir meyve iç
boşluğunda da gelişmesi bu ayrımı
zorlaştırmaktadır.

İncirde A.Niger kaynaklı Siyah Küf Oluşumu, Elmada Patulin oluşumu ve işleme sonrası tüketilme riski
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mikotoksin varlığı

PATULİN:
Patulin (C7H6O4), Penicillium,
Aspergillus ve Byssochlamys küflerinin toksijenik bazı türleri tarafından üretilmektedir. Patulin üreten
küfler içerisinde en yaygın olarak
rastlanılanı P. expansum'dur. "Mavi
küfçürüklügü" hastalığına neden
olan P. expansum özellikle çürümüs elmalardan izole edilmektedir.
Patulin özelikle elma ve elma ürünlerinde ve seyrek olarak da şeftali,
üzüm, armut, çilek, erik, domates,
portakal ve bunlardan elde edilen
ürünlerde bulunabilmektedir. Patu-

linin hayvanlarda genotoksik, teratojenik ve muhtemel immünotoksik olduğu kanıtlanmıştır. Bütün
meyvede, meyve suyunda, elma
şarabı, elma püresi ve elma sosunda patulin varlığı belirlenmiştir.
Ancak bütün meyvelerde küü
alanlarının yenilmeden atılması
veya kesilmesi nedeniyle, insanların en fazla küü meyvelerden üretilmiş elma suyu ve elma şarabı sonucunda patuline maruz kaldığı bilinmektedir. Ancak bazı çalışmalar
patulinin enfekte (çürümüş) bölge
dışında 10 mm den fazla sağlıklı

doku içine de işleyebildiğini göstermektedir. Enfekte meyvelerde
sadece çürümüş bölgenin uzaklaştırılması tüketicileri korumamaktadır. Patulin incirde genel olarak
sorun yaratmamaktadır. Karaca ve
Nas (2006) yaptıkları çalışmada
sofralık kuru incirlerin, patulin miktarları bakımından, yasal düzenlemeler ile belirlenmiş limit değerleri
göz önüne alındığında, herhangi
bir tehlike içermediği, hurda incirlerde ise yüksek miktarda patulin
bulunduğunu belirtmişlerdir.

Mısırda Fusarium spp. kaynaklı fumonisin oluşumu

FUMONİSİN:
Fumonisinler, Fusariumspp. tarafından üretilen
dünya genelinde çoğunlukla mısır ve mısır ürünlerinde
bulunan mikotoksinlerdir. Çoğunlukla F. verticilloides ve F. proleratum tarafından üretilmektedir. Fumonisinlerin çeşitli hayvan türlerine
karşı nefrotoksik, hepatotoksik ve
bağışıklık sistemini baskılayıcı etkiler gösterdiği saptanmıştır. Uluslararası Kanser Araştırma Enstitüsüne göre fumonisinler, 2B sınıfı kanserojenler içerisine dâhil edilmiştir.
Türkiye’de mısır ve ürünleri için
2008 yılında maksimum fumonisin
B1ve fumonisin B2 toplam limitleri
işlenmemiş mısırda 4000 µg/kg,
mısır unu ve mısır bazlı ürünlerde
1000 µg/kg, mısır bazlıkahvaltılık tahıllar ve çerezlerde 800 µ g/kg,
bebek mamalarında 200 µg/kg olarak tespit edilmiştir.
F. verticilloides incirde önemli
kalite ve ürün kayıplarına neden
olan, meyvenin olgunlaşma meyve
içinin yumuşayıp pembeleşmesi ve
16
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pembe renkli sıvı akması ile ortaya çıkan endosepsisin
(iç çürüklüğü) hastalık etmenidir. İncirde fumonisin ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak kuru incirde fumonisin varlığı üzerine yapılan çalışmalarda, genellikle sınır değerlere yakın ya da limitlerin üstünde toksin varlığı tespit edilmiştir.
Enstitümüzde Kosoglu İ. (2008) tarafından yapılan çalışmada, kuru incirde 200 µg/kg düzeylerinde fumonisin varlığı saptanmış, bu değerler
limitlerin altında olmasına rağmen
kuru incirde fumonisin riskinin olduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde
Güler ve Heperkan (2010), 115 kuru
incir örneği üzerine yaptıkları çalışmada, örneklerin %81,8 inde 100
µg/kg üzerinde fumonisin varlığı tespit edildiğini rapor etmişlerdir. Fumonisin etmeni F. verticilloides genellikle erkek incir ağaçlarından
gelen ilek meyveleri ile taşınmaktadır. Hastalık ve dolayısı ile toksin oluşumunun engellenmesi açısından
sağlıklı ilek kullanımı çok önem kazanmaktadır.

erozyon
mikotoksin
varlığı

SİKLOPİAZONİK ASİT (CPA):
Siklopiazonik asit (C20H20N2O3),
meyve ve sebzelerin doğal mikroflorasında bulunan Penicillium ve Aspergillus küflerinin bazı türleri tarafından üretilen bir mikotoksindir. Genellikle mısır, mısır ürünleri, yer fıstığı ve
domates ürünleri gibi gıdalar ile anılmaktadır. CPA nörotoksijenik ve teratojenik özelliklerinden dolayı potansiyel tehlikeli mikotoksinleri sınıfına
alınmıştır. Siklopiazonik asidin, 1960
yılında ortaya çıkan ve 100.000
kümes hayvanının ölümüyle sonuçlanan “Turkey X” hastalığından, aflatoksinle birlikte sorumlu olduğu sanılmaktadır. Siklopiazonikasitin bazı
ürünlerde aflatoksinle birlikte bulunması bu konuda yapılan çalışmaları
arttırmıştır. 1996 yılında yapılan bir çalışmada incir bahçelerinden izole edilen A. Flavus L suşunun aflatoksin-

den daha sıklıkla CPA ürettiği ve tüm
aflatoksinli örneklerde CPA üremesi
olduğu saptanmıştır. A. Flavustoksin
üretimi üzerine yapılan çalışmalarda
bazı durumlarda aflatoksin ve CPA
oluşumunun eş zamanlı olarak gerçekleştiği, CPA miktarının aflatoksin
miktarından yüksek olduğu olgularında görülebildiği belirtilmiştir. Siklopi azonik asite dair herhangi bir yasal
standart belirlenmemiştir. Ancak
kuru incirde siklopiazonik asit bulunması, sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi getirilebilecek limitler ile ekonomik sorunlara da neden olacaktır.
Bu kapsamda, bu mikotoksin sorununun önüne geçilmeli, mikotoksin
oluşumunu engelleyici, hasat öncesini ve hasat sonrasını kapsayan tedbirler alınmalıdır.
Sonuç olarak bahsedilen tüm mikotoksinler, meyve ve sebzelerde

önemli sorunlara yol açmakta, kuru
ürünlerde yaş meyvelere göre daha
büyük problemler meydana getirmektedir. Genel bir kural olarak, kontaminasyon tarlada veya bahçede
başlamakta, hasat sonrası ürüne ve
küf miktarına bağlı olarak artış göstermektedir. Bahçede meydana
gelen kontaminasyon esas olarak
meteorolojik koşullara bağlıdır.
Hasat sonrası dönemde de mikotoksin varlığı ile ekolojik koşullar arasında ilişki olmasına rağmen bazı tedbirleri almak ile risk büyük oranda
azaltılabilir. Kapalı ve kontrollü kurutma sistemleri, gıdaların kalitesinin korunmasını sağlayacak ve bozulmaların önüne geçebilecek uygun koşul,
nem ve sıcaklıkta depolama alanları
hasat sonrasında fungalüremeyi, dolayısı ile mikotoksin oluşumunu en
aza indirgeyecektir.
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bitki büyüme düzenleyicileri

BİTKİ BÜYÜME
DÜZENLEYİCİLERİ,
FİZYOLOJİK ETKİLERİ VE
İNCİRDE KULLANIMLARI
Mehmet Al KARGICAK
Z raat Yüksek Mühend s
Islah ve Genet k Bölümü

Bitkiler, büyüyüp gelişebilmek için hücreler arası kimyasal iletişime ihtiyaç duyarlar. Bitkilerde bu iletişimi sağlayan temel araç, bilgiyi kimyasal mesaj olarak hücreden hücreye taşıyan bitki büyüme düzenleyici maddelerdir. Genel
anlamda doğal olarak bitkilerde sentezlenen, büyüme ve
buna bağlı diğer zyolojik olayları kontrol eden, meydana
geldiği yerden bitkilerin diğer kısımlarına taşınarak taşındığı bölgelerde de etkin olabilen, çok az konsantrasyonlarda
bile etkisini gösterebilen organik moleküllere hormon (tohormon-bitki büyüme düzenleyicileri) adı verilmektedir (Öktüren ve Sönmez, 2005). Bu maddeler yüksek bitkilerin
(kök, gövde,dal,yaprak, tohum gibi organları, hücre zarları
bulunan ve klorol pigmentleri olan bitkiler) çeşitli organlarından ve bir kısım mantarlardan elde edilmektedirler (Morsünbül vd., 2010). Bitkilerde gerçekleşen zyolojik olayların büyük çoğunluğu Bitki büyüme düzenleyicileri tarafından kontrol edilmektedir. Bitki büyüme düzenleyicileri
doğal ve sentetik olmak üzere iki şekildedir. Doğal hormonlar bitki tarafından sentezlenirken, sentetik hormonlar
kimya endüstrisi tarafından geliştirilen değişik yapıdaki
maddelerdir. Sentetik hormonlar doğal hormonlarla benzer etki göstermekte, bazı durumlarda da daha fazla etkilere sahip olabilmektedir (Algül vd., 2016).
Bitki büyüme düzenleyicilerinin (BBD) önemi ilk kez
1930’lu yıllarda anlaşılmış, bu tarihten itibaren bunların tarımsal ürünlerdeki fonksiyonu araştırılmaya çalışılmıştır.
Bitki zyolojisi konularında yapılan çalışmalar, BBD’nin
bitki büyüme ve gelişmesindeki rollerini ortaya koymuş ve
zamanla bitki bünyesinde sadece büyümeyi teşvik eden
maddelerin değil, aynı zamanda büyümeyi engelleyen
maddelerin de sentezlendiği anlaşılmış oldu. Günümüzde
çimlenmeden hasada ve hasat sonrası muhafazaya kadar
bitkinin büyüme oranını ve gelişmesini etkilemek amacıyla
yaygın olarak kullanılan BBD’lerinin verim üzerine olan etkileri genelde dolaylı yoldan olmaktadır. Bitkilere bu maddelerin dışsal uygulanmasında amaca uygun kimyasalın seçimi, uygun konsantrasyonun ve uygulama zamanının tayini arzulanan tesir için oldukça önemlidir (Kumlay ve Eryiğit,
2011).
Bitki büyüme düzenleyicileri farklı gruplar altında toplanmıştır. Oksin, giberellinler ve sitokininler büyüme teşvik
ediciler, absisik asit (dorminler) engelleyici, etilen ise olgunlaştırıcı olarak gruplandırılmıştır (Algül vd., 2016).
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Oksin
İlk olarak keşfedilen bitki büyüme maddesi oksinlerdir. Indol3-asetik asit (IAA), indol-3-ethanol, indol-3asetaldehit ve indol-3asetonitril doğal olarak sentezlenen oksinler olup, bunların yanısıraindolbutirik asit
(IBA) ve naftalen asetik asit (NAA) sentetik
oksinlerdendir. Oksinler, genel olarak bitkinin her yerinde bulunmalarına rağmen,
özellikle gövde ve kök
uçlarında sentezlenir ve bitki içine transfer edilirler. Bitki
hücre çeperinin mekaniksel özelliklerini değiştirerek hücre
uzamasına neden olurlar (Ökdüren ve Sönmez, 2005). Solunum, protein ve RNA sentezlerini yöneterek hücre büyümesini, mitoz bölünmeyi düzenleyici özelliklere sahip olduklarından hücre bölünmesini etkilerler (Ünsal, 1993). Oksinler yaşa ve türe bağlı olarak genellikle düşük konsantrasyonlarda adventif ve primer kök oluşumunu arttırırlar,
dişi çiçek oluşumunu, tohum çimlenmesini, partenokarpik
meyve oluşumunu ve
oemdeasimilattaşınımını teşvik ederler. Ayrıca etilen sentezini arttırarak çiçeklerde yumurtalıkların gelişimini
düzenlerler. (Ökdüren
ve Sönmez, 2005)Oksinler; bitkisel embriyojenez (embriyo oluşumu), vasküler (damarsal) doku farklılaşması
ve totropizma (uyarıcılara tepki) aktivitelerinde etkili olmaktadırlar
(Morsünbül vd., 2010).

bitki büyüme
erozyon düzenleyicileri

Giberellinler
Gibberellinler, 1926 yılında
Japon araştırıcılar tarafından pirinç
bitkisinde devleşmeye (çok fazla boylanmaya) neden olan Gibberella fujikuroi adlı parazitte keşfedildiği için
adını oradan almıştır.1955 yılında
Brian vd.,tarafından bu madde izole
edilmiş ve gibberellik asit olarak adlandırılmıştır (Morsünbül vd., 2010).
Giberellinler bitkilerde tomurcuklarda, embriyolarda, köklerde, genç

yapraklarda, çiçeklerde, meyvelerde
ve kambiyumlarda fazla miktarda bulunur. Giberellinler içerisinde yalnızca
GA ³ ticari açıdan öneme sahiptir
(Baktır, 2010). Bitkiler üzerindeki en
belirgin etkileri, hücrenin hacimce büyümesi ve sonuçta bölünmesi veya
her iki olayda etkili olmalarıdır. Gibberellinler, verim ve kalitenin artırılmasıyla ilgili değişik zyolojik gelişmelerde önemli etkinliklere sahiptirler.

Sitokininler
Sitokininler hücre bölünmesini başlatan maddelerdir.
Letham, 1964 yılında ilk doğal sitokini mısır tohumlarından
elde ederek "zeatin" adını vermiştir. Çok sayıda tohum veya
meyve ile kök salgı- larında bulunan zeatin, sitokininlerin
en yaygını olmasına rağmen, sitokininleriçersinde en
önemlisi "kinetin" dir. Bu maddenin diğerlerine nazaran
büyük farkı esas itibariyle DNA’dan sentetik olarak elde
edilmiş olması ve büyümeyi özellikle hücre bölünmelerini
teşvik ederek etkilemesidir. Kinetinden başka, benziladenin, benzilaminopurin ve tetrahidropiranilkullanılmaktadır
(Morsünbül vd., 2010). Son yıllarda keşfedilen thidiazuron
da (TDZ) oldukça etkili bir sitokinindir (Baktır, 2010). Genelde genç dokularda bulunurlar. Özellikle kök meristemlerinde sentezlenir ve daha sonra ksilem aracılığıyla bitkinin
yeşil aksamlarına taşınır. Oksinlerin kök oluşumunu teşvik
Absisik Asit (ABA)
Sesquiterpen yapısında bir
madde olan absisik asit, teşvik
edici hormonlar olarak bilinen
oksin, giberellinler ve sitokininlerin
doğal antagonistidir (Kumlay ve
Eryiğit, 2011). ABA bitkilerin her
organında bulunmaktadır. Ancak
en fazla yaprak mezol

Bunların başında tohum ve tomurcuk
dinlenmesinin kırılması, partenokarpik meyve oluşumu, meyve tutumunun ve meyve gelişiminin arttırılması,
genetik bodurluğun ortadan kaldırılması, soğuklama gereksiniminin giderilmesi ve bazı enzimlerin (amilaz)
sentezlenmesi gibi olaylar gelir (Ökdüren ve Sönmez, 2005).

etmelerine karşın, sitokininler sürgün oluşumunu teşvik
ederler. Doku kültürü ortamlarında organ oluşumu ve gelişimine katkıda bulunurlar (Algül vd., 2016).

hücrelerinin stoplazmalarında
sentezlenerek yeşil yapraklarda
bulunur (Baktır, 2010). Köklerde
kloroplast bulunmadığından ABA
köklerde sentezlenmemektedir
(Ökdüren ve Sönmez, 2005). ABA
çoğu bitki türlerinde stomaların
kapanmasını teşvik eder. ABA’nın
RNA ve buna bağlı olarak protein

sentezini yavaşlattığı ve su stresi
altında bulunan bitkilerde CO² ile
birlikte stomaların kapanmasına
sebep olduğu bilinmektedir. ABA
sentezi su yetersizliği ile arttığına
göre, terleme sırasında stomaların
düzenlenmesindeki etkisi kuvvetle
muhtemeldir. Ayrıca, tek yıllık
bitkilerde tohum, iki ve çok yıllık
bitkilerde ise tomurcuk ve yumru
gibi depo organlarında büyümeyi
e n g e l l e r l e r. D a n e d e k i d e p o
proteini üretimini uyarır ve aynı
zamanda tohumların erken
çimlenmesinin engellenmesinden
de sorumludur. Çoğu tohumlarda
dormansinin kırılması danedeki
ABA seviyesinin azaltılmasıyla
ilişkilidir (Kumlay ve Eryiğit, 2011).
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bitki büyüme düzenleyicileri

Etilen
Basit bir hidrokarbon gaz olan etilenin (C 2H4), bir bitki
hormonu olarak benimsenmesi 1960’lı yıllarda
gerçekleşmiştir. Etilen bitkide bulunan gaz halindeki tek
hormondur. Özellikle muz, narenciye, kavun, armut,
domates, ananas, hurma gibi meyvelerin sarartılıp
olgunlaştırılmasında etilen salgılatıcı olarak kullanılır
(Morsünbül vd., 2010).Etilen bitkinin gelişme durumuna
bağlı olarak tüm organlardan sentezlenebilmektedir.
Ancak daha çok stres altındaki olgun ve yaşlanan
dokulardan sentezlenir. Yapraklar ve çiçekler solma ve
dökülme öncesi dönemde en yüksek miktarda etilen
sentezlerler. En az etilen bitkinin kökleri tarafından
sentezlenir (Algül vd., 2016). Etilenin etkisiyle meyvedeki
klorol parçalanır ve meyvenin doğal rengi olan
pigmentlere dönüşür. Olgunlaşma süresince nişasta,
organik asitler veya yağlar (avakado da olduğu gibi)
şekerlere dönüşür. Genelde domates ve muz gibi etli
meyvelerde kullanılmasına rağmen, üzüm ve cevizde de
kullanıldığı görülmüştür. Etilen dökülmeyi sağlayan
enzimlerin faaliyetlerini artırarak ayrılmayı kolaylaştırır,
makineli hasada elverişli hale getirir. Yaprakların
sararmasını ve yaprak, çiçek ve meyve saplarının
kolayca ayrılmasını teşvik eder. Kiraz, ahududu, üzüm ve

dutlarda meyvelerin bağlandığı sapların gevşemesini
sağlar ve dolayısıyla mekanik hasadı kolaylaştırır.
Adventif kök oluşumunu uyarmaktadır. Çiçek açmayı
düzenleyici etkisinden dolayı özellikle bazı süs
bitkilerinde aynı zamanda çiçek oluşumunu sağlamak
amacıyla da etilenden yararlanılmaktadır. Bitkilerdeki
cinsiyetin belirlenmesinde etkili bir faktör olup, özellikle
erkek ve dişi organların aynı bireyde olduğu bitkilerde
cinsiyetin yönlendirilmesinde kullanılır. Etilen yüksek
oranda kullanılması erkek çiçeklerin dökülmesine sebep
olarak dişilerin oluşumunu teşvik eder (Kumlay ve Eryiğit,
2011).

Diğer Hormonlar
Son zamanlarda, brassinosteroidler, jasmonatlar, salicylatlar ve poliaminler,oligosakkarinler gibi, bitki büyümesine ve
gelişmesine, çeşitli boyutlarda etki eden bileşikler de geliştirilmiştir (Morsünbül vd., 2010).
Bitki Büyüme Düzenleyicilerin İncirde Kullanımları
İncirde bitki büyüme düzenleyici
maddelerin etkileriyle ilgili birçok çalışma yapılmış olup, oksin grubu olan IBA
köklendirme çalışmalarında; kök ve sürgün gelişimi, kök ve sürgün kuru madde
ağırlığı, kök ve sürgün oranı, sürgünlerin
hayatta kalma yüzdesi, çelik köklenme
oranı, köklenme derecesi, kök sayısı,
kök uzunluğu, sürgün uzunluğu, yaprak
sayısını arttırmıştır.
İncir çeliklerinde IBA nın köklenme
üzerine Küden vd. (1993)'de farklı çelik
alma zamanları, köklendirme ortamı ve
IBA uygulamalarının incirde çeliklerin
köklenmesi üzerine etkisini araştırmış ve
1000 ppm IBA uygulamasının, incir çeliklerinde köklenme oranı ve kök uzunluğunu arttırdığını belirlemişlerdir. Polat
vd.(2000)’ ıncam serada yaptıkları çalışmada; Sarılop, Bursa Siyahı ve 01.IM.02
incir çeşitlerinin çeliklerine 1000 ppm
İndolbütirik asit (IBA) uygulamışlardır.
Çeliklerin köklenme oranı (%), köklenme
derecesi (0-5), kök sayısı (adet/çelik),
kök uzunluğu (cm/çelik), sürgün uzun-
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luğu (cm/çelik) ve yaprak sayısı
(adet/çelik) belirlenmiştir. Sarılopçesidinin çeliklerinde, öteki iki çeşide göre
daha yüksek bir köklenme oranı meydana gelmiştir. Ayrıca, 1000 ppm indolbütirik asit uygulamasının, kontrol uygulamasına göre daha olumlu sonuçlar verdiği saptanmıştır. Antunes vd. (1996),
sera koşullarında gerçekleştirdikleri çalışmada, 2 yaşındaki danlardan alınan
25 cm uzunluğundaki çeliklere IBA konsantrasyonları (0, 100, 200 ppm) incir çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisini incelemiş, en iyi kök ve sürgün gelişimini
100 ppm IBA uygulanmış çeliklerde olduğunu tespit etmişlerdir. Kai vd.
(1997), yapmış oldukları bir çalışmada
2-3 yapraklı yeşil incir çeliklerine 10004000 ppm IBA uygulaması sonrası %85100 arasında değişen oranda köklenme
elde etmişlerdir. Chalfun vd.(2003), 100
mg/L dozunda IBA uygulamış ve bütün
budama zamanlarında kök ve sürgün
kuru madde ağırlığını arttırdığını bildirmişlerdir.

bitki büyüme
erozyon düzenleyicileri

Etilen grubu olan ethephonun,antosiyanin birikme oranı, protein sentezinde, ethrelin erkencilik ve
toplu olgunlaşma sağladığı, ayrıca incirin doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılmasında bitki büyüme düzenleyici maddelerin kullanımıyla olumlu sonuçlar elde
edilmiştir. Marei ve Gadallah, (1972), ethephonun
incir meyvelerinde protein
sentezi üzerine etkilerini inceledikleri çalışmada, incir
meyvelerine uygulanan ethephon,in-vitro koşullarda
uygulamadan 24 saat
sonra 14C fenilaleninin % 20 arttığını, 2 gün sonra kontrole
göre % 36 artış sağlandığını veethephondan salınan etilen
gazının protein sentezinde aktivite artışına neden olduğu
bulmuşlardır. Puech vd.(1975), incir meyvelerinde ethephonugulaması ile pigment değişimini incelemişlerdir. Mis-

sion incir çeşidine uygulanan, 500 ug/g ethephon ile 8 gün
içinde olgunlaşmayı uyararak rengini yeşilden siyaha dönüştürmüştür. İnceli. (1981), tarafından ethrel (2chloroetyl) phosphonicacid’ in incir meyvelerinde gelişme
ve olgunluğa etkisi üzerine yapılan çalışmada; 250 ve 500
ppm ethrel sarılop incir çeşidinde 24 ve 30 temmuz tarihinde uygulanmış, kontrol meyvelerine göre ani çap artışı ve
renk değişimi meydana gelmiştir. 24 temmuz uygulaması
11 gün, 30 temmuz 250 ppm uygulaması 7, 500 ppm uygulaması 5 gün erkencilik sağlamıştır. Ethrel uygulaması
bir daldaki uç meyveler hariç normal olgunluktaki gibi sırayla değil toplu olgunlaşmasını sağlamıştır. 24 temmuz
250 ve 500 ppm lik doz uygulamasında ölçüm yapılan tüm
meyveler uygulamadan sonraki 10 gün içinde, 30 temmuz
uygulamasında 12 gün içinde olgunlaşmışlardır. Kontrol
meyveleri ise 24 temmuz- 8 eylül tarihleri arasında olgunlaşmıştır. Taze incirde erken ve toplu olgunlaştırma yönünden başarılı sonuçlar elde edilebileceğini tespit etmiştir.
Ayrıca, son yıllarda incirin doku kültürü yöntemleriyle
çoğaltılması üzerinde yapılan bazı çalışmalardan da olumlu sonuçlar alınmıştır (Kumar vd., 1998; Demiralay vd.,
1998; Günver ve Ertan 1998; Nobre ve Romano 1998;
Polat vd., 2000).
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incir’in kara belası
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İncirin
Kara
Belası
Siyah Küf - Sürme Hastalığı

İncir meyvesi, tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi bazen
iklim kaynaklı, bazen böcek ya da mantari hastalık kaynaklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Ağaçtaki doğumundan insanın besin zincirine girene kadar karşılaştığı sorunlar onun
kalitesinin ve pazar değerinin düşmesine neden olur.
İncir diğer meyvelerden farklı olarak dalında doğrudan
kapalı meyve olarak doğup, gelişmektedir. İncirlerin kalitesini bozan ve çürüten küflerin ise, meyvenin içerisinde olması, incirin üretim kademelerinde bozulmuş incirleri
ayıklamayı zorlaştırmakta, dolayısıyla ekonomik kayıplara
neden olmaktadır.
İncir meyvelerinde görülen hastalıklar çürümelere yol
açarak doğrudan kalitenin düşmesine neden olur ki bu da,
önemli ekonomik kayıpların temelidir. Kuru incirin yegâne
üretim fabrikası durumundaki Ege bölgesinde üretimi sekteye uğratan meyve kalite kaybının en önemli nedenlerinin
başında; iç çürüklüğü hastalığı, halk arasında “puu
meyve” denilen oluşuma neden olan siyah çürüklük yani
sürme hastalığı, ayrıca bazı maya ve küflerin neden olduğu akma ve ekşimeler gelmektedir (1).
Çürüklük ve bozulmalara neden olan hastalık etmenlerinin tamamı, incir meyvelerine ya tozlanmayı sağlayan
ilek arısı ile tozlanma (ilekleme) döneminde ya da bazı böcekler aracılığıyla ağaç olum döneminde taşındığı yapılan
araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır (3).
Çürüklük etmenleri içinde en sık rastlanan bilimsel adıAspergillus niger olan mantar; incir meyvelerinde“sürmesiyah küf” olarak adlandırılan ve meyvenin içinin tamamen

siyah toz yığını ile kaplanması sonucu kalite kaybına neden olan, önemli bir hastalık etmenidir. Genellikle meyve
içerisinde oluşan sürme ile bulaşık kuru meyve ele alınıp sıkıldığında siyah bir toz bulutunun meyve gözünden çıkışı
rahatlıkla görülebilir. Gözle görülen bu siyah toz bulutu
mantarın çoğalmasını ve yayılmasını sağlayan spor kitlesidir aslında. Aspergillus sporları havada sıklıkla saptanabilir, kuru havalara oldukça dayanıklıdır ve kolayca yayılma
yeteneğindedir. Siyah tozuma nedeniyle halk dilinde“puu
meyve” olarak da adlandırılan bu kara bela, özellikle hava
sıcaklığının çok yüksek ve kuru geçtiği yıllarda ve bölgelerde yaygın olarak görülmektedir. Hastalık meyve yüzeyinde
oluşmuş ise dışarıdan rahatlıkla ayırd edilebilirken, bulaşma meyve içerisinde gerçekleşmiş ise basınç uygulanması sonucunda dışarı tozuma verdiği gibi, tozuma yapmayan meyveler ancak içerisindeki mürekkebimsi siyah görünümle fark edilebilirler

Sürme hastalığı oluşmuş
meyveler içerisindeki siyah küf yığını

İçerisi siyah küf ile dolu meyveler ve basınç sırasında içerden çıkan siyah küf bulutu
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erozyonkara belası
incir’in

Taban arazilerde eğimli arazilere göre daha yüksek
seyredebilen nem, meyvelerde ekşime, akma ve iç çürüklüğü hastalığına bağlı çürüklüklerin daha yoğun görülmesine neden olabilirken, 2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi
yüksek sıcaklık ve kuraklığın daha şiddetli hissedildiği
yamaç arazilerde ise sürme hastalığının güneş yanıklı
meyve oluşumu ile daha sık görüldüğü gözlenmiştir.
Hastalığın bulaşması meyveler ağaç üzerinde iken
başlayıp, olgunlaşma ilerledikçe zararı da artmaya devam
eder.
Sürme hastalığının etmeni mantar, ilekleme döneminde hastalıkla bulaşık ilek meyvelerinden ilek arısı ile düşük
oranda taşınabildiği gibi en önemli taşıyıcılarının, ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.) ve sirke sinekleri (Drosophila
spp) ile gerçekleştiği bilinmektedir (1,2). İncir meyvelerinin
mantari hastalıklara daha duyarlı oldukları dönem, hastalık
taşıyıcı ekşilik böceklerinin de çok hızlı ve fazla döl verdiği
yani onların da en aktif oldukları, meyve olgunlaşma dönemidir. Kuru ve yüksek sıcaklıkların gerçekleştiği yıllarda, bakımsız, zayıf bahçelerde taşıyıcı böceklerin ve incirin hassas olduğu dönem çakıştığında, “sürme hastalığı” yoğun
olarak görülebilmekte ve bölgemiz üreticisini üzmektedir.

Ekşilik böcekleri ve sirke sinekleri ile
bulaşık ve zarar görmüş meyveler

Sürme hastalığından kaynaklı siyah mürekkep kıvamındaki akıntı gösteren meyveler
İncir meyvelerindeki çürüme ve
bozulmaları önleme ve azaltabilmenin birinci koşulu,diğer hastalıklarda
olduğu gibi hasat öncesi, meyve
olum döneminde alınacak önlemlerin, sürme hastalığının mücadelesinde de çok önemli yer tuttuğu
söylenebilir.
Bu nedenle, ekşilik böcekleri aracılığıyla meyve içerisine taşınan
sürme hastalığı mantarının incir mey-

velerine taşınmasını engellemek, alınabilecek en önemli tedbirlerin başında gelmektedir. İncir meyvesinin
olgunlaşma ve kurutma döneminde
temiz kalması yani hastalıkların bulaşmaması, bahçede ekşilik böcekleri ve sirke sinekleri ile iyi bir savaşımın yapılmasına bağlıdır. Ekşilik böcekleriyle savaşta kullanılabilen, etkili
tek yöntemin çekici yem tuzağı olduğu incir üreticilerine bir araya gelebil-

diğimiz tüm platformlarda belirtilmekte ve ısrarla önerilmektedir. Bu zararlılarla ilaçlı mücadele olanağı yoktur. Ekşilik böcekleriyle ilaçlı mücadele, etkinliğinin az olması ve kısa aralıklarla yapılan hasat periyodundan
dolayı kalıntı problemi riski nedeniyle
incirde önerilmesi mümkün olmayan
ve yasal olmayan bir yöntemdir.
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incir’in kara belası

Ağaç üzerinde akma ve ekşime gösteren meyve görüntüleri
Bu nedenlerle hastalık yoğunluğunu ve yaygınlığını
azaltabilmek adına yapılabilecek diğer önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz;
1- İncir yetiştiriciliğinde sağlıklı ürün elde etmenin en
önemli kuralı yeterli miktarda ve sağlıklı ilek meyveleri
(tozlayıcı) kullanmaktır. Bu nedenle sağlıklı ilek meyvesi
elde etmek için erkek incir ağacındaki kış meyvelerinin
(boğa meyveleri) hasta olanlarını seçip imha etmeli sağlıklı görünenleri erkek incir ağaçlarına tekrar asmak
gereklidir (4),
2- İlekleme bitiminden sonra ağaçta kurumuş ileklerin mutlaka toplatılması,

3- Uygun budama, besleme ve kültürel işlemlerle
sağlıklı, güçlü ağaç gelişiminin sağlanması, kurak geçen
yıllarda ağaçların su stresinden korunması,
4- Üreticilerin karşılaştıkları sorunları, ilgili araştırma
kuruluşu İncir Araştırma Enstitüsü ile kendilerine en yakın
Tarım İl ve ilçe müdürlüklerindeki konu uzmanlarına danışarak çözüme ulaşmalarını sağlamak, önem arz
etmektedir.
Sonuç olarak, insan kontrolü dışında gelişen şartların olumsuz etkilerini en aza indirgeyebilmek için yukarıda bahsedilen öneriler doğrultusunda; incir sektöründeki
tüm paydaşların ortak hareket etmesi, araştırma çalışmalarına ve bilgi paylaşımına devam edilmesi önemlidir.
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Üretici Eline Geçen Reel Taze İncir,
Kuru İncir ve Kestane Fiyatlarındaki Değişim
1. Giriş
Türkiye, taze vekuru incir üretim, iç ve dış ticaretinin yanısıra kestane üretimi ve ticaretinde de önemli bir konuma sahip
bulunmaktadır. Söz konusu üç ürün için Ege Bölgesi ve özellikle Aydın ve İzmir illerinin ilk sıralarda bulunduğu ifade edilebilir. Kurutmalık incir ticaretinde en önemli çeşit Sarılop olmakla birlikte, bu ürün Aydın ve İzmir illerinde yöresel olarak yaygın
bir şekilde iç pazarda da, tüketiciler tarafından, taze olarak da yoğun bir şekilde tercih edildiği ifade edilebilir. Bununla birlikte özellikle Bursa yöresi başta olmak üzere, ülkemizin batı ve güney sahil kuşağında yetiştirilip, iç ve dış pazarlara sunulmakta olan Bursa Siyahı sofralık taze incir çeşidinin de oldukça önemli bir konuma sahip olduğu söylenebilir. Kestane üretimi ve ticaretinde de Türkiye ilk sıralarda bulunmakla birlikte, özellikle kestane üretiminde yine Aydın ili ilk sıralarda bulunmaktadır.
Bu çalışmanın asıl amacı, söz konusu ürünler için, yıllara göre üretici eline geçen reel yatlardaki değişimi ortaya koyabilmektir.

2. Materyal ve Yöntem
Çalışmada öncelikle, 1985-2016 yıllarına ait taze
incir, kuru incir ve kestane cari yatları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) web sitesinden (TÜİK, 2018) elde edilmiştir.
Bu aşamada, cari yatları homojenize edebilmek için,
1982-2004 yılları arasındaki cari yatlardan altı sıfır atılmıştır. İzleyen aşamada, cari yatları, reel hale getirmek
26
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için 2003=100 bazlı Yurt İçi Fiyat Endeksi’nden yararlanılmıştır. Böylelikle, söz konusu ürünlerin reel yatlarındaki gelişim elde edilebilmiştir. Ayrıca, analizde incelenmiş
olan dönemler (yıllar) arasında, bir önceki döneme göre
söz konusu olan oransal (yüzde) değişim de hesaplanmıştır.

erozyon
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ﬁyatları

3. Bulgular
Her üç ürüne ait reel yatların değişimini, daha anlaşılabilir bir şekilde inceleyebilmek için, 1985-2016 yılları arasında, belirli yıllara ait reel yatlar sunulmuştur (Çizelge 1).
Yıllar

Taze incir

Bir önceki döneme
göre değişim (%)*

Kuru incir

Bir önceki döneme
göre değişim (%)*

1985
0,0075
0,0136
1990
0,0100
33,33
0,0220
61.76
1995
0,0128
28,00
0,0231
5.00
7,03
28.57
2000
0,0137
0,0297
-8,03
-43.77
2005
0,0126
0,0167
-7,14
9.58
2010
0,0117
0,0183
-5,98
-3.83
2011
0,0110
0,0176
4,55
-6.25
2012
0,0115
0,0165
-6,96
58.18
2013
0,0107
0,0261
2,80
18.77
2014
0,0110
0,0310
5,45
17.42
2015
0,0116
0,0364
0,00
7.97
2016
0,0116
0,0393
Kaynak: Kendi hesaplamalarımız.
*Bir önceki dönemden kastedilen, çizelgede belirtilmiş olan yıllar için söz konusudur.
Genel olarak değerlendirildiğinde, reel kuru incir ve kestane yatlarının, reel taze incir yatlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Reel taze incir yatlarında, istikrarlı bir gelişim olduğu gözlenirken, reel kuru incir yatlarında, bazı
yıllarda dalgalanmalar olduğu bel i r l e n m i ş t i r. Ö z e l l i k l e 2 0 0 1 2005arası reel kuru incir yatları
incir üretiminde yaşanan verim artı-

şına bağlı arz fazlalığı nedeniyle belirgin bir azalma gösterdiğinden
söz edebiliriz. 2005-2010 arasında
özellikle 2007 yılından sonra dünya
piyasalarını etkileyen ekonomik
krize bağlı olarak kuru incir yatında önemli bir artış gerçekleştiği,
2008 yılından sonra piyasada oluşan yat şokun etkisini atarak 2010
yılında durağan bir seğir izlediği görülmüştür. 2013 yılında özellikle

4. Sonuç ve Öneriler
Taze incir, kuru incir ve kestane üretimi, iç ve dış ticaretinde Türkiye ilk sıralarda bulunmaktadır. Bununla birlikte söz konusu ürünlerin üretiminde İzmir ve özellikle
Aydın ilk sırada yer almaktadır. Söz konusu ürünlerin üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik, üretici
eline geçen yatların maliyetleri karşılamasının yanısıra,
belirli düzeyde de olsa karlılık ve dolayısıyla refah artışını

Kestane

Bir önceki döneme
göre değişim (%)*

0,0118
0,0154
0,0294
0,0181
0,0228
0,0235
0,0268
0,0235
0,0278
0,0323
0,0296
0,0308

30.51
90.91
-38.44
25.97
3.07
14.04
-12.31
18.30
16.19
-8.36
4.05

dünya kuru incir talebindeki artış,
Türkiye’nin incir ihracatına olumlu
etki yaratmış olup, reel yatları
%58,18 oranında yükseltmiştir.
2013-2016 yılları arasında, yine istikrarlı bir artışın olduğu ifade edilebilir. Genel olarak son otuz yıl değerlendirildiğinde, değişen yatlara bağlı olarak üretici geliri dalgalanmaktadır.

da sağlaması faydalı olacaktır. Bu sebeple, bu ürünlere
verilmekte olan desteklemelere devam edilmesi önerilmekle birlikte, yöresel olarak söz konusu olabilecek iklimsel, coğra ve ticari motivasyon araçlarının da mümkün
olduğunca karşılanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. İzleyen çalışmalarda, üretici yatlarının yanısıra, bu
ürünlerin arz zincirinde yer alan unsurlar arasındaki yat
geçişlerinin de incelenmesi faydalı olabilecektir.
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1.Giriş
Ülkemiz, coğra konumu nedeni ile gerek toprak yapısı ve gerekse iklimi ile biyolojik çeşitlilik bakımından
önemli bir potansiyele sahiptir. Kestane de Anadolu’da
pek çok bölgede doğal yayılım göstermiş ve ağırlıklı olarak Ege Bölgesi, Karadeniz ve Marmara Bölgelerde ekonomik manada yetiştiriciliği yaygınlaşmıştır. Ege Bölgesinde, Aydın ve İzmir’de, Büyük Menderes ve Küçük Menderes havzaları arasında kalan dağlık alanlarda ve Beydağ’ı eteklerinde kapama meyve bahçesi şeklinde yetiştiriciliği yaygınlaşmıştır. Aydın ili sınırlarında Aydın Dağlarında İncirliova ilçesinden Buharkent ilçesine kadar 700 m ile
1300 m yüksekliklerde, özellikle kuzey yamaçlarda yetiştiricilik yapılmaktadır(Resim 1, Resim 2). Son yıllarda iç ve
dış pazarda çerezlik olarak (Resim 5 ve 6), kestane şekeri
ve glütensiz beslenme gibi nedenlerle yatı hızla artmakta
ve üreticiler tarafından yeni kestane bahçeleri hızla artmaktadır.
Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.), yurdumuzda Marmara ve Kuzey Anadolu’da özellikle yapraklı türlerle (meşe, gürgen, kayın, ıhlamur vb.) karışık olarak yetişir
(Resim 7). Ege (Ovacık, Ödemiş, Simav vb.) ve Akdeniz
bölgesinde (Antalya-İbradı, Alanya ve Selge), Isparta
(Ayazma, Sütçüler-Kasımlar) lokal olarak tabii yayılışı bulunmakla birlikte daha çok kültürü yapılmaktadır. Ayrıca
Hatay’da ve Diyarbakır’da lokal bölgelerde mevcuttur. Saf
olarak çok az olmakla birlikte genellikle birçok türle karışık
yayılmıştı (soylu ve ark. 2004).
Kestane bitkiler aleminde sınıflandırılacak olursa;
Bölüm: Spermatophyta (Tohumlu bitkiler), Alt bölüm: Angiospermae (Kapalı tohumlu bitkiler), Sınıf: Dicotyledoneae (Çift çenekli bitkiler) Takım: Fagales, Familya: Fagaceae (Kayıngiller), Cins: Castanea, Tür: Castanea sativa (Avrupa), C.mollissima (Çin), C.crenata (Japon), C.dentata
(Amerika), C.seguinii, C.davidii, C.pumila, C.ashei, C.alnifolia, C.oridana, C.pauscipina, C.ozarkensis, C.henryi
türleri bilinen ve yaygın yetiştirilenlerdir. Bu familya içerisinde meşe (Quercus sp.) ve kayın (Fagus sp.)’lar ile birlikte kestane de yer alır.
Kestane, meyveleri yanında değerli bir ağaç olarak
kabul edilmekte ve kerestesi, çiçekleri, yaprağı ekonomik
olarak değerlendirilmektedir. Kerestesi mobilya üretiminde olduğu kadar, özellikle Ülkemizde Karadeniz bölgesin28
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de, çürümeye karşı dayanıklı olduğu için tekne yapımında
yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bunun yanında kestane balı
da severek kullanılmaktadır. Kestane, diğer sert kabuklu
meyve türlerine göre daha az yağ içermekle beraber,
insan vücudu için gerekli olan yağ asitlerinden özellikle linoleik asit bakımından zengin bir kaynaktır.Kestane çok
eski zamanlardan beri, insan beslenmesinde önemli bir
protein ve karbonhidrat kaynağı olmuştur. Bu nedenle
hem tok tutucu, besleyici, hem de iyi bir enerji kaynağıdır
(Soylu ve ark 2004).
Genel olarak karbonhidrat (şeker ve nişasta), az miktarda protein, yağ ve lif içermektedir. 100 g iç kestanede
% 54 su, %39,28 karbonhidrat, 176 kcal enerji, %6,6 lif,
%1,1 protein ve %0,94 kül bulunmaktadır. Aynı zamanda,
kestaneler A vitamini 24 RE, C vitamini 37,4 mg ve B
grubu (Thiamin, Ribolavin, ve Niacin) vitaminler bol miktarda bulunur. Bazı mineral maddeleri Ca 25 mg, P 130
mg, Fe 0,93 mg, Na 2 mg, K 486 mg içermektedir
(www.turkomp.gov.tr).
Kestane yetiştiriciliğinin önemli bir katkısı da kestane
balıdır. Kestane balı pek çok özellik yönünden diğer çiçek
ballarından daha üstündür. Toplam polifenol, avanoid,
tannen miktarı, antioksidan değeri, antimikrobiyal değeri,anti-inflamatuar değeri, anti-tumoral değerikestane ballarında 3-4 kat daha fazladır (Kolaylı,2017).

2. Üretim ve Ekonomiye Katkısı
Türkiye kestane üretimi 2016 yılında 64.750 bin
tondur. Bunun % 34’ü Aydın’dan karşılanmakta ve birinci
sırada yer almaktadır. Aydın’ı sırasıyla İzmir, Kastamonu,
Sinop, Bartın, Manisa, Bursa, Balıkesir, Denizli ve Kütahya
illerinin izlediği görülmektedir (Çizelge 1). Türkiye’de kestane denilince kestane şekeri sanayisinin yaygınlaşması,
buradan iç ve dış pazara gönderilmesi nedeni ile daha
çok Bursa ön plana çıkmıştır. Aydın’da en fazla üretimin yapıldığı bölgeler Nazilli, Köşk, Sultanhisar ve Efeler ilçesi
yer almaktadır. Aydın ile birlikte İzmir’de kestane bahçeleri
Marmara ve Karadeniz bölgelerinden farklı olarak kapama ve düzenli bahçe şeklinde yaygınlaşmıştır.
Resim 1. Aydın Sultanhisar Uzunlar köyü kestane alanları
Resim 2. Aydın Nazilli Yaylapınar köyü kapama kestane
bahçesi
Resim 3. Büyük kestane ağaçları
Resim 4. Hasada yakın dönemde iki yumak ve arka planda sürgün ucunda çiçek tomurcukları

kestane
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Şekil 5. Tavada kestane kebabı yapımı
Şekil 6. Közleme için çizilmiş (Kemer aşısı) kestane meyveleri
Ülke ekonomisine katkısı yönünden bakıldığında
hem üreticilere, hem de ülke ekonomisine önemli katkı
vermektedir. Aydın’da 2017 yılında kestane 14 ila 16
TL/kg olarak toptan değer bulmuştur. Katma değeri yüksek olan kestane unu, şekerleme gibi ürünlerde daha yüksek değerde satılsa da sadece çiftçiden çıktığı yatla he-

saplandığında 64.750 ton x 15 TL/kg = 971 milyon TL milli
ekonomiye katkı vermektedir. Bu rakamın %43’ü ise Aydın
üreticileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Kestane sevilerek tüketildiğinden çoğunlukla iç pazarda değerlendirilmektedir. Türkiye kestane üretiminin büyük bir bölümünü
şekerleme sanayiinde kullanmakla birlikte hiç de küçümsenmeyecek miktarda kabuklu ve kabuksuz kestane ihracatı da yapmaktadır. Yaklaşık 21 milyon dolar değerinde
7-8 bin ton kestane ihraçtı yapmaktadır (EİB, 2016).

Res m 1. Aydın Sultanh sar Uzunlar köyü kestane alanları

Res m 2. Aydın Naz ll Yaylapınar köyü kapama kestane
bahçes

Res m 3. Büyük kestane ağaçları

Res m 4. Hasada yakın dönemde k yumak ve arka planda
sürgün ucunda ç çek tomurcukları

Şek l 5. Tavada kestane kebabı yapımı

Şek l 6. Közleme ç n ç z lm ş (Kemer aşısı) kestane
meyveler

Dünyada kestane üreticisi ülkeler, Çin, Türkiye, Kore, Çizelge 1. Türkiye Kestane Üretim Miktarı (ton) (TÜİK, 2016)
İtalya, Yunanistan ve Japonyadır (Çizelge, 2). Dünyada 530
İller
Ağaç sayısı (ad)
Üretim Miktarı
bin 309 ha alanda 2 milyon 51 bin ton ürün elde edilmekteAydın
630.000
22.000
dir. Bu anlamda, üretim miktarı açısından dünyada ikinci sıİzmir
343.000
11.000
rada olan ülkemiz 2016 yılında 64 bin 750 ton kestane ile
Kastamonu
162.000
7.000
dünya üretiminin yaklaşık % 3’ünü karşılamaktadır (Şekil 1).
Sinop
152.000
4.500
Ülkemizde 1 milyon 991 bin adet meyve veren yaşta, 362
Bartın
85.000
3.000
bin adet ise meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 2
Diğer
17.250
milyon 353 bin 406 adet kestane ağacı bulunmaktadır
Toplam
2.000.000
64.750
(FAO, 2014; TUİK, 2016).
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Şekil 1. Türkiye Kestane Üretimi ve
İllere Göre Oranları

D ğer
27%

Bartın
4%
S nop
7%
Kastamonu
11%

Aydın
34%

İzm r
17%

Çizelge 2. Dünya Kestane Üreticisi Ülkelerin Kestane Üretim Alanları,
Üretim Miktarları ve Verimi (FAO, 2014)
Ülkeler
Çin
Türkiye
Kore
İtalya
Yunanistan
Japonya
Diğer
Dünya

Üretim Alanı(ha)
297.000
11.116
33.000
21.500
8.200
20.200
103.206
494.306

Üretim Miktar(ton)
1.683.815
56.551
51.959
28.440
21.400
18.465
146.195
2.006.825

Verim(kg/ha)
5.669
5.087
1.575
1.323
2.610
914
1.390
2.503

3.Bahçe Yönetimi
3.1. Bahçe Tesisi
Günümüzde kestane bahçesi tesisi yapılırken ya doğada kendiliğinden yetişmiş ağaçların aşılanması ya da
aşılı danlar kullanılır. Üretici kestane bahçesi kurmaya
karar verdiğinde, uzun yıllar iklim değerlerini iyi incelemeli, bu konuda uzmanından destek almalı, ayrıca toprak analizi yaptırmalıdır. Kestanenin doğal olarak yetiştiği
alanların derin, geçirgen, asitik ve serin topraklar olduğu
görülmektedir. Ağır killi taban suyu olan taban araziler
kestane yetiştiriciliği için uygun değildir. Ilıman iklim
meyve türlerinden olan kestane, nemli ve ılıman alanları
sever. Kışın yaprağını döker ve dinlenmeye girer. Kış dinlenme döneminde -35 °C sıcaklığa kadar dayandığı bilinmektedir. Kışın ve özellikle sonbaharda erken dönemde ve hızlı sıcaklık düşmesi gövde ve dallarda don çatlakları oluşturur. İlkbahar donlarından genellikle zarar
görmez. Yazın sıcaklığın sürekli fazla yükselmesi, hem
meyvelerde büzüşmeye hem de hatalı budama yapılmış
ağaç dallarında güneş yanıklıklarına neden olur.
Meyvelerin gelişmesi ve olgunlaşması için, uzun bir
gelişme periyoduna ihtiyaç duyar. Bu süre, çiçeklenmeden meyve olgunlaşmasına kadar 150-170 gündür.
Meyve olgunlaşmasına kadar olan bu sürede 20003000°C’lik sıcaklık toplamına ihtiyaç duyar. Kestane,
Bursa’da deniz seviyesinden 500-600 m yüksekliğe
kadar olan yerlerde kaliteli meyve verirken, Aydın koşullarında 700 m ile 1350 m yüksekliklerde kaliteli meyve vermektedir. Anadolu kestanesinin kış dinlenme ihtiyacı oldukça azdır. Kestane yetiştiriciliğini sınırlandıran önemli
faktörlerden biri de yıllık yağıştır. Ülkemizde kestane yetiştirilen bölgelerde rakım farkı olsa da yıllık yağış 1000
mm olan bölgelerde yoğunlaşmanın olduğu görülür.
Aydın ve ilçelerinde kestane yetişen alanların 750 mm ve
daha yüksek yağış aldığı ve kuzey yamaçlarda daha verimli olduğu görülmektedir.
Bahçe tesisinde kestane ağaçları arasında dikim mesafeleri 7 m, 8 m hatta 10 m olacak şekilde uygulanabilir.
Bu daha çok arazinin meyil durumu, anaç ve çeşide
bağlı olarak değişebilir. Genel olarak kestane yetiştiriciliğinde dekarda 16-20 ağaç yeterlidir (Resim 13). Geniş
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aralık bırakılması durumunda kestane ağaçlarının taç
çapları 20 m’ye kadar varabilmektedir(Resim 3).
Kestane dikimi yapılacak alanlarda önceden derin
sürüm yapılır ve toprak analizi sonuçlarına bağlı olarak
dekara 3-5 ton olacak şekilde yanmış ahır gübresi verilir.
Fidan dikilecek yerler önceden işaretlenir. Fidan çukurları (40 cm x 50 cm) dikimden 10-15 gün önceden açılır. Dikimi yapılacak danların kök ve taç budaması yapılır.
Fidan çukurları 2-3 kürek yanmış ahır gübresi ve 150-200
g kompoze gübre üst kısım toprakla karıştırılarak dikim
çukuruna konur. Dikimi yapılan danlara hemen can
suyu verilir ve hereğe bağlanır. Kestane alanları genellikle soğuk bölgeler olduğundan bahçe tesisi şubatın ikinci
yarısı ve mart ayında yapılır.
3.2. Döllenme ve Meyve Tutumu;
İyi bir meyve tutumu için bahçe tesisinde çiçeklenme zamanı birbirine uyan en az 2 çeşit kullanılmalı,tozlayıcı ve ana çeşit dengeli bir şekilde dağıtılmalıdır. Genel
olarak ya 3 sırada bir tozlayıcı çeşit bulundurulmalı ya da
tozlayıcı çeşit kaliteli değil ise çiçeklenme döneminde
hakim rüzgar tarafına dekarda 1 ağaç olacak şekilde tozlayıcı dikilmelidir. Kestane rüzgarla ve kısmen de böceklerle tozlanmaktadır. Kestanelerde çiçeklenme genellikle
mayıs-haziran aylarında olmaktadır. Çiçeklenmenin
erken veya geç başlamasına nisan ve mayıs ayı sıcaklıkları etkili olmaktadır. Kestane ağacı monoik, yani aynı
ağaç ve bir yaşlı sürgün üzerinde farklı yerlerde, bazen
de birlikte dişi ve erkek çiçekler bulunur. Kendine uyuşmaz ve kısırdır. Dikogami olduğundan yani dişi çiçekler
farklı zamanda çiçek açtığından yabancı tozlanır.
Erkek Çiçekler; sürgünlerin alt, orta ve üst kısımlarında, yaprak koltuklarında oluşur. Erkek çiçekler, uzun ve silindirik bir çiçek ekseni üzerinde, spiral şekilde dizilir. Birçok erkek çiçeğin bir araya gelmesiyle oluşan bu yapıya
püskül, kedi kuyruğu, kedicik gibi isimler verilir. Kestanelerde 2 tip çiçek püskülü bulunur. Birincisi saf çiçek püskülleri; sadece erkek çiçekler yer alır. İkincisinde, karışık
püsküller; hem erkek hem de dişi çiçekler bulunur.

erozyon
kestane

Dişi Çiçekler bağımsız olarak
ikili, üçlü kümeler halinde bulunur.
Karışık püsküller üzerinde bir veya
birkaç çiçek kümesi yer alabilir. Dişi
çiçek kümelerinin çevresi, primer ve
sekonder brakte yapraklardan oluşan bir kapsül tarafından çevrilmiştir. Bu kapsül büyüyerek, dikenli yumakları (Resim 4) (kirpi veya cupula) oluşturur. Her dişi çiçekte 6 adet
dişi organ bulunur (Türemiş, 2017).
3.3. Çeşit ve Anaç
Kestane yetiştiriciliğinde en
önemli sorun standart, anaç, tozlayıcı ve çeşitlerin bölgelere göre belirlenememiş olmayışıdır. Her bölgede yöresel olarak yetiştiriciliği yapılan çeşit veya tipler bulunmaktadır. Sarı aşı, Işıklar, Kara Aşı, Şekerci, Hüseyin Ali, Kemer Aşısı (Resim
5 ve 6) gibi yöresel olmaktan öteye
gidememiş, yetiştiği bölgeye adapte olmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Anadolu kestanelerinin de
içinde bulunduğu Castanea sativa
Mill. türü Akdeniz havzasının yerli bir
türüdür. Kestanenin Anadolu’da
çok eski zamanlardan beri kültürünün yapılması sebebiyle, bu uzun
zaman süreci içerisinde meyve kalitesi ve ağaç özellikleri yönünden
pek çok kestane tipi oluşmuştur.
Zengin genetik çeşitliliğin, ıslah
programlarının vazgeçilmezi olması, genetik kaynaklarımızın yok olmasının önlenmesi, yeni çeşitleringeliştirilmesinde, özellikle yerel çeşitler kullanılması, tescil edilen çeşitlerin pek çoğu ülkemizin genetik
kaynaklarından gelmesi nedenlerinden dolayı yöresel çeşitlerin tescil edilmesi çok önemli olduğunu
ifade etmiştir. (Ertan 2017)
Orman (2017), Ülkemizde kestanede ilk çeşit geliştirme amaçlı
ıslah çalışmalarının Marmara Bölgesi Kestanelerinin Seleksiyonu
adlı çalışmayla 1975 yılında Yalova
ABKMAEM başladığını (Ayfer ve
Soylu,1977), seçilen 24 adet genotiple 1981 yılında kurulan çeşit mukayese bahçesinden ilk sonuçlar
elde edildiğini, 1990 yılında 11 kestane çeşidi tescil edildiğini ve bu denemenin 1994 yılında (Soylu ve
ark.,1994) sonlandırıldığını belirtmiştir. Bazı önemli ve yaygın olarak
kullanılan kestane çeşitleri; Erkenci-

ler; Kara Mehmet (62304), Hacı İbiş
(62305) ve Firdola(62309), Hamur
yapımına uygun çeşitler; Mahmutmolla (51112) ve Hacıömer
(52214); İri çeşitler, Sarı Aşlama
(51111), Osmanoğlu (51101) ve Ayı
Tabanı (52112) olarak ifade edilmektedir. Küçük ve ark (2017) Kestane Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası, Tanımlanması ve
Değerlendirme projesi kapsamında
Anadolu’dan selekte edile 23 genotipin ETAEM’de muhafazaya alındığını, ayrıca Kaz Dağları In Situ Muhafaza Alanlarında Kestane Popülasyonlarının Karakterizasyonu projesi ile Beydağı Kestane Hastalık ve
Zararlılarla Mücadele projesinin yürütüldüğünü belirtmektedir. Macit
(2017), Kestane Genetik Kaynakların Muhafazası projesi kapsamında
Karadeniz bölgesinden selekte edilen, diğer bölgelerden ve yurt dışından getirilen çeşit ve tiplerle 32 genotipin proje kapsamında değerlendirildiğini, genotipler arasında
hasat dönemleri arasında yaklaşık
1 ay fark olduğunu, bazı çeşit adaylarının 2 ve 3. yıllarda meyve vermeye başlamasına rağmen bazı genotiplerin de 7. yılda meyve vermeye
başladığını belirtmektedir. Ayrıca
verim değerlendirmelerinin devam
ettiği projede, A-25 genotipinin
bodur, meyve kalitesi yüksek, tadı
iyi; A-100 genotipinin ise meyve kalitesi yüksek, daha verimli olduğunu
belirtmektedir.
Ülkemizde kestane konusunda
pek çok çalışma yapılmakta, koordinasyon ve birlikte hareket edememe sorunu olduğu görülmektedir.
Ülkesel bazda hem genetik kaynakların birleştirilmesi, hem çeşit, anaç,
tozlayıcı ve bahçe yönetimi konularında uygun olan bölgelerde performans belirleme projelerinin başlatılması gereklidir.
Uygun koşullarda iyi bakımlı
kestane bahçelerinden 3 yaşından
itibaren meyve alınmaya başlanmakta ve ekonomik verim 10 yıldan
sonra alınmakta, tam verimli bahçelerden 400-500 kg/da pazara sunulacak meyve alınabilmektedir.
Büyük yabani kestanelerin aşılanması halinde bir ağaçtan 150 kg
meyve alınabilmektedir. Kestane yetiştiriciliğinde anaç seçimi ve toprak

yapısına bağlı olarak çeşit kadar
önemlidir. Anadolu kestanesi kansere karşı hassas olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Çin, Japon çeşitleri yada bunların kanlarını taşıyan
genotiplerin ülkemizde denemesi
ve üreticilere hızlıca aktarılması gerekmektedir. Kestane kanserine kısmen dayanıklı olarak bilinen Maraval-74 ve Marigoule-15 çeşitleri
Fransa’dan 1994 yılında Yalova
ABKMAEM’ne getirilmiş ve damızlıkları kurumuştur (Orman, 2017).
Ancak bu çeşitlerin yada bu çeşit
kanı taşıyan genotiplerin anaç olarak kullanılması yaygınlaşamamıştır. Bütün bu çalışmalara rağmen
bütün özelliklerin üzerinde birleştiği
üreticilerin her zaman tercih ettiği çeşitler üreticilerle buluşturulamadığı
ifade edilmektedir (Ertan, 2017).
Türkiye kestane yetiştiriciliğinde en önemli konunun aşıların yaşama oranında büyük farklılıkların olması, anaçların genellikle kansere
yakalanması ve hastalığa hassas olmaları nedeniyle kansere dayanıklı
çeşit, kök çürüklüğüne dayanıklı
anaç ihtiyacı olduğu Serdar (2017)
tarafından vurgulanmaktadır. Aynı
araştırıcı bazı yabancı çeşitlerin
hem iri meyveli hem de dayanıklı
Bouch de Betizac (16 g/ad meyve,
diğer çeşitler 8-10 g), Maraval ve
Marsol çeşitlerinin ithalinin gerekli
olduğunu ve bu konularda çalışmaların hızla devam ettirilmesi gerektiğini tavsiye etmektedir.
Aydın Nazilli bölgesinden selekte edilen 4 adet (N-2-5, N-3-4, N7-3 ve N-23-1) çeşit adayı 2015 yılında ileri gözlem bahçesine alınmış
ve ileriki yıllarda tescil başvurusunun yapılacağı belirtilmektedir
(Ertan, 2017). Aydın Kestanesi,
24.11.2011 tarihli ve 28122 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan kararla coğra işareti alınmıştır.
Kestane yabanilerinin çevirme
aşılamalarında ve danlık aşılarında
anaç yapraklanmaya başladıktan
sonra ters t aşısı yapılması önerilmektedir. Bu aşıda başarı 57-99 %,
aşı sürgünü uzunluğu: 13-18 cm.
olarak bulunmuştur(Serdar, 2017).
Yabani ağaçların çevirme aşılamalarında genelllikle gelişme periyodu
başlangıcında kalem aşıları yapılmaktadır.
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kestane

Res m 7. Aydın Efeler lçes Eğr kavak köyünde meşel k
ç nde doğal yet şen yaban kestaneler

Res m 8. Yaşlı kestane ağaçları , budama sırasında hatalı
kes m sonucu kabuğu soyulmuş.

Res m9. Aydın dağlarında mey ll alanlarda kestane bahçes

Res m 10. Kestane ağacı doğal taç yapısı

3.4. Budama
Kestane 25-30 m kadar boylanabilen kuvvetli gelişen
bir meyve türüdür. Taç, ana gövde üzerinde kademeli
gelişen ana dallardan oluşur. Kestane ağaçları için en
uygun terbiye sistemi kendi doğal büyümelerine en yakın
şekil olan Doruk Dallı budama sistemidir. Bu sistemde
genç kestane ağaçları veya dikim sırasında iyi gelişmiş
dan 70 cm yükseklikten kesilir. Dikimden sonraki yıl 3-4
yan dal ve bir de doruk olacak şekilde dal bırakılarak
diğer dallar ve küçük sürgünler temizlenir. Diğerlerinin
gelişmesine izin verilir. Özellikle kestane yetiştiriciliği için
sıcak bölge Ege bölgesinde doruk dalın güneş
yanıklıklarını önleme ve taç içinde mikro klima
oluşturulması için çok önemlidir. İleriki yıllarda ağaç tacı
tamamen kapanacak şekilde yarım küre (Resim 10) şekil
alması için dengeli ana dal ve ikincil yan dallar
oluşturulmalıdır.Kestane ağcı kendi haline bırakıldığında
pramit şeklini almakta, çok yüksek taç oluşturmaktadır.
Budamada dallar ağacın 4 yönünü kapsayacak şekilde,
kuvvetli dallar arasından seçilmesi, dallar birbirine çok
yakın yerlerden veya aynı noktadan çıkmamasıdır.
Gövde ile yan dallar arasında 50-70 derecelik bir açı
bulunmalıdır.
Verim döneminde kestane ağaçlarında budama çatı
esas olarak ortaya çıktığından, sıkışık, birbirinin aleyhine
gelişen dallar çıkarılır, çok kuvvetli taç yapan kestane
ağaçları budama sisteminin devamı ve tekniğe uygun
şekilde budama yapılır. Düzenli budama yapılmaz ise
ağaç taç içi boşalır, ışık alamayan bölgelerde dallar
kurumaya başlar (Resim 9) meyve tomurcukları sadece
ışık alan bölgelerde, dış cephede oluşur (Resim 10).
32
İNCİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Kuvvetli gelişen sürgünlerin tepesi kesilebilir, boşluğu
dolduracak obur dallardan uygun sayıda bırakılarak
diğerleri çıkarılır. Kestanede çiçek tomurcukları yıllık
sürgünlerin uçlarında olduğundan normal gelişen
sürgünlerin tepesi kesilmez.
Kestane çok uzun ömürlü tür olduğundan 25-30
yılda bir gençleştirme budaması yapılabilir. Büyük dal
kesimlerinde dikkatli davranılmalı, gerekirse 2-3 yılda
tamamlanmalı, kesimlerde kabuk soyulmamasına dikkat
edilmelidir (Resim 8).
3.5. Sulama ve Gübreleme
Tüm bitkilerde olduğu gibi kestanelerde de, bitkinin
gelişiminin sağlıklı olması, verimin yüksek ve meyve kalitesinin iyi olması için doğru bir bitki beslemenin yapılması
gerekmektedir. Bunun için de, uygun zamanda toprak ve
gerektiğinde yaprak analizlerinin yapılarak bitkinin ihtiyacı doğrultusunda ve uygun zamanda gübrelemenin yapılması gerekmektedir.
Ancak kestane üreticileri ile yapılan görüşmelerde ve
gözlemlerde, üreticilerin bu konuda yeterince ilgili olmadıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra, kestanelerde bitki
besleme ve sulama ile ilgili bilimsel çalışmaların çok az olduğu, yaprak ve toprak analizleri doğrultusunda uygun
gübreleme programlarının yapılması konusunda bilimsel
çalışmaların arttırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kestane Aydın bölgesinde yağışın 750 mm ve yukarı olduğu
650-1350 m rakımlarda yetiştirilmektedir. Özellikle Nazilli
bölgesinde güney yamaçlarda yapılan yetiştiricilikte sulama zorunlu olarak yapılmaktadır. Kestane doğal ekolojisinde sulama yapılmadan yetiştirilmektedir.
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Kestaneler genellikle meyilli
alanlarda yetiştiğinden, meyilli
olan yerlerde teras yapmak yağışların toprak yüzeyinden akıp gitmesini önleyerek, toprağa işlemesini
sağlar, toprak ve su erozyonunu
önler. Toprak neminin korunmasında en etkili yöntemlerden bir diğeri
ise malçlamadır. İyi bir malç uygulanması kolay, ucuz, yağışların toprağa işlemesini kolaylaştırıp,
nemin uçmasını önleyici, toprak sıcaklığını ayarlayıcı ve yabancı otların gelişimini engelleyici nitelikte olmalıdır. Saman vb. maddelerle
malçlama yapmak pahalı olacağından, doğada kendiliğinden bulunan ot vb. materyale yönelmek
gerekecektir. Kestanelerin bu yönden şanslı bir durumu da bulunmaktadır. Çünkü hasattan sonra dikenli yumakların ağaçların altında
bırakılmaları kısmen de olsa malçlama görevini yapacaktır. Fransa
ve İtalya’da Marrone grubuna
giren kestanelikler, yazın kurak günlerinde sulanmakta ve toprağın nemini koruyabilmesi için de ağaçların çevresine halka şeklinde çukurlar açılmakta, bu çukurların içi yap-

rak ve dikenli yumaklarla doldurularak üstleri yeniden toprakla kapatılmaktadır (Soylu 1984).
Meyilli ve dağlık alanlarda
özellikle yağışlı dönemde (KasımNisan) toprak işlemesi yapılmaması, toprak erozyonunu ve su kaybını
artırmaktadır. Bunun için nisandan
sonra toprak işlemede fayda vardır. Aydın bölgesinde incir üretim
alanları 700 m bazen de 800 m ye
kadar yükselebilmektedir. Bazı
alanlarda Kestane ile iç içe girdiği
görülmektedir. Yani aynı konum ve
aynı meyilli alanlarda yetiştiricilik yapılmaktadır. Yapılan bir çalışmada
İncirliova ve Germencik incir üretim
alanlarının %38’inin teraslama yapmaya muhtaç olduğu ortaya çıkmıştır (Kosoglu ve ark 2015). Kestane üretim alanları da aynı şekilde
aynı alanlarda yetiştirildiğinden teraslama (Resim 11) ihtiyacı incirle
aynı denebilir. Üreticiler özellikle
süzek topraklarda gelişme döneminde ekim ayından itibaren
yağan yağışı hesaplayarak 1000
mm’ye tamamlayacak şekilde ve
damla sulama sistemi kullanılarak
kestane bahçelerini sulamalıdırlar.

4. Hasat ve Depolama
Kestane hasadı kirpi ya da
yumak (Resim 12) denilen meyve
kapsüllerin çatlaması ve kahverengi meyvelerin görülmesi (Resim
14) ile başlamaktadır. Kestane
ağaçları çok büyük yapıda, yüksek
ve üretim de genellikle meyilli alanlarda yapıldığından hem zor, riskli
hem de masraflıdır. Bir dekar kestaneliğin hasadı, bir erkek çırpıcı,
üç kadın toplayıcı tarafından yapılabilmektedir (Resim 15, ve 16).
Ağaçların çok yüksek ve meyvelerin dikenli yumaklar içinde olması
sırıkla çırpma yapılmasını zorunlu
hale getirmektedir. Sırıkla çırpma işleminde de dallarda çok yaralanma oluşturmaktadır. Yara yerleri de
özellikle sonbahar ve nemli dönem
de hızlıca kapanmadığında kestane kanseri etmeni buralardan
ağaça buluşmaktadır. Üreticiler bu
nedenle mümkün olduğunca dallarda yara açılmamalı, dal sarsıcılar kullanılmalıdır.

Res m 11. Teraslama yapılmış kestane bahçes .

Res m 1 2. Hasat dönem nde meyve yumağı ve
kurumuş erkek ç çek püskülü.

Res m. 13. Kapama kestane bahçes

Res m 14. Hasat dönem ne gelm ş yumaklar
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kestane

Res m 15. Sırıkla kestane hasadı

Hasat edilen kestane meyveleri bahçelerde yığın halinde toplanmakta ve üzerleri,
eğrelti otu vb bitkilerle örtülerek, ya da toprakta açılan veya taşlarla etrafı çevrili alanlarda bekletilmektedir. Üreticiler kestanelerini
kış ortalarına kadar bu şekilde saklayabilmektedir.
Depolarda çıkarılan meyveler kavlatma
patozları ile kavlalarak temizlenmekte ve pazara sürülmektedir. Kestanenin kontrollü koşullarda depolanmasında, 0 °C’de %85
nemde, polietilen torba ile üzeri streç lmle
kaplanmış plastik kase daha iyi sonuç verdiği saptanmıştır (Koyuncu vd. 2003).
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Res m 16. Kestane hasadı, d kenl yumakları eld venle
toplayan kadın üret c

erozyon
kestane

5. Sonuç ve Öneriler
Ülkemizde kestane yetiştiriciliğinde en önemli sorun kestane kanseri (Cryphonectria parasitica) hastalığıdır. Bunun için dayanıklı anaç
ve çeşit kullanımı çok önemlidir. Ayrıca hasat ve budama döneminde
bulaşma ve dal yaramalarından kaçınılması gerekir. Kestane gal arısı,
(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) kestane tomurcuklarında oluşturduğu Galler ile sürgün gelişimi
ve çiçeklenmeyi engellemekte
bunun sonucunda meyve üretiminde % 50-70 arası verim kayıplarına neden olmaktadır. Kestane iç
kurtları (Cydia splendana, Curculia
elephas) ve kestane kirpi güvesi
(Pammene fasciana) olduğu belirlenmiştir. Kestanenin iletim demetlerine zarar veren ağaç kızıl kurdu
(Cossus cossus) ve kestane
gövde kurdu (Synanthedon vespiformis) larvaları, ağaçların özellikle
gövde ve kalın dallarının kambiyum kısmında beslenerek kanallar
açar ve bu kanalların birleşmesi ile

iletim demetlerini zarara uğratmaktadır. Bunun sonucunda ağaçlarda
gelişme zayıflar. Kestane toprak
hastalıklarına karşı, 2017 yılı Ulusal
Kestane Çalıştayı sonucunda alınan kararlarda, Kestane danı üretiminde kök çürüklüğüne dayanıklı
anaçlar (Marigoule ve Maraval
gibi) kullanılması, bu anaçların klonal olarak çoğaltılması konusunda
araştırmalar yapılması, kestane danı üretiminde kök çürüklüğüne
dayanıklı anaçların tohum anacı
olarak kullanılması durumunda
elde edilecek bireylerin kök çürüklüğüne daha dayanıklı olması için
bunların (Marigoule ve Maraval
gibi) izole bir yerde birlikte yetiştirilerek tohum elde edilmesi önerilmiştir.
Kestane ile ilgili daha fazla bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuları özetlemek
gerekirse;
• Yeni çeşit ve anaç geliştirme;
Mevcut çeşitlerin tescil çalışmalarının yanında seleksiyon, melezleme

ıslah çalışmalarına zaman kaybetmeden başlanmalıdır.
• Klonal çoğaltılabilen, toprak
koşullarına ve hastalıklara dayanıklı anaç geliştirilmelidir.
• Kestane yetiştiriciliğinde,
besleme, sulama, budama, bahçe
yönetimi konularında Ar-Ge çalışmalarına başlanmalıdır.
• Kestane yetiştiriciliğinde
sorun olarak ortaya konulan kestane kanseri, gal arısı ve diğer hastalık ve zararlılarla mücadele konularında çözüm odaklı Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç vardır.
• Kestanede hasat, depolama
ve işleme konularında yol gösterecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
• Kestanede abiyotik stres faktörlerine (kuraklık, sıcaklık, don vb)
karşı kullanılabilecek maddeler ve
uygulamalar konusunda bilimsel
çalışmalar yapılmalı ve sonuçlar
ivedi olarak ilgili kurumlarla paylaşılmalıdır.
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KESTANE
KANSERİ VE
MÜCADELESİ
Gül KURUOĞLU AŞCI
Z raat Yüksek Mühend s
İnc r Araştırma Enst tüsü Müdürlüğü
B tk Sağlığı Bölümü

(Cryphonectria parasitica Murr. Bar.)

Kestane, meyvesi ve kerestesi yönüyle değerli bir
ağaçtır. Ancak bu değerli ağacın en önemli sorunu, hızlayayılan ve ağaçları tamamen kurutan Kestane kanseri
hastalığıdır. Hastalık etmeni fungus (mantar) bir yara parazitidir. Ağaçlara yeni oluşan yaralardan girer. Ağacın
gövde ve dallarında, kabuk dokusunda (iç kabuk ve kambiyum dokusunda) ağacın su ve besin maddesi ihtiyacını
sağlayan çok ince borucuklar (iletim demetleri) bulunmaktadır. Fungus, kabuk dokusunda gelişimini sürdürürken bu ince borucukları da hastalandırır. Bu nedenle, ağacın yaşayabilmesi için gerekli olan besin maddesi ve su
iletimi engellenir ve sonunda hasta ağaçlar kurur (Çeliker
N.M. 2014).
Hastalığın sporları, rüzgar, böcek ve kuşlarla taşınarak, ağaçlarda açılmış yaralardan girip, kambiyum ve

canlı odunda gelişmektedir. Hastalık dallarda ise, hastalığın oluştuğu yerin üst bölümü, gövdede ise, önce bazı
dallar sonra da ağacın tamamı kurur. C. parasitica’nın konidi ve askosporları yağmur ve rüzgârla dağılır, aynı zamanda böcekler (Agrilus spp.) ve kuşlar da hastalığın yayılmasına sebep olurlar. Oduna giriş böcek vektörlerin
oluşturduğu yaralardan olur. Konukçu içinde dağılım hızlıdır, ancak fungusun dağılımını sınırlayan kanserler hastalığın geçici olarak dağılmasını sınırlar. Bu fungus parazit olduğu konukçu sınırı ötesinde bir saprot olarak
geniş yapraklı ağaçlarda bulunabilir. Kabuk altında ve
kambiyumda ışınsal, deve tüyü rengi miselyal kümeleşmeler oluşur. Kırmızımtrak peritesyumlar gruplar halindedir. Nemli havalarda uzun, sarmal konidi iplikçikleri stro36
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ma (pycnidium)’lardan dışarı çıkar. Miselyum kuru kabukta 10 ay kadar yaşar. Meyvelerde fungus sadece
meyve dış kabuğunda bulunur ve tohum çimlenmesini
veya de gelişmesini açıkça etkilemez. Kanserler o
kadar hızlı yayılır ki dallar kallus oluşumu olmaksızın kuşatılır.
Bir iyileşme göstergesi olan kallus oluşumu, geçici
olarak fungusun dağılımını sınırlar. İstila edilen yerin üzerindeki bölgeler ölür, yapraklar solar ve kahverengi renge
döner, fakat ağaçta asılı kalırlar. Bu aşamada, Kestanekanseri, Phytophthora cambivora’nın sebep olduğu mürekkep hastalığı ile kolaylıkla karıştırılabilir. Ancak, C. parasitica, dal veya gövdelerde belirgin bir kanser veya ölü
alan oluşturur, bu alanın altındaki doku sağlamdır ve sağlıklı yapraklar içerir. Kısa bir süre sonra, dallar üzerinde bu
ölü alanların altında adventif sürgünler oluşur. Mürekkep
hastalığında, diğer yandan, ağaç toprak seviyesine
kadar hatta altına kadar ölü görülür. Genç düzgün kabuklu dallarda, kanserle enfekteli dallar, zeytin yeşili sağlıklı
dokulara nazaran parlak kahverengidir. Gövde enfeksiyonlarında bu renk değişimi daha az belirgindir. Kambiyum öldüğünde hızlı bir şekilde çökük bir alan oluşur,
fakat hastalık ilerlemesinin yavaş olduğu etkilenen yerlerin altında yeni kabuk ve belirli bir miktarda şişme oluşur,
bunun neticesinde kabukta çatlamalar meydana gelir.
Enfeksiyonlu kabuk üzerinde toplu iğne başı büyüklüğünde portakal sarısı-kırmızı kahve püstül kümeleri oluşur ve nemli havalarda uzun portakal sarısı iplikçik şeklinde spor akıntıları çıkar. Tipik açık kahverengi ışınsal miselyal oluşumlar kabuk içinde meydana gelir, ancak dış
kabuk kesildiğinde görülür (Kestane Eylem Planı, 2013).
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Kanserli Gövde

Kestane kanserine ilk defa 1968 yılında Marmara Bölgesi kestaneliklerinde rastlanmıştır. İlk belirtisi sürgün ve dallarda esmerleşme
ile ortaya çıkmaktadır. Hastalığa karşı değişik mücadele yöntemleri
(kültürel, kimyasal, biyolojik ve dayanaklı çeşitlerin kullanılması) uygulanmaktadır. Bunlar içerisinde en etkili yöntem olarak gerek ABD
ve gerekse Avrupa ülkelerinde biyolojik mücadeledir (Aksoy, vd.
2005). Ancak kestane kanserinde köklü çözüm hastalığa dayanıklı
tür ve hibritlerin yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır (Ertan ve Kılıç,
2005).
Yıllar itibariyle kestane ağacı sayısı sabit kalmasına rağmen üretimde artış-azalışların olduğu görülmektedir. Ağaç başına düşen verimde de istikrarsız bir durum söz konusudur. Nitekim 1992’de 44kg
iken, sonraki yıllarda azalmanın olduğu dikkati çekmektedir. Bu azalmada kuşkusuz kestane kanserinin büyük etkisi bulunmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu hastalıklarla mücadele konusunda çalışmalar yapılmakta ise de henüz yeterince başarı sağlandığı
söylenemez. Kestane kanseri ile özellikle Marmara Bölgesi’ndeki
ağaçlar büyük zarar görmüş ve verimleri azalmıştır. Kestane kanseri
sadece ülkemizde değil aynı zamanda ABD ve Avrupa ülkelerindeki
kestane bahçelerine de en fazla zarar veren hastalık olarak dikkati
çekmektedir (Kestane Eylem Planı, 2013).
Kimyasal yolla mücadelesi mümkün olmayan hastalık, iç ve dış
karantina önlemleri ve kültürel uygulamalarla kontrol edilmeye çalışılmaktadır (Anonymous 2008). Ayrıca Avrupa ülkelerinde hipovirulent
C. parasitica ırkları yardımıyla başarılı bir şekilde biyolojik mücadelesi
yapılmaktadır (Heiniger&Rigling 1994).

Kültürel Önlemler (Sanitasyon Çalışmaları)
Kestane ağaçlarında %30’a kadar kuruyan ince dalların sağlam yerinden kesilip yakılması, %30-60 arasında
kuruma olan ağaçlarda kuruyan ana dalların çıkarılması,
%60’dan fazla kuruma olan ağaçların toprak seviyesinden kesilip uzaklaştırılması gerekir. Hastalıklı dallar hastalıklı kısmın 25 cm altından kesilip yakılmalıdır. Kesilen kı-

sımlara 3 birim ardıç katranı, 1 birim de göztaşı sürülmeli,
budama ve aşılamada kullanılan aletler her bir işlemden
sonra çamaşır suyunda dezenfekte edilmelidir. Kestane
kanseri ile mücadele çalışmalarında, eğitimli ve konusunun uzmanı teknik bir eleman başkanlığında, yöreden
oluşturulacak ekiplerle çalışmalar yürütülmelidir.

Kültürel önlemlerde dezenfekte uygulamaları
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akarların, taşıyıcı kuşların belirlenmesi, üretimlerde sağlıklı bitkilerden alınan aşı kalemlerinin kullanılması, orman danlıklarında sağlıklı
kestane danları üretilerek yeni
plantasyonların kurulmasında kullanılması, ithal yoluyla gelen meyvelerin temiz olmasına (hastalıktan
ari) dikkat edilmesi, kanser hastalığının çok düşük düzeyde de olsa
meyve ile taşınabildiği göz önüne
alınarak, ülkemize yeni kestane ırklarının ve gruplarının girişine engel
olmak amacıyla bulaşık alanlardan
ithalatın durdurulması, hasat, budama ve aşılamada kullanılan aletlerin sterilizasyonu, hastalıklı odun
ürünlerinin temiz alanlara naklinde
tedbir alınması gereklidir.
Kestane kanseri sebebiyle
tepe tacı kurumuş ancak yaşamı
devam eden kestane ağaçlarında
hipovirülent dokuların yaygın olması durumunda, bunların sahadan uzaklaştırılmaması veya bu tür
sahalarda konunun uzmanı görev-

Biyolojik Mücadele
Bu hastalık etmeni, bir virüs enfeksiyonuna dayanmaktadır. Cryphonectria hypovirus (CHV) olarak
adlandırılan virüs, bu fungal hastalık etmeninde enfeksiyon yapmakta ve bu virüsle enfekte olmuş fungus, hastalık geliştirme yeteneğini
kaybetmekte ve buna bağlı olarak
da ağaç, kanserli dokuları kapatmakta ve iyileşmektedir. Doğal
yolla gelişen bu biyolojik mücadelede, aktif kanser oluşturan “virulent” bir ırk, virüsün bulaşması ile
hastalık geliştirme yeteneğini kaybeden “hipovirulent” ırka dönüşmektedir. Hipovirülent izolatların
farklı virülent izolatlara karşı farklı
derecelerde etkili olduğu tespit edilmiştir. Doğada bu hastalığa
karşı biyolojik mücadele için öncelikle hipovirülent izolatların bir bölgedeki virülent izolatlara karşı etkinliğinin belirlenmesi gerekir. Kestane kanseri hastalığının taşınmaması için; vektör (taşıyıcı) böcek ve

Virülent
Dal

Kök Boğazı

lilerce inceleme yapıldıktan sonra
gerekli müdahaleler yapılmalıdır.
Kestane ormanlarında kurumalara sebebiyet veren hastalık ve
zararlıların tanınması ve doğru mücadelenin yapılabilmesi için teşkilat mensupları ve yöre halkı eğitilmelidir. Amenajman planı gereği
yapılacak silvikültürel müdahalelerde, kansere sebep olan virülent
etmeni kontrol eden hipovirulent
dokuların yaygın olduğu kestane
ağaçlarının kesilmemesi, kesimlerde, hastalık geçirmiş ağaçların iyileşme eğilim ve derecelerinin de
dikkate alınması gerekmektedir.
Kaliteli odun ve meyve verimi yönünden üstün olan, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı yabani kestane bireylerinden sağlanacak aşı
kalemleri kullanılarak, belirli yerlerde çeşitli büyüklüklerde kestane
çeşit bahçelerinin kurulması için
gerekli çalışmalar başlatılmalıdır.

Hipovirülent
Gövde

Hastalığın dal, gövde ve kök boğazındaki görünümü
38
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Konidiler enfekteli dan
stoklarından, kanserli
gövde üzerindeki akıntılarla
taşınır. Kuşlar, böcekler, rüzgar ve
sıçratıcı yağmur damlaları
patojeni doğal yaralara taşır.
Çok az sayıda büyük
ağaçlar canlı kalırlar.
Etkilenmemiş uzun ömürlü
kök sisteminden meydana
gelen sürgünlerde hastalık
yine görülür.

Konidiler

Askosporlar
Askus
Hastalık etmeni meyve
üretecek
yeterli yaşa gelmeden önce
genellikle ağacın toprak
üstü
kısmını öldürür.

Conidiophores

Piknidium
Pycinidia’dan yapışkan
bir madde ile bir arada
tutulan konidiler
sarı-turuncu sarmallar
halinde çıkarlar.

Askosporlar
perithecia’nın
içinden atılır, sonra
rüzgarlarla saçılır.

Kanserler yüzeyinde,
toplu iğne başı
büyüklüğünde
perithecihal stromata ve
sarı turuncu
pycnidial oluşur.

Fungus
yaralardan giriş
yapar ve şişkin
yada çökük
kanserler yapar.
Bunlar dalı
kuşatır ve
kanserlerin üst
kısmındaki yeşil
kısımların
ölümüne neden
olur.
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Naipli Tarımsal Kalkınma Kooperati
İncir Üreticilerine Eğitim Verildi

A

ydın Germencik Naipli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperati
üyesi 40 çiftçiye İncir Çeşitleri ve Bahçe Tesisi, İncir Bahçelerinde Kültürel İşlemler, İncir Hastalıkları ve Temiz İlek Kullanımı, İncir Zararlıları, Eğimli Arazilerde Erozyon ve Toprak Koruma Yöntemleri, Depolama ve Aflatoksin, Uygulamalı Budama Eğitimi konularında Uzmanlarımız tarafından eğitim verilmiştir.

İncir Entegre
Mücadele Eğitimi

M

üdürlüğümüzde 23-25
Mayıs 2017 tarihleri arasında Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından organize edilen “İncir Entegre Mücadele Eğitimi” düzenlenmiştir. Eğitime 22 kişi
katılmış, katılım belgeleri kendilerine verilmiştir. Programda çeşitli iller-

den gelen teknik elemanlara; incir
hastalık ve zararlıları, incir yetiştiriciliği, toprak işleme, budama, hasatdepolama vb konularda yapılmıştır.
Çevredeki incir bahçeleri ziyaret edilerek katılımcılara incir yetiştiriciliği
y e r i n d e a n l a t ı l m ı ş t ı r. İ n c i r
yetiştiriciliği konusunda çevredeki

Tünel Altında

Kurutma Tekn ğ n n
Yaygınlaştırılması
Enstitümüz ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen “Organik Kuru İncir Üretiminde Kalitenin Geliştirilmesine Yönelik Tünel Altında Kurutma Tekniğinin Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında 50 kişilik üretici
heyeti 10.08.2017 tarihinde Enstitümüzü ziyarette bulundular.
Projenin faaliyetleri kapsamında Enstitümüz konu uzmanları
incir verim ve kalitesini arttırmaya yönelik eğitim verirken tünelde incir kurutma tekniğinin önemi anlatıldı.
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incir bahçeleri ziyaret edilerek
katılımcılara anlatılmıştır. Yakındaki
Şirince köyü ziyaret edilmiştir. Son
gün enstitümüz arazi ve laboratuvarları tanıtılmış, projeler yerinde anlatılmış, bazı uygulamalar ( örneğin
ekşilik böceği tuzağı ) bizzat gösterilmiştir.

etkinlikler

Enstitümüz Toplantı salonunda, Aydın Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Günaydın,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İncirliova İlçe Müdürü Hasan
Basri Özdemir, Ziraat Odası Başkan vekili İsmail Akça,
kurum müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katılımıyla bilgi alış
veriş toplantısı gerçekleştirildi.

Enstitümüz toplantı salonunda
gerçekleştirilen çalıştaya, Aydın Valimiz Sayın Ömer Faruk Koçak, Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat
Fikret Aktaş, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, Ticaret
Borsası Başkanı Adnan Bosnalı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürleri ve üniversitelerden konu ile ilgili hocalar ile zeytin yağı üretimi
yapan işletme sahipleri ile birlikte 110
kişi katıldı.

Enstitümüzde yapılan toplantıya müdürümüz Selim
ARPACI, yürütülen projeler ile ilgili ayrıntılı sunum yaptı. Karşılıklı soru cevap, görüş alışverişi sonrasında, misarlere
verilen öğle yemeği ile toplantı sona erdi.

Toplantının çok önemli olduğuna
dikkati çeken Vali Koçak, çalıştayda
zeytin karasuyuna yön vermeye çalışacaklarını, bu konuda özellikle sivil
toplum kuruluşlarına büyük görev
düştüğünü ifade etti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından organize edilen
çalıştay, enstitü müdürümüz Selim
ARPACI'nın konuşması ile başladı.

Enstitümüz, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Tire İlçe
Müdürlüğü ve Tire Ziraat Odası tarafından ortak yürütülen
"Tire'nin Organik İncirini Tünelde Kurutuyoruz Kalitesini Koruyoruz" Projesi kapsamında Tire'nin incir üreticilerinden
oluşan 20 kişilik heyet Enstitümüzü ziyarette bulundular.
Projenin faaliyetleri kapsamında düzenlenen teknik gezi ve
eğitim kapsamında Enstitü müdürü Selim ARPACI, konu
uzmanları, Ramazan KONAK, Mesut ÖZEN, Nilgün TAN,

Çalıştay, uzmanların sunumlarıyla devam etti. Öğleden sonraki oturumda ise zeytin karasuyu kullanımı
ile ilgili panel yapıldı. Panel Doç. Dr.
Renan TUNALIOĞLU'nun başkanlığında, Doç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA, Yrd. Doç. Dr. Ersel YILMAZ, Yrd.
Doç. Dr. Saime SEFEROĞLU, Yrd.
Doç. Dr. Gürhan KELEŞ'in katkılarıyla
gerçekleştirildi.

Erdem ÇİÇEK ve Gül KURUOĞLU AŞÇI üreticilere incir çeşitleri, yetiştiricilik, hastalık ve zararlılarla mücadelenin yanı
sıra tünelde incir kurutma tekniğinin önemini anlattılar. Üreticiler aldıkları bilgilerden memnuniyetlerini belirtirken
GTHB Tire İlçe Müdürü Mutlu TIRAŞ ve Tire Ziraat Odası
Başkanı Halil İBİŞOĞLU proje kapsamında faaliyetlerin
devam edeceğini belirttiler.
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devam eden projelerimiz

2017 YILI İTİBARİ İLE
PROJELERİMİZ

Gıda Teknolojileri Bölümü
ü İncirde Farklı Kurutma Tekniklerinin Araştırılması (Nilgün TAN, Gelişme Raporu)
ü İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretimde Toprak Su Kaynaklarına Etkileri (İncirin Fenolojisi ve Meyve Kalitesi Üzerine İklimsel Faktörlerin Etkilerinin Araştırılması) (Nilgün TAN,
Gelişme Raporu)
ü Yarı Kurutulmuş İncirlerde Farklı
Muhafaza ve Depolama Tekniklerinin Araştırılması (Erdem ÇİÇEK, Gelişme Raporu)

ü Ultra Viole (Uv) Işık Kullanılarak Aflatoksinli Kuru İncirlerin Ayrılması Süreçlerindeki Etkinliğin Araştırılması
(Ramazan KONAK, Sonuç Raporu)
ü Fonksiyonel Özelliği Yüksek
Renkli İncir Çeşitlerinin Kurutularak
Değerlendirme İmkânlarının Araştırılması (Ramazan KONAK, Sonuç
Raporu)

Tarım Ekonomisi Bölümü
ü Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin ve Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi (Duygu BİROL, Yeni Teklif)
ü Aydın İlinde Farklı Yükseltilerde Faaliyet Gösteren Kurutmalık İncir İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi
(Berrin ŞAHİN, Gelişme Raporu)
ü Genç Çiftçilerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi: İncir Örneği (Duygu BİROL, Sonuç Raporu)
Bitki Sağlığı Bölümü
ü Aydın İlinde Sarılop ve Bursa Siyahı İncir Çeşitlerinde
Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis Capitata (Wiedemann)
(Diptere:Tephritidae)]’nin Durumunun Belirlenmesi
(Eşref TUTMUŞ, Sonuç Raporu)
ü İncirde Rosellinia Kök Çürüklüğü (Roselillinia necatrix
Prill.) Hastalığı ile alternatif Savaşım Olanaklarının Araştırılması ve Geliştirilmesi (Özlem DOĞAN, Gelişme Raporu)
ü Aydın İli’nde İncir Pası (Cerotelium ci) Hastalığını Yaygınlığının Belirlenmesi ve Mücadelesinde Bazı Fungisitlerin Etkinliklerinin Araştırılması (Gül KURUOĞLU AŞCI,
Gelişme Raporu)
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devam eden projelerimiz

Yetiştirme Tekniği Bölümü

ü Organik Taze İncirin Dondurularak Muhafazasının Optimize Edilmesi (Birgül ERTAN, Gelişme Raporu)
ü Entegre Proje: Organik Tarımda Hasat SonrasıTeknolojilerinin Kullanılması
Alt Proje: Organik Taze İncirin DondurularakMuhafazasının Optimize Edilmesi.(Birgül ERTAN, Gelişme Raporu)
ü Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere
Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Islah Genetik Bölümü
ü Melezleme ve Mutasyon Islahı
Yöntemleri İle Üstün Nitelikli Kurutmalık ve Sofralık İncir Çeşitlerinin
Geliştirilmesi Projesi (Mesut
ÖZEN, Gelişme Raporu)
ü Bursa Siyahı İnciri İçin Uygun
İlek İnciri Çeşit ve Tiplerinin Saptanması ve İlek Bahçesi Kurulması
(Mesut ÖZEN, AR-GE Projesi Gelişme Raporu)
ü Ülkesel İncir Seleksiyon Projesi (
Mesut ÖZEN, Gelişme Raporu)

İş paketi: Organik Tarımda Kullanılmak Üzere Çoğaltım
Materyali Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Alt Proje: Organik İncir Fidanı Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi (Birgül ERTAN, Tübitak)
ü Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Alternatif Toprak İşleme Yöntemlerinin Ağaç Gelişimi İle Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri ( Mehmet GÜLCE, Gelişme Raporu
ü Entegre Proje: İncir Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalitenin
Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Alt Entegre: Farklı Su Düzeylerinin Bazı İncir Çeşitlerinde
Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri (Pınar GÖRÜRÜCÜOĞLU, Gelişme Raporu)
ü Aydın Yöresinde Yetiştirilen “Sarılop” İncir Fidanlarında
Farklı Sulama Uygulamalarının Vejetatif Gelişme ve Bitki
Su Tüketimine Etkilerinin Araştırılması (Pınar GÖRÜRÜCÜOĞLU, Doktora Projesi)

ü İncirde Çeşit Geliştirme Projesi
Alt Proje: Tescile Esas Sarılop
Klonlarının Meyve Kalite Parametreleri Yönünden İncelenmesi (Arzu
GÖÇMEZ, Gelişme Raporu)
ü İncir (Ficuscarica) Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesi (Arzu GÖÇMEZ, Gelişme Raporu)
ü Bursa Siyahı İncir Üretiminin Geliştirilmesi-2 (Mehmet Ali KARGICAK, Gelişme Raporu)

ü Entegre Proje: İncir Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Alt Proje: Bazı İncir Çeşitlerinde Sık
Dikim ve Terbiye Sisteminin Bitki
Gelişimi ile Meyve Verim ve Kalitesi
Üzerine Etkileri (Aytekin BELGE,
Gelişme Raporu)
ü Sarılop ve Bursa Siyahı İncir Çeşitlerine Uygun Tozlayıcıların Tespit
Edilmesi (Aytekin BELGE, Gelişme
Raporu)

Kanatlı Yetiştiriciliği Bölümü
ü Gagası Kesimi İle Farklı Form ve Partikül Büyüklüğündeki Yemle Beslemenin Yumurtacı Piliçlerin Büyütme ve Verim Dönemi Performansı Üzerine Etkileri (Mehmet BOZKURT, Gelişme Raporu)
ü Yem Selüloz Düzeyi ve Kaynağı İle Gaga Kesiminin Yumurtacı Piliçlerin Büyütme Ve Verim Dönemi Performansı Üzerine
Etkileri. (Mehmet BOZKURT, Gelişme Raporu)
ü Öğünlü Yemleme ve Otlamanın Serbest Otlaklı Sistemde Yetiştirilen Etlik Piliçlerde Performans, Et Kalitesi ve Kemik Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri. ( Bahattin KOÇER, Sonuç Raporu)
ü Serbest Gezinmeli Sistemde Yetiştirilen Etlik Piliçlerde Yem Formu ve Yeşil Ot Tüketiminin Performans, Sindirilebilirlik, Et
Kalitesi, Sindirim Kanalı ve Kemik Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri. (Bahattin KOÇER, Gelişme Raporu, 2017 yılında Faaliyet Başlayacak)
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ziyaretler

24.05.2017 tarihinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri kurumumuzu ziyaret ettiler. Kendilerine, Müdürümüz Selim ARPACI tarafından enstitümüzü tanıtıcı bilgiler verildi. Ayrıca devam
eden projelerin tanıtımı arazide uzmanlarımız Aytekin
BELGE, Mesut ÖZEN tarafından yapıldı.

04.08.2017 tarihinde Aydın İlimize Bağlı Köşk İlçesi Ziraat Odası Başkanı Sayın Veli TUNA ve Beraberindeki 12 Kişiden oluşan çiftçilerimiz, kurumumuzu ziyaret ederek yapılan ARGE çalışmaları, yürütülmekte olan projeler, İncir Koleksiyon Bahçesi hakkında ve incir yetiştirciliği konusunda gerekli teknik bilgiler Enstitü Müdürümüz Selim ARPACI ve teknik ekip tarafından kendilerine çalışmalarımız hakkında bilgiler aktırılmıştır.
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ziyaretler

Sayın Valimiz Yavuz Selim KÖŞGER 13.09.2017 tarihinde beraberindeki heyet ile enstitümüzü ziyaret etti. Sayın
Valimize Enstitü Müdürümüz Selim ARPACI tarafından kurumumuz hakkında bring verildi. Verilen bringde kurumumuz hakkında genel bilgi, sonuçlandırılan ve halen
üzerinde çalışılmakta olan projeler ve yapılan projeler
hakkında konular yer aldı.

Sayın Valimiz ve beraberindeki heyet kurum laboratuvarları, incir işleme tesisi, soğuk hava depoları ve dan üretim tesislerinde incelemelerde bulundu, Sayın Valimize
ve beraberindeki heyete tesislerde yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verildi.
Aydın'ın tarımsal üretim bakımından önemli bir il olduğunu belirten Vali Koşger incelemelerinin ardından kurumumuzdan ayrıldı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Sayın
Dr. Nevzat BİRİŞİK, Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire başkanı Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ ve Bahçe
Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan KIZILCI, 26
Ekim 2017 günü Enstitümüzü ziyaret etti. Genel Müdürümüz, enstitümüzde tüm araştırmacılarla bir toplantı yaptı
ve ardından Enstitümüz araştırma sahalarını ve laboratuvarlarını gezerek bilgi aldı. Yapılan toplantı kapsamında,
Enstitü Müdürümüz Selim ARPACI'nın Enstitümüzün tanıtımı ile ilgili yaptığı sunumun ardından, Enstitümüzde
görev yapan tüm teknik personel tarafından uzmanlık
alanı ve araştırma projeleri hakkında bilgi verildi. Genel
Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK, toplantı sonunda genel
bir değerlendirme yaparak enstitümüzün çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirterek tüm personele
başarılar diledi. Ziyaretlerinden dolayı Genel Müdürümüze ve Daire Başkanlarımıza teşekkür ederiz.
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yeni teklif projelerimiz

İNCİRDE ANAÇ ISLAHI
(1.AŞAMA)
Dr. Sunay DAĞ

BURSA SİYAHI İNCİR AĞAÇLARINDA FARKLI SU DÜZEYLERİNİN VERİM VE
FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
Z r. Yük. Müh. Pınar GÖRÜCÜOĞLU

MELEZLEME ISLAHI İLE PARTENOKARP İNCİR ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLMESİ
Dr. B rgül ERTAN

SUYU KONSANTRE VE LİFİNİN ÜRETİMİ
Gıda Yük. Müh.Ramazan KONAK
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İNCİRDE ÖRTÜALTI YETİŞTİRME
TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Z r. Yük. Müh. Mehmet Al KARGICAK

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
http://arastirma.tarim.gov.tr/incir
incir@tarim.gov.tr

