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ÖZET
Modern meyveciliğin temel amaçlarından biri yetiştirilecek çeşidi ve ekolojik koşulları dikkate alarak uygun
budama sisteminin seçilmesidir. Son yıllarda elma, şeftali–nektarin, kiraz ve kayısı gibi meyve türleri üzerinde
yapılan çalışmalarda birim alana daha fazla bitki dikimine imkân sağlayan budama sistemlerinin verim ve meyve
kalitesinin arttırılmasında önemli katkılar sağladığı belirtilmiştir. Bu çalışmada, ülkemizin en önemli sofralık
incir çeşidi olan Bursa Siyahının kordon budama sistemindeki morfolojik özelliklerine ait ilk bulgular
değerlendirilmiştir. 2017 yılı verilerine göre, Antakya/Hatay ekolojisinde uygulanan budama sisteminde, Bursa
Siyahı’nda hasadın 09 Ağustos tarihinde gerçekleştiği saptanmıştır. Bursa Siyahı’nın ortalama meyve ağırlığı
68.85 g, meyve eni 50.82 mm, meyve boyu 54.43 mm, suda çözünebilir kuru madde içeriği %21.2, meyve eti
sertliği 0.33 kg–kuvvet olarak tespit edilmiştir. Yaprak özelliklerinden yaprak eni 22.96 cm, yaprak boyu 24.05,
merkez lop uzunluğu 12.56 cm, yaprak sap kalınlığı 5.84 mm ve yaprak sap uzunluğu 9.11 cm olarak
ölçülmüştür. Bursa Siyahı çeşidinin kordon sistemindeki ilk bulguları oldukça ümitvar olu p, sonraki yıllarda da
çalışmanın sürdürülmesi önemli görülmüştür. Sonuç olarak, incirde sık dikime uygun budama sistemlerinin
uygulanması ile birim alandan elde edilen verim ve kalitenin artacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: İncir, kordon budama sistemi, meyve kalitesi
PRELIMINARY RESULTS OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BURSA S İYAHI FIG
CULTIVAR GROWN IN CORDON PRUNING SYSTEM
ABSTRACT
One of the basic of modern fruit culture is to choose the appropriate pruning system considering the fruit species
to be grown and ecological conditions. In recent years, it has been reported that pruning systems that allow more
plants in the unit area are important contributors to increase yield and fruit quality in fruit species such as apple,
peach–nectarine, cherry and apricot. In this study, the first results of the morphological characteristics of Bursa
Siyahı fig cultivar which is the most important table fig of Turkey is grown in cordon pruning system, were
evaluated. In the applied pruning system, according to the data in 2017, fruit ripening was began on 09 August in
Antakya/Hatay, Turkey. Mean fruit weight was 68.85 g, fruit diameter was 50.82 mm, fruit length was 54.43
mm, total soluble solids were %21.2, fruit firmness was 0.33 kg–force in Bursa Siyahı fig cultivar. Leaf
characteristics were measured as 22.96 cm in leaf width, 24.05 in leaf length, 12.56 cm in center lobe length,
5.84 mm in pedicel thickness and 9.11 cm in pedicel length. This study, the prilimanry results in the cordon
pruning system of the Bursa Siyahı cultivar were quite promising and it is important to continue studying in the
following years. As a result, it can be said that application of pruning systems suitable for high density planting
in figs to be increase the yield and quality obtained from unit area.
Keywords: Fig, cordon pruning system, fruit quality

GİRİŞ
İncir (Ficus carica L.) subtropik ve ılıman
iklim kuşağının sıcak kesimlerinde yayılış

gösteren bir meyve türüdür [1]. Ülkemiz, sofralık
incir ihracatında dünyada lider konumdadır ve
yoğun olarak Bursa ilinde yetiştiriciliği yapılan
Bursa Siyahı en önemli sofralık incir
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çeşidimizdir. Bu çeşidin Bursa dışında son
yıllarda
Ege
ve
Akdeniz Bölgelerinde
yetiştiriciliğinin
kısmen
yaygınlaşmasıyla
özellikle sofralık incir ihracatında önemli artışlar
meydana gelmiştir.
FAO 2016 yılı verilerine göre, Türkiye
305.450 ton ile dünya incir üretiminde ilk sırada
yer almakta ve üretimin yaklaşık %29’luk
dilimini tek başına karşılamaktadır [2]. Bununla
birlikte,
dekara
verim
değerleri
karşılaştırıldığında ülkemizin (611.06 kg/da)
modern incir yetiştiriciliğinin gerçekleştiği ABD
(1279.87 kg/da), İsrail (1734.34) ve Japonya
(1386.06 kg/da) gibi ülkelere göre düşüktür. Bu
ülkelerin özellikle sık dikime imkân veren
modern budama ve yetiştirme tekniklerini
kullanmaları bu farklılığın oluşmasındaki en
önemli etken olduğu söylenebilir. Bununla
birlikte, sofralık incir yetiştiriciliğinde önemli
sorunlar arasında; incir ağaçlarının 6 m’ye kadar
yüksek taç oluşturabilmesi ve sık hasat
sonucunda hasat giderlerinin sofralık incirde
toplam masrafın %50’ni oluşturması, Bursa
Siyahı kalitesinde farklı dönemlerde olgunlaşan
çeşit eksikliği, ekolojik koşulların (özellikle hava
oransal nemi) sofralık incir kalitesine etkileri,
budama sistemi ile ilgili eksiklikler ve ilekleme
masrafları yer almaktadır [1, 3, 4, 5]. Ayrıca,
ülkemiz incir yetiştiriciliğinde taban arazilerde
dikim mesafesi 8×8 m veya 8×10 m’ye kadar
çıkabilmekte ve yamaç arazilerde bu mesafe 6×6
m’ye kadar inebilmektedir. Ülkemiz genelinde
ise budama sistemi olarak 3–4 dallı goble
kullanılmaktadır [6, 7]. Ancak, birim alana daha
fazla bitki dikimini sağlayan, hasat başta olmak
üzere, incirin verim ve kalitesinde artış sağlayan
yeni budama sistemleriyle ilgili ülkemizde ciddi
bir araştırma bulunmamaktadır. Bilindiği üzere
özellikle elma [8, 9] başta olmak üzere şeftali
[11, 12], kayısı [10, 12] ve kiraz [13] gibi meyve
türlerinde yapılan çalışmalarda sık dikime uygun
farklı budama sistemleri üzerinde yoğun
araştırmaların yapıldığı görülmektedir.
Bu çalışma kapsamında, Bursa Siyahı incir
çeşidinin kordon budama sistemindeki ilk yıl
sonuçları değerlendirilmeye alınmıştır. Telli
destek sistemli budama sistemlerinin temel
avantajları olarak, ağaçlara verilecek budama
sisteminin kolaylıkla uygulanması, sık dikime
olanak sağlaması, bitki büyümesinin kontrol
altına alınması ve hasadın kolay yapılması
sayılabilir.
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MATERYAL VE METOT
Materyal
Çalışma, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait
araştırma ve uygulama alanında yürütülmüştür.
Bursa Siyahı fidanları 3 tekerrürlü ve her
tekerrürde 3 bitki olmak üzere, 2015 yılı Mayıs
ayında 3×3 m sıra arası ve sıra üzeri mesafelerle
dikilmişlerdir. Çalışma alanındaki fidanlara
fertigasyon sistemi ile sulama ve gübreleme
yapılmıştır. Fertigasyon sistemi Haziran ayına
kadar 10 günde bir, hasat döneminde meyve
çatlamalarını azaltmak için ise 15 Temmuzdan
itibaren 15 günde bir kullanılmıştır.
Metot
Çalışma kapsamında kullanılan kordon
budama sisteminin temel uygulama prensipleri
aşağıda özetlenmiştir:
1. Fidan dikimini takiben 30–40 cm
yükseklikten tepe kesimi yaparak ana kolların
seçimi yapılır ve sonbahara kadar en az ayda bir
kez ana kollarda eğme işlemi kontrol edilir.
2. İkinci yıl, kış döneminde, ana kolların
uzunluğu 1.5 m’den kesilir.
3. İkinci yıl, ilkbaharda gözler uyanmadan
önce, ana kollar üzerinde oluşan meyve dalları
yetersiz ise gözlerin uyanması için “çizme”
uygulaması yapılır.
4. Meyve verecek ana dallar 40–50 cm
uzunluğa geldiğinde destek tellerine bağlanır.
5. İkinci yıl kış dinlenme döneminde ana
dallar dipten 1.5–2 cm kesilir ve bu ana dal
yenilemesi her yıl tekrarlanır.
6. İlk iki yıl kordon budama sisteminin
sağlıklı
oluşması
için
özellikle
azotlu
gübrelemeye özen gösterilir.
Çalışmada kordon budama sisteminde
yetiştirilen Bursa Siyahı çeşidinde fenolojik
gözlemlerden ilk yapraklanma tarihi, iyilop ürünü
için meyve doğuş tarihi, olgunlaşma başlangıcı
ve olgunlaşmanın yoğunlaştığı dönem tarihleri
saptanmıştır. Meyve kalite analizlerinden meyve
ağırlığı (g), meyve eni (mm), meyve boyu (mm),
meyve boyun uzunluğu (mm), meyve eti sertliği
(kg–kuvvet), suda çözünebilir kuru madde içeriği
(SÇKM, %), pH, titre edilebilir asit içeriği
analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, verim
unsularından ağaç başına meyve sayısı
(adet/ağaç), ağaç başına verim (kg/ağaç) ve
dekara verim (kg/da) değerlendirilmiştir.
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Meyve kalite ve yaprak analizleri 3 yinelemeli
ve her yinelemede 10 meyve/yaprak olacak
şekilde
toplam
30
meyve/yaprakta
gerçekleştirilmiştir.
Elde
edilen
verilerin
ortalamaları SAS paket programı [14]
kullanılarak MEAN komutuyla elde edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çizelge 1’de görüldüğü üzere, kordon budama
sisteminde yetiştirilen Bursa Siyahı çeşidinde ilk
yapraklanma 18 Mart tarihinde gerçekleşmiştir.
İyilop meyve doğuşunun 16 Mayıs’ta oluştuğu
saptanmıştır. Bursa Siyahı çeşidinin Antakya
ekolojisinde, meyve olgunlaşma başlangıcının 09
Ağustos olduğu ve olgunlaşmanın yoğun olduğu
dönemin ise 29 Ağustos olduğu belirlenmiştir.
İncirde meyve doğuşlarının çeşit özelliği yanında
ekolojik koşullar ve budama sistemleri tarafından
etkilendiği bildirilmektedir [15, 16, 17].
Kordon budama sisteminde yetiştirilen Bursa
Siyahı çeşidinin meyve kalite özelliklerine ait
sonuçlar Çizelge 2’de sunulmuştur. Buna göre,
Bursa Siyahı çeşidinde ortalama meyve ağırlığı
68.85 g, meyve eni 50.82 mm, meyve boyu 54.43
mm, meyve boyun uzunluğu 11.80 mm, ostiole
açıklığı 6.18 mm ve meyve eti sertliği 0.33 kg–
kuvvet olarak tespit edilmiştir. Aksoy ve ark.
[18], Erbeyli/Aydın koşullarında goble budama
sistemindeki Bursa Siyahı çeşidinde meyve
ağırlığını 60.0 g, boyun uzunluğunu 10.4 mm ve
ostiol açıklığını 3.3 mm olarak saptamıştır.
Çalışkan ve Polat [19], Kırıkhan/Hatay
ekolojisinde yetiştirilen ve goble budama sistemi
uygulanan Bursa Siyahı çeşidinde ortalama
meyve ağırlığını 58.61 g, meyve enini 51.63 mm,
meyve boyunu 53.97 mm, boyun uzunluğu 9.00
mm ve ostiol açıklığını 2.64 mm olarak elde
edildiğini bildirmişlerdir. Çalışkan ve Polat [20],
Dörtyol/Hatay ekolojisinde goble budama
sisteminde yetiştirilen Bursa Siyahında ortalama
meyve ağrılığını 55.7 g, meyve çapını 46.0 mm
ve meyve boyun uzunluğunu 5.6 mm olarak
tespit etmişlerdir. Görüldüğü üzere, Bursa Siyahı
çeşidinde meyve kalite özelliklerinin kordon ve
goble budama sistemleri arasında farklılık
göstermiştir. Bununla birlikte, bu farklılığın

oluşmasında bitki yaşı, ekoloji ve bakım
koşullarının da etkide bulunduğu söylenebilir.
Kordon budama sisteminde yetiştirilen Bursa
Siyahı çeşidinin SÇKM içeriği %21.20, pH’sı
5.14, titre edilebilir asit içeriği %0.28 ve
SÇKM/asit oranı 75.71 olarak belirlenmiştir.
Aksoy ve ark. [18], Erbeyli/Aydın ekolojisinde
Bursa Siyahı çeşidinde SÇKM oranının %20.0 ve
asit içeriğinin %0.21 olarak tespit edildiğini
belirtmişlerdir. Çalışkan ve Polat [19], Bursa
Siyahı çeşidinde SÇKM içeriğinin %20.40,
pH’nın 4.97 ve asitliğin 0.28 olduğunu
belirtmişlerdir. Çalışkan ve Polat [20], Dörtyol
ekolojisinde yetiştirilen Bursa Siyahı çeşidinde
SÇKM içeriğinin %20.2, pH’nın 4.6, asitliğin,
%21.0 ve SÇKM/asit oranının 96.6 olduğunu
bildirmişlerdir. Bu çalışmada Bursa Siyahı
çeşidinin kimyasal içeriği ile ilgili sonuçlar
araştırıcıların bulgularıyla farklılık göstermiştir.
Bursa Siyahı’nda, 2017 yılında, ağaç başına
ortalama 18.00 adet meyve hasat edilmiştir
(Çizelge 4). Kordon budama sistemindeki Bursa
Siyahında, ağaç başına verim 1.26 kg/ağaç ve
dekara verim 139.86 kg/da ile oldukça ümitvar
veriler elde edilmiştir. Yablowitz ve ark [21],
incirde sık dikime uygun budama sistemlerinin
kullanılmasıyla dekara 2 ton’dan daha fazla ürün
alınabileceğini bildirmiştir. İncirde çift kollu
budama sisteminin özellikle birim alana verimi
arttırdığı, sürgün büyümesinin daha iyi kontrol
altına
alındığını
ve
meyve
hasadını
kolaylaştırdığını bildirilmiştir. Hosomi ve ark
[22], Japonya’da ‘Masui Dauphine’ (‘San Piero’)
çeşidinde çift kollu kordon sistemi ile birim
alandan
daha
yüksek
verim
alındığını
bildirmişlerdir.
Çizelge 1. Kordon budama sisteminde yetiştirilen
Bursa Siyahı çeşidinin fenolojik gözlemleri
Table 1. Phenological observations of Bursa
Siyahı cultivar grown in cordon pruning
system
Özellikler / Characters
Tarihler / Date
İlk yapraklanma
18 Mart
İyilop meyve doğuşu
16 Mayıs
Olgunlaşma başlangıcı
09 Ağustos
Olgunlaşmanın yoğun olduğu dönem 29 Ağustos
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Çizelge 2. Kordon budama sisteminde yetiştirilen Bursa Siyahı çeşidinin meyve kalite özellikleri
Table 2. Fruit quality characteristics of Bursa Siyahı cultivar grown in cordon pruning system
Meyve ağırlığı
(g)
Fruit weight
68.85

Meyve eni
(mm)
Fruit width
50.82

Meyve boyu
(mm)
Fruit length
54.43

Meyve boyun uzunluğu
(mm)
Fruit neck length
11.80

Çizelge 3. Kordon budama sisteminde yetiştirilen
Bursa Siyahı çeşidinin kimyasal özellikleri
Table 3. Chemical characteristics of Bursa Siyahı
cultivar grown in cordon pruning system
SÇKM (%)
TSS

pH
pH

21.20

5.14

Titre edilebilir
SÇKM/asit oranı
asitlik (%)
TSS/acidity ratio
Acidity
0.28
75.71

Çizelge 4. Kordon budama sisteminde yetiştirilen
Bursa Siyahı çeşidinin verim özellikleri
Table 4. Yield components of Bursa Siyahı
cultivar grown in cordon pruning system
Verim Bileşenleri
Yield components
Ağaç başına meyve sayısı (adet/ağaç)
Ağaç başına verim (kg/ağaç)
Dekara verim (kg/da)

Değerleri
Values
18.00
1.26
139.86

SONUÇ
Ülkemiz sofralık incir üretimi ve ihracatında
lider konumda olmakla birlikte, modern incir
yetiştiriciliğinin temel unsuru olan birim alandan
elde edilen verim değerlerimizin düşük olduğu
aşikârdır. Bu bakımdan, incirde sık dikime uygun
ve yönetilebilir bir incir yetiştiriciliğine imkân
sağlayabilecek
budama
ve
yetiştirme
sistemleriyle
ilgili çalışmalara
gereksinim
duyulmaktadır. Nitekim kordon budama sistemi
ile ilgili diğer ülkelerde yapılan çalışmalar dikkat
çekici bulunmuş ve bu çalışmada Bursa
Siyahı’ndaki
performansı
incelenmeye
çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, Bursa Siyahı
çeşidinin ilk bulguları oldukça ümitvar olduğu ve
çalışmayla ilgili kesin sonuçların elde edilmesi
için daha uzun süreli gözlem ve analizlerin
yapılması gerekmektedir
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ÖZET
Çok sayıda meyve türünün anavatanı ve doğal yayılma alanı olan Anadolu’da dut kültürünün 400 yıldan fazla bir
geçmişi vardır. Türkiye’nin farklı yörelerinden toplanan dut genotipleri Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü dut genetik kaynakları parselinde muhafaza edilmektedir. 2016 yılında yürütülen bu çalışmada
Enstitüde bulunan 28 adet çekirdekli beyaz dut (Morus alba L.) genotipinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada tam çiçeklenme zamanının 27 Nisan –01 Mayıs, meyve renginin dönmesi
zamanının 10 Mayıs–16 Haziran, hasat başlangıcının 15 Mayıs –16 Haziran ve hasat sonunun 28 Haziran–10
Ağustos arasında değiştiği belirlenmiştir. Meyve verme süresi 31–74 gün arasında değişirken, tam yaprak
dökümü ise 22 Ekim–7 Kasım arasında değişmiştir. Pomolojik özelliklerden ortalama meyve ağırlığı 0.82 g –
4.27 g, meyve sapı uzunluğu 1.29–7.42 mm, SÇKM oranı %16.20–29.60, pH değeri 1.60–6.18, TEA değeri
%0.06–0.37, şıra randımanı ise %41.40–68.80 arasında değişmiştir. Çalışma sonunda Elazığ Çekirdekli 3
genotipi erkenciliğiyle, Angut 002 genotipi geçciliğiyle, Çekirdekli Lor Dut genotipi uzun süre meyve
vermesiyle öne çıkmıştır. İri meyvelere sahip Angut Bayırbağ genotipi sofralık özelliğiyle öne çıkarken,
25.UZ.08 genotipi ise şıralık özelliğiyle öne çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dut genetik kaynakları, fenoloji, pomoloji
PHENOLOGICAL AND POMOLOGICAL
MULB ERRY (Morus alba L.)

CHARACTERISTICS

OF

TURKISH SEEDED

WHITE

ABSTRACT
Anatolia, the motherland of many fruit species and natural spreading areas, has more than 400 years of history of
mulberry cultivars. Mulberry genotypes collected from different regions of Turkey are kept in the mulberry
genetic resources parcel of Malatya Apricot Research Institute. In this study carried out in 2016, it was aimed to
determine the phenological and pomological characteristics of the 28 seeded white mulberry (Morus alba L.)
genotypes in the institute. It was determined that the full flowering time in the study changed between April 27
and May 1, the fruit color turning changed between May 10 and June 16, the harvest beginning changed betwee n
May 15 and June 16, and the harvest end changed between June 28 and August 10. The fructification period
ranged from 31 to 74 days, while full fall of the leaf varied from October 22 to November 7. The mean fruit
weight were 0.82 g–4.27 g, fruit stem length were 1.29–7.42 mm, TSS were 16.20–29.60%, pH were 1.60–6.18,
TA were 0.06–0.37% and the must yield were 41.40 and 68.80% among the pomological characteristics. At the
end of the study, Elazığ Çekirdekli 3 genotype with early characteristic, Angut 002 genotype with late
characteristic Çekirdekli Lor Dut genotype with long fructification period duration came to the forefront. The
Angut Bayırbağ genotype with its large fruit emerged with its table characteristic while the 25.UZ.08 genotype
emerged with the must characteristic.
Keywords: Mulberry genetic resources, phenology, pomology
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GİRİŞ
Dünyanın ılıman iklim bölgelerinde yayılış
gösteren dut bitkisi, sistematikte Uriticales
takımının Morus cinsi içerisinde yer almakta
olup, 100 kadar türü tanımlanmıştır. Bu türlerden
10–12 türün yaygın olarak yetiştiği kabul
edilmekle birlikte, en çok rastlanan ve
meyvesinden faydalanmak üzere yaygın olarak
yetiştirilen türlerin Morus alba (Beyaz dut),
Morus nigra (Karadut) ve Morus rubra (Mor dut)
olduğu bildirilmektedir (1, 2).
Dut türlerinin doğal yayılma alanları
içerisinde yar alan Anadolu’da dut kültürünün
400 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğu ve
ülkede yetiştirilen dutların %95’inin Morus alba
L., %3’ünün Morus rubra L. ve %2’sinin M orus
nigra L. türüne ait olduğu bildirilmektedir (3, 4).
Dut yapraklarının ipekböcekçiliğinde yem
olarak kullanılıyor olması, dutta yapılan bilimsel
çalışmaların uzun yıllar yaprak özelliklerinde
yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte
dut meyvelerinin fenolojik bileşiklerce zengin
olmasının ve sağlık açısından öneminin
anlaşılmasıyla dut meyvesine olan ilgi giderek
artmıştır (5).
Dut
meyveleri sofralık
taze
olarak
tüketilmesinin yanı sıra işlenmiş ürün olarak ta
değerlendirilmektedir. Meyvesinden pekmez,
reçel, pestil, dut ezmesi, meyveli dondurma,
cevizli sucuk, sirke, meyve suyu konsantresi ve
ispirto gibi ürünler yapılmaktadır. Anadolu’da
dut ağaçları genellikle ev bahçelerinde, yol
kenarlarında ve nadiren de ticari bahçe şeklinde
yetiştirilmektedir (6). Bununla birlikte dut
meyvelerine olan ilginin artmasıyla, son yıllarda
kapama bahçeler de kurulmaya başlanmıştır.
Anadolu’da Morus alba türlerinden olan
çekirdekli beyaz dutlar daha çok sofralık ve
şıralık olarak tüketilmektedir. Ülkenin hemen her
yöresinde bu türe ait çok sayıda farklı genotipe
rastlamak
mümkündür.
Ülkenin
farklı
yörelerinden toplanan bu gonotipler Malatya
Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü dut
genetik
kaynakları
parselinde
muhafaza
edilmektedir.
Dünyada birçok meyve türünde genetik
kaynaklar toplanarak muhafaza edilmekte ve bu
genetik kaynakların fenolojik ve pomolojik
özellikleri tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalar ile
meyve çeşitlerinin karakterizasyonu ortaya
konmaktadır. Meyvede çeşit özelliklerinin
belirlenmesi
hem
ıslah
çalışmalarının
programlanması hem de çeşit tescili açısından

gerekli çalışmalardır. Bunun yanı sıra meyve
çeşit özelliklerinin bilinmesi yetiştirme tekniği
açısında da mutlak gereklidir.
Bu çalışmada Malatya Kayısı Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü dut genetik kaynakları
parselinde bulunan, çekirdekli beyaz dutların
fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Böylece
genetik
kaynak
parselinde bulunan bu genotiplerden hem
yetiştiricilik hem de yeni çeşitlerin ıslahı
açısından etkili biçimde yararlanılabilecektir.

MATERYAL VE METOT
Materyal
Çalışmanın materyalini Malatya Kayısı
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü dut genetik
kaynakları parselinde bulunan Morus alba türüne
ait 28 adet çekirdekli beyaz dut genotipi
oluşturmuştur. Çalışma materyali dut genotipleri
10–25 yaşlarında ve verim çağındadırlar.
Metot
Bu çalışmada dut genotiplerinin fenolojik ve
pomolojik özellikleri belirlenmiştir. Çalışmada
fenolojik
gözlemler
(4
ve
6)
göre
gerçekleştirilmiştir.
Pomolojik
özelliklerden
meyvelerin fiziksel ölçümleri (4)’a göre, her
genotipte ağaçların farklı yönlerinden rastgele
alınan 30’ar adet meyvede gerçekleştirilmiş ve
verilerin istatistiksel analizi SPSS 16.0 paket
programında Duncan çoklu karşılaştırma testine
göre yapılmıştır. Meyvelerde SÇKM ve pH
ölçümleri (7)’ye göre, asitlik ölçümleri ise (8)’e
göre yapılmış ve ortalama değer olarak
verilmiştir. Genotiplerin şıra randımanlarının
belirlenmesinde; tartılan 100 g olgun meyve
tülbent içinde sıkılmış, elde edilen meyve suyu
tartılarak genotiplerin şıra randımanı % olarak
kaydedilmiştir (4).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışma Malatya Dut Genetik Kaynakları
parselinde bulunan Morus alba türüne ait
çekirdekli 28 dut genotipinin fenolojik ve
pomolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla
yürütülmüştür.
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Fenolojik bulgular
Bitkilerde fenolojik gözlem bitkilerin yaşam
seyirlerinin dışarıdan görülebilen değişimlerin
gözlenmesi
esasına
dayanır.
Fenolojik
gözlemlerden elde edilen bulgular bitkilerin
belirli bir bölgede yetiştirilmesinde etkili gerekli
vejetasyon süresi ve ekolojik faktörlere bağlı
gelişim periyodu konularında önemli bilgiler
verir (9). Bu bağlamda çalışma materyali 28 dut
genotipinde
gerçekleştirilen
fenolojik

gözlemlerde dişi çiçeklerde tam çiçeklenme
zamanı 27 Nisan (25.01.01) ile 01 Mayıs (Elazığ
İri Çekirdekli) arasında değişmiştir. Meyve
renginin dönmesi dönemi 10 Mayıs (Elazığ
Çekirdekli 3)–16 Haziran (Gümüşhacıköy Beyaz)
tarihleri arasında değişirken, hasat başlangıcı 15
Mayıs (Elazığ Çekirdekli 3)–16 Haziran (Angut
002) tarihleri arasında, hasat sonu ise 28 Haziran
(Elazığ İri Çekirdekli)–10 Ağustos (Çekirdekli
Lor Dut 24–04) tarihleri arasında değişmiştir.

Çizelge 1. Dut genotiplerine ait fenolojik bulgular
Table 1. Phenological findings of mulberry genotypes
Sıra
No

Genotip
Adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

24.KE.09
25.01.01
25.01.02
25.TO.04
25.TO.06
25.UZ.05
25.UZ.08
44.BA.03
Amasya beyaz
Angut 002
Angut 003
Angut 007
Angut Bayırbağ
Arapgir 0011
Arapgir 0012
Ayaş beyaz
Ayaş
Böğürtlenbağı
Çekirdekli 006
Çekirdekli lor dut
(24–04)
Elazığ çekirdekli 3
Elazığ iri
çekirdekli
Gümüşhacı Köyü
beyaz
Kara aşı–1 yerli
Kastamonu beyaz
Kocaözü beyaz
Sarıcakaya
Dağköprü
Sebil beyaz
Şebinkarahisar
beyaz

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Yeşil
tomurcuk
dönemi
12.Nis
10.Nis
11.Nis
11.Nis
11.Nis
11.Nis
10.Nis
12.Nis
11.Nis
12.Nis
11.Nis
10.Nis
10.Nis
10.Nis
10.Nis
10.Nis

Fare Tam çiçeklenme
kulağı
dönemi
dönemi
(dişi çiçek)
14.Nis
1.May
12.Nis
27.Nis
13.Nis
29.Nis
13.Nis
29.Nis
13.Nis
29.Nis
13.Nis
29.Nis
12.Nis
27.Nis
14.Nis
1.May
13.Nis
30.Nis
14.Nis
1.May
13.Nis
30.Nis
12.Nis
29.Nis
12.Nis
29.Nis
12.Nis
29.Nis
12.Nis
29.Nis
12.Nis
27.Nis

Meyve
renginin
dönmesi
28.May
20.May
20.May
27.May
20.May
25.May
20.May
25.May
28.May
13.Haz
28.May
25.May
30.May
25.May
25.May
20.May

11.Nis

13.Nis

29.Nis

10.Nis

12.Nis

12.Nis

Meyve
Tam
verme
yaprak
süresi (gün) dökümü
57
5.Kas
48
5.Kas
48
5.Kas
41
5.Kas
48
5.Kas
48
5.Kas
48
5.Kas
54
2.Kas
57
2.Kas
46
2.Kas
55
7.Kas
54
2.Kas
55
5.Kas
54
7.Kas
54
7.Kas
59
2.Kas

31.May
23.May
23.May
30.May
23.May
28.May
23.May
28.May
31.May
16.Haz
31.May
28.May
2.Haz
28.May
28.May
23.May

27.Tem
10.Tem
10.Tem
10.Tem
10.Tem
15.Tem
10.Tem
21.Tem
27.Tem
1.Ağu
25.Tem
21.Tem
27.Tem
21.Tem
21.Tem
21.Tem

23.May

26.May

27.Tem

62

2.Kas

29.Nis

25.May

28.May

15.Tem

48

2.Kas

14.Nis

1.May

25.May

28.May

10.Ağu

74

2.Kas

10.Nis

12.Nis

29.Nis

10.May

15.May

17.Tem

63

7.Kas

12.Nis

14.Nis

1.May

10.May

15.May

28.Haz

44

5.Kas

10.Nis

12.Nis

29.Nis

16.Haz

16.Haz

17.Tem

31

7.Kas

10.Nis
11.Nis
11.Nis

12.Nis
13.Nis
13.Nis

27.Nis
30.Nis
30.Nis

27.May
28.May
25.May

30.May
31.May
28.May

1.Ağu
27.Tem
27.Tem

63
57
60

2.Kas
5.Kas
5.Kas

11.Nis

13.Nis

29.Nis

20.May

23.May

15.Tem

53

5.Kas

11.Nis

13.Nis

30.Nis

13.Haz

16.Haz

27.Tem

41

28.Eki

11.Nis

13.Nis

30.Nis

13.Haz

16.Haz

27.Tem

41

22.Eki

Meyve verme süresinin 31 gün (Gümüşhacı
Köyü Beyaz) ile 74 gün (Çekirdekli Lor Dut 24–
04) arasında değiştiği belirlenmiştir. Tam yaprak
dökümü ise 22 Ekim (Şebinkarahisar Beyaz) ile 7
8

Hasat
Hasat
başlangıcı sonu

Kasım (Elazığ Çekirdekli 3) tarihleri arasında
değişmiştir (Çizelge 1). Orhan (2009), Erzurum
ili Olur ve Oltu ilçelerinde yürüttüğü çalışmada
üstün olarak belirlediği Morus alba türüne ait 26
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dut tipinde, tam çiçeklenmenin 9 Nisan–22
Mayıs, meyve renginin dönmesi döneminin 23
Mayıs–5 Temmuz, meyve olgunlaşma zamanının
26 Mayıs–14 Temmuz, hasat sonunun 25
Haziran–29
Ağustos
arasında
değiştiğini
bildirmektedir. Çam ve Türkoğlu (10), Edremit
ve Gevaş yöresi dutlarında yürüttükleri
çalışmada; tam tomurcuklanma zamanını 5–17
Mayıs, ilk tomurcuk patlama zamanını 6–18
Mayıs, tam çiçeklenme zamanını 20 Mayıs–3

Haziran, ilk meyve çıkış zamanını 6–19 Mayıs,
meyvelerin olgunlaşmaya başlama zamanını ise
28
Haziran–10
Temmuz
aralığında
belirlemişlerdir. Fenolojik özellikler bakımından
elde ettiğimiz sonuçlar ile diğer çalışmaların
sonuçları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu
farklılıkların çalışmaların farklı genotiplerle ve
farklı
ekolojilerde
yürütülmesinden
kaynaklandığı düşünülmektedir.

Çizelge 2. Dut genotiplerine ait meyve örneklerinde fiziksel ölçüm bulguları
Table 2. Physical measurements in fruit samples of mulberry genotypes
Sıra
Genotip
Meyve ağırlığı Meyve eni
No
Adı
(g)
(mm)
1
24.KE.09
2.69 ef
14.20 efg
2
25.01.01
2.26 ghij
14.67 cde
3
25.01.02
2.31 ghi
15.45 b
4
25.TO.04
3.28 c
14.66 cde
5
25.TO.06
2.40 gh
13.78 fghi
6
25.UZ.05
2.46 fg
14.08 efgh
7
25.UZ.08
2.08 ijkl
13.36 hij
8
44.BA.03
3.81 b
15.36 bc
9
Amasya Beyaz
1.92 kl
13.79 fghi
10
Angut 002
2.20 cd
14.48 def
11
Angut 003
2.76 cd
14.02 efgh
12
Angut 007
2.27 ghij
13.37 hij
13
Angut Bayırbağ
4.27 a
17.20 a
14
Arapgir 0011
2.85 de
12.80 j
15
Arapgir 0012
3.05 cd
14.72 cde
16
Ayaş Beyaz
2.72 ef
15.02 bcd
17
Ayaş Böğürtlenbağı
2.05 ijkl
14.41 def
18
Çekirdekli 006
2.32 ghi
12.09 k
19 Çekirdekli lor dut (24–04)
1.45 m
12.86 j
20
Elazığ Çekirdekli 3
1.49 m
12.75 jk
21
Elazığ İri Çekirdekli
0.82 n
10.87 l
22 Gümüşhacı Köyü Beyaz
1.87 de
13.70 bcd
23
Kara Aşı–1 Yerli
3.19 c
13.58 ghi
24
Kastamonu Beyaz
2.14 hijkl
15.01 bcd
25
Kocaözü Beyaz
1.89 l
12.73 jk
26
Sarıcakaya Dağköprü
1.99 jkl
13.14 ij
27
Sebil Beyaz
2.29 ghi
14.50 def
28
Şebinkarahisar Beyaz
2.38 gh
13.60 ghi
F
60.702
29.225
Sig.
0.000
0.000

Meyve örneklerinde fiziksel ölçüm bulguları
Meyvelerin ağırlık, irilik ve şekil gibi fiziksel
özellikleri, meyvelerin pazarlama ve tüketiminde
etkili olan unsurlardır. Meyvelerde bu özellikler
ıslah ve yetiştirme tekniği açısından önem arz
eden konulardır. Bu bağlamda çalışma materyali
28 dut genotipinin meyve örneklerinde
gerçekleştirilen fiziksel ölçümlerde; ortalama

Meyve boyu Meyve sap Ortalama çekirdek
(mm)
uzunluğu (mm)
sayısı (adet)
25.24 def
2.53 m
30.53 fg
24.95 def
3.71 kl
7.87 l
25.67 d
3.85 jkl
7.67 l
23.03 hij
4.93 gh
39.60 cd
25.12 def
4.24 ijk
7.10 l
27.16 b
5.27 fg
22.17 jk
24.05 fgh
4.86 ghi
6.67 l
29.49 a
6.23 cde
31.90 ef
22.22 jkl
3.56 kl
21.87 jk
21.31 lm
7.42 a
20.80 k
23.98 fghi
3.56 kl
38.57 d
25.86 cd
6.21 cde
35.57 e
27.34 b
3.65 kl
45.40 a
23.18 hij
4.50 hij
40.70 bc
25.41 de
4.23 ijk
32.47 ef
26.97 jkl
2.59 m
28.20 i
22.73 ijk
2.57 m
29.90 gh
24.33 efgh
5.78 ef
21.77 jk
21.27 lm
4.66 ghi
23.03 j
21.47 kl
6.68 bcd
1.03 m
17.37 n
6.20 cde
1.07 m
19.00 jkl
1.29 n
40.17 bcd
24.60 defg
6.87 abc
41.77 b
21.74 kl
2.39 m
25.87 i
18.31 n
3.93 jkl
23.80 j
24.23 efgh
3.59 kl
6.60 l
20.20 m
3.44 l
23.57 j
23.55 ghi
7.21 ab
29.33 gh
41.880
46.366
382.417
0.000
0.000
0.000

meyve ağırlığı 0.82 g (Elazığ İri Çekirdekli) ile
4.27 g (Angut Bayırbağ) arasında değişirken,
meyve eni 10.87 mm (Elazığ İri Çekirdekli) ile
17.20 mm (Angut Bayırbağ) arasında, meyve
boyu ise 17.37 mm (Elazığ İri Çekirdekli) ile
29.49 mm (44.BA.03) arasında değişmiştir.
Ortalama meyve sapı uzunluğu 1.29 mm
(Gümüşhacıköy Beyaz.) ile 7.42 mm (Angut 002)
arasında değişirken, ortalama çekirdek sayısı ise
9

H. PINAR, E. ÇÖÇEN, M. YAMAN, A. UZUN, Y. SARITEPE / BAHÇE 47 (Özel Sayı 2): 6-12 (2018)

1.03 adet (Elazığ Çekirdekli 3) ile 45.40 (Angut
Bayırbağ) adet arasında değişmiştir (Çizelge 2).
(4)), Olur ve Oltu ilçelerinde yürüttüğü
seleksiyon çalışmasında, Morus alba türüne ait
dut tiplerinde meyve ağırlığının 1.36–5.77 g,
meyve eninin 9.97–17.36 mm, meyve boyunun
ise 19.75–31.03 mm arasında değiştiğini
saptamıştır. (11), Adana ilinde yürüttüğü
seleksiyon çalışmasında seçilen dutlarda ortalama
meyve ağırlığını 2.96–6.42 g, meyve enini 1.50–
2.10 cm, meyve boyunu 2.20–3.43 cm olarak
tespit etmiştir. Keskin (2016), Gümüşhane
yöresinde yürüttüğü seleksiyon çalışmasında

belirlediği ümitvar bireylerde; meyve ağırlığının
1.92–5.27 g, meyve eninin 11.85–18.23 mm,
meyve boyunun ise 19.28–33.95 mm arasında
değiştiğini
belirlemiştir.
(12), Malatya’da
yaptıkları çalışmada ortalama meyve ağırlığının
0.66–3.07 g arasında değiştiğini bildirmektedir.
(4), Olur ve Oltu ilçelerinde yürüttüğü seleksiyon
çalışmasında meyve ağırlığının 1.36–5.77 g,
meyve eninin 9.97–17.36 mm, meyve boyunun
ise 19.75–31.03 mm arasında değiştiğini
saptamıştır.
Çalışmamızdan
elde
edilen
sonuçların genel olarak benzer çalışmalarla uyum
içerisinde olduğu görülmektedir.

Çizelge 3. Meyve örneklerinde kimyasal ölçümler ve şıra randımanı bulguları
Table 3. Chemical measurements and fruit juice findings in fruit products
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Genotip Adı
24.KE.09
25.01.01
25.01.02
25.TO.04
25.TO.06
25.UZ.05
25.UZ.08
44.BA.03
Amasya Beyaz
Angut 002
Angut 003
Angut 007
Angut Bayırbağ
Arapgir 0011
Arapgir 0012
Ayaş Beyaz
Ayaş Böğürtlenbağı
Çekirdekli 006
Çekirdekli Lor Dut (24–04)
Elazığ Çekirdekli 3
Elazığ İri Çekirdekli
Gümüşhacı Köyü Beyaz
Kara Aşı–1 Yerli
Kastamonu Beyaz
Kocaözü Beyaz
Sarıcakaya Dağköprü
Sebil Beyaz
Şebinkarahisar Beyaz

SÇKM (%)
29.00
24.40
27.70
26.70
21.90
27.40
20.90
24.00
25.90
21.90
28.10
29.10
22.80
29.60
29.40
19.50
16.20
27.60
22.00
22.70
25.10
27.80
22.20
21.00
28.60
28.70
28.60
26.30

Meyve örneklerinde kimyasal ölçüm ve şıra
randımanı bulguları
Meyvelerin teknolojik özelliklerini ortaya koyan
biyokimyasal analizler ve şıra randımanlarının
belirlenmesi meyvelerin gıda teknolojisinde
kullanım olanaklarını belirler. Bu bağlamda
çalışma
materyali
28
dut
genotipinde
gerçekleştirilen kimyasal ölçümlerde; SÇKM
10

pH
2.00
5.98
2.10
2.60
6.05
2.60
5.97
5.70
2.20
5.56
1.80
5.72
1.90
1.80
1.70
6.00
5.75
5.76
5.83
6.03
6.00
5.79
5.74
1.60
5.66
6.18
5.81
5.65

TEA (%)
0.36
0.11
0.36
0.37
0.16
0.36
0.14
0.15
0.37
0.14
0.37
0.13
0.36
0.37
0.36
0.15
0.08
0.15
0.11
0.07
0.06
0.08
0.12
0.37
0.23
0.14
0.15
0.25

Şıra Randımanı (%)
52.30
61.00
55.25
53.50
67.10
59.20
68.80
63.60
44.30
52.90
51.90
41.40
66.20
49.70
46.00
58.40
52.00
41.40
55.30
64.80
57.50
50.30
55.80
65.90
47.20
68.00
55.30
54.90

değeri %16.20 (Ayaş Böğürtlenbağı) ile %29.60
(Arapgir 0011), pH değeri 1.60 (Kastamonu
Beyaz) ile 6.18 (Sarıcakaya Dağköprü), TEA
değeri %0.06 (Elazığ İri Çekirdekli) ile %0.37
(Arapgir 0011) ve şıra randımanı ise %41.40
(Angut 007) ile %68.80 (25.UZ.08) arasında
değişmiştir (Çizelge 3). Yılmaz (11), Adana
ilinde yürüttüğü seleksiyon çalışmasında seçilen
dutlarda SÇKM değerinin %9.30–26.2, pH
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değerinin 2.29–6.21 ve asitlik değerinin ise
%0.04–1.31 arasında değiştiğini bildirmektedir.
(4), Erzurum ili Olur ve Oltu ilçelerinde Morus
alba türünde yürüttüğü seleksiyon çalışmasında
SÇKM değerinin %13.2–23.1 ve kurutma
randımanının %20.96–38.16 arasında değiştiğini
bildirmektedir. (12), Malatya’da 34 dut
genotipinde yürüttükleri çalışmada SÇKM
değerinin %17.33–30.67, asitlik değerinin
%0.06–1.62 ve pH değerinin ise 2.19–5.86
arasında
değiştiğini
belirlemişlerdir.
(5),
Gümüşhane yöresinde yürüttüğü seleksiyon
çalışmasında ümitvar bulduğu Morus alba türüne
ait 26 genotipte SÇKM değerinin %14.80–24.40,
pH değerinin 5.67–6.59, TEA değerinin %0.02–
0.07 ve kurutma randımanının ise %19.26–25.56
arasında değiştiğini bildirmektedir. Yapılan
değerlendirmede çalışmamızdan elde edilen
sonuçların benzer çalışmalarla uyum içerisinde
olduğu görülmektedir.
SONUÇLAR
Bu çalışma Malatya dut genetik kaynakları
parselinde bulunan çekirdekli beyaz dut
genotiplerinin
fenolojik
ve
pomolojik
özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
Çalışma sonunda çiçeklenme zamanı en erken
25.01.01 genotipinde gerçekleşirken en geç
Elazığ İri Çekirdekli genotipinde gerçekleşmiştir.
Hasat başlangıcı en erken Elazığ Çekirdekli 3
genotipinde gerçekleşirken en geç Angut 002
genotipinde gerçekleşmiştir. Hasat sonu erken
Elazığ İri Çekirdekli genotipinde gerçekleşirken
en geç Çekirdekli Lor Dut 24–04 genotipinde
gerçekleşmiştir. Fenolojik özellikler dikkate
alındığında Elazığ Çekirdekli 3 genotipi
erkenciliğiyle, Angut 002 genotipi geçciliğiyle,
Çekirdekli Lor Dut genotipi ise uzun süre meyve
vermesiyle öne çıkmıştır.
Pomolojik özelliklerden meyve ağırlığı ve
meyve sapı uzunluğu bakımında en yüksek
değerlere sahip genotip Angut Bayırbağ genotipi
olurken, SÇKM değeri en yüksek Arapgir 0011
genotipinde ölçülmüştür. Çalışmada en yüksek
şıra
randımanı
25.UZ.08
genotipinde
ölçülmüştür. Çalışmada pomolojik özellikler
bakımından iri meyvelere sahip Angut Bayırbağ
genotipi sofralık özelliğiyle öne çıkarken,
25.UZ.08 genotipi ise şıralık özelliğiyle öne
çıkmıştır.
Bu çalışmadan elde edilen bulgular yeni dut
bahçesi tesisinde çeşit tavsiyesi için yol gösterici

olabileceği gibi, aynı zamanda dut ıslah
programlarında değerlendirilebilir niteliktedir.
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ÖZET
Bu çalışma, Sarı alıç genotipinin meyve kalite özelliklerinin olgunlaşma sürecindeki değişimlerini incelemek
amacıyla 2017 yılında sürdürülmüştür. Bu amaçla, meyve renginin yeşil, sarı–yeşil ve sarı olduğu üç farklı
dönemde meyve kalite özelliklerinden meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, meyve eti sertliği, çekirdek
sayısı, çekirdek ağırlığı, yenilebilir meyve oranı, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), pH, asitlik ve
SÇKM/Asit oranı analizleri ve Minolta ile renk ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, yeşil
dönemde 12.23 g olan meyve ağırlığının sarı–yeşil döneme geçerken %19.68 artışla 14.64 g olduğu ve bu
dönemden sarı döneme geçişte %15.53’lük bir artışla 16.91 g olduğu belirlenmiştir. Meyve eti se rtliğinin yeşil
dönemde 24.47 kg–kuvvet olarak ölçülürken, bunun sarı–yeşil döneme geçişte hızla azaldığı (4.10 kg–kuvvet;
%83 azalış) ölçülmüştür. Sarı alıç genotipinin SÇKM içeriğinin her üç olgunlaşma döneminde çok az bir
farklılık gösterdiği (sırasıyla, %15.47, %15.82 ve %14.47), ancak titre edilebilir asitlik değerlerinin yeşil
dönemden sarı döneme geçerken %24.52 oranında azaldığı saptanmıştır. Meyve kabuk renginin yeşilden sarıya
dönüşümünde yeşil–kırmızıyı gösteren a* değerinin %48.97 oranında azalırken, sarı rengi ifade eden b*
değerinin %21.04 oranında arttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu genotipin en iyi karakteri olarak gösterilen,
tatlı–mayhoş tadının oluştuğu sarı–yeşil dönemin meyve kalite özellikleriyle de en uygun hasat zamanı olduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Alıç, olgunlaşma dönemi, meyve özellikleri
CHANGES IN FRUIT QUALITY CHARACTERISTICS DURING DIFFERENT RIPENING STAGES
OF SARI ALIÇ GENOTYPE (Crataegus azarolus L.)
ABSTRACT
The study was carried out the changes in the fruit quality characteristics of the Sarı Alıç hawthorn genotype
during the maturation stages were investigated in 2017. For this purpose, fruit quality characteristics such as fruit
weight, fruit diameter, fruit length, fruit firmness, number of seeds, seed weight, edible fruit rate, total soluble
solids (TSS), pH, acidity and TSS/Acid ratio and color measurements with Minolta were analyzed. As a result of
the study, it was determined that the fruit weight was 12.23 g in the green stage whereas it was 14.64 g with an
increase of 19.68% in the yellow–green. It was also 16.91 with an increase of 15.53% in the yellow stage. While
the fruit firmness was measured as 6.41 kg–force in the green stage, it was rapidly decreased (4.10 kg–force;
83% decrease) in the yellow–green stage. It was found that the Sarı Alıç genotype has a few difference of TSS
content during all three maturation stages (15.47%, 15.82% and 14.47%, respectively), but the titratable acidity
value decreased by 24.52% from the green stage to the yellow stage. There was found the b* value, indicating
the yellow color, increased by 21.04% and the a* value, indicating the green–red color, was decreased by
48.97% when fruit skin color was changed from green to yellow. As a result, this genotype can be harvested for
excellent fruit quality characteristics in the yellow–green stage, which is shown as the best character, sweet–sour
taste.
Keywords; Hawthorn, ripening stage, fruit quality

GİRİŞ
Alıç, ülkemizin hemen her yöresinde yayılış
gösteren bir meyve türüdür [1]. Son yıllarda
alıcın sağlık üzerine olan olumlu etkileriyle ilgili

araştırma sonuçlarının elde edilmesiyle artan bir
ilgi
olduğu
görülmektedir.
Bu
etkinin
oluşmasında, alıcın çiçek ve meyvelerinde
bulunan
flavonoidler, vitaminler, saponin,
organik asitler ve eterik yağlar gibi antioksidan
13
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özellikteki bileşikler etkide bulunmaktadır. Alıç
meyvesinde bulunan antioksidanlar kalbin
düzenli çalışmasını, kalp ve beyine olan kan
akışını arttırarak kalbi ritim bozukluğuna karşı
koruduğu, kalbin kasılma gücünü ve kalp
basıncını dengelediği ve yüksek tansiyonun
oluşumunu engellediği belirtilmektedir. Çiçek ve
meyveleri boğaz iltihabına, öksürüğe, kalp
faaliyeti zayıflığına, kalp çarpıntısına, böbrek
hastalıklarına, damar sertliğine ve karaciğer
ağrılarına karşı da kullanılmaktadır [2, 3].
Ülkemizde alıç, genel olarak taze meyve
olarak tüketilmekle birlikte, meyvelerinden
marmelat, reçel ve sirke yapılmakta, çiçek,
yaprak ve meyveleri tıbbi bitki olarak
kullanılmakta,
doğal
popülasyondaki
alıç
bitkilerine
armut
aşılanabilmekte,
yaban
hayatındaki canlılara besin kaynağı olarak
ormanlık alanlara dikilmekte ve odunlarının
sağlamlığı nedeniyle özellikle baston yapımında
kullanılmaktadır [4].
Çalışkan ve ark. [5], alıcın ülkemizde
çoğunlukla doğal popülasyondan toplanarak
değerlendirildiğini, ancak Hatay’da kültür
yetiştiriciliğinin
yıllardır
yapıldığını
bildirmişlerdir. Hatay’ın Belen ilçesine bağlı
Kömürçukuru ve Benlidere mahallerinin alıcın
üretim merkezi durumunda olduğunu ve burada
yetiştirilen Sarı Alıç genotipine ait aşı
kalemlerinin
ülkemizin
her
bölgesine
gönderildiğini belirtmişlerdir.
Bazı hasat öncesi ve sonrasındaki faktörler
meyve kalitesi üzerine etkide bulunmaktadır.
Nitekim, elma [6, 7], kayısı [8, 9] ve şeftalide
[10, 11] yapılan çalışmalarda meyvelerde
olgunluk ve olgunlaşma dönemlerinin meyve
kalitesi üzerine çok önemli etkisinin bulunduğu
bildirilmektedir. Diğer meyve türlerine benzer
olarak alıçta da hasadın erken zamanda yapılması
önemli kalite kayıplarına neden olmaktadır.
Bu çalışma farklı olgunlaşma dönemlerinin
Sarı Alıç genotipinin meyve kalite özelliklerine
etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Bu çalışmada, Hatay’ın Belen ilçesine bağlı
Kömürçuru Mahallesinde bulunan bir üretici
bahçesinde 2017 yılında yürütülmüştür. Ağaçlar
1991 yılında, 5×5 m dikim mesafesiyle dikilmiş
14

olup, damlama sulama ile sulanmakta ve yıllık
kültürel işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Metot
Çalışmada, Sarı Alıç genotipinin meyve kalite
özelliklerinin olgunlaşma sürecindeki değişimleri
incelenmiştir. Bu amaçla, meyve renginin yeşil
(12 Eylül), sarı–yeşil (19 Eylül) ve sarı (30 Eylül)
olduğu üç farklı dönemde meyve kalite
özelliklerinden meyve ağırlığı (g), meyve eni
(mm), meyve boyu (mm), meyve eti sertliği (kg–
kuvvet), çekirdek sayısı (adet/meyve), ortalama
çekirdek ağırlığı (g), yenilebilir meyve oranı (%),
suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), pH,
asitlik
ve
SÇKM/Asit
oranı
analizleri
gerçekleştirilmiştir.
Sarı Alıç genotipinde kabuk ve meyve eti renk
ölçümleri Minolta Renk Ölçer (Minolta CR–300)
gerçekleştirilmiştir. Renk ölçümleri 15 meyvede
L*, a*, b*, C (Chroma) ve h° (Hue) değerleri
olarak ölçülmüştür. Burada, L* rengin
parlaklığındaki değişimi (L* 0 siyah, L* 100
beyaz), a* yeşilden kırmızıya renk değişimini
(pozitif değerler kırmızı, negatif değerler yeşil),
b* sarıdan maviye renk değişimini (pozitif
değerler sarı, negatif değerler mavi), C rengin
yoğunluğunu ve h° rengin açı değerini (0;
kırmızı–mor, 90°; sarı, 180°; mavimsi–yeşil,
270°; mavi) göstermektedir [12].
Pomolojik analizler ve renk ölçümleri 3
yinelemeli ve her yinelemede 20 meyve olacak
şekilde toplam 60 meyvede gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen verilerin varyans analizleri SAS
paket programı [13] kullanılarak yapılmıştır.
Ortalamalar LSD testi ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Sarı
Alıç
genotipinin
meyve
kalite
özelliklerinin olgunlaşma dönemlerine göre
istatistiksel olarak önemli farklılıklar olduğu
(çekirdek sayısı ve ağırlığı hariç) tespit edilmiştir
(Çizelge 1). Buna göre, yeşil dönemde 12.23 g
olan meyve ağırlığının sarı–yeşil döneme
geçerken %19.68 artışla 14.64 g olduğu ve bu
dönemden sarı döneme geçişte %15.53’lük bir
artışla 16.91 g olduğu belirlenmiştir. Benzer
olarak meyve eni ve meyve boyu değerleri
(sırasıyla 32.82 mm ve 26.96 mm) en yüksek
“sarı” dönemde belirlenmiştir. En düşük meyve
eni ve boyu değerleri “yeşil” dönemde (sırasıyla,
28.43 mm ve 23.60 mm) ölçülmüştür. Li ve ark.
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[14], Dajinxing alıç çeşidinde olgunlaşma
dönemlerine göre meyve ağrılığında %18.5’lük
bir artışın olduğunu saptamışlardır. Kvikliene ve
ark. [6], elmada yapmış oldukları çalışmada
olgunlaşma dönemlerine göre meyve ağırlığında
%16’lık bir artışın olduğunu belirtmiştir.
Sarı Alıç genotipinin 6.41 kg–kuvvet ile
“yeşil” dönemde en yüksek meyve eti sertliğine
sahip olmuştur. Meyve eti sertliğinin “yeşil”
dönemde 6.41 kg–kuvvet olarak ölçülürken,
bunun “sarı–yeşil” döneme geçişte hızla azaldığı
(4.10 kg–kuvvet; %36.08 azalış) ölçülmüştür.
Kvikliene ve ark. [6], elmada olgunlaşma
dönemlerine göre meyve eti sertliğinde yaklaşık
%20’lik bir azalma olduğu bildirmiştir.
Sarı Alıç genotipinde yenilebilir meyve oranı
“sarı” (%91.41) ve “yeşil–sarı” (%90.89)
dönemlerde en yüksek olduğu saptanmıştır.
Yenilebilir meyve oranındaki artış “yeşil”
dönemden “sarı” döneme geçişte %4.68 olarak
gerçekleşmiştir.
Sarı Alıç genotipinin kimyasal içeriği
olgunlaşma dönemlerine bağlı olarak istatistiksel
olarak önemli farklılıklar göstermiştir (Çizelge
2). Görüldüğü üzere, “yeşil–sarı” ve “yeşil”
dönemlerdeki SÇKM içeriği (sırasıyla, %15.82
ve %15.47) “sarı” döneme göre (%14.47) daha
yüksek bulunmuştur. En yüksek pH içeriği “sarı”
dönemde tespit edilirken (3.19), en yüksek asit
içeriği “yeşil” dönemde (%2.37) tespit edilmiştir.
Meyve suyunun asit içeriğinin “yeşil” dönemden
“sarı” döneme geçişte yaklaşık %30 oranında

azaldığı belirlenmiştir. SÇKM/Asit içeriğinin
“sarı” ve “yeşil–sarı” dönemlerinde daha yüksek
olduğu (sırasıyla, 9.03 ve 8.85) belirlenmiştir.
Benzer olarak, Li ve ark. [14], alıçta olgunlaşma
ile SÇKM içeriğinde önemli bir değişimin
meydana gelmediğini bildirmiştir. Ayrıca, alıçta
olgunlaşma ile dönemlere göre asit içeriğinde
%28.7 oranında azalma olduğu belirtmişlerdir.
Bununla birlikte, diğer meyve türlerinde yapılan
çalışmalarda [6, 8, 9, 10 ] olgunlaşma ile birlikte
SÇKM içeriğinde artışlar olduğu belirtilmektedir.
Sarı Alıç genotipinin meyve kabuk ve et renk
değerlerinin olgunlaşma dönemlerine göre
istatistiksel
olarak
önemli
farklılıkları
göstermiştir (Çizelge 3). Meyve kabuk
parlaklığını gösteren L değerinin en yüksek
“sarı” dönemde, en düşük L değerinin “yeşil”
dönemde olduğu belirlenmiştir. Yeşil rengi ifade
eden negatif a* değerinin “yeşil” dönemde, sarı
rengi ifade eden b* değeri ise “sarı” dönemde en
yüksek
ölçülmüştür. Rengin yoğunluğunu
gösteren chroma (C) değerinin (düşük değerler
rengin yoğunluğunu göstermektedir) “yeşil”
dönemde
daha
yüksek
olduğu (41.05)
saptanmıştır. Rengin açı değerini gösteren h°
değeri en yüksek “yeşil” dönemde (110.37)
ölçülmüştür. Meyve kabuk rengi değişimlerimize
ait bulgular, Li ve ark. [14], alıçta meyve
olgunlaşma dönemlerine göre L, a* ve b*
değerlerinde önemli farklılıklar oluştuğuna dair
sonuçlarla benzerlik göstermektedir.

Çizelge 1. Sarı Alıç genotipinin olgunlaşma dönemlerine göre meyve kalite özellikleri
Table 1. Fruit quality characteristics of Sarı Alıç genotype based on ripening stages
Meyve
Meyve eni
Meyve etli
Çekirdek
Çekirdek
Yenilebilir
Meyve boyu
ağırlığı
(mm)
sertliği
sayısı
ağırlığı
meyve oranı
(mm)
(g)
Fruit
(kg–kuvvet) (adet/meyve)
(g)
(%)
Fruit length
Fruit weight diameter
Fruit firmness Seed number Seed weight Edible fruit ratio
Yeşil
12.23 c
28.43 c
23.60 c
6.41 a
2.60
0.60
87.33 b
Yeşil–Sarı 14.64 b
30.48 b
25.46 b
4.10 b
2.61
0.51
90.89 a
Sarı
16.91 a
32.82 a
26.96 a
3.29 c
2.46
0.59
91.41 a
0.91
0.79
0.94
0.80
Ö.D. N.S.
Ö.D. N.S.
2.06
LSD₀.₀₅
Ö.D. Önemli değil, N.S. Not significant
Dönemler
Stage

Çizelge 2. Sarı Alıç genotipinin olgunlaşma dönemlerine göre kimyasal özellikleri
Table 2. Chemical traits of Sarı Alıç genotype based on ripening stages
Dönemler
Stage
Yeşil
Yeşil–Sarı
Sarı
LSD₀.₀₅

SÇKM (%)
TSS
15.47 a
15.82 a
14.47 b
0.77

pH
pH
3.03 b
3.08 ab
3.19 a
0.14

Titre Edilebilir Asitlik (%)
Acidity
2.37 a
1.79 b
1.62 b
0.32

SÇKM/Asit Oranı
TSS/Acidity
6.53 b
8.85 a
9.03 a
1.56
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Çizelge 3. Sarı Alıç genotipinin olgunlaşma dönemlerine göre meyve kabuk renk özelliklerindeki
değişimi
Table 3. Change of fruit skin colors of Sarı Alıç genotype based on ripening stages
Dönemler / Stage
Yeşil
Yeşil–Sarı
Sarı
LSD₀.₀₅

L
78.12 c
80.65 b
81.43 a
0.60

a*
–11.23 c
–9.15 b
–5.75 a
1.35

b*
39.31 c
42.69 b
47.57 a
1.08

C
41.05 c
43.76 b
47.99 a
0.87

h°
106.12 a
102.38 b
97.14 c
1.93

Çizelge 4. Sarı Alıç genotipinin olgunlaşma dönemlerine göre meyve et rengi özellikleri
Table 4. Fruit flesh colors of Sarı Alıç genotypes based on ripening stages
Dönemler / Stage
Yeşil
Yeşil–Sarı
Sarı
LSD₀.₀₅

L
72.57 c
73.78 b
77.37 a
0.93

a*
–12.99 c
–10.22 b
–7.66 a
0.84

Sarı Alıç genotipinde en parlak meyve etinin
“sarı” dönemde olduğu (81.43) tespit edilmiştir
(Çizelge 4). Meyve etinde en yüksek sarı rengin
düşük a* ve yüksek b* değerleri (sırasıyla, –5.75
ve 47.57) ile “sarı” dönemde olduğu ölçülmüştür.
Meyve etinde en yüksek renk yoğunluğu (C
değeri) 37.40 ile “yeşil” dönemde belirlenmiştir.
En düşük h° değeri ise 101.30 ile “sarı” dönemde
tespit edilmiştir.
SONUÇ
Son yıllarda, alıcın özellikle sağlıklı beslenme
üzerine olumlu etkilerinin ön plana çıkması
yanında iri meyveli genotiplerin bulunması hem
dünyada hem de ülkemizde yetiştiricilik alanları
artırmaktadır.
Ülkemizde
meyve
kalite
özellikleriyle öne çıkan Sarı Alıç genotipi, ticari
yetiştiricilik için oldukça ümitvar olduğu
söylenebilir.
Bu
genotipin
olgunlaşma
dönemlerine göre meyve kalite özelliklerinde
farklılıklar
olduğu
saptanmıştır.
Çalışma
sonucunda, Sarı Alıç genotipinin “yeşil”
olgunlaşma döneminde meyve eti sertliğinin
yüksek olması (6.41–kg yanında sıkı yapılı
olması ve “sarı” olgunlaşma döneminde meyve
etinin yumuşaması (3.29 kg–kuvvet) ve
meyvenin asit içeriğinin düşmesiyle tat
kalitesinin azalması tüketim için çok uygun
olmadığı anca meyve etinin orta sertlikte (4.10
kg–kuvvet)
ve
mayhoş
meyve tadıyla
(SÇKM/asit oranı 8.85) ile mükemmel yeme
kalitesine sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca, üç
olgunlaşma
döneminin
birbirinden
ayırt
edilmesinde meyve ağırlığı, asit içeriği ve kabuk
renginin en iyi özellikler olduğu tespit edilmiştir.
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b*
35.04 b
38.29 a
38.73 a
2.29

C
37.40 b
39.74 a
39.52 a
2.05

h°
110.37 a
105.21 b
101.30 c
1.95

Bu genotipin olgunlukta meyve kabuğunun
yeşil–sarı renkli, mayhoş meyve tadı ve
ülkemizdeki şu ana kadarki en iri meyvelere
sahip olması tipik özellikleri olarak söylenebilir.
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ÖZET
Ülkemiz 707 bin ha alanda 675 bin ton ile dünya fındık üretiminin %70’ini tek başına karşılamaktadır. Tarih i
belgelerde günümüzden 2300 yıl önce Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği belirtilmekt e
ve fındığın son 6 yüzyıldan beri Türkiye’den diğer ülkelere ihraç edildiği bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde
fındık konusu ciddiyetle ele alınmış ve bu konuda çalışmalar yapılmıştır. 1925 yılında çıkarılan yasa ile Rize fındık
yetiştiren iller arasına alınmıştır. Fındığın ilk defa kültüre alındığı yerin Giresun ili olduğu bilinmektedir. Bugün
başta Giresun ve Ordu olmak üzere 16 ilde fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. 1933 yılı sert kabuklu meyve
üretimimin yaklaşık yarısını fındık oluştururken bugün halen fındık üretiminin toplam üretimdeki yeri
değişmemekte ve fındık ilk sırayı almaktadır. 1933–2017 yıllarını kapsayan 84 yılda ülkemizde fındık üretimi
%1092.24 artmıştır. Bu çalışmada Cumhuriyet döneminden günümüze kadar ülkemizde yetiştiriciliği yapılan
fındığın üretim miktarları ve gelişimi ortaya konulmaya çalışmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fındık, fındık üretim miktarı, fındık tarihi
THE PAST AND PRESENT OF TURKEY’S HAZELNUT CULTIVATION
ABSTRACT
Our country supplies 70% of world hazelnut production with 675 thousand tons in 707 thousand ha area. According
to historical documents, it is stated that hazelnut was produced in the Black Sea coast of the north of Turkey 2300
years ago and for the last 6 centuries, hazelnuts are known to have been exported to other countries from Turkey.
In the Republican period, the hazelnut was handled seriously and studies were carried out in this regard. With the
law enacted in 1925, Rize has been included among the p rovinces grown hazelnuts. It is known that Giresun
province is the place where the hazelnut is first cultured. Today, especially in Giresun and Ordu, 16 provinces are
growing hazelnuts. Approximately half of the nuts produced in 1933 were hazelnuts and tod ay hazelnut production
remains unchanged in total production. Also, hazelnut takes the first order. During 84 years covering 1933–2017,
hazelnut production in our country increased by 1092.24%. In this study, it was aimed to reveal the production
quantities and development of hazelnut which was cultivated in our country from the Republican period to the
present day.
Keywords: Hazelnut, Hazelnut production amount, hazelnut history

GİRİŞ
Dünyada Fındık Yetiştiriciliği
Fındığın yaprağından odununa kadar birçok
kullanım alanı olması, onu diğer meyve
türlerinden ayırmaktadır [6]. Çerezlik tüketimi
yanında, pasta ve özellikle çikolata sanayinde
yoğun olarak kullanılması, insan beslenmesinde
önemli bir yere sahip olması dünya üzerinde
*
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uygun ekolojilerde fındık üretim alanlarının her
geçen gün artmasını sağlamaktadır.
Dünya’da yaklaşık 662 bin ha alanda 743 bin
ton fındık yetiştirilmektedir. Son 10 yıllın
ortalamasına göre İtalya, Azerbaycan, İran,
Gürcistan, ABD, İspanya, Şili, Çin ve Fransa
Türkiye’den sonra en fazla fındık üretim
alanlarına sahip başlıca ülkelerdir. Türkiye bugün
dünya fındık üretim alanlarının %68’ini tek başına
karşılamaktadır. İtalya 69 bin ha alan ile
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Türkiye’den sonra en fazla fındık üretim alanına
sahip olan ülkedir ve dünya fındık üretim
alanlarının yaklaşık %11’ini karşılamaktadır
(Çizelge 1) [2].
Türkiye bugün 675 bin ton fındık üretimi ile
dünya fındık üretim miktarının %66’sını tek
başına karışlamaktadır. 106 bin ton ile İtalya, 33
bin ton ile ABD ve 30 bin ton ile Azerbaycan
Türkiye’den sonra en fazla fındık üretimi bulunan
ülkelerdir. İran, Gürcistan, İspanya, Şili, Çin,
Fransa fındık
üretiminde
diğer önemli
ülkelerdendir. Küçük miktarlarda üretim yapan

ülkeler ise; Polonya, Yunanistan, Belarus,
Hırvatistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya,
Kamerun, Portekiz, Moldova, Ukrayna, Tunus,
Slovakya, Slovenya, Suriye, Kıbrıs, Arjantin,
Avusturya, Estonya, Yeni Zelanda ve
Romanya’dır (Çizelge 1) [2].
Dünya fındık üretimde lider konumda olan
Türkiye fındık bahçelerimizin yaşlı olması
sebebiyle verim bakımından ABD, Fransa, Çin,
Gürcistan ve İtalya’nın gerisinde kalmaktadır
(Çizelge 1) [2].

Çizelge 1. Dünya fındık üretim alanları (FAO)
Table 1. World hazelnuts production areas
Ülkeler
Countries
Türkiye
İtalya
Azerbaycan
İran
Gürcistan
ABD
İspanya
Şili
Çin
Fransa
Diğer / Other
Toplam / Total

Alan / Area
da
%
426941
68.40
68912,6
11.00
24263,7
3.90
19645,3
3.10
15964,5
2.60
12270,1
2.00
14342
2.30
7669,4
1.20
11047,8
1.80
4286,7
0.70
18716,5
3.00
624059
100

Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliği
Tarihi belgelerde günümüzden 2300 yıl önce
Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında
fındık üretildiği belirtilmektedir [5]. Fındığın ilk
defa kültüre alındığı yerin Giresun ili olduğu,
Ordu ilinde fındık dikiminin yapıldığı ve 1925
yılında çıkarılan yasa ile Rize’nin fındık yetiştiren
iller arasına alındığı bilinmektedir [1].
Fındık üretimi, 2844 sayılı Fındık Üretiminin
Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi
Hakkında Kanun çerçevesinde birçok kez
değişikliğe uğrayan ruhsatlı üretim alanları en son
2014/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 16 il
ile sınırlandırılmıştır [8].
Ülkemizde fındık üretimi, 1933 yılında 56616
bin ton iken bugün 675 bin ton fındık üretimimiz
bulunmakta ve 84 yılda %1092.24 oranında fındık
üretim miktarı artış göstermiştir. 1993–1952
yıllarını içerisine alan 20 yıllık dönemde ise 1993
yılında 56 bin ton olan fındık üretimi bu yıla göre
%37.5’lik bir artış göstererek 1952 yılında 78 bin
tona ulaşmıştır. 1953–1972 yıllarını kapsayan
dönemde 1953 yılında 56006 ton olan fındık

Üretim / Production
ton
%
558579
66.30
106144
12.60
30507,9
3.60
17162,2
2.00
28460
3.40
33714,2
4.00
15340,7
1.80
6586,6
0.80
21097,6
2.50
8588,5
1.00
16784,6
2.00
842965
100

Verim / Yield
hg/ha
%
13111
3.33
15409
3.91
12687,5
3.22
9607,4
2.44
17878
4.53
27713,7
7.03
10667,7
2.71
7654,5
1.94
18969,7
4.81
20022
5.08
240578
61.00
394299
100

üretimi bu yıla göre yaklaşık %239.2’lik bir artış
göstererek 1972 yılında 190 bin tona ulaşmıştır.
1973–1992 yıllarını kapsayan dönemde 1953
yılında 250900 ton olan fındık üretimi bu yıla göre
yaklaşık %107.3’lük bir artış göstererek 1992
yılında 520 bin tona ulaşmıştır. Son 25 yılda ise
üretim 315 bin tondan 675 bin tona ulaşmış ve
%114.3 lük bir artış meydana gelmiştir (Çizelge 2,
Şekil 1) [3].
1933 yılında sert kabuklu meyveler içerisinde
fındık üretimimizin payı %46.81 iken 2017
yılında bu oran %60.49’a yükselmiştir. 1933–
1952 yılları arasında sert kabuklu meyveler
içerisinde fındık üretim miktarı oranı %43.63 ve
1953–1972 yılları arasında ise %45.08’dir. 1972
yılından sonraki dönemlerde fındığın üretim
miktarları giderek artış göstermiş ve bu oran
1973–1992 yılları arasında ortalama %57.07 iken
son 25 yıllık sürede ortalama %61.57’lere kadar
artmıştır (Çizelge 9, Şekil 2) [3]. 1933–2017
yılları arasında fındık diğer sert kabuklu
meyvelere oranla üretim miktarını sürekli
arttırmıştır. Bu durumu, ülkemizde fındığın
yetiştiği alanlarda artış olması, fındığın kullanım
19
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alanlarının diğer sert kabuklu meyvelere oranla
daha fazla olması, özellikle çikolata sanayinde
yaygın olarak kullanılması ve fındık fiyatının
antepfıstığı gibi sert kabuklu meyvelere oranla
düşük olması fındık üretiminin artmasının
sebeplerinden olabilir.
Ülkemizde başta Giresun ve Ordu olmak üzere
16 ilde fındık yetiştirilmekte ve 2004 yılında
fındık üretimi yapılan alan 650 bin ha iken bugün
706 bin ha alanda fındık yetiştirilmektedir. Son 13
yılda fındık yetiştirilen alan %8.17 oranında
artmıştır (Çizelge 4).
2017 yılı TÜİK verilerine göre Ordu ili 213572
ton ile en fazla fındık üretilen il iken bunu 96240
ton ile Samsun ve 93339 ton ile Giresun takip
etmektedir. Bugün Ordu ili Türkiye fındık üretim
miktarının %31.77’sini, Samsun %14.32’sini ve
Giresun %13.89’unu oluşturmaktadır. Fındık
dikim alanlarının %32.28’ini Ordu, %16.64’ünü
Giresun ve %13.31’ini Samsun illerimiz
oluşturmaktadır (Çizelge 3) [3].
2004–2017 yılı TÜİK verilerine göre Bolu ili
2004 yılında 1460 da olan fındık üretim alanını
2017 yılında 12330 da alana çıkararak son 13 yılda
%744.5 ile fındık üretim alanını en fazla arttıran il
olmuştur. Fındık üretim alanları bakımından
%168.2 ile Gümüşhane ve %95.25 ile Bartın
illerinde de büyük oranda artışı olmuştur (Çizelge
7 ve Şekil 3). Bolu ilinde fındık alanlarının
artması, ildeki bazı ilçelerin Fındık Üretiminin
Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi
hakkındaki
kanun kapsamına alınmasıyla
açıklanabilir.
2004–2017 yılları arasından üretim miktarı
bakımından Giresun ili 2004 yılında 11480 bin ton
olan üretim miktarını 2017 yılında 93339 bin ton
çıkarmış ve üretim miktarı bakımından en fazla
(%713.06) artış gösteren il olmuştur. Samsun ili
15760 ton üretim miktarını 96240 tona
yükselterek %510.66 oranında artış göstermiştir
(Çizelge 8, Şekil 4) [3].

Dünyada fındığın en önemli ihracatçısı
Türkiye’dir. İtalya, Almanya, ABD ve İspanya
Türkiye dışındaki önemli ihracatçı ülkelerdir.
Bugün, Almanya, İtalya, Fransa, Kanada,
Polonya, İsviçre, Hollanda, Avusturya, Belçika ve
Çin en çok fındığı ihraç ettiğimiz önemli
ülkelerdir.
İhracatın %23.57’sini Almaya, %20.19’unu
İtalya ve %8.48’ini ise Fransa’ya yapmaktayız [4].
Türkiye fındık ihracatının Türkiye toplam
ihracattaki payı %19.32’dur. 01.09.2017–
31.08.2018 tarihi itibariyle ihraç edilen fındık
miktarı 286 bin ton iken bir önceki yıl aynı
dönemde bu rakam 235 bin ton olmuştur. Aynı
dönemde ihracattan elde edilen döviz miktarı 1
milyar 782 milyon dolar iken 2016–2017
sezonunda bu rakam 1 milyar 882 milyon dolardır.
Bir önceki sezona göre ihraç edilen fındık miktarı
%17.79 oranında artış göstermiş, fakat elde edilen
gelir %5.61 oranında azalmıştır [4].
01.09.2018–02.12.2018 itibariyle iç fındık
ihracatının %76.92’si AB ülkelerine, %6.65’i AB
dışındaki Avrupa ülkelerine, %10.77’si Deniz
aşırı ülkelere,
%5,67’si diğer
ülkelere
yapılmaktadır [4].
239.2

107.3

114.3

1973-1992

1993-2017

37.5
1933-1952

1953-1972

Şekil 1. Fındık üretim alanlarının artış oranı (%)
Figure 1. Rate of increase in hazelnut production
areas (%)
1933-1952
1953-1972

Fındık Ticareti
Fındığın uluslararası ticaret malı olarak satışını
gösteren ilk yazılı belge 1403 yılını taşımaktadır.
1737 yılında Fransa’ya 1782 yılında Rusya’ya,
1792 yılında Romanya’ya, 1875 yılında
Belçika’ya
fındık
dışsatımının
başladığı
bildirilmiştir. 1906 yılında Sırbistan’a, 1907
yılında Almanya’ya, 1909 yılında Marsilya’ya,
1912 yılında ABD’ye fındık dışsatımı başlamıştır.
İç fındığın ilk dışsatımı 1879 yılında yapılmıştır
[1].
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Şekil

Ceviz

Antepfıstığı Kestane
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2. Fındığın sert kabuklu meyveler
içerisindeki yeri (%)
Figure 2. The place of hazelnut in nuts (%)
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Organik Fındık Yetiştiriciliği
Ülkemizde yaklaşık 15 bin ton organik fındık
üretimimiz bulunmaktadır. Bugün organik ürünler
içerisinde fındığın oranı %0.94’dür. Ülkemizde
organik fındık üretiminin en fazla olduğu iller
sırasıyla %29.43 ile Samsun, %17.97 ile
Zonguldak ve %17.29 ile Ordu illeridir (Çizelge
6). 2017 yılında organik fındık ve fındık ürünleri

ihracatı 3.857,6 tondur ve organik tarım ürünleri
içerisinde %6.3’lük bir paya sahiptir [7].
Ülkemizde fındıkta organik üretim çok yeni
olmakla birlikte üreticilerin organik fındık
yetiştiriciliği ile hem devletten teşvik alması hem
de ürünlerinin değerini arttırması sebebiyle
üreticileri her geçen gün organik fındık üretimine
yönlendirmektedir.

Çizelge 2. 1933–2017 yıllar arasında üretim miktarı (ton)
Table 2. Production amount between 1933–2017 years (ton)
Yıllar
Years
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

Üretim miktarı
(ton)
Produce
amount
56616
35920
72324
64155
64817
28056
107147
31936
36863
67388
63859
73750
52490
90499
46067
50573
92319

Samsun; 12,75

Yıllar
Years
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

Üretim miktarı
(ton)
Produce
amount
26057
93224
77850
56006
123141
52629
73353
151001
132183
104705
58470
76000
122380
88440
195215
62000
190000

Sinop; 16,91

Üretim
Yıllar miktarı (ton)
Years
Produce
amount
1967
71000
1968
138000
1969
170000
1970
255000
1971
166000
1972
190000
1973
250900
1974
244000
1975
317000
1976
245000
1977
290000
1978
310000
1979
300000
1980
250000
1981
350000
1982
220000
1983
395000

T okat; 8,54

Yıllar
Years
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Üretim miktarı
(ton)
Produce
amount
300000
180000
300000
280000
402500
550000
375000
305000
520000
315000
490000
455000
446000
410000
580000
530000
470000

Yıllar
Years
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

T rabzon; 30,25

Üretim miktarı
(ton)
Produce
amount
625000
600000
480000
350000
530000
661000
530000
800791
500000
600000
430000
660000
549000
450000
646000
420000
675000

Zonguldak; –3,1

Sakarya; 6,91
Artvin; 55,87

Rize; -20,81
Ordu; 5,17
Kocaeli; -11,28

Bartın; 95,25

Kastamonu; 18,9
Gümüşhane; 168,21

Giresun; 9,34

Düzce; -3,08

Bolu; 744,52

Şekil 3. 2004–2017 yıllar arasında Türkiye’de fındık alanlarının artış oranı (%)
Figure 3. The rate of increase between 2004–2017 in the field of nuts in Turkey (%)
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Zonguldak;
38,75
Sinop;
–9,84

T rabzon; Artvin;
185,56 152,37 Bartın;
T okat;
219,36
215,71

Düzce;
–10,99

Bolu;
188,46

Samsun; 510,66
Giresun; 713,06
Sakarya;
–29,76

Gümüşhane;
138,1

Rize;
–340,73

Kastamonu; 109,8
Ordu; 294,55
Kocaeli; 16,19

Şekil 4. 2004–2017 yıllar arasında Türkiye’de fındık yetiştirilen illere göre fındık üretim miktarı artış
oranı (%)
Figure 4. 2004–2017 years between the amount of increase in the production of hazelnuts, hazelnuts
grown in the provinces in Turkey (%)
Çizelge 3. 2017 yılında Türkiye'de fındık
yetiştirilen illere göre üretim alanları ve
üretim miktarları
Table 3. The production areas and production
quantities of hazelnuts grown in provinces
in Turkey in 2017
İller
Cities
Artvin
Bartın
Bolu
Düzce
Giresun
Gümüşhane
Kastamonu
Kocaeli
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Sinop
Tokat
Trabzon
Zonguldak
Toplam/Total

Alan / Area
Üretim / Production
da
%
ton
%
88051
1.25
4149
0.62
59375
0.84
5972
0.89
12330
0.18
225
0.03
631440
8.97
74350
11.06
1171020 16.64
93339
13.89
8100
0.12
500
0.07
83823
1.19
6210
0.92
79808
1.13
11898
1.77
2270923 32.28
213572
31.77
24389
0.35
1331
0.20
730838
10.39
88840
13.22
936182
13.31
96240
14.32
17209
0.24
1118
0.17
28220
0,40
1869
0.28
655524
9,32
41594
6.19
238342
3,39
30932
4.60
7035574
100
672139
100

Çizelge 4 2004–2017 yılları arasında Türkiye
toplam fındık üretim alanları
Table 4. Between the years 2004–2017 Turkey's
total hazelnut production areas (da)
Yıllar / Years
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Denizaşırı
Ülkeler;
22.632,50

AB
Dışındaki
Avr.
Ülkeleri;
12.962,80

Alan (da) / Area (da)
6500000
6550000
6662262
6638174
6631928
6428669
6678649
6969643
7014067
7021437
7011413
7026279
7054451
7054451
Diğer Ülker; 8.519,00

AB
Ülkeleri;
135.147,80

Şekil 5. İç fındık ihracatı yapılan ülkeler
Figure 5. Countries where the export of hazelnut
hazelnuts
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Çizelge 5. Türkiye fındık ihraç miktarı ve değerleri
Table 5. Turkey's hazelnut export quantity and value
Sezon / Season
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008

Değişim (%) / Change
17.79
–5.9
12.92
–23.1
–12.54
23.76
–22.52
22.26
–11.85
15.26

Miktar (kg) / Quantity
286.777.437
235.769.055
249.681.628
217.427.497
267.643.225
301.193,20
229.627.891
281.330.869
218.714.034
244.628.423
207.287.300

Çizelge 6. 2017 yılı Türkiye organik fındık üretim
miktarları
Table 6. 2017 Turkey organic hazelnut production
quantities
İller
Üretim miktarı (ton)
Cities
Produce amount (ton)
Artvin
1.810,27
Bolu
2,64
Düzce
1.143,88
Giresun
164,35
Kocaeli
1,95
Ordu
2.610,06
Rize
909,01
Sakarya
355,90
Samsun
4.443,07
Tokat
0,76
Trabzon
939,48
Zonguldak
2.713,44
Diğer / Other
1,41
Toplam / Total
15.096,23

Değer ($) / Value
1.782.226.129
1.882.254.562
2.280.112.657
2.799.529.618
1.981.441.719
1.750.439.804
1.819.725.806
1.783.567.588
1.378.691.431
1.178.101.490
1.589.547.748

Değişim (%) / Change
–5.61
–21.14
–22.78
29.22
11.66
3.96
1.99
22.7
14.55
–34.92

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye 675 bin ton ile dünya fındık üretiminin
%66.3’ünü tek başına karşılayarak dünyada lider
konundadır.
Fakat fındık üreten ülkeler arasında alan,
üretim ve ihracat bakımından ilk sırada yer
almasına rağmen verim bakımından bu ülkelerin
gerisinde kalmıştır. Ülkemiz fındık bahçelerinin
yaşlı ve çok sık dikilmiş olması, budama,
gübreleme, hastalık zararlılarla mücadele gibi
teknik uygulamaların geleneksel yöntemlerle veya
eksik yapılması sebebiyle verim dünya
ortalamasının altında kalmaktadır.
Yaşlı bahçelerin gençleştirilmesi, gençleştirme
uygulamalarında yeni çeşitlerle yeni dikim
sistemlerine geçilmesi ve aşılı fidanlarla bahçe
kurulması, fındık bahçelerinde dölleyici çeşitlere
önem verilmesi gerekmekte ve fındıkta imkânlar
ölçüsünde sulu tarıma geçilmelidir.

%
11.99
0.02
7.58
1.09
0.01
17.29
6.02
2.36
29.43
0.01
6.22
17.97
0,01
100.00

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
%

56490 30410
101670 31380
127120 37530
130873 38077
134373 39077
101220 39077
111270 31410
113223 41017
113223 41017
88495 60000
86648 60000
86648 60000
86943 59375
88051 59375
55.87 95.25

1460 651500 1071030
1410 627290 1083780
1379 627290 1098445
1340 624060 1022158
1340 626960 1026678
10170 626960 1028660
11001 626983 1176390
10876 626750 1176390
10876 627063 1217734
10888 627063 1177290
10888 626850 1171369
10888 626850 1171112
12016 626850 1170872
12330 631440 1171020
744,52 3.08
9.34

3020
3020
3202
3127
3127
3530
7782
8246
8246
8371
8220
8020
8000
8100
168.21

70500 89950
73140 93090
73330 92289
75558 84191
75558 84191
74829 84337
74229 84392
75245 84346
74632 84357
74729 80158
74709 79657
74709 80617
82268 79813
83823 79808
18.9 11.28

2159230 30800683600 830330 14720
2126490 30800686610 870460 13120
2208245 30796686707 878664 13145
2207288 20509685634 903303 18585
2140526 35651694505 927272 18283
1961232 35582692763 909760 17583
2005378 35582691925 883410 16650
2270539 35582690846 883410 16650
2271185 35582690820 883410 16650
2271830 36097721747 895936 16764
2271828 36068721734 895936 16764
2271830 36068725981 906229 17014
2270923 25389727976 936087 17014
2270923 24389730838 936182 17209
5.17 20.81 6.91 12.75 16.91

26000
26030
26130
26180
26180
26180
26280
26330
26330
27520
27520
28020
28120
28220
8.54

Zonguldak

Trabzon

Tokat

Sinop

Samsun

Sakarya

Rize

Ordu

Kocaeli

Kastamonu

Gümüşhane

Giresun

Düzce

Bolu

Bartın

Yıllar
Years

Artvin

Çizelge 7. 2004–2017 yılları arası Türkiye’de fındık yetiştirilen ilerin üretim alanları (da) ve değişim
oranı (%)
Table 7. Between the years 2004–2017 rate of change and production areas of hazelnuts grown in the
cities in Turkey

503280 245970
503260 245970
483260 244254
529635 233335
529615 234276
548366 234176
628089 234176
642832 234176
645441 234176
654852 235914
654317 235914
653498 235929
655525 236185
655524 238342
30.25 3.1
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1240 592
1248 2033
1303 968
1634 883
1863 1996
1216 1800
1439 1999
1092 2001
1024 2013
1112 2918
1078 506
1175 3511
1080 1921
1118 1869
9,84 215,71

Zonguldak

54130 302 126485 15760
158605 910 62190 73463
181347 1415 99328 106915
174828 1141 92319 37309
215649 2502 114547114886
117751 2159 79041 66617
141714 1962 108150 83830
99881 2174 74537 52087
145353 1633 118057 88392
178357 1377 64540 69392
84874 1122 94895 73544
200938 1303 82708 90857
93030 881 77279 67855
213572 1331 88840 96240
294,55 340,73 29,76 510,66

Trabzon

10240
11152
11082
12679
14230
13598
13473
10649
10524
8531
7323
7530
7033
11898
16,19

Tokat

2960
1996
1898
3366
4633
4025
4311
4488
4993
5102
4231
5213
5769
6210
109,8

Sinop

Kocaeli

210
221
228
196
223
225
648
758
903
876
878
723
483
500
138,1

Samsun

Kastamonu

11480
83821
86131
48457
136138
68974
74944
67603
101532
81342
31567
105023
37591
93339
713,06

Sakarya

Gümüşhane

83531
57473
80137
71699
91272
72399
78902
45098
81278
48295
69503
69344
54493
74350
10,99

Rize

Giresun

78
77
66
47
55
392
310
299
299
290
364
366
228
225
188,46

Ordu

Düzce

1644 1870
2295 1583
7394 2284
7319 2274
9376 3162
10439 3239
10711 2742
9416 3683
9414 7016
14420 5684
9346 6688
6314 6765
5022 7153
4149 5972
152,37 219,36

Bolu

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
%

Bartın

Yıllar
Years

Artvin

Çizelge 8. 2004–2017 yılları arası Türkiye’de fındık yetiştirilen ilerin üretim miktarları (ton) ve değişim
oranı (%)
Table 8. Between the years 2004–2017 rate of change and production amounts of hazelnuts grown in
the cities in Turkey

14566
47862
55005
37030
61485
36802
45932
33410
58767
44537
31065
39126
28978
41594
185,56

22293
22880
23033
36320
25902
18478
26098
20365
25890
19105
30148
22572
28428
30932
38,75

Çizelge 9. Yıllar itibariyle sert kabuklu meyveler içerisinde fındığın oranı (%)
Table 9. The rate of hazelnuts in nuts as of years
Fındık
Yıllar Fındık Ceviz Antepfıstığı Kestane Badem oranı (%)
Years Hazelnut Walnut Pistachios Chestnut Almond Hazelnut
rate (%)
1933 56616 46909
466
6792
10161 46.81
1934 35920 17364
8478
7533
13156 43.57
1935 72324 67461
5538
10435 14043 42.59
1936 64155 51480
8307
10313 10368 44.36
1937 64817 53909
5642
13623 16192 42.04
1938 28056 66402
5379
18270 13425 21.33
1939 107147 69285
9991
19954 15863 48.21
1940 31936 58420
7366
18677 11832 24.91
1941 36863 32636
1564
12838
7485
40.34
1942 67388 34836
3991
13912
9798
51.87
1943 63859 49118
4069
14809 12170 44.34
1944 73750 48391
1769
12485
8464
50.91
1945 52490 45866
3588
14603 11778 40.90
1946 90499 57180
7378
13927 10411 50.45
1947 46067 37075
4942
12820
7357
42.55
1948 50573 41656
4242
13441
6941
43.28
1949 92319 58023
7267
15127 12849 49.74
1950 26057 48852
3219
12045
9661
26.10
1951 93224 56117
3306
15024 10851 52.22
1952 77850 55668
5775
14483
9008
47.82
1953 56006 66403
1012
22646 13181 35.17
1954 123141 75062
10545
17557 14093 51.22
1955 52629 67185
7633
29342 10207 31.52
1956 73353 79333
18017
31354 12418 34.20
1957 151001 58177
4623
32097 15864 57.69
1958 132183 78260
10475
39523 16091 47.80
1959 104705 79520
18000
34050 20980 40.70
1960 58470 70200
11900
28750 15500 31.64
1961 76000 80500
52800
38400 27400 27.63
1962 122380 84930
5100
35260 24400 44.98
1963 88440 82090
9890
31640 20330 38.06
1964 195215 86000
6000
32000 25000 56.71
1965 62000 81000
8170
33000 20300 30.32
1966 190000 80000
15000
30000 16000 57.40
1967 71000 88000
8500
34000 32000 30.41
1968 138000 96000
18700
43000 27000 42.76
1969 170000 84000
4300
45500 21000 52.34
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Fındık
Yıllar Fındık Ceviz Antepfıstığı Kestane Badem oranı (%)
Years Hazelnut Walnut Pistachios Chestnut Almond Hazelnut
rate (%)
1976 245000 135000
4800
47700 30300 52.94
1977 290000 150000 40000
48200 24000 52.52
1978 310000 130000
6300
45000 26000 59.93
1979 300000 150000 20000
46000 26500 55.30
1980 250000 122000
7500
58500 32000 53.19
1981 350000 122000
2500
59000 32000 61.89
1982 220000 120000 13000
55000 38000 49.33
1983 395000 125000 25000
55000 41000 61.62
1984 300000 112000 23000
57000 33000 57.14
1985 180000 110000 35000
59000 38000 42.65
1986 300000 110000 30000
70000 40000 54.55
1987 280000 110000 30000
90000 33000 51.57
1988 402500 110000 15000
90000 42000 61.03
1989 550000 113000 40000
73000 46000 66.91
1990 375000 115000 14000
80000 46000 59.52
1991 305000 122000 64000
81000 46000 49.35
1992 520000 120000 29000
85000 47000 64.92
1993 315000 115000 50000
48000 48000 54.69
1994 490000 120000 40000
47000 47000 65.86
1995 455000 110000 36000
37000 37000 67.41
1996 446000 115000 60000
43000 43000 63.08
1997 410000 115000 70000
33000 33000 62.03
1998 580000 120000 35000
36000 36000 71.87
1999 530000 120000 40000
43000 43000 68.30
2000 470000 116000 75000
47000 47000 62.25
2001 625000 116000 30000
42000 42000 73.10
2002 600000 120000 35000
41000 41000 71.68
2003 480000 130000 90000
41000 41000 61.38
2004 350000 126000 30000
37000 37000 60.34
2005 530000 150000 60000
45000 45000 63.86
2006 661000 129614 110000
43285 43285 66.96
2007 530000 172572 73416
50753 50753 60.40
2008 800791 170897 120113
52774 52774 66.88
2009 500000 177298 81795
54844 54844 57.55
2010 600000 178142 128000
55398 55398 59.00
2011 430000 183240 112000
60270 69838 50.27
2012 660000 203212 15000
57881 80261 64.94
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Fındık
Yıllar Fındık Ceviz Antepfıstığı Kestane Badem oranı (%)
Years Hazelnut Walnut Pistachios Chestnut Almond Hazelnut
rate (%)
1970 255000 103000 14200
48000 20000 57.93
1971 166000 110025
925
48000 17000 48.55
1972 190000 113400 29000
50600 24000 46.68
1973 250900 110000
6500
52000 21500 56.91
1974 244000 110000 23000
48000 33000 53.28
1975 317000 117000
3000
47000 37200 60.82
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ÖZET
Araştırma, Trabzon ilinde uzun yıllar yetiştiriciliği yapılan yazlık yerel armut çeşitlerinin meyve özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla 2010–2013 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada toplam 48 adet yerel armut çeşidi
belirlenmiştir. Yazlık armut çeşitlerinde ortalama meyve ağırlığı 15.84–273.64 g, meyve boyu 27.03–81.60 mm,
meyve eni 31.78–81.54 mm, sap uzunluğu 18.06–66.10 mm, sap kalınlığı 1.94–3.70 mm, meyve eti sertliği
2.08–6.87 kg/cm², suda çözünebilir kuru madde miktarı %7.00–15.60, pH 3.49–5.90, titre edilebilir asitlik
miktarı %0.04–0.88 aralığında değişim göstermiştir. İncelenen özellikler bakımından çeşitler arasında büyük bir
varyasyon görülmüştür ve sonuçlar bölgede armut genetik varlığının yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak
armut yetiştiriciliğinde birçok çeşidin yok olmasına sebep olan ateş yanıklığı yörede de bazı yerel çeşitlerin yok
olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Çalışmanın yapıldığı bölge yüksek nem ve yağış değerlerinin kaydedildiği Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Özellikle kara leke ve diğer mantari hastalıkların yoğun olduğu bir
bölgede bu çeşitlerin gönümüze kadar gelmesi bu koşullara uyum sağladığını ve bu hastalıklara karşı toleranslı
olduğu fikrini doğurmaktadır. Aynı zamanda bu genetik varlığın giderek yok olmaya başladığı da gözlemlerimiz
arasındadır. Bu yönü ile çeşitler aşılanarak koruma altına alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Armut, Pyrus communis, SÇKM, pomoloji, seleksiyon
THE DETERMINATION OF FRUIT CHARACTERISTICS
GROWN IN PROVINCE OF TRABZON

LOCAL SUMMER PEAR VARIETIES

ABSTRACT
The research was carried out between the years 2010–2013 in order to determine fruit characteristics of summer
pear varieties grown in Trabzon for many years. A total of 48 local pear types were identified in the study. In
summer pear varieties, average fruit weight were determinated between 15.84–273.64 g, fruit length between
27.03–81.60 mm, fruit width between 31.78–81.54 mm, fruit stem length between 18.06–66.10 mm, fruit stem
thickness between 1.94–3.70 mm, flesh firmness between 2.08–6.87 kg /cm² the amount of soluble solids content
between 7.00–15.60%, the pH between 3.49–5.90, the amount of titratable acidity between 0.04–0.88%. There
was a great variation between the varieties in terms of the characteristics examined and the results showed that
the genetic presence of pear in the region was high. However, it has been learned that there are some local
varieties in the region of fire blight which causes many varieties of pear cultivation to disappear. The region
where the work is done is located in the Eastern Black Sea Region where high humidity and ra infall values are
recorded. Especially in areas where scab pear and other fungal diseases are intense, the idea that these varieties
are so compliant is compatible with these conditions and is tolerant to these diseases. At the same time, we are
observing that this genetic entity is gradually disappearing. With this direction selected varieties were protected
by grafted.
Keywords: Pear, Pyrus communis, Trabzon, pomology, selection
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GİRİŞ
Armut, kültür tarihi çok eskilere dayanan,
dünyada üretimi ve tüketimi yaygın olan bir
ılıman iklim meyve türüdür. Armut, Rosales
takımının Roseaceae familyasının Pomoideae alt
familyasından Pyrus cinsine girmektedir. Bu cins
içerisinde birçok tür tespit edilmiş olmakla
beraber, meyvecilik bakımından gerek kültür
çeşitlerinin meydana gelişi ve gerekse anaç
olarak kullanılması bakımından 13 tür önem
kazanmıştır. Bu 13 türü, kökenlerinin doğu ve
batı oluşuna göre, iki büyük grup içerisinde
toplamak mümkündür [19]. Farklı ekolojik
koşullara sahip olan ülkemizde ise yazlık, kışlık,
standart ya da yerel olmak üzere her bölgeye
uygun ve mahalli olarak yetiştirilen 600’ün
üzerinde armut çeşidi bulunmaktadır [13, 19].
Türkiye’de armut yetiştiriciliği çoğunlukla
mahalli gereksinimleri karşılayacak şekilde
oluşmuş ve bazı çeşitler dışında çoğu ülke
çapında yaygınlaşmadan kalmıştır. Bu armut
çeşitleri çoğunlukla yazlık çeşitler olup, mahalli
gereksinimleri karşılayacak şekilde oluşmuş ve
bazı çeşitler dışında çoğu ülke çapında
yaygınlaşmadan mahallinde kalmıştır [25].
Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan en yaygın yazlık
armut çeşitleri Limon, Akça, Cosia ve kısmen
Mustafabey çeşitleri piyasada bulunan yazlık
çeşitlerdir [11]. Trabzon ilinde yoğun bir armut
popülasyonu bulunmakla birlikte 100–150
yaşında olan ağaçlara rastlanmıştır. Ekonomik
anlamda çok fazla bir değeri olmayan, genellikle
aile tüketimi ya da yerel pazarlara hitap eden
mahalli çeşitler genetik olarak büyük bir değer
arz etmekte ve ıslah çalışmaları için bulunmaz bir
materyal olabileceği düşünülmektedir. Yöre halkı
tarafından beğenilen ve üreticiler tarafından
seçilip aşılama yoluyla günümüze kadar ulaşmış
olan bu mahalli çeşitler, gerekli önem
verilmediğinden ve üreticiler için ekonomik bir
uğraş olmaması nedeniyle zaman içesinde
kesilerek ya da kuruyarak kaybolmaya
başlamıştır.
Bu çalışma ile Trabzon il ve ilçelerinde
yetiştirilen yöre ekolojisine adapte olmuş mahalli
yazlık çeşitlerin tespit edilmesi, bu çeşitlerin bazı
özelliklerinin belirlenerek ticari değeri yüksek ve
kaliteli genetik stokun ortaya çıkarılması
amaçlanmaktadır.

MATERYAL VE METOT
Materyal
Bu çalışma, 2010–2013 yılları arasında
Trabzon ilinin Beşikdüzü, Vakfıkebir, Tonya,
Çarşıbaşı, Akçaabat, Yomra, Arsin, Araklı,
Sürmene, Of ve
Köprübaşı İlçelerinde
yürütülmüştür. Çalışmada bitkisel materyal
olarak, Trabzon ilçeleri ve bu ilçelere bağlı köy
ve mahallelerde tespit edilen, üreticilerin mahalli
olduğunu bildirdikleri aşılı armut ağaçları esas
alınmıştır.
Hasat tarihi 15 Ağustos tarihinden önce hasat
edilen çeşitler yazlık çeşit olarak kabul edilmiştir.
Çalışmada materyal olarak kullanılan mahalli
çeşitlerin ağaçları, doğal olarak yetiştirilen ve
hiçbir kültürel işleme tabi tutulmayan ağaçlardır.
Metot
Yerel çeşitlere ait 20 adet meyvede; meyve
ağırlığı (g), meyve boyu (mm), meyve eni (mm),
meyve kalınlığı (mm), meyve sapı uzunluğu
(mm), meyve sapı kalınlığı (mm), çiçek çukuru
genişliği (mm), çiçek çukuru derinliği (mm),
çekirdek evi genişliği (mm), çekirdek sayısı
(mm), meyve eti sertliği (kg/cm²), meyve kabuk
rengi (L, a, b), meyve et rengi (L, a, b), suda
çözünebilir kuru madde miktarı (%), meyve suyu
pH’sı ve titre edilebilir asitlik (g/l) özelliklerine
bakılmıştır.
Elde edilen verilerin ortalaması alınarak,
varyans analizi yöntemi ile Minitab paket
programıyla F testine göre kontrol edilmiş, ortaya
çıkan önemli farklılıklar Tukey testi ile %1 hata
sınırı esas alınarak saptanmış ve farklılıklar
harfler yardımıyla belirlenmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Trabzon il ve ilçelerinde üreticilerden edinilen
bilgiler doğrultusunda tespit edilen çeşitlerden 15
Ağustos tarihine kadar hasadı yapılan çeşitler
yazlık çeşit olarak değerlendirilmiş ve 48 adet
yazlık yerel çeşit incelemeye alınmıştır.
Çeşitlerin meyve ağırlığı 15.84–273.64 g
aralığında değişim göstermiştir. Yerel çeşitlerin
meyve boyu Karpuz armudu (81.60 mm), Eğrisap
2 (80.06 mm) ve Adsız 1 (76.07 mm) ile en
yüksek, Kiraz 2 (27.03 mm), Kiraz 3 (36.50 mm)
ve Mirap (37.09 mm) ile en düşük değerlere
sahip olmuştur. İncelenen çeşitlerin meyve eni
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31.78–81.54 mm aralığında değişim göstermiştir.
Bu sonuçlar; Bostan ve Acar (2012)’ın, Ünye ve
çevresinde yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinde
belirledikleri meyve ağırlıkları 18.7–258.3 g,
Karadeniz ve Çorumlu (2012), İskilip ilçesindeki
mahalli armut çeşidinde tespit ettikleri meyve
ağırlıkları 55.7–234.43 g, Çubukçu (2015)’nun,
Çaykara ilçesi yerel armut çeşitleri üzerinde
yapmış olduğu çalışmada yazlık genotiplerde
belirlediği meyve ağırlıkları 81.30–148.73 g,
Bağbozan (2015)’ın, Eğirdir ekolojisinde tespit
edilen yerli armut çeşidinde meyve ağırlıkları
21.57–273.0 g, Uzunismail (2010)’in, Trabzon ili
Akoluk ve Özdil beldelerinde yetiştirilen mahalli
armut çeşitlerinde belirlediği meyve ağırlıkları
46.72–176.52 g, Ünal ve ark. (1997), Ege
Bölgesinde armut çeşitlerinde tespit ettikleri
meyve ağırlığını 21.3–337.0 g ve Yiğit (2016),
Konya il merkezinde yetiştirilen mahalli armut
çeşitlerinde meyve ağırlıkları 60.38–233.35 g,
değerleri ile paralellik göstermiş veya daha düşük
bulunmuştur.
Meyve
kalınlığı bakımından
değerlendirilen çeşitlerden Karpuz (75.35 mm),
Aleksap (68.21 mm) ve Beyaz Kabak (66.52)
armut çeşitlerinin en yüksek değerleri aldığı
görülmüştür. Meyve kalınlığında düşük değerler
ise aynı istatistiki grupta yer alan Minep (30.47
mm) ve Kiraz 2 (31.47 mm) çeşitlerinde tespit
edilmiştir. Bu çeşitleri farklı istatistiki grupta yer
alan Kiraz 3 (34.23 mm) çeşidi takip etmiştir.
Meyve
boyutları
bakımından
yapılan
değerlendirmede çeşitlerin meyve boyu değerleri
27.03–81.60 mm aralığında belirlenmiştir.
(Çizelge 1). Bu değerler, Karadeniz ve Şen
(1990)’in
Giresun’un
Tirebolu ilçesindeki
mahalli armutlarda buldukları değerlerle (40–90
mm), Bostan ve Şen (1991)’in, Van ve
çevresinde tespit ettikleri yerel çeşitlerde
belirledikleri değerlerle (43.30–93.10 mm),
Özrenk ve ark. (2010)’nın, Van Gölü havzasında
yetiştirilen mahalli armutlarda belirledikleri
değerlerle
(29.24–87.29
mm),
Çubukçu
(2015)’nun, Trabzon’un Çaykara ilçesindeki
yazlık çeşitlerde bulduğu değerlerle (45.79–78.49
mm) ve Bostan ve Acar (2012)’ın, Ünye ve
çevresindeki mahalli armutlarda yapmış olduğu
çalışmadaki değerlerle (31.2–78.5 mm) benzerlik
göstermiş ya da daha yüksek bulunmuştur.
Çalışmamızda meyve eni değerleri 31.78–81.54
mm, meyve kalınlığı değerleri 30.47–75.35 mm
olarak tespit edilmiştir. Bulunan değerler,
Büyükyılmaz ve ark. (1992)’nın, Doğu Marmara
Bölgesinde
yaptıkları
çalışmalarında
belirledikleri meyve genişliği değerlerinden
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(39.01–41.8 mm), Orman (2005)’ın, Van
Bahçesaray yöresindeki mahalli armutlarda tespit
ettikleri meyve çapları değerlerinden (34.8–62.0
mm), Özkaplan (2010)’ın, Ordu ve çevresinde
yetişen yerli armutlarda bulduğu meyve eni
değerlerinden (31.36–72.97 mm), Uzunismail
(2010)’in, Trabzon ili Akoluk ve Özdil
beldelerindeki
yazlık
mahalli
çeşitlerde
belirlediği meyve eni değerlerinden (46.10–68.85
mm) daha yüksek olarak saptanmıştır. Bu
farklılığın
başlıca
nedeninin
genotipten
kaynaklandığı kaçınılmazdır. Bu sebepten dolayı
incelenen genotiplerin çeşit adayı olması ve ıslah
çalışmalarında kullanılabileceği düşüncesini akla
getirmektedir. İlk hasat olgunluğuna gelen 4
Temmuz tarihinde alınan Kiraz 1 çeşidi olmuştur.
Son hasat olgunluğuna gelen çeşit ise 15 Ağustos
tarihinde Alyanak çeşididir. Genotipler arasında
43 gün kadar bir varyasyon görülmüştür. Bu da
özellikle armut ıslahında değerlendirilebilecek bir
özellik olduğu düşünülmektedir.
İncelenen yazlık armut çeşitlerinde yazlık
armut çeşitlerinde çekirdek evi genişliği değerleri
16.31–30.76 mm aralığında, çekirdek sayıları
0.75–8.47 adet aralığında belirlenmiştir (Çizelge
2). Belirlenen bu değerler, diğer araştırıcılardan
Bostan ve Acar (2012)’ın Ünye ve çevresindeki
mahalli armutlarda belirlediği çekirdek evi
genişliği 15.8–28.9 mm, çekirdek sayısı 3.2–7.8
adet, Orman (2005)’ın, Bahçesaray yöresi
mahalli
armutlarında
yaptığı
çalışmadaki
çekirdek sayısı 1–3 adet, Kaplan (1997)’ın,
Güneydoğu
Anadolu
yerli
armutlarında
belirlediği çekirdek sayısı 4–8 adet, Özrenk ve
ark. (2010)’nın, Van’ın ilçelerindeki mahalli
armutlarda tespit ettiği çekirdek evi genişliği
6.13–11.41 mm, Çubukçu (2015)’nun, Çaykara
ilçesindeki
yazlık
genotiplerde
yaptığı
araştırmadaki çekirdek sayısı 2.6–8.6 adet ve
çekirdek evi genişliği 13.36–30.87 mm, değerleri
ile benzerlik göstermiş ve bu değerler aralığında
yer almıştır. Çeşitlerin meyve özelliklerinin
belirlenmesinde önemli bir faktör olan meyve eti
sertliği değerlerinin 2.08–6.87 kg/cm² aralığında
değiştiği tespit edilmiştir. Ünal ve ark. (1997),
Ege Bölgesindeki yazlık, güzlük ve kışlık yerli
armut çeşitlerinde yaptıkları çalışmalarında
meyve eti sertliğini 2.41–11.50 kg, Güleryüz ve
Ercişli (1997), Kağızman ilçesi mahalli
armutlarında yürüttükleri çalışmalarında meyve
eti sertlik değerini 1.40–3.17 kg/cm², Kılıç ve
Bostan (2016), Ordu ili Gürgentepe ilçesinde
yerel armut çeşitlerinde meyve eti sertliğini 4.29–
9.36 kg/cm², Yakut (2009), Erzincan yöresinde
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Çizelge 1. Trabzon İlinde yetiştirilen yerel yazlık armut çeşitlerine ait meyve ağırlığı, meyve boyu,
meyve eni ve meyve kalınlığı değerleri
Table1. The fruit weight, fruit height, fruit width and fruit thickness values of the local summer pear
varieties grown in Trabzon province
Yerel
İsmi
Adsız 1
Adsız 2
Adsız 3
Adsız 4
Adsız 5
Ağrap
Aleksap
Alyanak
Bahçe
Bal
Belikuşaklı
Beyaz kabak
Bıldırcın
Ciğerli
Ciğersap
Eğrisap 1
Eğrisap 2
Ekşi meldap
Gafkuma
Hıyar armudu
İyi armut 1
İyi armut 2
İyi armut 3
Kabak
Karpuz
Kavun 1
Kavun 2
Kiraz 1
Kiraz 2
Kiraz 3
Kiraz 4
Kiraz 5
Lazap
Ligar
Mazam
Meldap
Minep
Mirap
Ot
Rize armudu
Sernap
Su
Şeker
Şen
Trepezap
Ur
Ün
Yaban kiraz

Alındığı
Yer
Köprübaşı
Köprübaşı
Beşikdüzü
Beşikdüzü
Beşikdüzü
Tonya
Köprübaşı
Arsin
Köprübaşı
Köprübaşı
Beşikdüzü
Köprübaşı
Arsin
Beşikdüzü
Köprübaşı
Arsin
Beşikdüzü
Köprübaşı
Köprübaşı
Arsin
Köprübaşı
Köprübaşı
Köprübaşı
Arsin
Köprübaşı
Köprübaşı
Arsin
Akçaabat
Arsin
Beşikdüzü
Beşikdüzü
Köprübaşı
Köprübaşı
Arsin
Akçaabat
Köprübaşı
Arsin
Köprübaşı
Beşikdüzü
Arsin
Tonya
Köprübaşı
Beşikdüzü
Köprübaşı
Köprübaşı
Köprübaşı
Köprübaşı
Araklı

Meyve ağırlığı
(g)
149.09 cd
85.16 ı–n
105.83 f–j
131.78 c–f
153.78 c
98.81 g–j
184.36 b
124.89 d–g
90.65 h–m
95.71 hıj
84.28 ı–n
194.89 b
44.54 opq
55.64 op
81.88 j–n
46.36 opq
87.65 ı–m
107.14 f–j
45.63 opq
90.62 h–m
113.97 fgh
138.60 cde
151.86 c
122.15 efg
273.64 a
86.60 ı–m
105.93 f–j
47.08 opq
17.23 r
15.84 r
82.39 j–n
36.27 pqr
124.95 d–g
102.53 g–j
89.85 h–m
94.08 h–l
17.84 r
27.69 qr
67.61 l–o
83.19 ı–n
112.63 e–ı
66.42 k–o
59.54 nop
66.58 mno
104.82 f–j
141.22 cde
93.18 hıj
54.35 op

Meyve boyu
(mm)
76.07 abc
58.47 lmn
56.82 m–r
69.07 d–h
75.70 a–d
62.47 h–m
75.19 a–d
51.45 o–u
56.87 mno
64.00 h–l
56.82 mno
74.68 b–e
48.85 uvw
43.16 wxy
50.28 q–v
37.95 yz
80.06 ab
72.55 c–f
44.91 vmx
67.39 f–ı
65.09 g–k
68.60 e–h
70.96 c–g
64.17 h–l
81.60 a
50.46 r–v
57.58 k–t
53.53 n–u
27.03&
36.50 z
52.37 n–u
40.55 xyz
69.37 d–h
69.73d–h
67.89 e–ı
57.90 l–o
37.42 yz
37.09 z
52.16 n–u
50.05 p–v
67.54 e–j
52.37 n–u
45.07 vmx
51.57 o–u
62.05 ı–m
73.32 c–f
60.71 j–m
49.21 uv

Meyve eni
(mm)
66.40 c
54.70 h–m
59.15 e–j
62.73 c–f
66.18 cd
57.40 f–k
71.72 b
64.43 cd
55.51 h–l
56.05 g–l
54.01 k–n
73.29 b
43.07 st
48.98 o–r
54.67 j–m
45.23 qrs
49.92 nop
56.85 g–k
44.21 s
51.66 l–o
58.94 f–j
64.79 cd
65.29 cd
62.07 c–f
81.54 a
55.38 h–l
60.33 d–j
44.83 rs
33.13 vw
34.75 uvw
55.65 h–l
38.93 tu
61.58 def
56.81 g–k
55.13 h–m
56.30 g–l
31.78 w
37.25 uv
50.89 m–p
54.58 ı–m
61.31 c–g
49.48 n–r
49.65 nop
49.40 opq
59.22 fgh
63.74 cde
56.49 g–k
46.50 p–s

Meyve kalınlığı
(mm)
62.06 cd
52.69 k–p
56.15 f–m
59.66 d–ı
61.51 c–g
55.51 e–n
68.21 b
61.43 d
53.91 j–o
53.67 j–o
51.31 l–q
66.52 bc
38.64 uvw
45.41 st
51.94 m–q
42.78 tu
48.56 p–s
55.53 h–m
42.71 tu
49.88 o–s
57.88 d–j
60.81 d–g
62.22 cd
59.39 d–h
75.35 a
54.02 j–o
57.13 d–m
42.37 tu
31.47 x
34.23 wx
50.61 n–r
40.37 uv
58.71 d–ı
53.54 j–o
52.19 k–q
54.81 h–o
30.47 x
36.42 vw
47.89 p–s
52.48 k–p
60.47 d–h
47.92 p–s
46.32 rst
47.60 qrs
56.66 g–k
60.79 d–g
54.75 ı–n
45.60 st

Hasat
Tarihi
22–Temmuz
22–Temmuz
30–Temmuz
30–Temmuz
30–Temmuz
14–Ağustos
05–Ağustos
15–Ağustos
28–Temmuz
15–Temmuz
30–Temmuz
28–Temmuz
02–Ağustos
30–Temmuz
30–Temmuz
02–Temmuz
30–Temmuz
15–Temmuz
07–Temmuz
11–Ağustos
11–Ağustos
22–Temmuz
28–Temmuz
02–Ağustos
22–Temmuz
28–Temmuz
29–Temmuz
04–Temmuz
07–Temmuz
08–Temmuz
30–Temmuz
11–Temmuz
28–Temmuz
02–Ağustos
29–Temmuz
28–Temmuz
07–Temmuz
20–Temmuz
30–Temmuz
11–Ağustos
14–Ağustos
05–Ağustos
30–Temmuz
20–Temmuz
28–Temmuz
22–Temmuz
05–Ağustos
15–Ağustos
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Çizelge 2. Trabzon İlinde yetiştirilen yerel yazlık armut çeşitlerine ait çekirdek evi genişliği, çekirdek
sayısı, meyve eti sertliği, SÇKM, pH ve titre edilebilir asitlik değerleri
Table 2. Core house width, number of seeds and fruit hardness, TSS, pH, Titratable acidity values of
local summer pear varieties grown in Trabzon province
Çeşit
İsmi
Adsız 1
Adsız 2
Adsız 3
Adsız 4
Adsız 5
Ağrap
Aleksap
Alyanak
Bahçe
Bal
Belikuşaklı
Beyaz kabak
Bıldırcın
Ciğerli
Ciğersap
Eğrisap 1
Eğrisap2
Ekşi meldap
Gafkuma
Hıyar armudu
İyi armut 1
İyi armut 2
İyi armut 3
Kabak
Karpuz
Kavun 1
Kavun 2
Kiraz 1
Kiraz 2
Kiraz 3
Kiraz 4
Kiraz 5
Lazap
Ligar
Mazam
Meldap
Minep
Mirap
Ot
Rize armudu
Sernap
Su
Şeker
Şen
Trepezap
Ur
Ün
Yaban kiraz

30

Çekirdek evi genişliği
(mm)
28,77
24,72
26,50
25,25
28,21
28,16
30,60
27,91
26,37
29,59
23,92
28,26
16,46
20,82
24,00
20,74
23,71
23,27
–
16,31
22,75
26,56
24,33
24,68
30,76
22,06
29,48
–
–
–
22,13
20,25
27,14
22,43
25,16
23,39
–
–
20,38
20,04
27,16
21,12
23,29
22,93
22,74
25,54
25,15
22,25

Çekirdek sayısı
(adet)
4,36
6,30
4,56
7,00
3,08
7,20
3,94
7,79
5,07
5,55
5,88
3,33
0,75
4,00
5,58
6,05
2,88
3,27
7,80
4,21
5,38
5,67
5,67
4,60
5,40
5,57
4,38
0,85
7,95
7,50
4,10
8,29
5,73
2,50
2,93
5,50
2,95
5,68
3,80
6,07
6,90
4,07
4,60
8,47
4,22
3,06
6,10
6,50

Meyve eti sertliği
(kg/cm²)
4,56
3,83
4,00
3,96
4,58
6,31
4,84
5,87
4,57
5,39
6,45
4,16
5,75
3,97
3,91
3,22
2,08
3,06
5,66
4,38
4,86
4,13
3,53
5,23
4,20
3,54
5,65
4,01
3,37
2,91
4,54
6,03
5,28
4,14
3,97
4,86
2,45
3,45
4,13
3,97
5,62
3,83
5,24
3,3
5,35
5,26
6,87
4,00

SÇKM
(%)
13,6
12,4
13,20
12,10
11,80
11,20
14,20
14,80
10,00
13,60
11,20
11,80
10,8
10,4
10,60
13,8
10,80
12,8
9,13
11,4
11,6
14,00
15,60
12
12,00
12,60
11,00
7,9
7
7,67
11
11,20
13,40
11,50
13,80
14,80
10,93
10,8
9
13,4
11,00
12,80
9,4
13,67
13,00
12,60
14,20
12,00

pH
4,79
4,49
5,90
4,53
4,33
4,57
4,21
5,50
4,54
4,10
4,42
4,64
5,00
5,14
4,18
5,53
4,46
3,49
3,98
4,63
3,65
4,57
5,12
4,63
4,58
4,81
4,65
3,90
4,58
4,47
4,03
4,50
4,48
4,62
5,33
4,99
4,84
3,60
3,50
4,30
4,51
5,14
4,86
4,04
4,52
4,21
4,11
5,23

TEA
(%)
0,28
0,34
0,88
0,37
0,40
0,27
0,73
0,19
0,24
0,17
0,43
0,23
0,10
0,12
0,38
0,04
0,45
0,43
0,18
0,12
0,40
0,29
0,19
0,27
0,29
0,43
0,75
0,17
0,08
0,14
0,32
0,41
0,34
0,24
0,09
0,14
0,09
0,20
0,73
0,21
0,20
0,21
0,26
0,24
0,19
0,43
0,80
0,12
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Çizelge 3. Trabzon İlinde yetiştirilen yerel yazlık armut çeşitlerine ait meyve kabuk rengi ve meyve et
rengi L, a, b değerleri
Table 3. Fruit color L, a, b levels of skin and flesh of the local summer pear varieties grown in
Trabzon province
Çeşit
İsmi
Adsız 1
Adsız 2
Adsız 3
Adsız 4
Adsız 5
Ağrap
Aleksap
Alyanak
Bahçe
Bal
Belikuşaklı
Beyaz kabak
Bıldırcın
Ciğerli
Ciğersap
Eğrisap 1
Eğrisap2
Ekşi meldap
Gafkuma
Hıyar armudu
İyi armut 1
İyi armut 2
İyi armut 3
Kabak
Karpuz
Kavun 1
Kavun 2
Kiraz 1
Kiraz 2
Kiraz 3
Kiraz 4
Kiraz 5
Lazap
Ligar
Mazam
Meldap
Minep
Mirap
Ot
Rize armudu
Sernap
Su
Şeker
Şen
Trepezap
Ur
Ün

Meyve Kabuk Rengi
L
a
b
63,08
–15,37
46,69
66,92
–15,48
48,92
68,83
–14,19
47,42
70,24
–15,92
50,77
68,92
–17,20
51,12
67,44
–18,90
50,27
69,07
–12,47
47,44
68,18
–10,54
50,10
71,08
–13,46
55,39
57,08
–19,11
42,14
72,81
–16,26
50,17
65,82
–15,89
47,01
58,49
–17,61
44,22
53,32
–6,67
36,63
68,48
–7,62
44,50
62,20
3,67
45,79
81,02
–15,55
54,37
67,96
–12,96
45,05
59,92
–9,81
38,02
65,44
–9,65
47,19
60,31
–13,63
43,50
63,19
–15,54
46,14
62,37
–14,24
47,17
64,29
–14,31
42,80
63,41
–17,89
47,61
60,38
–12,19
43,40
57,56
–18,1
44,33
65,40
–17,35
43,72
51,63
–4,42
36,45
59,62
–15,32
43,62
57,34
–14,08
42,32
57,90
–11,09
44,22
64,97
–11,93
45,48
59,05
–14,19
39,68
67,53
–16,37
49,65
61,82
–14,91
42,29
71,72
–5,82
51,09
62,72
–12,86
42,40
63,13
–17,27
45,20
67,39
–8,97
50,60
66,22
–20,09
50,91
70,04
–13,92
52,14
62,50
–15,65
42,14
56,49
–11,00
41,60
62,37
–15,07
46,99
59,27
–17,61
44,81
59,95
–20,69
47,24

Çeşit
İsmi
Adsız1
Adsız 2
Adsız 3
Adsız 4
Adsız 5
Ağrap
Aleksap
Alyanak
Bahçe
Bal
Belikuşaklı
Beyaz kabak
Bıldırcın
Ciğerli
Ciğersap
Eğrisap 1
Eğrisap 2
Ekşi meldap
Gafkuma
Hıyar armudu
İyi armut 1
İyi armut 2
İyi armut 3
Kabak
Karpuz
Kavun 1
Kavun 2
Kiraz 1
Kiraz 2
Kiraz 3
Kiraz 4
Kiraz 5
Lazap
Ligar
Mazam
Meldap
Minep
Mirap
Ot
Rize armudu
Sernap
Su
Şeker
Şen
Trepezap
Ur
Ün

L
80,85
75,60
75,57
82,98
86,97
84,74
87,44
85,16
85,29
78,39
87,27
77,60
73,25
69,30
73,03
48,22
84,67
73,80
75,62
76,36
76,61
80,80
80,19
79,51
76,10
77,28
77,00
72,84
68,13
66,23
75,91
76,35
77,77
75,61
85,04
89,15
70,19
68,12
73,18
70,42
83,80
85,11
78,02
65,15
74,30
81,83
86,91

Meyve Et Rengi
a
b
–2,94
14,16
–1,56
18,78
–1,29
13,14
–1,80
14,77
–2,39
14,35
–4,31
16,55
–2,38
12,36
–4,20
20,46
–2,71
17,99
–3,86
21,52
–2,95
14,10
–2,68
15,77
–0,45
20,78
1,66
19,35
–0,30
15,50
6,49
23,18
–2,35
12,12
–2,33
14,68
–2,25
25,10
–1,79
15,69
–1,73
15,72
–1,78
13,13
–2,08
16,00
–1,65
13,87
–2,17
13,64
–1,95
16,06
–2,29
13,59
–5,21
23,87
–1,87
35,19
–0,87
20,19
–0,40
18,67
–3,55
30,31
–2,82
17,00
–3,81
17,90
–1,90
16,51
–5,31
25,27
3,26
28,45
–0,84
20,10
0,67
20,11
–1,24
–1,24
–5,67
21,45
–4,06
18,83
–2,51
17,60
1,07
17,22
–0,61
11,58
–1,78
12,12
–3,70
18,54
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yetiştirilen armut çeşitlerinde meyve eti sertliğini
2.7–9.6 kg/cm², Demirsoy ve ark. (2007),
Artvin’in Camili yöresindeki yerel çeşitlerde
meyve eti sertliğini 1.1–11.3 kg, değerleri
aralığında belirlemiş, bizim çalışmamızdaki
bulgular bu değerlerle farklılık göstermiştir.
Çalışmalarda incelenen çeşitlerin yazlık, güzlük
ve kışlık ayrımları olmadığı gibi yazlık çeşitler
kışlık çeşitlere göre daha az meyve eti sertliğine
sahiptir. Meyve eti sertliğine ayrıca başta genotip
olmak üzere yetiştirilen ekoloji, yetiştirilen
anacın etkisi ve toprak koşulları ile kültürel
uygulamalar etkili olmaktadır. Bu farklılığın
olması beklenen bir durumdur.
Trabzon’da yetiştirilen mahalli yazlık armut
çeşitlerinde SÇKM içeriği %7.00–15.60 olarak
belirlenmiştir. Belirlenen bu değerler, Karadeniz
ve ark. (1995)’nın, Van ve yöresindeki yerli
armutlar üzerinde yaptıkları çalışmada tespit
ettikleri %9–13.30, Demirsoy ve ark. (2007)’nın,
Artvin Camili yerli armut çeşitlerinde yeme
olumundaki meyvelerde belirledikleri %9.0–15.1,
Uzunismail (2010)’in, Trabzon ili Akoluk ve
Özdil beldelerinde yaptığı çalışmada yazlık
çeşitlerde belirttiği %10.15–18, Karadeniz ve
Kalkışım
(1996)’ın,
Giresun’un
Görele
ilçesindeki yazlık armut çeşitlerinde yürüttüğü
çalışmasında yerli çeşitlerin SÇKM miktarını
%10.60–14.1, Çubukçu (2015)’nun, Trabzon
Çaykara
mahalli
armutları
üzerindeki
araştırmasında yazlık armut çeşitlerinde ölçtüğü
%10.0–14.4, Kılıç ve Bostan (2016)’ın, Ordu ili
Gürgentepe ilçesi armut çeşitlerinde buldukları
%6.59–15.38 SÇKM miktarları ile genel anlamda
paralellik
göstermektedir.
SÇKM miktarı
genotipe özgü olmasına rağmen yetiştirilen
ekolojiye göre değişim göstermektedir. Belirtilen
çalışmalar aynı ekolojide yapılan çalışmalardır.
Bu paralellik beklenen bir sonuçtur. Yazlık armut
çeşitlerinin meyve suyu pH’larının 3.49–5.60
arasında değiştiği gözlenmiştir (Çizelge 2). Bu
parametre ile Koyuncu ve Aşkın (1993)’ın, Van
ve çevresindeki mahalli armut çeşitlerinde
yaptıkları çalışmada 3.55–5.08, Aşkın ve Oğuz
(1995)’un, Van Erciş’teki mahalli armut
çeşitlerinde
yaptıkları çalışmada
3.6–5.3,
Karadeniz ve Kalkışım (1996)’ın, Görele
ilçesindeki yazlık armut çeşitlerinde yaptıkları
çalışmada 3.15–4.62, Bostan (2009)’ın, Trabzon
ili mahalli armut çeşitlerinde yaptığı çalışmada
3.17–4.88, Bostan ve Acar (2012)’ın, Ünye ve
çevresindeki yerli armut çeşitleri üzerinde
yaptıkları çalışmasında 3.25–5.65 ve Uzunismail
(2010)’in, Trabzon Akoluk ve Özdil beldelerinde
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yürüttüğü çalışmasında 3.81–5.84 değerleri
paraleldir. Bu sonuçlar incelenen olması gereken
sınırlar içerisinde olduğunu göstermektedir.
Çalışmada titre edilebilir asitlik miktarı en düşük
%0.04 olarak ölçülmüş ve en yüksek %0.88
olarak tespit edilmiştir (Çizelge 2). Bulunan bu
değerler, Ünal ve ark. (1997)’nın Ege Bölgesinde
(%0.10–0.92), Özkaplan (2010)’ın, Ordu ve
çevresinde (%0.07–0.66), Bağbozan (2015)’ın,
Eğirdir yöresinde (%0.1–0.94), Uzunismail
(2010)’in,
Trabzon
ilinde
(%0.07–0.41)
yürüttükleri çalışmalarda elde ettikleri değerlerle
paraleldir. Titre edilebilir asitlik özelliği her ne
kadar genotipe özgü olsa da, özellikle kullanılan
anaca ve toprak koşullarına göre değişiklik
göstermektedir. Ancak incelediğimiz çeşitler
diğer çalışmalarla paralellik göstermiştir. Yazlık
armut
çeşitlerinde
meyve kabuk rengi
tespitlerinde L değeri 51.63 ile Kiraz 2 çeşidinde
en düşük, 81.02 ile Eğrisap 2 çeşidinde en yüksek
olarak ölçülmüştür. a değeri ölçümünde ise en
yüksek değer 3.67 olarak Eğrisap 1 çeşidinde, en
düşük değer –20.69 olarak Ün çeşidinde
belirlenmiştir. Bir diğer renk değeri olan b’de ise
renk dağılımı 36.45–55.39 (Kiraz 2–Bahçe)
arasında bulunmuştur.
SONUÇ
Tespit edilen çeşitlerin hasat tarihi, meyve
şekli, büyüklüğü ve görünümü bakımından büyük
bir varyasyona sahip olduğu görülmüştür. Hasat
tarihleri 4 Temmuz tarihinden 27 Ekim tarihine
kadar değişim göstermiştir. Bu varyasyon
vejetasyonda her daim hasata gelen armut
meyveleri olduğunu göstermiştir.
Belirlenen bu çeşitlerden özellikle albeni ve
görünüm olarak öne çıkan 12 adet yazlık çeşit
Karpuz, Beyaz kabak, Ur, Trapezap, Eğrisap 2,
Belikuşaklı, Kabak, Ligar, Adsız 5, Adsız 3, Ün
ve İyi armut 2 çeşitleridir.
Çalışmanın yapıldığı bölge yüksek nem ve
yağış değerlerinin kaydedildiği Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde yer almaktadır. Özellikle kara leke
ve diğer mantari hastalıkların yoğun olduğu bir
bölgede bu çeşitlerin gönümüze kadar gelmesi bu
koşullara uyum sağladığını ve bu hastalıklara
karşı toleranslı olduğu fikrini doğurmaktadır.
Bundan dolayı çalışmada seçilen yerel çeşitler
hem ülkemiz gen havuzuna katkı sağlamak ve
hem de armut ıslah çalışmalarında kullanılmak
koruma altına alınmıştır.
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ÖZET
Bu çalışma, 2015 ve 2016 yıllarında Yalova ilinin ekolojik şartlarında yetişen 29 ceviz çeşidinin morfolojik,
pomolojik ve fenolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Belirlenen ceviz çeşitlerinin pomolojik
özelliklerinden kabuklu meyve ağırlığı ve iç meyve ağırlığı sırasıyla 21.70–8.07 g (Kaplan/86–Oğuzlar/77),
8.74–4.84 g (Kaplan/86–MRŞ–12) arasında saptanmıştır. Çeşitlerin meyve boyu, sırasıyla 8.71–3.20 mm
(Kaplan/86–Oğuzlar/77) aralığında tespit edilmiştir. Çeşitlerin meyve eni ölçüldüğünde 5.56–2.79 mm
(Kaplan/86–Oğuzlar/77) arasında olduğu, çeşitlere ait kabuk kalınlığı incelediğinde ise 2.03–1.21 mm (MRŞ–18–
MRŞ–12) aralığında çeşitlere göre ve yıllar arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Aynı çalışmada erkek
çiçek toz verme zamanının 2015 yılında 8 Nisan–15 Mayıs, 2016 yılında 9 Nisan–17 Mayıs tarihleri arasında
olduğu saptanmıştır. Dişi çiçek reseptiv olma zamanı 2015 yılında 12 Nisan–21 Mayıs, 2016 yılında 10 Nisan–
23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Bir yıllık sürgünlerin rengi çeşitlere göre değişiklik göstermektedir
ancak büyük çoğunlukla yeşilimsi kahverengi olarak gözlemlenmiştir. Meyve olgunlaş ma zamanı çeşitlere göre
farklılık göstermiştir ve en erken Ağustosun 4. haftası ile Kaplan/86 çeşidi olarak belirlenmiştir. Yaprak döküm
tarihi çeşitlere ve yıllara göre değişmekte olduğu ve Kasımın ikinci haftası ile Aralık ayının son haftası arasında
değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ceviz, Yalova, morfoloji, pomoloji, fenoloji
ABSTRACT
This study was conducted to determine the morphological, pomological and phenological characteristics of 29
walnut cultivars grown in the ecological conditions of Yalova in 2015 and 2016. Nut weight and kernel weight
were determined as 21.70–8.07 g (Kaplan/86–Oğuzlar/77) and 8.74–4.84 g (Kaplan/86–Mrş–12), respectively,
among the determined walnut varieties. The nut sizes of the varieties were determined in the range of 8.71–3.20
mm (Kaplan/86–Oğuzlar/77) respectively. The nut width of the varieties was measured between 5.56–2.76 mm
(Kaplan/86–Oğuzlar/77). The crustal thickness of the varieties was found to vary between 2.03–1.21 mm (Mrş–
18/Mrş–12). In the same study, it was determined that the timing of male flower dusting is between 8 April–15
May 2015 and 9 April–17 May 2016. The female flower receptive time was from April 12 to May 21, 2015, and
from April 10 to May 23, 2016. The color of one year old shoots varies according to varieties, but the majority is
observed as greenish brown. The fruit ripening time varied according to the cultivars and was determined as
Kaplan/86 variety at the 4. week of August at the earliest. It has been determined that the date of leafing varies
according to the varieties and years and varies between the second week of No vember and the last week of
December.
Keywords: Walnut, Yalova, morphology, pomology, phenology
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GİRİŞ
Cevizin gen merkezleri arasında olan
Türkiye’nin, 2016 yılı istatistik verilere göre
212.140 ton (Çizelge 1) ceviz üretimi ile dünyada
önemli bir ülke olarak yer almaktadır. Buna
rağmen üretim ve ihracatta potansiyelinin çok
gerisindedir.
Böylesine
geniş bir ceviz
popülâsyonuna
sahip
olduğumuz
halde,
üretimimiz ağaç varlığımıza göre oldukça
düşüktür. Bunun en önemli nedeni, verimli
çeşitlerin az oluşu ve ağaç varlığının büyük
kısmının
tiplerden
oluşmasından
kaynaklanmaktadır. Yine üretim miktarının
düşüklüğünün yanı sıra ticaretimizde maalesef
istenilen düzeyde değildir.
1972 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan cevizde
ıslah çalışmaları ile elde edilen verimli çeşitler
yurt çapına yaygınlaştırılarak, farklı ekolojilerde
ceviz yetiştiriciliğinin
gelişmesine
önayak
olunmuştur. Enstitüde ve ülkenin diğer
bölgelerinde uzun yıllar süren bu seleksiyon
çalışmalarına karşılık, seçilen ve değişik ekolojik
bölgelere tavsiye edilen bu çeşitlerin, adaptasyon
çalışmaları henüz tamamlanmamıştır.
Türkiye ceviz yetiştiriciliğinde en fazla
kullanılan yerli çeşitler Yalova Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından
tescil edilen Yalova–1, Yalova–3, Yalova–4,
Şebin, Bilecik, KR–1 (Gültekin), KR–2 (Yavuz),
Şen–1, Şen–2 ve 60 TU 1’çeşitleridir.
Bu çeşitlerden Yalova–1, Yalova–2, Yalova–
3, Yalova–4 çeşitleri ilkbahar geç donlarının risk
oluşturmadığı yörelere, Şebin, Bilecik, KR–1,
KR–2 Şen–1, Şen–2 ve 60 TU 1 çeşitleri ise
ilkbahar geç donlarının sıklıkla yaşandığı
bölgelere tavsiye edilmiştir.
Çizelge 1. Ülkelere göre dünya ceviz üretim
miktarları ve üretim alanları (FAO, 2016)
Ülkeler
Çin
İran
A.B.D.
Türkiye
Ukrayna
Meksika
Şili
Hindistan
Fransa
Romanya
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Miktar (ton)
1.700.000
453.988
420.000
212.140
115.800
106.945
42.668
36.000
33.716
31.764

Ülkeler
Çin
A.B.D.
Türkiye
Meksika
İran
Hindistan
Fransa
Şili
Sırbistan
Ukrayna

Alan (ha)
425.000
113.120
108.767
72.563
57.386
31.000
19.563
18.995
14.400
14.100

Ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan
yabancı ceviz çeşitleri ise Chandler, Pedro,
Howard, Hartley, Midland gibi Amerikan
menşeili çeşitler ile Fernor, Fernette, Franquette
gibi Fransız menşeli çeşitlerdir.
Bu çalışmada dünya pazarında önemli yere
sahip yabancı çeşitler ile seleksiyonla bulunmuş
yerli çeşitlerimiz aynı koşullarda agromorfolojik
özellikler açısından incelenmiştir.

MATERYAL VE METOT
Çalışmanın materyalini; 1993 yılında tesis
edilen Ceviz Adaptasyon Parselinde bulunan
yerli ve yabancı ceviz çeşitleri oluşturmaktadır.
10×10 m dikim aralığında kurulan adaptasyon
bahçesinde 2015–2016 yılları arasında yürütülen
bu çalışmada Çizelge 2’de, verilen yerli ve
yabancı standart çeşitler kullanılmıştır.
İki
yıl
boyunca
her
bir
çeşidin,
Agromorfolojik özelliklerini belirlemek için;
Morfolojik, Fenolojik, Pomolojik, değerleri
saptanmıştır.
Çizelge 2. Denemede kullanılan yerli ve yabancı
çeşitler
Yabancı Çeşitler
Yerli Çeşitler
Chandler
Midland
Yalova–1
Şen/2
Fernor
Howard
Yalova/3
Altınova
Fernette
Lara
Yalova/4
Mrş–18
Franquette
Vına
Kaplan/86
Mrş–12
Hartley
Serr
Şebin
Kaman/1
Pedro
Amigo
Bilecik
Oğuzlar/77
Payne
Rendede–38
77h/1
Ashley
Regio

Fenolojik Gözlemler
Tiplerin çiçeklenme özelliklerinin belirlenmesi
Uç tomurcuk patlaması: Dönemsel olarak
yapılan
gözlemlerle
çeşitlerin
çiçek
tomurcuklarının patlama tarihleri belirlenmiştir.
Erkek ve dişi çiçeklenme zamanları: Ağaç
üzerinde erkek çiçeklerin %5’inin çiçek tozu
yaymaya başladığı tarih, erkek çiçeklerin açma
tarihi, dişi çiçeklenme başlangıç zamanı olarak,
dişi çiçeklerin %5’inin reseptif olduğu dönem
kabul edilmiştir (Akkuzu ve Çelik, 2001).
Erkek ve dişi çiçeklenme zamanlarının
karşılaştırılması (Dikogami): Erkek çiçeklerin
dişi çiçeklenmeye göre zamanlaması; önce
(protandri), eş zamanlı (homogami), sonra
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(protogeni) olmak üzere değerlendirilmiştir
(Akça, 1993; Özkan, 1993).
Meyvelerin olgunlaşma zamanı: Olgunlaşma
tarihi olarak ağaç üzerindeki meyvelerin yeşil
kabuklarının 1/3’ünün çatlaması esas olarak
kabul edilmiştir.
Yaprak döküm tarihi: Ceviz çeşitlerine ait
ağaçlarda sonbahar aylarındaki yaprak sararma
başlangıcından, %50 yaprak dökümüne kadar
geçen süre günlük gözlemlerle saptanarak yaprak
döküm tarihleri belirlenmiştir.
İncelenen tiplerin pomolojik özelliklerinin
belirlenmesi
Meyve analizleri ve ölçümler yapmak üzere
her ağacın değişik yönlerinden 10’ar meyve
örneği alınmıştır. Ağaçlardan alınan meyveler,
ivedilikle yeşil kabuklarından ayrılıp ve
etiketlenerek plastik filelere konulacaktır. Alınan
meyveler doğal kurumanın ardından laboratuvara
getirilerek nem içeriklerinin hepsinde aynı
seviyeye getirilmesi için 30℃’ye ayarlı etüvde 24
saat süre ile kurutulmuşlardır (Sen, 1980; Akça,
1993).
Meyveler numaralandırılarak sırası ile;
Meyve boyutları,
kabuklu ağırlığı,
iç ağırlığı,
kabuk kalınlığı,
gibi bir çok özellikleri ölçülerek kaydedilmiştir.
Meyve ve ağaç özelliklerine ait veriler,
Microsoft Access veri tabanı dosyasına kayıt
edilmiştir.
Morfolojik Özellikler
Çalışmada yer alan 27 çeşidin ağaç
özelliklerini
belirlemek
amacıyla
Walnut
Descriptor’de tanımlı şekillere göre ağaçlar
üzerinde gözlem yapılmıştır (Anonymous, 1994;
Anonymous, 1999).
Meyve gözlerinin ağaç üzerinde hâkim olarak
bulunduğu yer: Ağaç üzerinde meyve gözlerinin
ve meyvelerin bulunma durumuna göre ağaçların
meyve verme durumu; 1. yıllık sürgünlerin
ucunda, 2. salkımlarda, 3. yan dallarda olmak
üzere 3 farklı şekilde UPOV 4 nolu kritere göre
tanımlanmıştır.
Bir yıllık sürgünlerin rengi: Ağaçlardaki bir
yıllık sürgünlerin rengi koyu sarı, açık
kahverengi, yeşilimsi kahverengi, gri şeklinde
değerlendirilmiştir.
Yaprakçıkların şekli: Ağaçların bileşik
yapraklarındaki yaprakçıkların şekli dar eliptik,

eliptik,
yayvan
değerlendirilmiştir.
Anonymous, 1999).

eliptik
olmak
(Anonymous,

üzere
1994;

BULGULAR VE TARTIŞMA
Fenolojik ve Morfolojik Gözlemler
Çeşitlerin yapraklanma ve çiçeklenme
özellikleri, erken ilkbahar döneminden itibaren
takip edilerek kayıt altına alınmıştır. 2015–2016
yıllarında denemeye alınan genotiplerde en erken
yapraklanan çeşitler Payne, Rendede–38 ve Serr
çeşidi olmuştur. Bu çeşitlerin 28/30–Mart
tarihlerinde yapraklandıkları kaydedilmiştir. En
geç yapraklanan çeşit ise 28/30 Nisan tarihlerinde
olmak
üzere
Franquette
çeşidi olarak
kaydedilmiştir.
Bu
çeşidi
21/23–Nisan
tarihlerinde olmak üzere Fernette, Fernor ve Lara
çeşitleri takip etmiştir (Çizelge 3).
Tosun ve ark. (2011)’nın Yalova ekolojik
şartlarında denediği Chandler, Fernor, Fernette,
Sunland, Ashley, Vina Regio ve Rendedede–38
çeşitleri 2007–2009 yılları arasında fenolojik,
morfolojik
ve
pomolojik
gözlemlerle
incelenmiştir. Buna göre en yüksek verim 11.8 kg
ile Chandler çeşidinden elde edilirken, en düşük
verim 3.45 kg ile Vina çeşidinde tespit edilmiştir.
Yapraklanma tarihleri incelendiğinde Fernor,
Fernette ve Chandler çeşitlerinin en geç (21–
24.04), en erken ise Rendede–38 (25.03)
tarihlerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Buna
göre ilkbahar geç don tehlikesinin bulunduğu
ekolojilerde Chandler, Fernor ve Fernette gibi
çeşitlerin ön plana çıkartılması gerektiği
belirtilmiştir.
Türkiye’de değişik bölgelerde yapılan birçok
seleksiyon
ve
adaptasyon
çalışmalarında
incelenen çeşitlerin farklı ekolojik bölgelerde
farklı yapraklanma ve çiçeklenme özellikleri
gösterdikleri bildirilmektedir (Asma ve ark.,
1999; Sütyemez ve Kaşka 2002; Tosun ve
Akçay, 2005).
Orman ve ark. (2017), Sunland, Ashley, Vina,
Rendede–38, Regio, Howard, Chandler, Fernor,
Fernette ve Maraş–18 çeşitleriyle 2007–2011
yılları arasında Yalova lokasyonunda en erken
(28.03–04.04) yapraklanan çeşit olarak Rendede–
38’i tespit etmişlerdir. En geç yapraklanan
çeşitler ise 26.04–06.05 tarihlerinde Fernor ve
Fernette çeşitleri olarak belirlenmiştir.
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Çizelge 3. Ceviz çeşitlerinin bazı fenolojik özellikleri
Çeşitler/
Yıllar
Kaplan/86
Amigo
Rendede–38
Franquette
Vına
Şen/2
Regio
Altınova
Bilecik
Payne
Ashley
77h/1
Midland
Yalova/4
Howard
Yalova/3
Fernette
Lara
Fernor
Kaman/1
Hartley
Pedro
Mrş–18
Serr
Mrş–12
Şebin
Chandler
Oğuzlar/77
Yalova/1

Uç tomurcuk patlama tarihi
2015
2016
31.03.15
03.04.16
01.04.15
04.04.16
28.03.15
30.03.16
28.04.15
30.04.16
02.04.15
04.04.16
05.04.15
07.04.16
01.04.15
03.04.16
10.04.15
12.04.16
12.04.15
16.04.16
11.04.15
14.04.16
01.04.15
04.04.16
30.03.15
30.03.16
16.04.15
20.04.15
06.04.15
08.04.16
21.04.15
23.04.16
03.04.15
07.04.16
21.04.15
23.04.16
21.04.15
23.04.16
21.04.15
23.04.16
08.04.15
10.04.16
16.04.15
20.04.16
18.04.15
20.04.16
04.04.15
06.04.16
28.03.15
30.03.16
03.04.15
05.04.16
12.04.15
14.04.16
18.04.15
20.04.16
12.04.15
15.04.16
03.04.15
07.04.16

Erkek çiçek toz verme tarihi
2015
2016
17.04.15
19.04.16
27.04.15
29.04.16
10.04.15
12.04.16
15.05.17
17.05.16
08.04.15
10.04.16
15.05.15
17.05.16
12.04.15
14.04.16
27.04.15
30.04.16
28.04.15
30.04.16
17.04.15
19.04.16
11.04.15
13.04.16
17.04.15
15.04.16
28.04.15
30.04.16
17.04.15
19.04.16
01.05.15
03.05.16
17.04.15
19.04.16
01.05.15
06.05.16
01.05.15
06.05.16
01.05.15
04.05.16
22.04.15
24.04.16
28.04.15
30.04.16
28.04.15
30.04.16
24.04.15
26.04.16
07.04.15
09.04.16
17.04.15
19.04.16
28.04.15
02.05.16
01.05.15
03.05.16
28.04.15
30.04.16
17.04.15
19.04.16

Kaliforniya’da yetiştirilen Amerikan ceviz
çeşitlerinde yapılan bir araştırmada, Kaliforniya
koşullarında en erken yapraklanan çeşidin Payne
çeşidi olduğu ve Serr’in aynı tarihte, Tulare’nin
Payne’den 12 gün, Pedro’nun 15, Amigo’nun 12,
Hartley’in 17, Sunland’in 1, Chandler’ın 17,
Franquette’in ise 26 gün sonra yapraklandığı
saptanmıştır (Ramos, 1998).
Orman (2018), yürüttüğü bir çalışmada ele
aldığı 42 yerli ceviz genotipinin bir yaşlı
sürgünlerinin rengini incelemiştir. Buna göre bir
yaşlı sürgün rengi Kurtköy adlı genotipte açık
kahverenginde, diğer tüm genotiplerde ise
yeşilimsi kahverenginde olduğunu bildirmiştir.
Aynı çalışmada meyve olgunlaşma zamanı Eylül
4. hafta olarak belirlenen 74/C 154 genotipi
dışında diğer tüm genotiplerin meyve olgunlaşma
zamanının Eylül ayının 2. haftası olduğunu
saptamıştır.
Bu çalışmada ele alınan çeşitlerde de bir yaşlı
sürgünlerin rengi, Maraş–18 ve Pedro açık
kahverengi, 77/H 1 ve Şen–2 koyu
38

Dişi çiçek reseptiv olma tarihi
2015
2016
22.04.15
24.04.16
07.05.15
10.05.16
12.04.15
14.04.16
21.05.15
23.05.16
12.04.15
14.04.16
27.04.15
29.04.16
15.05.15
17.05.16
01.05.15
05.05.16
05.05.15
07.05.16
23.04.15
25.04.16
17.04.15
19.04.15
22.04.15
24.04.16
08.05.15
10.04.16
22.04.15
24.04.16
04.05.15
06.05.16
22.04.15
24.04.16
04.05.15
06.05.16
04.05.15
06.05.16
04.05.15
06.05.16
02.05.15
05.05.16
03.05.15
05.05.16
03.05.15
05.05.16
02.05.15
04.05.16
19.04.15
21.04.16
22.04.15
24.04.16
05.05.15
07.05.16
04.05.15
07.05.16
05.05.15
07.05.16
22.04.15
24.04.16

kahverenginde, kalan diğer genotiplerde ise
yeşilimsi kahverengi olarak tespit edilmiştir.
Çeşitlerde meyve gözlerinin ağaç üzerinde hakim
olarak bulunduğu yer incelendiğinde yan dal
verimli çeşitlerden; Chandler, Pedro, Payne, Serr,
Lara, Fernette ve Fernor’da bir yıllık sürgünlerin
tamamında, Howard ve Hartley çeşitlerinde ise
iki ve daha yaşlı dalların ucunda teşekkül ettiği
tespit edilmiştir. Buna karşılık kalan diğer
çeşitlerde ise meyve gözleri hâkim olarak bir
yıllık sürgünlerin ucunda yer aldığı belirlenmiştir
(Çizelge 4).
Çeşitlerin meyve olgunlaşma zamanı, genelde
Eylül ayının 1. ve 4 haftaları arasında, Kaplan–86
çeşidinde ise Ağustos ayının 4. haftasında olduğu
tespit edilmiştir. Bu haliyle diğer çeşitlere
nazaran erkenden piyasaya çıkabilen Kaplan–86
çeşidi sofralık taze tüketime elverişli bir çeşit
özelliğindedir. Çalışmada ele alınan çeşitlerin
yaprakçık şekilleri karakteristik olarak birçok
çeşitte yayvan eliptik olduğu, yaprak döküm
tarihlerinin ise yaygın olarak Kasım ayının 2. ve
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3. haftalarına denk geldiği görülmektedir
(Çizelge 5).
Ülkemizin değişik yörelerinde çoğunlukla iri
meyve elde edilmesine yönelik birçok seleksiyon
çalışması yapılmıştır. Araştırıcılar seçtikleri
tiplerin kabuklu meyve ağırlıklarını, 10,00–21,80
g (Ölez, 1971), 11,65–23,81 g (Şen ve
Tekintaş,1992), 9,36–18,60 g (Akça ve Şen,
1999), 12,39–18,49 g (Beyhan, 1993), 11,5–15,8
g (Bayazıt, 2000), 10,82–18,74 g (Ünver ve
Çelik, 2005) arasında belirlemişlerdir.
İç ağırlıkları bakımından ise seçilen tipler
5,77–9,41 g (Akça, 1993), 4,76–6,77 g (Özkan ve
Şen, 1995), 6,09–9,58 g (Akça ve Şen, 1999),
5,45–11,42 g (Şen ve Tekintaş, 1992), 5,62–8,60
g (Ünver ve Çelik, 2005), 4,14–6,68 g (Koyuncu
ve ark., 2005), 7,05–6,71 g (Yılmaz, 2007)
arasında değiştiklerini bulmuşlardır.
Bu çalışmada iki yıl boyunca elde edilen
kabuklu meyve ağırlıkları, ortalama 21.70 g ile
Kaplan/86 ve 8.07 g ile Oğuzlar/77 çeşitlerinde,

iç meyve ağırlığında ise 8,74 g Kaplan 86 ve 4.84
g ile Maraş–12 çeşidinde tespit edilmiştir.
Dolayısıyla elde edilen değerler daha önceki
bilimsel çalışmalarda ortaya çıkarılan sonuçlara
yakın bulunmuştur (Çizelge 6).
Çeşitlerin iç randımanları iki yılın ortalama
sonuçları değerlendirildiğinde en düşük %33,20
(Kaplan–86) ile en yüksek %61,79 (Oğuzlar/77)
değerleri arasında olduğu belirlenmiştir.
Çeşitlerin iki yıllık ortalama iç randımanı
%50,33 olarak saptanmıştır (Çizelge 6).
Diğer taraftan, Serr (1962)’e göre iyi bir çeşitte
bulunması gereken %50 ve üzeri randıman
yüzdesini ise 11 çeşidin yerine getirdiği tespit
edilmiştir.
Ele alınan yerli çeşitlerin önemli bir
bölümünün
randıman
bakımından
Ramos
(1998)’un bildirdiği %47 (Pedro) ve %57 (Serr)
aralığındaki
randıman
veren
Amerikan
çeşitlerinin ortalamalarından yüksek oldukları
belirlenmiştir (Çizelge 6).

Çizelge 4. Ceviz çeşitlerinin bazı morfolojik özellikleri
Çeşitler/Yıllar
Kaplan/86
Amigo
Rendede–38
Franquette
Vina
Şen/2
Regio
Altinova
Bilecik
Payne
Ashley
77h/1
Midland
Yalova/4
Howard
Yalova/3
Fernette
Lara
Fernor
Kaman/1
Hartley
Pedro
Mrş–18
Serr
Mrş–12
Şebin
Chandler
Oğuzlar/77
Yalova/1

Bir yıllık sürgünlerin rengi
2015–2016
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
koyu kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
koyu kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
açık kahverengi
açık kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi

Meyve gözlerinin hakim olarak bulunduğu yer
2015–2016
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin tamamında
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
iki ve daha yaşlı dallar ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin tamamında
bir yıllık sürgünlerin tamamında
bir yıllık sürgünlerin tamamında
bir yıllık sürgünlerin ucunda
iki veya daha yaşlı dallar üzerinde
bir yıllık sürgünlerin tamamında
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin tamamında
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin tamamında
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
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Çizelge 5. Ceviz çeşitlerinin bazı fenolojik özellikleri
Çeşitler/Yıllar
Kaplan/86
Amigo
Rendede–38
Franquette
Vına
Şen/2
Regio
Altınova
Bilecik
Payne
Ashley
77h/1
Midland
Yalova/4
Howard
Yalova/3
Fernette
Lara
Fernor
Kaman/1
Hartley
Pedro
Mrş–18
Serr
Mrş–12
Şebin
Chandler
Oğuzlar/77
Yalova/1

Meyve olgunlaşma zamanı
2015–2016
Ağustos 4. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 4. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 4. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 3. hafta
Eylül 1. hafta
Eylül 4. hafta
Eylül 4. hafta
Eylül 4. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 1. hafta
Eylül 1. hafta
Eylül 2. hafta
Ekim 1. hafta
Eylül 2. hafta
Eylül 1. hafta

Önemli bir kalite kriteri olan kabuk
kalınlığıyla
ilgili önceki yıllarda yapılan
çalışmalarda; Şen (1980) 0.85–1.59 mm, Şen ve
Tekintaş (1990) 0.53–1.77 mm, Akça (1993)
0.66–1.56 mm, Akça ve Ayhan (1996) 0.57–1.92
mm, Seçilmiş (1997) 1.15–2.09 mm, Oğuz
(1998) 0.74–2.11 mm, Osmanoğlu (1998) 1.23–
1.80 mm, Yaviç (2000) 1.00–1.90 mm, Taşkın
(2004) 1.21–1.91 mm, Yıldırım (2005) 0.98–1.55
mm, Yılmaz (2007) 0,82–1,61 mm, Aslansoy
(2012) 0,98–1,51 mm, Asma (2012) ise 0,95–
1,75 mm arasında bulmuşlardır.
Bu çalışmada yerli ve yabancı çeşitlerin her
iki yılın ortalama değerleri incelendiğinde
ortalama 1.52 mm olduğu ortaya çıkmıştır.
Çalışmada ele alınan tüm çeşitlerin iki yıl
boyunca elde edilen değerlere göre ortalama
meyve kalınlığı 3,68 mm, ortalama meyve
genişliği 3,53 mm, ortalama meyve yüksekliği ise
3,98 mm olarak tespit edilmiş olup, geçmiş
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Yaprakçıkların şekli
2015–2016
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Eliptik
Dar eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Dar eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Dar eliptik
Dar eliptik
Eliptik
Yayvan eliptik
Yayvan eliptik
Dar eliptik
Yayvan eliptik
Dar eliptik
Yayvan eliptik

Yaprak döküm tarihi
2015
2016
15.11.15
21.11.16
21.11.15
22.11.16
20.12.15
22.12.16
15.11.15
24.11.16
20.12.15
02.12.16
25.11.15
30.11.16
15.12.15
17.12.16
19.11.15
30.11.16
25.11.15
30.11.16
21.11.15
25.11.16
15.12.15
17.12.16
21.11.15
25.11.16
15.11.15
20.11.16
09.11.15
19.11.16
25.12.15
27.12.16
15.11.15
25.11.16
23.12.15
25.12.16
23.12.15
25.12.16
23.12.15
25.12.16
15.11.15
20.11.16
15.11.15
20.11.16
19.11.15
25.11.16
20.22.15
22.11.16
15.11.15
20.11.16
15.11.15
25.11.16
22.11.15
30.11.16
25.12.15
28.12.16
15.11.15
25.11.16
15.11.15
25.11.16

yıllarda yapılan araştırmalarda elde edilen
sonuçlara yakın seviyede yer almaktadır (Çizelge
7).
Serr ve Forde (1969), ticari ceviz çeşitlerinin
meyve eninin 2.97 mm’den düşük olmaması
gerektiğini
belirtmişlerdir.
Bu
çalışmada
incelenen yerli ve yabancı 27 çeşitten sadece
Oğuzlar–77 genotipinin meyve eninin her iki
yılın ortalama değeri olarak 2.79 mm ile bu
ortalamanın altında olduğu diğer tüm çeşitlerin
meyve eni ise 2.97 mm den geniş olduğu
saptanmıştır (Çizelge 7).
İki yıl boyunca elde edilen tüm pomolojik
verilerin ortalamaları incelendiğinde, ceviz
seleksiyon kriterlerine uygun değerlerin ortaya
çıktığı görülmektedir (Çizelge 7). Bu durum,
araştırmada
kullanılan
genotiplerin büyük
çoğunluğunun zaten tescilli standart çeşitlerden
oluşmasından kaynaklanmaktadır.
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Çizelge 6. Ceviz çeşitlerinin bazı pomolojik özellikleri
Kabuklu meyve
İç meyve
Randıman
ağırlığı (g)
ağırlığı (g)
(%)
2015
2016
2015
2016
2015
Kaplan/86
22.62 a*
20.87 a*
8.66 a*
8.82 a*
25.95 g
Amigo
10.22 n
10.26 mn
5.69 e–h
5.11 j
53.22 bcd
Rendede–38
12.02 g–l
12.30 f–k
6.39 b–f
5.63 hij
51.53 bcd
Franquette
11.71 i–m
11.17l m
5.80 d–h
5.75 ghi
42.35 ef
Vına
13.28 def
13.11 c–g
6.39 b–f
6.82 cde
48.98 c–f
Şen/2
12.44 e–k
12.21 f–l
5.47 h
5.29 ij
48.49 c–f
Regio
13.12 d–g
12.76 e–i
6.25 c–g
6.10 fgh
51.74 bcd
Altınova
16.62 c
13.93 cd
8.21 a*
6.51 def
50.30 c–f
Bilecik
11.58 j–m
11.22 klm
6.39 b–f
5.74 ghi
51.85 bcd
Payne
12.60 e–j
12.47 f–j
6.17 c–h
6.33 efg
48.30 c–f
Ashley
13.05 d–h
12.77 e–i
6.32 c–g
5.77 ghi
48.13 c–f
77h/1
18.72 b
18.02 b
8.47 a*
8.10 b
45.73 def
Midland
12.50 e–j
12.65 f–j
6.30 c–g
6.24 e–h
49.68 c–f
Yalova/4
13.59 de
13.24 c–f
6.45 b–e
6.45 def
49.30 c–f
Howard
14.01 d
14.13 c
7.10 b
6.94 cd
50.43 cde
Yalova/3
13.28 def
12.97 d–h
6.29 c–g
6.12 fgh
49.67 c–f
Fernette
13.49 de
12.69 e–j
6.57 bc
6.06 fgh
48.52 c–f
Lara
12.19 f–l
11.95 h–l
6.09 c–h
6.03 fgh
50.63 cde
Fernor
12.81 e–i
13.09 c–g
6.70 bc
6.17 fgh
50.29 c–f
Kaman/1
11.22 lmn
12.03 g–l
6.62 bc
6.25 e–h
55.54 abc
Hartley
11.74 i–m
11.61 jkl
5.67 fgh
5.79 ghi
49.64 c–f
Pedro
11.90 h–l
11.92 h–l
5.57 gh
6.17 fgh
41.48 f
Mrş–12
10.66 mn
11.34 kl
4.62 j
5.06 j
46.02 def
Serr
11.54 j–m
11.83 i–l
5.71 e–h
5.70 ghi
50.66 cde
Mrş–18
11.32 klm
10.10 n
5.63f gh
5.11 j
51.67 bcd
Şebin
12.55 e–j
12.02 g–l
6.81 bc
6.93 cd
59.46 ab
Chandler
13.43 de
13.76 cde
7.07 b
7.12 c
48.63 c–f
Oğuzlar/77
7.98 o
8.16 o
5.70 e–h
6.01 fgh
62.10 a*
Yalova/1
12.67 e–j
12.27 f–l
6.53 bcd
6.15 fgh
48.43 c–f
*Aynı sütunda, farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark p≤0.05 seviyesinde önemlidir.
Çeşitler/Yıllar

2016
40.44 e
50.29 c
50.70 c
42.97 e
48.16 cd
51.93 bc
50.24 c
50.01 c
49.89 c
46.82 d
48.70 cd
45.87 d
49.52 d
49.89 c
50.51 c
48.46 cd
48.87 cd
49.71 c
49.36 c
53.96 b
48.73 cd
41.28 e
45.91 d
50.11 c
50.55 c*
54.93 b
48.59 cd
61.48 a
49.45 c

Çizelge 7. Ceviz çeşitlerinin bazı pomolojik özellikleri
Çeşitler/Yıllar
Kaplan/86
Amigo
Rendede–38
Franquette
Vına
Şen/2
Regio
Altınova
Bilecik
Payne
Ashley
77h/1
Midland
Yalova/4
Howard
Yalova/3
Fernette
Lara
Fernor

Boy
2015
8.89 a*
4.24 cde
4.12 def
4.20 cde
4.45 c
4.25 cde
3.85 fgh
4.36 cd
4.29 cde
4.37 cd
4.29 cde
5.33 b
4.33 cd
4.37 cd
4.32 cde
4.26 cde
4.10 def
4.03 ef
4.12 def

(mm)
2016
8.54 a*
4.18 e–h
4.17 e–h
4.15 e–h
4.45 cd
4.36 cde
3.74 i
4.36 cde
4.02 h
4.38 cde
4.26 d–g
5.31 b
4.28 d–g
4.53 c
4.33 c–f
4.26 d–g
4.05 gh
4.19 e–h
4.15 e–h

Yükseklik (mm)
2015
2016
5.30 a*
5.27 a*
3.15 h–l 3.29 ghi
3.03 k–n
3.10 kl
3.17 g–k 3.24 h–k
3.60 de
3.58 de
3.08 j–n
3.1 h–l
2.94 no
2.90 mn
3.93 c
3.74 c
2.99 l–o
3.08 l
3.67 de
3.67 cd
3.34 f
3.48 ef
4.15 b
4.14 b
3.25 f–i 3.23 h–k
3.56 e
3.60 de
3.31 fg
3.41 fg
3.34 f
3.42 fg
3.12 j–m 3.15 i–l
3.72 d
3.56 de
3.21 f–i 3.24 h–k

En (mm)
2015
2016
5.54 a*
5.59 a*
2.93 n
3.16 kl
3.22 jkl
3.24 jkl
3.13 klm 3.15 kl
3.47 fg 3.53 d–g
3.27 ijk
3.28 ijk
3.07 lmn 3.17 kl
3.98 c
4.16 c
3.21 jkl 3.20 h–k
3.69 de
3.67 d
3.35 g–j 3.30 h–k
4.37 b
4.36 b
3.41 ghi 3.44 f–j
3.70 de
3.70 d
3.39 ghi 3.61 def
3.56 ef 3.48 e–h
3.62 de 3.63 de
3.37 ghi 3.37 g–j
3.63 de 3.64 de

Kabuk kalınlığı (mm)
2015
2016
1.95 a*
1.87 ab
1.42 cd
1.31 de
1.48 cd
1.49 cd
1.46 cd
1.58 cd
1.40 cd
1.31 de
1.51 cd
1.47 cd
1.50 cd
1.42 cde
1.44 cd
1.71 bc
1.62 bc
1.36 de
1.48 cd
1.59 bcd
1.53 cd
1.36 de
1.63 bc
1.69 bc
1.59 cd
1.48 cd
1.54 cd
1.44 cde
1.65 bc
1.44 cde
1.50 cd
1.55 cd
1.43 cd
1.31 de
1.43 cd
1.44 cde
1.48 cd
1.59 bcd
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Boy (mm)
Yükseklik (mm)
En (mm)
Kabuk kalınlığı (mm)
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Kaman/1
3.88 fg
3.73 i
2.99 l–o 3.18 h–l 3.22 jkl
3.28 ijk
1.51 cd
1.47 cd
Hartley
4.42 c
4.44 cd 3.17 g–k 3.15 j–l 3.05 mn
3.09 l
1.44 cd
1.71 bc
Pedro
4.10 def 4.12 fgh 3.29 fgh 3.24 h–k 3.44 fgh 3.43 f–j
1.90 ab
2.07 a*
Mrş–18
3.63 ghi
3.6 1i
2.85 o
2.80 n
3.09 lm
3.09 l
1.97 a*
2.09 a*
Serr
3.58 i
3.68 i
3.17 g–k 3.21 h–l 3.29 hij 3.33 h–k 1.54 cd
1.68 bc
Mrş–12
3.66 ghi
3.53 i
2.98 mno 2.95 m 3.13 klm
3.08 l
1.26 d
1.16 e
Şebin
3.61 hi
3.66 i
3.18 f–k 3.19 h–l 3.03 mn
3.20 jkl
1.33 cd
1.33 de
Chandler
4.22 cde 4.24 d–h
3.32 fg
3.33 gh
3.74 d
3.69 d
1.46 cd
1.54 cd
Oğuzlar/77
3.20 j
3.20 j
3.12 j–m 3.12 jkl
2.78 o
2.82 m
1.36 cd
1.41 cde
Yalova/1
4.09 def 4.07 gh
3.26 f–i 3.27 hij 3.45 fg
3.46 e–j
1.47 cd
1.57 cd
*Aynı sütunda, farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark p≤0.05 seviyesinde önemlidir.
Çeşitler/Yıllar

SONUÇ
Yerli ve Yabancı Popüler ceviz çeşitlerinin ele
alındığı bu çalışmada önemli bir kalite kriteri
olan iç randımanı açısından yerli çeşitlerin iki
yıllık ortalama randımanı %54.58 yabancı
çeşitlerin ise %50.69 olduğu ortaya çıkmıştır.
Buna karşılık, yine önemli bir özellik olan geç
yapraklanma ve bir yaşlı dalların tamamında
meyve verme özelliği açısından Chandler,
Fernor, Pedro ve Fernette gibi yabancı çeşitlerin
ön planda olduğu söylenebilir (Çizelge 6).
Yerli ve yabancı çeşitlerin uyanma tarihleri
arasında bir karşılaştırma yapılacak olursa; en
geç yapraklanmaya (21–30/Nisan) tarihlerinde
Franquette Fernor, Fernette ve Chandler gibi
yabancı çeşitlerde rastlanılmıştır. En erken
yapraklanma tarihine ise (uç tomurcuk patlaması)
Payne, Rendede–38 ve Serr gibi yabancı
çeşitlerde (28/30 Mart) tarihlerinde rastlanmıştır.
Buna karşılık yerli çeşitlerin ise bu tarihlerin
arasında orta erkenci durumda çiçeklenme
gösterdikleri saptanmıştır (Çizelge 3).
2015–2016
yılı
gözlemlerinde
Yalova
şartlarında Kaplan–86 çeşidinin Ağustos 4.
haftada hasat olumuna geldiği ve taze ceviz
pazarına erkenci bir çeşit olarak önerilebileceği,
Ekim ayının ilk haftası gibi hasat olumuna gelen
ve aynı şekilde Aralık aynın son haftası yaprak
döken Chandler çeşidinin de vejetasyon süresi
uzun olan yerlere tavsiye edilmesi gerektiği tespit
edilmiştir.
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ÖZET
Ayva, Rosaceae familyasının Cydonia cinsi içinde yer alır. Cydonia cinsi içerisinde meyveleri için kültürü
yapılan tür Cydonia oblonga’dır. Ayva’nın anavatanı Kuzey–Batı İran, Kuzey Kafkasya, Hazar Denizi kıyıları
ve Kuzey Anadolu’dur. Günümüzde ise Avustralya hariç diğer ülkelerin hepsinde yetiştirilmektedir. Bununla
birlikte, bu meyve türü kültürü yapılan diğer yumuşak çekirdekli meyve türlerine göre fazla rağbet görmemiş ve
üretimi sınırlı kalmıştır. Bunun sebeplerinin başından ayva tüm Dünyada armudun yegana bodur klon anacı
olarak kullanılmasıdır. Ancak Türkiye ayvanın anavatanı olmasından dolayı dünya üzerinde 174.038 ton üretim
ile lider konumdadır ve Dünya üretiminin yaklaşık %20’sini karşılamaktadır. Bu üretim değeri ile Avrupa Birliği
üretiminin yaklaşık 4 katı üretim yapılmaktadır. Türkiye ayva üretiminde 102.476 ton üretimle Sakarya ili birinci
sıradadır ve Türkiye ayva üretiminin %59’unu bu ilimiz karşılamaktadır. Çeşit sayısı bakımından ise yerel
çeşitler hariç 20’den fazla Türk ayva çeşidi ile yine dünyada ilk sıradadır. Bu çeşitler içerisinden Eşme çeşidi
hem yeme kaliteleri bakımından hem de üretimde öne çıkmaktadır. Üretimin büyük bir kısmını bu çeşitler
karşılamaktadır. Ayva sofralık tüketimin yanında meyveleri sanayiye ham madde olması bakımında da önemli
bir meyve türüdür. Dünya üzerinde ayvanın sağlık yönünden değerinin giderek bilinmesinden dolayı talep artışı
bulunmaktadır. Türkiye hem üretim bakımından hem çeşit bakımından bu potansiyeli avantaja çevirecek
konumdadır.
Anahtar Kelimeler: Ayva, Cydonia oblonga, Eşme, üretim
ABSTRACT
The quince is the sole member within Cydonia genus of the Rosaceae family. Cydonia oblonga is a species
cultivated for fruiting in Cydonia genus. Quince’s place of origin is North–West Iran, North Caucasus, Caspian
Sea borders and North Anatolia. Today, quince is grown in all other countries except Australia. However, this
fruit species was not as popular as other pome fruit species and production was limited. The reason for this is
quince as a clone rootstock for pear all over the world was used. But the native land of Turkey quince with over
174.038 tones quince production was the world leaders and fulfills about 20% of world production. With this
amount of production, approximately 4 times the production of the European Union was produced. Sakarya
province with 102.476 tones was rank first in Turkey quince production and 59% of Turkey quince production
fulfills this province. In terms of the number of varieties with more than 20 varieties of Turkish quince, except
local varieties Turkey was also the first place in the World. Among these varieties, Eşme variety stands out both
in terms of quality of food and in production. A large part of the production can meet this variety. In addition to
quince table consumption, fruit is an important fruit species in the respect that it is industrial raw material. There
is an increase in demand around the world because of the better understanding of quince in terms of human
health. Turkey has potential in terms of both production and varieties and is well positioned to convert this
potential into a huge advantage.
Keywords: Quince, Cydonia oblonga, Eşme, production
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GİRİŞ
Dünya üzerinde Avustralya hariç tüm
ülkelerde yetiştirilen Ayva’nın anavatanı Kuzey–
Batı İran, Kuzey Kafkasya, Hazar Denizi kıyıları
ve Kuzey Anadolu’dur [4, 14]. Yabanileri
doğuda Türkistan’a kadar uzandığı gibi batıda da
Avrupa’nın Güney bölgelerine ve Kuzey
Afrika’ya kadar genişler. Bu yerlerde ayva
yabani olarak yetişmektedir. Ayva yetiştiriciliği
Anadolu’dan,
milattan
önceki
yıllarda
Yunanistan ve Roma’ya geçmiştir. Milattan önce
650
yıllarında
Yunanistan’da
yetiştirildiği
bilinmektedir. Ayva Rosaceae familyasının
Cydonia cinsi içerisinde yer alır. Cydonia ismi,
Girit
adasındaki
Canea
isimli
Cydon
kasabasından türemiştir. Cydonia cinsi içerisinde
kültürü yapılan en önemli tür Cydonia oblonga
Mill.’dır. Bu türün Cydonia vulgaris Pers ve
Pyrus cydonia L. farklı sinonimleri vardır. Bunun
yanında Cydonia cinsi içerisinde bu türden başka,
süs bitkisi olarak kullanılan Cydonia japonica ve
Cydonia maulei Moore olmak üzere iki tür daha
bulunmaktadır [6].
Ayva çalı veya ağaççık şeklinde bir gelişme
gösterir. Tek gövdeli ağaççıklar halinde
yetiştiricilik yapılırsa 6–8 m kadar boylanabilir.
Ocak seklinde yetiştiricilikte ise çalı formunda
bir gelişme gösterir ve 2.5–3.5 m kadar bir boya
sahip olur. Genellikle dip sürgünü vere
eğiliminin yüksek olmasından dolayı ocak
şeklinde ve çalı formunda bir yetişme gösterir.
Ayvanın kök yapısında kazık kök oluşmak ve
saçak kök yapısına sahiptir. Genellikle seyrek
dallanma gösterir. Genç sürgünler tüylü,
sarımtırak yeşil renktedir. Yaprak yumurta veya
geniş elips şeklinde olup, üst yüzeyi koyu yeşil
renklidir. Çiçek tomurcukları kısa ve zayıf
sürgünlerin uç ve uca yakın kısımlarında oluşur
ve karışık tomurcuk yapısında olan bu
tomurcuklar sürdüğünde öncelikle 5–6 yaprak
taşıyan kısa bir sürgün oluşur ve ucunda tek bir
çiçek açar. Çiçekleri erselik yapıda olup, 5 çanak,
5 taç yaprak, 5 karpelli 1 adet dişi organ ve 15–
20 erkek organa sahiptir. Meyve oluşumuna taç
ve çanak yapraklar da dahil olduğu için yalancı
meyve tipindedir. Geç çiçek açması nedeni ile
ilkbahar geç donlarından etkilenmez. Ayva
2n=34 kromozom sayısına sahip diploid bir
türdür ve bu türde triploidiye rastlanmamıştır [6,
15, 16]. Ayva, taze tüketim yanında reçel ve
marmelat sanayinde fazlaca kullanılan bir türdür.
Lifli olması, hazmı kolaylaştırıcı etki yapar.
Vitamin C bakımından zengin bir meyvedir
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(Çizelge 1). Ayrıca pektik madde açısından
yüksek pektin içeren meyveler grubuna girer.
Pektik maddelerden dolayı çok iyi jel oluşturma
niteliğine sahiptir [14, 18].
Ayva kültürü çok eski tarihlere dayansa da
diğer meyvelere nazaran çok fazla bir gelişim
gösterememiştir. Bunun başlıca nedenleri;
Kendine döllenen bir meyve türü olması ile çeşit
sayısının az olması dip sürgünü ile çok kolay
çoğalabilmesi meyvelerinin buruk olması vs.
yanında en önemli sebep ayva, armudun tüm
Dünyada en fazla kullanılan bodur yegâne bodur
klon anacıdır ve bu amaçla ülkelere göre Quince–
A, B, C, D, E, SÖ ve BA29 gibi farklı ayva
klonlarından faydalanılmaktadır. Bu yönü ile
meyve üretiminde geri kalmıştır [5, 8, 11, 16].
Ayvanın meyveleri taze sofralık tüketiminin yanı
sıra
bazı
ülkelerde
pişirilerek
de
yenilebilmektedir. Bunun yanında reçel, tatlı, jel,
marmelat ve meyve suyu olarak da
değerlendirilmektedir. Ayrıca pektin ve tanen
açısından endüstri alanında da kullanılmaktadır
[17].
Çizelge 1. Ayvanın besin içeriği [14]
Table 1. The nutrient content of quince [14]
Besin
İçeriği

Miktar
100 g

Su

84.2 g

Protein

0.4 g

Toplam
Yağ

0.1 g

Karbonhidrat

15.3 g

Lif

1.9 g

Kalsiyum
(Ca)
Demir
(Fe)
Potasyum
(K)
Magnezyum
(Mg)
Sodyum
(Na)

14.0 mg
0.7 mg
200.0 mg
8.0 mg
4.0 mg

Besin
İçeriği
Fosfor
(P)
Çinko
(Zn)
Klor
(Cl)
Kükürt
(S)
Thiamin
(B₁ vit)
Riboflavin
(B₂ vit)
Pridoksin
(B₆ vit)
Vitamin
C
Toplam
Şeker
Malik
Asit

Miktar
100 g
19.0 mg
0.04 mg
2.0 mg
5.0 mg
0.02 mg
0.03 mg
0.04 mg
15.0 mg
6.3 g
0.8 g

Türkiye’de genel anlamda ayva yetiştiriciliği
tek tek ya da sınır ağacı biçiminde yapılmakta ise
de özellikle son yıllarda kapama bahçeler
kurulması ile modern yetiştiricilik yapılmaktadır.
Türkiye ayva üretiminde Marmara bölgesi hem
kapama bahçe yetiştiriciliği hem de üretim
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bakımından
öne
çıkmaktadır.
Marmara
bölgesinde ayva üretiminde öne çıkan iller
(Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kocaeli) Türkiye
ayva üretiminin %70.91 karşılamaktadır. Bu
üretim değeri Dünya ayva üretiminin %18.2’sine
karşılık gelmektedir. Bu bölgede Sakarya ili
Türkiye ve hatta Dünya ayva deposu olarak
nitelendirilecek bir üretim potansiyeline sahiptir.
2017 yılı verilerine göre 102.476 ton ayva
üretimi ile Sakarya ili Çin ve Özbekistan ülkeleri
hariç tüm ülkelerden daha fazla üretime sahiptir
(Çizelge 2 ve Çizelge 3).
Ayva tüm Dünyada olduğu gibi son yıllara
kadar Türkiye’de de yeteri kadar ilgi ve önem
görmemiştir. Türkiye’de; tüm illerde ayva
yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Sakarya ili yalnız başına Türkiye ayva
üretiminin yaklaşık %58.9’nu, Dünya üretiminin
%15.1’ni karşılamaktır.
Ayvanın
yetiştiriciliğinin,
hasat
ve
depolamasının kolay olması ve son yıllarda
pazarda iyi fiyat bulması, üreticilerin kapama
ayva bahçeleri kurmalarını teşvik etmektedir.
Geç çiçek açması nedeniyle ilkbahar geç
donlarından zarar görmesi diğer türlere göre daha
azdır ve çoğu zaman zarar görmez. Bu yönü ile
ayva ağaç varlığına baktığımızda meyve
vermeyen ağaç sayısı meyve veren ağaç sayısının
yaklaşık iki katı kadardır. Bu yönü ile gelecek
yıllarda üretimimizde büyük bir artış meydana
gelecektir.
Ülkemizde birçok yerel çeşitler (Demir,
Bardak, Tekkeş, (Yalova), Bencikli, Havan,
Eşme, Ekmek, Altın, Limon, Beyaz ayva,
Viranyadevi, Şekergevrek, Çukurgöbek, Hafif
Çukurgöbek, Çengelköy, İstanbul, Yerköy,
Malatya, Osmancık, Kalecik, İskilip vd.) olmakla
birlikte, Altın 35, Zeybek 35, Ege 2, Ege 22, Ege
25, Ekmek, Eşme, Gördes ve Şekergevrek adında
tescili çeşitlerimiz vardır. Bu çeşitlerden ayva
üretimin en fazla olduğu ilimiz olan Sakarya
ilinde Eşme çeşidi ön plana çıkmaktadır. Eşme
çeşidi ile birlikte Ege–22 (Ekmek), Limon,
Gördes kapama bahçelerde mevcuttur [4, 7, 9, 10,
11, 12].
Ülkemizde ayvada yüksek üretim potansiyeli
ve kaliteli çeşitlerle üretilen ayvanın %10.2’i
ihracata konu olmaktadır. Önceki yıllara göre
ihracatta %50 üzerinde bir artış olmasına rağmen
tam anlamı ile yeterli bir konuma gelmemiştir.
Dünya üzerinde Türk fındığı (Tombul), Türk
kirazı (Ziraat 900), Türk narı (Hicaz), Türk
kaysısı (Hacıhaliloğlu), gibi Türk imajı oluşmuş
meyve çeşitleri bulunmaktadır. Ayva üretim

potansiyelimize baktığımızda ayvada da bu imaj
oluşabilir.
Çünkü Eşme ayva çeşidi; Adapazarı–Eşme
beldesinden adını almış olup, ‘Ekmek Ayvası’
olarak ta bilinmektedir. Bu çeşidin sofralık değeri
yüksek olup, sulu, kokulu ve tadı hafif mayhoş ve
olgunlaştığında buruk tadı daha azdır. ‘Limon’
ayva çeşidi ise; yine Adapazarı–Geyve ilçesinden
adını almış olup, ‘Geyve Ayvası’ sinonimi ile de
anılan ve dünya pazarında bilinen, yine sofralık
değeri yüksek bir çeşittir. Meyveleri yuvarlak ve
sap tarafına doğru uzayan, limon sarısı renginde,
gevrek, bol sulu ve tadı hafif mayhoş ve buruk
tadı belirgin bir çeşittir [4, 5, 10, 11, 12, 15].
Çizelge 2. Dünya ayva üretimde öne ülkelerin
üretim miktarları ve üretim alanları [2]
Table 2. Production quantities and production
areas of the leading countries in world
quince production [2]
Ülke
Sırbistan
Azerbaycan
Lübnan
Fas
Çin
Özbekistan
Türkiye
Dünya

Üretim (ton)
10.957
28.248
30.376
32.087
111.968
129.467
174.038*
677.949

Alan (hektar)
1.160
3.580
1.118
4.651
40.788
10.928
6.568
94.238

Çizelge 3. Türkiye ayva üretiminde ilk on
ilimizin üretim değerleri [1]
Table 3. The first ten production values of our
province quince production in Turkey [1]
İller
Sakarya
Bursa
Bilecik
Denizli
Amasya
Isparta
İzmir
Aydın
Kocaeli
Manisa

2016 (ton)
72.002
8.817
6.304
5.222
1.262
2.486
1.647
1.547
2.011
1.400

2017 (ton)
102.476
12.261
6.683
5.947
3.870
2.793
2.287
2.032
1.986
1.939

Çizelge 4.Türkiye ayva ağaç varlığı [1]
Table 4. Turkey quince tree existence [1]
Yıllar
2016
2017

Meyve veren
3.378.035
3.383.649
Toplam

Meyve vermeyen
581.369
622.504
4.006.153

Ayvada Türk ayvası imajının oluşması için;
üretimin artmasının yanında; ayva üretim
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bölgesinde ayva özelinde üretici örgütlenmesinin
sağlanması ile istenilen zaman, miktar, kalite ve
fiyatta
ayva
temininin
sağlanabilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla Yeni kurulacak
bahçelerde ayvada önemli bir sorun olan ateş
yanıklığı hastalığına karşı bahçe tesisinde
hastalık ile bulaşık olmayan fidanlar kullanılmalı,
doğru bakım işlemleri ile ağaçlar sağlıklı
geliştirilmeli ve mücadele yöntemleri zamanında
uygulanmalıdır. Ayvada ülkemizde tam bir hasat
kriteri oluşmamış meyve kabuk rengine bakarak
hasat yapılmaktadır. Bu nedenle erken ya da geç
hasatta bağlı olarak yeme kalitesi bozulmakta ve
fiyolojik bozukluklar özellikle depolama süresini
etkileyen iç kararmanın görülmesine sebep
olmaktadır. Ayvada muhafaza ömrünün normal
koşullarda yaklaşık 3–4 ay, modifiye atmosferli
ambalajlarda yaklaşık 3–6 ay, kontrollü
atmosferli koşullarda yaklaşık 3–7 ay gibi kısa ve
değişken olması gibi nedenlerden dolayı pazara
yıl boyu ürün verilememesinden dolayı
depolamaya önem verilmelidir ve üretici
birliklerinin ayva yetiştirilen bölgelerde soğuk
hava depoları kurmaları gerekmektedir [8, 19].
Girişimcilere,
endüstriyel
anlamda
çeşitliliğinin artırılması noktasında işleme tesisi
kurmaya yönelik çeşitli teşvikler sağlanmalıdır
Ayrıca Ülkemizde ihraca yönelik ayva işleme
sanayi
geliştirilmelidir.
Pazarlama
seviyelerindeki işletmeler bilgilendirilmeli ve
teşvik edilmelidir. Hem iç pazar hem de dış
pazarda ayvaya yönelik talebin artması için
tanıtım çalışmaları yapılmalıdır.
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ABSTRACT
Cherry presented and continues to present an economic importance, both worldwide and in Moldova.
The growth regulators manage the growth and development process of cherry trees, enable to increase
the plant resistance to stress, increase fruit setting, fruit weight gaining and reduce damage caused by
physiological diseases during storage. The aim was to evaluate the influence of growth regulator
Auxiger on physiological processes, development of trees, fruit production, fruit size, its quality,
cracking index and period of maturation. The study subject of the experience was Regina cherry
variety, grafted on Gisela 6. The trees were trained as spindle system. The distance of plantation is
4.0×2.0 m. The experimental plot it was placed in the orchard “Vindex–Agro” Ltd. founded in 2012
year. The research was conducted during the period of 2016 year. To study physiological processes,
fruit production, and they quality were experimented the following variants of treatment: 1. Control–
without treatment; 2. Auxiger, 0.5 l/ha; 3. Auxiger, 0.7 l/ha. Active ingredient of Auxiger is NAD–1.5
g/l + ANA–0.6 g/l. Growth regulator Auxiger were sprayed one time, during the period of intensive
fruit growing, when the fruits diameter was 12–13 mm (26.05.16). During the analyzed period, it was
established that the physiological processes, development of trees, average weight of fruits, the
productivity, fruit size, period of maturation increase when treating with Auxiger growth regulators in
dose of 0.7 l/ha and reduced the cracking index when the diameter of the fruits was 12–13 mm.
Keywords: Cherry, growth regulator, production, quality, cracking
INTRODUCTION
Cherry presented and continues to present an
economic importance, both worldwide and in
Moldova [3]. Cherries are the first fresh fruit of
the year. Cherry fruits have a significant food
value [1, 6].
Small fruit size is one of the limiting factors
in marketing cherry fruit [9, 13]. As consumers
prefer large cherries, fruit size is a very important
marketing consideration, and the economic
beneﬁts of treatments capable of improving
average fruit size are potentially very high.
Several techniques have been used to improve
fruit production and fruit size of cherry [3, 4, 8,
12].
Along with the modern techniques and
technologies used to increase fruit production,
both quantitatively and qualitatively in the cherry
crop, a major role plays the growth regulators [1,
5, 8].
50

In the fruit growing practice, the growth
regulators are used in small amounts, but their
effect is quite striking, if applied in
recommended phases in active physiological
concentrations, allowing be easily absorbing and
transporting to the reaction [10, 14].
The effectiveness of synthetic auxins in
increasing fruit size is affected by the type of
auxins, its concentration and the fruit crop. Some
synthetic auxins are effective in increasing fruit
production and fruit size of sweet cherry [10],
though others, such as CPA, showed no effect
[14].
NAA applied alone or in combination 30–35
days before the harvest decrease cracking index
[7]. Pre–harvest spray of NAA has also been
reported to reduce the field cracking and cracking
index and increase the firmness of two cherry
varieties [11].
A combination of auxins gives better results
than the application of single compound [8, 10,
14].
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The objective of this study was to evaluate the
effect of growth regulator Auxiger (NAD and
NAA) on fruit development, fruit size, cracking,
maturation, quality and yield in Regina sweet
cherry.
MATERIAL AND METHOD
The research was conducted during the year
of 2016, in the super intensive cherry orchard
founded during the spring of 2012 in the
“Vindex–Agro” Ltd., with one–year–old trees
shaped as a rod. The subject of the experience
was Regina cherry variety grafted on rootstock
Gisela 6. The crowns it conducted by thin spindle
system. The planting distance was 4.0×2.0 m.
To establish the influence of the growth
regulator Auxiger on the processes of growth and
fruiting of cherry trees, not to upset the
physiological processes inside the plant and get
consistent and qualitative production in the
plantation were tested the following variants
(Tab. 1).
In the second and third variant the treatment
date was 26.05.16 when was registered an
intensive cherry growing.
Location of plots made into blocks, each
variant having four replicates each replication has
7 trees. At the border between the rehearsals and
experimental plots were left one untreated tree to
avoid the duplication of variants or repetitions
while performing treatments.
Treatment of trees was performed with
portable sprinklers in the windless morning
hours. The amount of the solution was 0.8 liters
tree, based on the number of trees per unit area
and the amount of water recommended of 1000
l/ha.
Determination of chlorophyll and carotenoid
pigments in leafs was conducted using the
method developed by Wettstein D. [15].
The foliar area of leafs was determined using
the method described by V. Balan [3]. The length
of trunk circumference was measured at the end
of the growing season to all the trees in the
experience being 20 cm below the lower roof
structure. The average length and summed of the
annual growth was determined by the measuring
method on one tree out of rehearsal.
The number of fruits, the average weight of a
fruit, the production from a tree and a unit area
settled during the harvest. The harvest established
for each variant by individual weighing of the

fruits on 28 trees. The average weight of the
fruits was determined by weighing a sample of 1
kg of cherries from each repetition and counting
them.
The fruit diameter was determined during the
harvesting
period
using
the
template
recommended for sorting cherries by holes of 26,
28, 30, 32, 34 and 36 mm.
The height of the fruits was determined by the
measuring and it is the distance between the base
and the top. The large and small diameter of a
fruit was measured at the equatorial area. The
evaluation of mentioned parameters was carried
out using calipers at time of harvest gathering 20
fruits in the row from each repetition.
The average weight of the seed was
determined by the method of weighing, an
indicator which was obtained as a result of
removing the pulp from the seed. The ratio of the
seed in the fruit is the ratio between the weight of
20 seeds and the weight of these fruits in each
repetition reported in percent.
To have a more real index of cracking of
cherry fruits, it resorted to setting cracking index
of cracking natural and artificial. Natural
cracking index was determined by the counting
method at harvest time. After collecting 100
fruits in a row from the tree crown, it was
counted the number of cracked fruits, then, using
the correlation was established the index of
cracking. Theoretically, the cracking index was
determined by the method described by
Christensen [5].
Fruit harvesting was carried out in two rounds
based on their maturation. The share of fruits
harvested in the first half and the second one was
determined by the method of weighing and
counting on specific trees out of each variant.
The significance of differences men values of
investigated parameters was determined by using
the LSD test for the likelihood of 0.05.
Table 1. Experiments scheme to determine the
effectiveness
of
biological growth
regulator Auxiger on growth and fruit
bearing on cherry trees
Variants

Active
ingredient

Application

Control–without
–
–
treatment
Auxiger–0.5 l/ha NAD–1.5 g/l + Spraying during the
period of intensive
Auxiger–0.7 l/ha ANA–0.6 g/l
fruit growing
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RESULTS AND DISCUSSIONS
The growth regulators, which in its
composition have products based on NAD and
NAA actively participates in the synthesis of
chlorophyll, photosynthesis and plant vegetation
tree.
Investigations conducted, demonstrate, that
treatment with Auxiger positively influenced on
the content of chlorophyll “a” and “b” and their
sum, and the content of carotenoids, which were
determined to end the phase of intensive growth
of shoots.
In the control variant the content of
chlorophyll "a" was 2.77 mg/dm² and of
chlorophyll, “b” was 0.83 mg/dm². The amount
of chlorophyll "a" and "b" in this variant was
3.60 mg/dm² and carotenoids 0.99 mg/dm² (tab.
2).
After applying the growth regulator Auxiger
during the intensive fruit growth, the content of
chlorophyll and carotenoids in leaves has
increased.
When treated with the growth regulator
Auxiger in dose of 0.5 l/ha, the content of
chlorophyll “a” was 2.96 mg/dm² being
practically higher by 6.9% compared to the
control variant. When treatment was made with
the growth regulator Auxiger in dose of 0.7 l/ha,
the content of chlorophyll “a” increased by 9.7%
compared to the control variant.
Studying the influence of the dose treatment
on the content of chlorophyll "a" in the leaves, it
was recorded that once the dose of Auxiger
increased from 0.5 l/ha to 0.7 l/ha, the studied
index increased by 2.7%. The same thing
happened with the content of chlorophyll “b”.
When treated with Auxiger in dose of 0.5 l/ha,
the content of chlorophyll "b" in the leaves was
0.89 mg/dm² and when the dose of Auxiger
increased to 0.7 l/ha, the above index increased to
0.94 mg/dm², or an increase with 5.6% compared

with the previous variant or with 13.2%
compared with the control variant.
The amount of chlorophyll "a" and "b" in
variants treated with growth regulator Auxiger
was 3.85–3.98 mg/dm², or an increase of 6.7 to
10.5% compared to the control variant. In the
variant treated with Auxiger in dose of 0.5 l/ha,
the amount of chlorophyll “a” and “b” was 3.85
mg/dm², or increased by 8.9%, compared with
the control variant. In the variant where the
treatment in dose of 0.7 l/ha, the amount of
chlorophyll “a” and “b” was 3.98 mg/dm², or it
increased by 10.5% compared with the control
variant.
Treating the plants with the growth regulator
Auxiger increased the content of carotenoids in
plants registering an increase of up to 1.07 to
1.12 mg/dm². This increase occurred is a result of
improving the physiological processes activity
after treatment with growth regulator Auxiger.
When the treatment it effected with Auxiger in
dose of 0.5 l/ha, the content of carotenoids in
plants was 1.07 mg/dm², then when the dose of
Auxiger increased to 0.7 l/ha, the above index
increased to 1.12 mg/dm². Increasing the
treatment dose from 0.5 l/ha to 0.7 l/ha increased
by 4.6% the weight content of carotenoids in
leaves.
The fruit production is the final index, which
indicates how all agro–technical measures
performed in the cherry plantation Regina
variety.
Investigations conducted proved that the
number of fruit in the trees crown included in the
research were not different in the studied variants
(tab. 3). This explained by the fact that to create
identical conditions for fruit development was
necessary to leave a constant number of fruits in
the trees crown. To maintain this number of fruit
in the trees crown after the fall of ovaries in June,
the load of fruit was corrected by manual
thinning, leaving a number as precisely as
possible of fruits.

Table 2. The influence of growth regulator Auxiger on the content of chlorophyll and carotenoid in the
leaves of trees cherry Regina
Variants
Control
Auxiger, 0.5 l/ha
Auxiger, 0.7 l/ha
LSD₀.₀₅
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Chlorophyll pigment content (mg/dm²)
“a”
“b”
“a” + “b”
2.77
0.83
3.60
2.96
089
3.85
3.04
0.94
3.98
0.14
0.03
0.18

The content of
carotenoids (mg/dm²)
0.99
1.07
1.12
0.04
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Even though the number of fruit is practically
identical in the studied variants, the average
weight of a fruit has seen big changes under the
influence of treatment with growth regulator
Auxiger conducted during the intensive fruit
growth when the fruit were 12–13 mm in
diameter.
During investigations, in the control variant
without treatment, cherry trees have formed 495
pcs. In the variant treated with the growth
regulator Auxiger in dose of 0.5 l/ha, the number
of fruits was 491 pcs/tree, but in the variant with
the treatment in dose of 0.7 l/ha, the studied
index was 498 pcs/tree.
The lowest average weight of a fruit was
recorded in the control variant, without treatment,
being 10.07 g followed in the ascendant order by
the variant treated with Auxiger in dose of 0.5
l/ha with an average fruit weight of 10.68 g. The
variant treated with Auxiger in dose of 0.7 l/ha
where the studied index was 10.83 g or an
increase of 0.76 g compared with the control
variant. This difference in average weight
between control variant and variants 2 and 3
recorded due to treatment with growth regulator
Auxiger.
Analyzing the influence of the dose treatment,
it was recorded that with the increase of the dose
quantity from 0.5 l/ha to 0.7 l/ha, the average
fruit weight increased, but not as much as it
increased between the control variant and the
treated variants. If the difference between the
variant treated with Auxiger in dose of 0.5 l/ha
and 0.7 l/ha was 0.15 g then between the control
variant and the treated variant with the growth
regulator Auxiger in dose of 0.5 l/ha was 0,61 g.
This results were proven statistically too.
The production of fruits on a tree and a
surface unit is in direct correlation with the
number of fruits and their average weight. The
lowest fruit production was recorded in the
control variant being 4.98 kg/tree or 6.23 t/ha.
In the variant treated with the growth
regulator Auxiger in dose of 0.5 l/ha, the fruit

production was 5.24 kg/tree or 6.55 t/ha or it
increased with 5.1% compared with the control
variant, without treatment.
The highest fruit production was registered in
the variant treated with the growth regulator
Auxiger in dose of 0.7 l/ha being 5.39 kg/tree or
6.74 t/ha, or and increase with 8.2% compared
with the control variant.
Studying the influence of treatment dose on
fruit production showed that with increasing, the
amount of product administered from 0.5 l/ha to
0.7 l/ha, the studied index increased, but not as
essentially as between control variant and
variants tested. If the difference between the
treated variant with the growth regulator Auxiger
in dose of 0.5 l/ha and 0.7 l/ha was 3.1% then
between the control variant and the variant
treated with Auxiger in dose of 0.5 l/ha was
5.1%.
The difference insignificant between the
variant treated with the growth regulator Auxiger
in dose of 0.5 l/ha and Auxiger 0.7 l/ha was
proven statistically too.
Statistical data about the production of fruit
from a tree and a unit area showed a statistical
difference between the control variant and
variants treated with Auxiger in dose of 0.5 l/ha
and Auxiger in dose of 0.7 l/ha.
Currently, in the modern research conducted
on cherry plantations in order to increase the
average weight of the fruits and their quality
parameters (height, width, thickness, seed
weight) are widely used treatments with growth
regulators from auxin group.
While studying the fruit size Regina cherry
variety, we recorded higher values on their large
diameter (d₁), and then in descendent order was
the height and lastly the small diameter (d₂). If
the large diameter during the research was 30.7–
31.5 mm, then the height index and the small
diameter was respectively 28.0–29.0 and 27.1–
28.3 mm (Tab. 4).

Table 3. The influence of the growth regulator Auxiger on the amount of fruits, the average weight of
fruits and the production of cherries of Regina variety
Variants
Control
Auxiger, 0.5 l/ha
Auxiger, 0.7 l/ha
LSD₀.₀₅

Number of fruits
(pcs/tree)
495
491
498
23.44

Average weight
(g)
10.07
10.68
10.83
0.43

The production of fruit
kg/tree
t/ha
4.98
6.23
5.24
6.55
5.39
6.74
0.27
0.31

In %, compared to
control variant
100.0
105.1
108.2
–
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Between the studied variants, the lowest
height of a fruit was recorded in control variant,
being 28.0 mm. In ascendant order is placed the
variant treated with Auxiger in dose of 0.5 l/ha,
with the studied index being 28.7 mm. Followed
by the variant treated with Auxiger in dose of 0.7
l/ha, where the height of a fruit was 29,0 mm, or
it increased with 3,6% compared with the control
variant.

Analyzing the influence of the treatment dose
on the fruit height, it was noticed that once the
treatment dose increased the height of the fruit
increased too. If the difference between the
variant treated with Auxiger in dose of 0.5 l/ha
and dose of 0.7 l/ha was 1.1%, then between
control variant and the variant treated with the
Auxiger in dose of 0.5 l/ha was 2.5%.

Table 4. Influence of Auxiger growth regulator on the quality of cherry fruits of Regina variety
Variants
Control
Auxiger, 0.5 l/ha
Auxiger, 0.7 l/ha
LSD₀.₀₅

Height (h)
28.0
28.7
29.0
0.45

Size (mm)
Large diameter (d₁)
30.7
31.3
31.5
0.54

At harvest time, the smallest value of the large
diameter on cherry fruits was recorded in the
control variant, being 30.7 mm. When treatment
was applied with Auxiger, an increase in the
studied index was noticed being 31.3–31.5 mm,
so it increased with 0.6–0.8 mm compared with
the control variant. The increase in the treatment
dose did not influence significantly the large
diameter index on Regina cherry variety. The
same thing is valid and for the small diameter
perhaps with small deviations between the
variants.
The treatments made with Auxiger also
influenced on the ratio between the height and
the large diameter on the fruits. The smallest
value of this ratio was registered in the control
variant, being 0.91. In the variants treated with
Auxiger, the ratio height/large diameter of fruits
was 0.92.
The size of the seed is an important index for
the quality of the fruits and productivity. On
different varieties of cherries, the seed ratio
stands around 7.0%, but cherries varieties are
quite different [4, 6].
The conducted researches showed at the
average seed weight in the control variant, was
the smallest being 0.58 g, but when treatment
was made with Auxiger, its value was 0.59 g.
The seed ratio in the fruit is influenced by the
average seed weight and the average fruit weight.
Conducted research highlighted the variants
treated with Auxiger where the seed weight was
5.4 to 5.5%. In the control variant, the above
index was higher, being 5.7%.
Therefore, the treatments made with had a
positive influence both on height, width and
54

Small diameter (d₂)
27.1
27.9
28.3
0.43

H/D
0.91
0.92
0.92
–

Average seed
weight (g)
0.58
0.59
0.59
0.023

% of
seed
5.7
5.5
5.4
0.25

thickness of the fruit, and also on the fruit and the
seed weight.
Effectuated research showed that there is a
direct influence between the fruit weight and
their diameter. The results from table 4 show that
the fruit production obtained in the studied
variants differ, registering higher values when
treating with the Auxiger growth regulator.
If, in the control variant, the diameter of fruits
with 22–26 mm was 24.7%, the fruits with 26–30
mm diameter were 30.1% and the fruits with the
diameter larger than 30 mm were 45.2%.
Therefore, the fruits with the diameter larger than
26 mm in the control variant were 75.3%.
Table 5. The influence of Auxiger growth
regulator on fruits redistribution according
to their diameter in the Regina cherry
variety
Variants
Control
Auxiger, 0.5 l/ha
Auxiger, 0.7 l/ha
LSD₀.₀₅

The share of fruits (%) according
to their diameter (mm)
22–26
26–30
>30
24.7
30.1
45.2
14.6
28.7
56.7
12.8
27.7
59.5
0.85
1.22
2.54

When treatment was made with Auxiger, the
cherry fruit quality improved compared to the
control variant. When treatment was made with
Auxiger growth regulator in dose of 05 l/ha, the
share of fruits with the diameter 22–26 mm
decreased in comparison with the control variant
being 14.6%, those with diameter 26–30 mm
were 28.7%. The fruits with a diameter larger
than 30 mm increased to 11.5%. This means that
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the share of fruits with the diameter larger than
26 mm were 85.4% or it increased with 10.1%
compared with the control variant.
The same thing was valid and for the variant
treated with Auxiger in dose of 0.7 l/ha. The
share of fruits with the diameter 22–26 mm
decreased in comparison with the control variant,
being 12.8%, those with diameter 26–30 mm
were 27.7% and the fruits with a diameter larger
than 30 mm–5.5%. Practically, this variant
showed higher values compared with the control
variant and the variant treated with Auxiger in
dose of 0.5 l/ha.
By studying the influence of the dose
treatment on the distribution of cherry fruit by
diameter, once the amount of product increased
from 0.5 to 0,7 l/ha, the studied index increased
too, but not as much as compared with the
control variant. If the difference between the
fruits with a diameter larger than 26 mm between
the variant treated with Auxiger in dose of 0.5
and 0.7 l/ha was 1.8%, then between the control
variant and the variant treated with Auxiger in
dose of 0.5 l/ha was 10.3%.
Cherry fruit cracking is an inherent
characteristic of the species and under certain
genetic, physiological, chemical conditions can
affect up to 90% of the harvest which influences
negatively the financial situation of companies
[7].
The factors that may promote the
phenomenon of cracking of the cherry fruits can
be chemical, technological and genetically. They
influence on the maturation of the cherry, the
intensity of respiration, the capacity to absorb the
water at the root and the skin of fruit, and also the
osmotic pressure and turgor potential of the
mesocarp cells [11].
Cherry fruits are more prone to cracking
during the period when they move from the
yellow–purple color until they become black

which is considered the full maturation and they
are ready for consume. During the reference
period (10–29.06.2016), the quantity of
atmospheric precipitation was 85.9 mm.
These rainfalls affected the natural fruit
cracking index on Regina cherry variety. The
highest value of the natural fruit cracking index
on Regina cherry variety was recorded after
precipitation fallen during their maturation were
in the control variant was 2.0%. In the variants
treated with growth regulators Auxiger, it did not
register fruits cracked naturally despite the
precipitation fallen during fruit ripening.
To have a more real value of the theoretical
fruit cracking index on Regina cherry variety, it
was used the method described by Christensen
[5].
Conducted research after two hours of
cherries fruits immersion in water, it
demonstrated that in the control variant, only one
fruit cracked. The number of fruits cracked in the
same variant after being immersed in water for
four hours was 2 pcs, and after 6 hours–7 pcs.
The obtained results showed that the theoretical
index of artificial cracking was 7.2% (Table 5).
In the variants treated with Auxiger, after the
fruits were immersed in water for 2 and 4 hours,
don’t were registered the cracked fruits. If, the
period of time that the fruits where in the water
increased to 6 hours, it was recorded the quality
of cherries improved compared to the control
variant. In the variant treated with Auxiger in
dose of 0.5 l/ha, the number of fruits artificially
cracked was 4 pcs, or it decrease of 5.6%
compared with the control variant.
The same thing happened and in the variant
treated with Auxiger in dose of 0.7 l/ha where the
number of fruits cracked artificially was 3 psc, or
it decreased by 6.0% compared with the control
variant.

Table 6. The influence of the growth regulator Auxiger on the fruit cracking on cherries of Regina
variety
Index of natural
cracking (%)
Control
2.0
Auxiger, 0.5 l/ha
–
Auxiger, 0.7 l/ha
–
–
LSD₀.₀₅
Variants

Fruits cracked artificially (psc)
After 2 hours
After 4 hours After 6 hours
1
2
7
–
4
–
–
3
–
–
–

Analyzing the influence of the treatment dose
on the artificially fruit cracking, it was noticed
that once the dose treatment increased for 0.5 to

Index of theoretical
cracking (%)
7.2
1.6
1.2
0.32

0.7 l/ha, the studied index didn’t change as much
as it did in the control variant. If the difference
between the artificially cracked fruits in the
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variant treated with Auxiger in dose of 0.5 and
0.7 l/ha was 0.4%, then between the control
variant and the variant treated with Auxiger in
dose of 0.5 l/ha was 5.6%.
Optimal harvest time is determined by the
fruit capitalization way. In this context, it should
be borne in mind the gradual maturation of
cherries and that after their separation from the
tree no longer occur physiological processes to
improve quality, as happens in other species.
Therefore, cherry fruits are collected in two
phases, during the time when they have the
highest food value and good taste. The best
harvesting time is determined usually empirically
based on experience taking into account the color
of the fruit, since there is no other index more
accurately. Thus, the cherries are harvested when
they got the color typical of the variety, the flesh
softens and releases easily from the stalk branch.
Conducted research proved that treatments
made with growth regulators Auxiger intensified
fruit coloring. Regina cherry variety is a late
maturing variety which requires for the fruits to
be collected in two stages (tab. 7).
The most important index is the share of fruits
picked in the first and second stage of harvest.
The research showed that in the control variant in
the first picking stage (27.06.2016) were
collected 48.8% of fruits from the trees crown
and in the second stage (30.06.206) were picked
the rest 51.2%.
The treatments performed with the growth
regulator Auxiger which is based on active
ingredients NAD and NAA increased the share of
fruits pick in the first stage of harvest.
When treatments were made with Auxiger in
dose of 0.5 l/ha, the share of fruits picked in the
first stage of harvest were 67.5% or it increased
with 18.7% compared with the control variant.
Once, the treatment dose increased to 0.7 l/ha, the
studied index increased to 70.4%, which
increased by 21.6% compared with the control
variant and a 2.9% increase compare with the
variant where the treatment dose was 0.5 l/ha.
Table 7. The influence of Auxiger growth
regulator on the maturation of fruits of
Regina cherry variety, %
Variants
Control
Auxiger, 0.5 l/ha
Auxiger, 0.7 l/ha
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Harvest time
27.06.2016
30.06.2016
48.8
51.2
67.5
32.5
70.4
28.6

CONCLUSIONS
The highest values of the content of
chlorophyll "a", "b", "a" + "b" and the
carotenoids were recorded in the variants treated
with the growth regulator Auxiger in dose of 0.7
l/ha.
Treatments made with Auxiger in dose of 0.7
l/ha increased the average weight of fruits, the
plantation productivity, fruit size, period of
maturation and reduced the cracking index.
The results presented here, indicate that the
effect of the application of plant growth regulator
Auxiger in dose of 0.7 l/ha during the intensive
cherry growth, when the fruits reach a diameter
was 12–13 mm, improve the physiological
processes of the plant and increase the fruit
development, quality and yield of Regina sweet
cherries variety.
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ÖZET
Bu çalışma, doğal olarak tohumdan yetişmiş gelişme kuvveti bakımından farklı 10 ahlat (Pyrus elaeagrifolia
Pall.) genotiplerinin tohumlarında yürütülmüştür. Tohumların çimlenmesi üzerine farklı potasyum nitrat (KNO₃)
konsantrasyonlarının etkilerinin belirlenmesi ve aynı zamanda genotiplerin tohumlarının çimlenme
performanslarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, tohumların çimlenmesi üzerine 0 mM, 50 mM,
100 mM ve 200 mM KNO₃ uygulamaları denenmiştir. Tüm uygulama ve genotiplerden %100 çimlenme elde
edilmiştir. KNO₃ uygulamalarının tohumların çimlenme oranına olumlu bir etkisi belirlenememiştir. Ancak
KNO₃ uygulamaları tohumların çimlenme hızına olumlu etki yapmıştır. En hızlı çimlenme hızı 100 mM KNO₃
uygulaması ile 7 numaralı genotipte 8,66 günde, en yavaş çimlenme ise 0 mM ile 2 numaralı genotipte 23 günde
elde edilmiştir. KNO₃ bu yönü ile hızlı bir çimlenme için ahlat tohumlarında kullanılabilir. Çöğür eldesinde 12
günlük bir fark büyümeyi de etkileyeceğinden çöğürlerin erken aşıya gelmesinde olumlu bir etki yapabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, çimlenme oranı, çimlenme hızı
THE EFFECT OF POTASSIUM NITRATE (KNO₃) APPLICATIONS ON THE GERMINATION OF
AHLAT (Pyrus elaeagrifolia Pall.) SEEDS
ABSTRACT
This study has been conducted with growth strength based 10 different seeds of wild pear (Pyrus elaeagrifolia
Pall.) genotypes whose seeds have grown naturally. Upon the germination of the seeds, it is aimed to determine
the different concentration effects of potassium nitrate (KNO₃) and at the same time, to reveal the germination
performances of the seeds of the genotypes. For this purpose, 0 mM, 50 mM, 100 mM and 200 mM KNO₃
applications have been tried upon the germination of the seeds. 100% germination has been achieved for all the
applications and from all the genotypes. KNO₃ applications have not been found as having a positive effect on
the germination of seeds. However, KNO₃ applications have positive contribution to the pace of seeds’
germination. The fastest pace of germination is the Number 7 genotype with 100 mM KNO₃ application in 8.66
days and the slowest one is the Number 2 genotype with 0 mM in 23 days. KNO₃ can be used for a fast
germination of wild pear seeds on that sense. In the obtaining of seedling, since 12 days variation affects the
growth, it is thought that it might have a positive effect for the early seed charge of seedlings.
Keywords: Ahlat, germination rate, germination speed

GİRİŞ
Anavatanı Anadolu olarak bildirilen ahlatın
(Pyrus elaeagrifolia Pall.) (19) yayılma alanı
Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Ukrayna’dır (3,
4). Bu türün Anadolu’nun farklı alanlarında ak ve
boz görünüme sahip değişik çeşit ve formları
bulunmaktadır (14). Kserofit bitki özelliği taşıyan
ahlat, sık dikenli dallara, boz tüylü dalcıklara,
ufak kargı biçimindeki yapraklara ve derine
giden kazık köke sahiptir. (2, 18). Bu
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özelliklerinin yanı sıra kış soğuklarına (–30℃) ve
ortamdan yüksek düzeyde Fe ve Zn alma
yeteneği ile kloroza, yani yüksek pH’ya çok
dayanıklıdır. Bu sebeple de diğer birçok Pyrus
türünün yetişmesini sınırlayan uygun olmayan
kireçli ve kurak koşullara çok iyi uyum
sağlamıştır. Anaç olarak kullanıldığında armutlar
ile çok iyi uyuşan ahlat (16), özellikle kloroza
dayanıklı armut anacı ıslahında önemli bir
potansiyele sahiptir.
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Armut
yetiştiriciliğinde
iyi bir anaç
bulunmaması ve ahlatın doğada yabani bir
şekilde kendiliğinden yetişebilmesi ile aşılayarak
da yetiştirilmesinin mümkün olması, ahlatın
önemini daha da arttırmaktadır. Zira aşılı armut
fidanı üretiminde zor koşullara dayanıklı bir anaç
olarak, her zaman üretimde yer bulmaktadır (1,
6). Yaygın kök sistemleri dolayısıyla da erozyon
kontrolü
çalışmalarında
kullanılmaktadır.
Bununla birlikte, hastalık ve böceklere karşı
dayanıklılıkları, değişik
iklim ve toprak
özelliklerine
biyolojik
uyum
sağlama
yeteneklerinin yüksek olması da ahlatın önemini
bir kat daha artırmaktadır.
Ahlatın da içinde bulunduğu bazı ağaç
türlerinin tohumları, çimlenme için gerekli olan
uygun nem, sıcaklık ve oksijen koşulları altında
bile hemen çimlenmezler. Bu tür tohumların kısa
sürede çimlenmesi için içsel dinlenmenin
kırılması gerekmektedir. Bu amaçla katlama,
bitki büyüme düzenleyici maddelerin kullanımı
ve potasyum nitrat (KNO₃) gibi farklı
uygulamalar yapılmaktadır.
Bu çalışma, doğal olarak tohumdan yetişmiş,
gelişme kuvveti bakımından farklı 10 ahlat
(Pyrus elaeagrifolia Pall.) genotiplerinin
tohumlarında
yürütülmüştür.
Tohumların
çimlenmesi
üzerine
farklı
KNO₃
konsantrasyonlarının etkilerinin belirlenmesi ve
aynı
zamanda
genotiplerin
tohumlarının
çimlenme performanslarının ortaya konulması
amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışma Denizli’nin Tavas İlçesi’nde, doğal
olarak tohumdan yetişmiş, gelişme kuvveti
bakımından (bodur, orta kuvvetli ve kuvvetli) 10
farklı ahlat (Pyrus elaeagrifolia Pall.) genotipinin
tohumlarında yürütülmüştür.
Tohumların elde edilmesi: Ahlat (Pyrus
elaeagrifolia Pall.) genotiplerine ait meyveler
yeme olumunda hasat edilmiş ve tohumlarının
kolay çıkarılabilmesi amacıyla 10 gün oda
sıcaklığında bekletilmiştir. Tohumlar meyvelerin
içerisinden çıkarıldıktan sonra yıkanmış ve oda
sıcaklığında kurutulmuştur.
Çimlendirme
denmeleri:
Tohumların
çimlenmesi
üzerine
farklı
KNO₃
konsantrasyonlarının etkilerinin belirlenmesi ve
aynı
zamanda
genotiplerin
tohumlarının
çimlenme
oranlarını
belirlemek, deneme,

tekrarlanan ölçümlü deneme düzenine göre her
tekerrürde 10 adet tohum bulunacak şekilde 3
tekerrürlü olarak yürütülmüştür.
Tohumlar 0 mM, 50 mM, 100 mM ve 200
mM KNO₃ konsantrasyonlarında 24 saat
bekletildikten sonra petri kaplarına ekimleri
yapılmıştır. 15 cm çapında petri kapları içerisine
iki kat filtre kâğıdı konulmuş ve filtre kâğıtları
saf su ile nemlendirilmiştir. Kökçüğü en az 3 mm
uzayan ve yereyönelim (geotropizma) gösteren
tohumlar çimlenmiş olarak kabul edilmiştir. Oda
sıcaklığındaki
çimlenme
denemelerinde,
çimlenmeler
her
gün
gözlemlenerek
kaydedilmiştir.
BULGULAR
Ahlat tohumlarının çimlenmesi üzerine
yapılan çalışmada; 0 mM, 50 mM, 100 mM ve
200 mM KNO₃ uygulamasında, tüm uygulama
ve genotiplerde %100 çimlenme elde edilmiştir.
KNO₃ uygulamalarının tohumların çimlenme
oranına olumlu bir etkisi bulunmamıştır. Ancak
KNO₃ uygulamaları tohumların çimlenme hızına
olumlu etki yapmıştır. Ancak istatistiki olarak
önemli bulunmamıştır. En kısa çimlenme hızı
100 mM KNO₃ uygulaması ile 7 numaralı
genotipte 8,66 gün, en uzun çimlenme ise 0 mM
ile 2 numaralı genotipte 23 gün olarak
bulunmuştur (Tablo 1).
Uygulamalar arasında en kısa çimlenme 15,33
gün ile 50 mM’lık çözeltide, en uzun çimlenme
ise
kontrol
grubunda
17,63
günde
gerçekleşmiştir.
50
mM
KNO₃
konsantrasyonundan sonra en hızlı çimlenme
sırasıyla 15,63 gün ile 200 mM ve 16,76 gün ile
100 mM’da tespit edilmiştir (Şekil 1).
TARTIŞMA
Çalışmada yer alan tüm genotiplerin
tohumlarında %100 çimlenme elde edilmiştir.
Ancak Gültekin ve ark. (11) ahlat tohumlarının
çimlenme üzerine farklı katlama uygulamalarının
etkisini belirledikleri çalışmada %63,5–65,8
çimlenme oranı elde etmişlerdir. Bizim elde
ettiğimiz sonucun çok altında kalmıştır. Bu
farklılık başlıca genotipten kaynaklanacağı gibi
ağaçların
yetiştirme
koşullarından
da
kaynaklanabilmektedir.
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Tablo 1. Farklı konsantrasyonlarda KNO₃ uygulanan ahlat genotiplerinde çimlenme süreleri
Table 1. Germination times of ahlat genotypes applied KNO ₃ at different concentrations

Çimlenme Süresi (gün)
Germination Time (days)

Genotip
KNO₃
Genotype
0 mM
50 mM
100 mM
200 mM
1–(Bodur / Dwarf)
*13,66
13,66
15,00
16,33
2–(Bodur / Dwarf)
23,00
22,00
20,66
21,00
3–(Orta Kuvvetli / Middle Vigorous)
20,33
21,00
21,00
20,00
4–(Orta Kuvvetli / Middle Vigorous)
19,66
19,66
19,33
16,00
5–(Bodur / Dwarf)
17,33
15,66
15,66
15,66
6–(Kuvvetli / Vigorous)
14,66
11,33
14,00
12,00
7–(Orta Kuvvetli / Middle Vigorous)
14,66
11,33
8,66
12,33
8–(Orta Kuvvetli / Middle Vigorous)
18,66
10,66
16,66
13,00
9–(Kuvvetli / Vigorous)
20,66
19,66
21,66
19,66
10–(Orta Kuvvetli / Middle Vigorous)
13,66
11,33
15,00
10,33
Ortalama / Average
17,63
15,63
16,76
15,63
*Uygulamalar ve genotiplere arası fark istatistiki olarak önemli değildir (p≤0,05).
*The difference between applications and genotypes is not statistically significant (p≤0,05).

18
18
17
17
16
16
15
15
14

17,63
16,76
15,33

0

15,63

50
100
200
KNO₃ Konsantrasyonu
KNO₃ Concentration

Şekil 1. Uygulanan KNO₃ konsantrasyonun
çimlenme süresi üzerine etkisi
Figure 1. The effect of KNO ₃ concentration on
germination time
Larsen ve Eriksen (15) yabani armut türü
tohumlarında yüksek sıcaklık işleminin çimlenme
zamanı üzerine yaptıkları bir çalışmada yüksek
sıcaklık işleminin çimlenme zamanını 16,4
haftadan 21,8 haftaya çıkardığını (%50)
belirlemişlerdir. Duman ve Gökçöl (9), biber ve
patlıcan tohumlarının fidelik performanslarının
iyileştirilmesini amaçladıkları çalışmada, her iki
türde de ortalama çimlenme/çıkış zamanının
azaltılmasında KNO₃ uygulamasının etkisi
istatistiki bakımdan önemli bulunmuştur. Biber
tohumunda hem yüksek oranda çimlenme
(%92,48) ve çıkış (%90,57) hem de erken
çimlenme (5,17 gün) ve çıkış (9,95 gün), patlıcan
tohumlarında da ise en yüksek çıkış oranı
(%98,00) ve erken çimlenme elde etmiştir. Yine
Madakadze ve ark. (17), Panicum virgatum L.
çeşitlerinde KNO₃ ön uygulamalarının çimlenme
oranlarında kontrole göre önemli derecede
artışlar sağlandığını, Dutta ve ark. (10) kuşgözü
60

Ortalama
Average
14,66
21,67
20,58
18,66
16,08
13,00
11,75
14,75
20,41
12,58

biberinde yaptıkları uygulamalar içerisinde %1
KNO₃ uygulamasının ön plana çıktığını ve
kontrol tohumlarına göre %39,68 daha yüksek
çimlenme oranı verdiğini, Demir ve ark. (7)
patlıcan tohumlarında KNO₃ uygulamalarının
etkili olduğunu, Duman (8) soğan (Allium cepa
L.) tohumlarına yaptığı uygulamalarda KNO₃
uygulamalarının
kontrol tohumlarına göre
çimlenme, çıkış ve stres çıkış oranı ile hızını
artırdığını, Hilooğlu ve ark. (12) Teucrium
leucophyllum
türünde
kontrol
grubuyla
karşılaştırıldığında (%13,5) çimlenmenin 100–
200 µM KNO₃ (%29 ve %28) uygulamalarıyla
arttığını, Özden ve ark. (20) Ruscus aculeatus ve
Ruscus hypoglossum tohumlarının çimlenmesi
üzerine yaptıkları uygulamalarda ise en yüksek
çimlenme oranı %65 ile KNO₃ (4 mg)
çözeltisinde 6 saat bekletilen tohumlardan, Caniş
(5) Origanum husnucan–baseri tohumunda en
yüksek çimlenme yüzdesini (%15) 90 gün
süreyle katlama ve 10℃ sıcaklık uygulaması ile
72 saat süreyle %2'lik KNO₃ ve 20℃ sıcaklık
uygulaması,
Kevseroğlu
(13)
Datura
tohumlarının çimlenmesine uygulamalar arasında
en yüksek çimlenmeyi 15 dakika süreyle %30,33
çimlenme oranı ile KNO₃ uygulamasından elde
etiklerini bildirmişlerdir.
Bu yönü ile KNO₃ uygulaması farklı türlerin
tohumlarında çimlenme oranı ve çimlenme hızı
bakımından farklı derecelerde önemli etkiye
sahip olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada
kullanılan tüm genotiplerin tohumlarında %100
çimlenme oranı elde edildiği için KNO₃’ın
çimlenme oranı üzerine bir etkisi tespit
edilmemiştir. Ancak KNO₃ çimlenme süresi
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bakımından kontrole göre yaklaşık 2 hafta erken
bir çimlenme sağlamıştır.
SONUÇ
Ahlat kurak koşullar ile hastalık ve zararlılara,
biyolojik uyum sağlama yeteneklerinin yüksek
olması, kış soğuklarına (–30℃) ve ortamdan
yüksek düzeyde Fe ve Zn alma yeteneği ile
yüksek pH’ya çok dayanıklı olmasından dolayı
armuda
anaç
olarak
kullanılabileceği
belirtilmiştir. Tohumların hızlı bir şekilde
çimlendirilip fidanlıklarda erken aşıya gelmesi
bakımından 50 mM KNO₃ uygulamasının tohum
çimlenme hızını artırdığı sonucu ışığında büyük
işletmeler ve tüplü fidan üretimi için
kullanılabileceği düşüncesindeyiz.
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ÖZET
Ekonomik getirisinin yüksek olması ve bazı meyve türlerine kıyasla yetiştiriciliğinin kolay olması nedeniyle
ceviz yetiştiriciliği Akdeniz Bölgesinde yaygınlaşmaktadır. Düşük soğuklama süresi ve yüksek yaz sıcaklıkları
bölgede ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan en büyük etken olarak karşımıza çıkmakta ve bu iklim koşullarına
uyabilecek çeşit ve optimum verim ve kalitenin elde edileceği yükseltilerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu
amaçla 2017 yılında Chandler ceviz çeşidine ait 9 yaşlı bitkilerin 400 m, 600 m ve 1100 m yükseklikte ağaç
başına verim, dekara verim, ortalama meyve ağırlığı, meyve eni, boyu ve yüksekliği, kabuk kalınlığı, iç ceviz
ağırlığı, iç oranı, kabuklu ve iç ceviz renk özellikleri belirlenmiştir. Ortalama meyve ağırlığı yüksekliğe göre
değişmiş, en yüksek kabuklu meyve ağırlığı 13.08 g ile 400 m rakımlı Hatay Yayladağı’nda yetiştirilen
bitkilerden elde edilirken, en düşük değer 11.45 g ile 1100 m yükseklikte yer alan Adana Feke’den elde
edilmiştir. Denemenin yürütüldüğü 3 farklı yükseltide d e iç ceviz randımanı düşük gerçekleşmesine karşılık,
yükseklik arttıkça randıman artmış, 1100 m yükseklikte yetiştirilen bitkilerde %45.19, 600 m de yetiştirilen
bitkilerde %43.72 ve 400 m’de yetiştirilen bitkilerde %39.74 olarak saptanmıştır. İç cevizde g erçekleştirilen renk
ölçüm ve gözlem sonuçları yüksekliğin iç ceviz rengi üzerine olan etkisini ortaya koymuş, yükseklik arttıkça iç
ceviz rengi açık renkli olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ceviz, yükselti, verim, meyve özellikleri
CHANGE OF FRUIT QUALITY CHARACTERISTICS OF CHANDLER
GROWN IN DIFFERENT ALTITUDES OF MEDITERRANEAN REGION

WALNUT

CULTIVAR

ABSTRACT
Walnut culture is wide spreading in the Mediterranean Region of Turkey because of its high economic gains and
its ease of cultivation compared to some fruit species. Low chilling units and high summer temperatures are the
most important factor limiting walnut growing in the region. As a first step, there is necessary to determine the
altitudes on optimum yield and quality characteristics of the walnut cultivars. For this reason, in 2017, chandler
cultivar with nine aged grown in 400 m, 600 m and 1100 m altitudes were investigated according to yield per
tree, yield per acre, the average fruit weight, fruit width, length and height, shell thickness, kernel weight, kernel
ratio, skin and kernel color properties. Mean fruit weight was changed to base on altitude s. The highest fruit
weight (13.08 g) was obtained from Yayladağı/Hatay conditions that has 400 m altitude whereas the lowest fruit
weight (11.45 g) was taken form Feke/Adana with 1100 m altitude. The yield of the walnut was low in 3
different altitudes in which the experiment was carried out whereas the kernel ratio was increased as the altitude
increased, 45.19% in the plants grown at 1100 m height, 43.72% in the plants grown at 600 m and 39.74% at
plants grown at 400 m. The results of color measurement and observation performed on the kernel revealed the
effect of altitudes on the kernel color, and as the altitude increased, the walnut color became light color.
Keywords: Walnut, altitude, yield, fruit characteristics.
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GİRİŞ
Ceviz (Juglans regia L.), Dicotiledoneae
sınıfı, Juglandales takımı, Juglandaceae
familyası ve Juglans cinsi içerisinde yer
almaktadır [18, 22]. Juglans cinsi içerisinde yer
alan ve özellikleri tespit edilmiş 30 ceviz
türünden dünya ölçeğinde üretimi, tüketimi ve
üstün meyve kalitesi açısından öne çıkan İran
cevizi, İngiliz cevizi ve Anadolu cevizi olarak
bilinen tür ise Juglans regia L.’dır [22].
Ceviz Orta Asya sıradağlarının doğal bitkisi
olup, buradan Doğu Türkistan’a, Kazakistan’ın
bir
kısmına,
Özbekistan’a,
Kırgızistan’ın
Güneyine buradan Nepal dağlarına, Tibet’e,
Hindistan’ın Kuzeyine ve Pakistan üzerinden
Afganistan’a, Tacikistan’a, Türkmenistan’a,
İran’a, Irak’a, Azerbaycan’ın bir kısmına,
Ermenistan’a,
Gürcistan’a,
Türkiye’nin
Doğusuna ve giderek Türkiye’nin tamamına
yayılmıştır.
Ülkemiz, cevizin anavatanları arasındadır [17,
22] ve ceviz popülasyonu bakımından makro ve
mikro düzeyde oldukça zengin ekolojilere
sahiptir. Son yıllara kadar dünyada ceviz üreten
ülkeler içerisinde ön sıralarda yer almasına
karşın, üretimin standart ceviz çeşitleriyle
yapılmamasından dolayı sahip olduğu yeri
koruyamamıştır. Nitekim 2016 yılı istatistiklerine
göre 3.747.549 ton olan dünya kabuklu ceviz
üretiminin %49’dan fazlasını Çin (1.785.000 ton)
tek başına karşılamıştır. Bunu sırasıyla 840.850
ton ile ABD, 405.281 ton ile İran ve 195.000 ton
ile Türkiye takip etmiştir [5].
Ekolojik koşullara yüksek uyum özelliği
gösteren cevizin üretimi son yıllarda dünyada ve
ülkemizde artış göstermektedir. Bu artışın
sağlıklı bir biçimde devam etmesi, ekolojik
koşullara uygun ceviz çeşitlerinin belirlenmesi ve
önerilmesine bağlıdır. Bu amaçla daha önce
ümitvar olarak belirlenmiş olan yerli ve yabancı
ceviz çeşitlerinin farklı bölgelerdeki morfolojik,
fenolojik ve pomolojik özellikleri belirlenerek
yüksek verim ve kaliteye sahip, iç ve dış pazar
istekleri ile uyumlu çeşitlerin üretilmesi
gerekmektedir [21].
Ekolojik koşulların verim ve meyve kalitesi
açısından etkisi meyve tür ve çeşitlerine göre
değişebilmektedir. Nitekim seleksiyon ıslahı
sonucu elde edilen bazı ceviz çeşitlerinin
performanslarının seçildikleri merkezlerde daha
iyi olduğunu, buna karşılık bazı ceviz çeşitlerinin
ise seçildikleri bölgelerin dışında daha iyi
performans gösterdikleri bildirilmiştir [10, 25].
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Benzer şekilde Miletic ve ark. [16], meyve
ağaçlarında verim ve meyve kalitesi üzerine
kültürel uygulamaların etki etmesine karşılık, ana
etkinin ekolojik koşullar olduğuna dikkat
çekmektedir.
Meyve kalitesi üzerine ekolojinin etkisi uzun
zamandır bilinmektedir. Hatta cevizde meyve
kalitesi ve kimyasal içeriği üzerinde yetiştiricilik
yapılan bölgenin, yüksekliğin etkisi birçok
araştırma sonucu ile ortaya konulmuştur [1, 7].
Sıcaklık cevizde meyve kalitesi üzerine etki eden
en önemli faktördür [22, 3]. Yaz dönemi
gerçekleşen yüksek sıcaklıklar cevizde iç
kararmasına neden olurken [22] düşük sıcaklıklar
ve soğuk esen rüzgârlar vejetatif gelişimi ve
meyvenin fiziksel ve kimyasal yapısını olumsuz
etkilemektedir [24]. Her 100 m yükseklik
artışında sıcaklık 1℃ düşmektedir [12].
Yükseklik arttıkça iklimin değişmesi özellik
cevizde verim ve kaliteyi değiştirmektedir. Bu
nedenle
ceviz
yetiştiriciliğinde
yükseklik
belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkarken,
özellikle çeşit seçimini etkilemektedir. Bu
araştırmanın
amacı
Akdeniz
Bölgesinde
yetiştiriciliği artan Chandler ceviz çeşidinin üç
farklı yükseklikte verim ve meyve kalite
özelliklerinin saptanmasıdır.

MATERYAL VE METOT
Materyal
Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesinde 400 m
(Hatay–Yayladağı), 600 m (Osmaniye–Bahçe) ve
1100 m (Adana–Feke) olmak üzere 3 farklı
yükseklikte yer alan Chandler ceviz çeşidi
materyal
olarak
kullanılmıştır.
Deneme
parsellerinde yer alan bitkiler 8×8 m aralıklarla,
10 adet ana çeşit için bir adet tozlayıcı çeşit
(Franquette) olacak şekilde dikilmişlerdir.
Araştırmada yer alan bitkiler 9 yaşlı olup
damlama sulama ile sulanmakta ve yıllık kültürel
işlemler gerçekleştirilmektedir.
Metot
Denemede, iç ceviz olgunlaşma zamanları
kaydedilmiştir. Ağaç başına verimin saptanması
amacıyla 3 yinelemeli ve her yinelemede 5 ağaçta
meyveler teker teker sayılarak ağaç başına verim
(kg/ağaç) ve dekara verim (kg/da) saptanmıştır.
Pomolojik analizler 3 yinelemeli ve her
yinelemede 20 meyve olacak şekilde toplam 60
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meyvede
Bayazit
ve
ark.
(8)
göre
gerçekleştirilmiştir.
Pomolojik
özelliklerden
kabuklu meyve ağırlığı (g), meyve boyutları (en,
boy, yükseklik) (mm), kabuk kalınlığı (mm), iç
ceviz ağırlığı (g) ve randıman (%) belirlenmiştir.
Kabuklu ve iç cevizlerde rengin belirlenmesinde
Minolta Renk Ölçer (Minolta CR–300)
kullanılmıştır. Renk ölçümleri 30 meyvede L*,
a*, b*, C (Chroma) ve h° (Hue) değerleri olarak
ölçülmüştür. Burada, L* rengin parlaklığındaki
değişimi (L* 0 siyah, L* 100 beyaz), a* yeşilden
kırmızıya renk değişimini (pozitif değerler
kırmızı, negatif değerler yeşil), b* sarıdan
maviye renk değişimini (pozitif değerler sarı,
negatif değerler mavi), C rengin yoğunluğunu ve
h° rengin açı değerini (0; kırmızı–mor, 90°; sarı,
180°; mavimsi–yeşil, 270°; mavi) göstermektedir
[27].
Toplam
yağ
ve
protein
içeriğinin
saptanabilmesi amacıyla 50 g iç ceviz alınmış,
etüvde 30℃’de 24 saat kurutulduktan sonra
kimyasal analizler gerçekleştirilmiştir.
Protein Oranı (%); Kjeldahl metoduna göre
azot tayini yapılmış ve belirlenen azot miktarı
6.25 ile çarpılarak protein oranı hesaplanmıştır.
Yağ Oranı (%); Soxholet cihazında Akyüz ve
Kaya [4]’ya göre aşağıda formülde verildiği
şekilde hesaplanmıştır.
% Yağ =

Balon içindeki yağ miktarı (g)
Kartuş içindeki örnek ağırlığı

× 100

Varyans analizleri SAS paket programı [19]
kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen verilerin
ortalamaları LSD testi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Meyve tür ve çeşitlerinde olgunlaşma zamanı
ekolojilere göre ve bir ekolojide de yüksekliğe
bağlı olarak değişmektedir. Düşük yükseltilerde
olgunlaşma daha erken gerçekleşirken, yükseklik
arttıkça meyve olgunlaşması daha geç
gerçekleşmektedir. Bu durumun nedeni ise
yükseklik arttıkça sıcaklığın düşmesi, çeşidin
meyvesini olgunlaştırabilmesi için gerekli olan
sıcaklık toplamını daha geç karşılamasıdır.
Akdeniz Bölgesinin farklı yüksekliklerinde de
beklenildiği üzere iç ceviz olgunlaşma tarihi
değişmiştir. Chandler ceviz çeşidinde iç ceviz
olgunlaşması 400 m yükseklikte 15 Eylül’de, 600
m yükseklikte yer alan bitkilerde 22 Eylül’de ve
1100 m yükseklikte yer alan bitkilerde ise 1
Ekim’de gerçeklemiştir.

Bitkiler aynı yaşlı ve aynı kültürel işlemler
uygulanmasına rağmen ağaç başına meyve sayısı
yüksekliği göre değişmiştir. Ağaç başına
ortalama meyve sayısı (592 adet/ağaç) en yüksek
600 m rakımlı Bahçe ilçesinden elde edilmiştir.
400 m rakımlı Yayladağı ilçesinden ve 1100
rakımlı Feke ilçesinden elde edilen ağaç başına
ortalama meyve sayısı yakın bulunmuştur
(Çizelge 1). Ağaç başına meyve sayısı düşük
olmasına karşılık kabuklu ceviz ağırlığının
yüksek olması nedeniyle 400 m yükseklikte
yetiştirilen bitkilerde ağaç başına verim ve dekara
verim öteki yüksekliklerden elde edilen
değerlerden fazla olmuştur 600 m yükseklikte yer
alan Bahçe ilçesinden elde edilen verim değerleri
400 m yükseklikte yer alan Yayladağı ilçesinden
elde edilen değerlere yakın olurken, 1100 m
yükseklikte yer alan Feke ilçesinden elde edilen
verim değerlerinin
daha
düşük
olduğu
saptanmıştır.
Her üç yükseltiden elde edilen ağaç başına ve
dekara verim değerleri [13], Kaliforniya iklim
koşullarında 4 yaşlı Chandler ceviz çeşidi için
bildirdikleri değerden (10.8 kg/ağaç) düşük,
Oğuz ve ark. [17] Niğde ekolojik koşullarında 8
ve 9 yaşlı Chandler ceviz çeşidi için bildirdikleri
değerlerden (2.10 kg/ağaç–32.76 kg/da ve 3.40
kg/ağaç–53.13 kg/da) ise yüksek olmuştur.
Yükseklik kabuklu ceviz ağırlığı üzerine etki
etmiş,
farklı
yüksekliklerde
yetiştirilen
bitkilerden elde edilen kabuklu ceviz ağırlığı
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak
önemli olmuştur. En yüksek kabuklu ceviz
ağırlığı 400 m (Yayladağı) yükseklikte
yetiştirilen bitkilerden elde edilirken, 600 m ve
1100 m yüksekliklerden elde edilen meyve
ağırlıkları birbiriyle benzer bulunmuştur.
İç ceviz ağırlıkları da yüksekliklerden
etkilenmiş, en yüksek değer 5.70 g ile 400 m’den
elde edilirken, 600 m yükseklikte 4.92 g ve 1100
m yükseklikte ise 5.32 g olarak elde edilmiştir.
Bu araştırmadan elde etmiş olduğumuz
sonuçları destekler nitelikte Koyuncu ver ark.
[14], 5 adet yerli çeşit ile Denizli ilinin merkez
(300
m)
ve
Çameli’nde
(1200
m)
gerçekleştirdikleri
araştırma
neticesinde
yükseklik arttıkça kabuklu ve iç ceviz ağırlığında
azalma meydana geldiğini bildirmişlerdir. Benzer
şekilde Balcı [7]’da yüksekliğin artmasının gerek
kabuklu gerekse iç ceviz ağırlığını düşürdüğünü
bildirmektedirler. Benzer bulgular Akça [2] ve
Asma ve ark. [6] tarafından da bildirilmiştir.
Meyve eni, kabuk kalınlığı ve iç ceviz
randımanının
yükseklikten
etkilenmediği
65

S. BAYAZIT, O. ÇALIŞKAN / BAHÇE 47 (Özel Sayı 2): 63-68 (2018)

görülmüştür. Kaliteli bir ceviz çeşidinde sert
kabuğun ince ve dayanıklı, iç ceviz randımanının
yüksek olması istenmektedir, Nitekim kaliteli bir
cevizde iç ceviz randımanının %50 ve üzerinde
olması beklenmektedir. Ancak, gerçekleştirilen
bu deneme sonucunda üç farklı yükseklikte de
elde edilen randıman değerlerin düşük olduğu
görülmektedir. Chandler ceviz çeşidinde iç ceviz
randımanının düşük olduğu öteki araştırma
sonuçlarından da anlaşılmaktadır.
Bu araştırmadan elde edilen sonuçları
doğrular şekilde Türemiş ve ark. [26] Adana
ekolojik koşullarında Chandler ceviz çeşidinin
randımanını %43.44, Ertürk ve ark. [11], Bursa
ekolojik koşullarında %44.38; Coates [9],
Kaliforniya koşullarında %48.8 ve Mahmoodi ve
ark. [15], Karaj/İran koşullarında randımanı
%42.8 olarak belirtilmişlerdir.
Miletic ve ark. [16], Mayıs Haziran ve Temmuz
Ağustos
sürecinde
gerçekleşen
optimum
sıcaklıkların kabuklu ve iç ceviz ağırlığını
artırdığını bildirmektedir. Nitekim, bu denemenin
yürütüldüğü 3 farklı yükseklikten en düşük
rakıma sahip olan Yayladağı ilçesinde belirtilen
aylarda sıcaklığın yüksek gerçekleşmesi elde
edilen kabuklu ceviz ve iç cevizin öteki
yükseltilere göre daha yüksek olmasını
sağlamıştır. Belirtilen sonucu destekler şeklide
Shear ve Faust [20]’da yüksek yaz sıcaklıklarının

kabuklu ve iç ceviz ağırlığını artırdığını
bildirmektedir.
Aynı araştırıcılar belirtilen
aylarda gerçekleşen yağışın da meyve iriliğini
artırdığını belirtmektedir.
Kaliteli bir ceviz meyvesinde şeklin düzgün,
sert kabuğun pürüzsüz, renginin açık olması
tercih edilmektedir. Ilıman iklim bölgelerinde
hasat
yeşil
kabuğun
çatlamasıyla
gerçekleştirilmekte ve elde edilen sert kabuklu
meyveler yıkanarak açık renkli meyveler elde
edilmektedir. Buna karşılık Akdeniz İkliminin
hakim olduğu bölgelerde iç ceviz olgunlaşması
yeşil kabuk çatlamasından 15–20 gün önce
gerçekleşmektedir. Bu bölgelerde hasat edilen
meyveler yeşil kabuklarından ayrılırken sert
kabuk renklenmekte ve yıkansa bile koyu renk
almaktadır. Bu durum sert kabuklu meyvenin
albenisini düşürmekte ve pazar değerini
etkilemektedir.
Akdeniz Bölgesinin 1100 yükseltisinde yer
alan Feke ilçesinde yer alan bitkilerde meyve
olgunlaşması yeşil kabuk çatlamasıyla aynı
zamana denk geldiği için sert kabukların daha
temiz ve açık renkli olduğu Çizelge 3 de verilen
ölçüm sonuçlarından anlaşılmaktadır. Bun
karşılık gerek 400 m gerekse 600 m
yüksekliklerde yetiştirilenlerde kabuk renginin
daha koyu olduğu görülmektedir.

Çizelge 1. Chandler ceviz çeşidinin farklı yüksekliklerdeki verim değerleri
Table 1. Yield parameters of Chandler walnut cultivar in different altitudes
Yükseklik
(m)
Altitude
400
600
1100

Hasat tarihi
Harvest date
15 Eylül
22 Eylül
01 Ekim

Ağaç başına meyve sayısı (adet)

Ağaç başına verim (kg/ağaç)

Min.

Max.

Ort.

Min.

Max.

Ort.

318
267
293

667
873
702

497
592
504

4.49
2.98
3.57

9.41
10.00
8.64

7.01
6.78
6.13

Dekara verim
(kg/da)
Yield per acre
112.16
108.48
98.08

Çizelge 2. Chandler çeşidinin farklı yüksekliklerdeki meyve özellikleri
Table 2. Fruit characteristics of Chandler cultivar in different altitudes
Meyve
Meyve yüksekliği İç ağırlığı Kabuk kalınlığı Randıman
boyu
(mm)
(g)
(mm)
(%)
(mm)
Nut height
Kernel weight Shell thickness Kernel ratio
Nut length
400
14.11 a
35.40
39.19 b
36.36 a
5.70 a
1.90 a
40.46
600
11.45 b
32.67
40.07 ab
33.51 c
4.92 b
1.76 a
42.30
1100
12.17 b
33.03
42.24 a
34.78 b
5.32 ab
1.89 a
43.72
LSD₀.₀₅
1.17
Ö.D. / N.S.
2.83
1.06
0.66
0.20
Ö.D. / N.S.
Ö.D. Önemli değil, N.S. Not significant
Yükseklik Meyve ağırlığı Meyve eni
(m)
(g)
(mm)
Altitude Nut weight Nut width

Geç yapraklanması, yüksek yan dal verimliliği
ve iç cevizin açık renkte olması Chandler ceviz
çeşidinin
en
önemli
özellikleri
olarak
bildirilmektedir. İç ceviz rengi genetik yapı
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yetiştirilen
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gerçekleştiği
bilinmekte,
özellikle
yaz
sıcaklıklarının
35℃’nin
üzerine
çıktığı
durumlarda iç kararması gerçekleşmektedir.
Farklı yükseltilerde yetiştirilen Chandler ceviz
çeşidinde iç renk ölçüm değerleri verilen bilgileri
doğrular nitelikte gerçekleşmiştir.
Çizelge 3. Chandler çeşidinin farklı yükseltilerde
ki meyve kabuk renk ölçüm değerleri
Table 3. Fruit skin color values of Chandler
cultivar in different altitudes
Yükseklik
(m)
L
a
b
C
h°
Altitude
400
50.63 ab 9.32 a 20.34 b 22.38 a 65.28 b
600
46.24 b 7.74 b 17.12 b 18.82 b 65.60 b
1100
57.14 a 8.69 ab 23.80 a 25.34 a 69.91 a
LSD₀.₀₅
7.33
1.04
3.32
3.44
1.78

Çizelge 4. Chandler çeşidinin farklı yükseltilerde
ki iç ceviz renk ölçüm değerleri
Table 4. Kernel color values of Chandler cultivar
in different altitudes
Yükseklik
(m)
L
a
b
C
h°
Altitude
400
37.97 b 8.22 a 24.93 c 21.52 c 67.04 b
600
52.52 a 6.39 b 24.93 b 25.81 b 75.75 a
1100
53.03 a 6.78 b 29.75 a 30.53 a 77.19 a
LSD₀.₀₅
5.06
0.73
1.66
1.44
2.61

Çizelge 5. Chandler çeşidinin farklı yükseltilerde
ki toplam yağ ve protein değerleri
Table 5. Total oil and protein values of Chandler
cultivar in different altitudes
Yükseklik (m)
Yağ oranı (%) Protein oranı (%)
Altitude
Oil ratio
Protein ratio
400
62.17
17.53
600
61.03
17.90
1100
61.10
18.27
Ö.D.
/
N.S.
Ö.D.
/ N.S.
LSD₀.₀₅
Ö.D. Önemli değil, N.S.: Not significant

Cevizde açık rengin göstergesi L, b* ve h°
değerlerinin yüksek, a* değerinin düşük
olmasıdır. Çizelge 4’den de görüleceği gibi
yükselti arttıkça bu değerler artmış, en yüksek
değerler
1100 m yükseltide yetiştirilen
bitkilerden elde edilmiştir. Buna karşılık 400 m
yükseklikte yer alan bitkilerde iç cevizlerin ticari
değerlerini düşürecek şekilde daha koyu renkli
oldukları görülmüştür.
Farklı yükseltilerden elde edilen meyvelerde
yağ ve protein analizleri gerçekleştirilmiş, elde
edilen sonuçlar Çizelge 5’de sunulmuştur. Yağ ve

protein
ortalamaları
arasındaki
farklılık
yükseltilere göre değişmemiş, istatistiki olarak
önemsiz olmuştur. Bununla birlikte en yüksek
yağ oranı 400 m yükseltide yetiştirilen
bitkilerden elde edilirken, en yüksek protein oranı
1100 m yükseltide yetiştirilen bitkilerden elde
edilmiştir.
SONUÇ
Yetiştiriciliği kolay ve getirisi yüksek bir tür
olan ceviz, Akdeniz Bölgesin ova kesimleri
dışında
yetiştirilmeye
başlanmıştır.
Gerçekleştirilen bu araştırma neticesinde farklı
yüksekliklerde
yetiştirilen
Chandler ceviz
çeşidinde ağaç başına meyve sayısında önemli
değişiklikler olmadığı, buna karşılık düşük
rakımlarda meyve iriliğinin artmasına bağlı
olarak birim alandan elde edilen ürün miktarının
arttığı
görülmüştür.
Bölgede
ceviz
yetiştiriciliğinde en nemli sorun ise soğuklama
gereksiniminin karşılanamaması ve yüksek yaz
sıcaklıklarının önemli meyve kalite kriterlerinden
iç ceviz renginde kararmalara neden olmasıdır.
Gerçekleştirilen bu araştırma sonuçları Akdeniz
Bölgesinde düşük yüksekliklerde Chandler ceviz
çeşidinde yüksek sıcaklıklara bağlı olarak iç
kararmasının meydana geldiğini göstermiştir. Bu
olumsuz etkinin gölgeleme, ışığı yansıtıcı
materyallerin kullanımı gibi kültürel işlemlerle
önlenmesi gerekmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde muhafaza altında bulunan bazı ceviz
genotiplerinin pomolojik ve fenolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2015–2016 yıllarında yürütülmüştür.
İki yıllık verilere göre incelenen toplam 28 ceviz genotipinin pomolojik özelliklerinden kabuklu meyve ağırlığı
17.10–7.73 g arasında, iç meyve ağırlığı 8.29–3.48 g (40/KM–3–Gümüşhane/2) arasında ve randıman parametresi
%58.37–38.16 (28/AL/11–230–37) değerleri arasında değiştiği tespit edilmiştir. Genotiplerin meyve boyu,
meyve yüksekliği, meyve eni ve kabuk kalınlığı ise sırasıyla 4.68–3.26 mm (230–37–104/114), 3.82–2.56 mm
(C230/37–GİR/14), 3.90–3.04 mm (40/KM–3–155–B15), 2.31–1.16 mm (230–37–Gümüşhane/2) arasında
değiştiği belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada genotiplerin fenolojik özelliklerine baktığımızda uç tomurcuk
patlama tarihi 2015 yılında 27 Mart–17 Nisan, 2016 yılında ise 30 Mart–19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiği
saptanmıştır. Genotiplerin erkek çiçek toz verme başlangıcı 2015 yılında 12 Nisan–15 Mayıs, 2016 yılında ise 14
Nisan–17 Mayıs tarihleri arasında olduğu belirlenmiştir. Genotiplerin çiçeklenme durumları incelendiğinde ise
24 KE 14, 24 KE 17 ve 28 AL 11 genotiplerinin protogeni, diğer genotiplerin ise protandri olduğu belirlenmiştir.
Bir yıllık sürgünlerin rengi C/440, 230/37 ve C/19 genotiplerinde açık kahve, diğer genotiplerde ise y eşilimsi
kahverengi olarak gözlemlenmiştir. Meyve olgunlaşma zamanı bütün genotiplerde Eylül ayının 2. haftası olarak
saptanmıştır. Yaprak döküm zamanı ise 2015 yılında 9 Kasım–15 Aralık tarihleri arasında, 2016 yılında ise 19
Kasım–17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ceviz, genotip, Yalova, morfoloji, pomoloji, fenoloji
ABSTRACT
This study was carried out in 2015–2016 in order to determine the pomological and phenological characteristics
of some walnut genotypes which are kept in Yalova Atatürk Horticultural Central Research Institute. Among the
pomological characteristics of the 28 walnut genotypes examined, nut weight was between 17.10 and 7.73 g, the
fruit weight was between 8.29 and 3.48 g (40/KM–3–Gümüşhane/2) and the kernel percent was %58.37–38.16
(28/AL/37–230/37). Nut height, nut width and crustal thickness of genotypes were 46.68–32.81 mm (230–37–
104/114), 37.31–23.06 mm (C230/37–GİR/14), 39.91–30.04 mm (40/Km/3–115/B15), 2.31–1.16 mm (230/37–
Gümüşhane/2). When we look at the phenological characteristics of the genotypes in this study, it is determined
that the tip bud burst occurred between March 27 and April 17, 2015 and between March 30 and April 19, 2016.
Genotypes were determined to start pollen spreading from April 12 to May 15, 2015, and from April 14 to May
17, 2016. When the flowering conditions of the genotypes were examined, it was determined that 24 KE 14, 24
KE 17 and 28 AL 11 genotypes were protogenius and the other genotypes were protandrius. One year of shoot
coloring was observed in C/440, 230/37 and C/19 genotypes as light brown and in other genotypes as greenish
brown. The harvesting time 85/6, 15/33, 155/–B15, 65/4 and 230/37 were determined as 1st week and other
genotypes as 2nd week of September. Leaf casting time is determined to be between November 9–December 15,
2015 and November 19–December 17, 2016.
Keywords: Walnut, genotype, Yalova, morphology, pomology, phenology
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GİRİŞ
Ceviz (Juglans regia L.), Karpat dağlarının
güneyinden itibaren Doğu Avrupa ve Türkiye,
Irak, İran’ın doğusundan ve Himalaya dağlarının
arkasında kalan ülkeleri içeren geniş bir alanın
tabii
bitkisidir.
Vavilov,
cevizin
orijin
merkezlerine Orta Asya ve Yakın Doğu’yu,
Okmanich ise, sekonder merkez olarak
Moldova’yı da ilave etmiştir. Dünyada yaygın
olarak yetiştiriciliği yapılan ceviz türü olan J.
regia’nın gen merkezleri arasında ülkemiz
Türkiye’de bulunmaktadır (Akça, 2005).
Juglans regia L., İran cevizi, İngiliz cevizi,
Karpat cevizi ve Anadolu cevizi olarak
bilinmektedir.
Türkiye'de
ceviz
üretimi
yüzyıllardır tohumdan üretime dayandığından,
ülkedeki milyonlarca ceviz ağacının büyük bir
kısmı farklı genotipe sahip bir koleksiyon bahçesi
gibidir. Bu durum üretim çalışmaları için paha
biçilmez bir genetik materyal sunmaktadır
(Tekintaş ve ark., 2014).
Türkiye’de bilimsel anlamda ilk ceviz
seleksiyonu, Marmara Bölgesi’nde yapılan
çalışmalarla başlamıştır. Yalova Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde 1969
yılında FAO projesi çerçevesinde Dr. Hayati
ÖLEZ ile başlayan seleksiyon çalışmalarıyla
1969–1971 yılları arasında Marmara Bölgesi’nde
yer alan 10 il taranmış çalışma sonunda 20
ümitvar ceviz tipi seçilmiştir. Daha sonra “Sert
Kabuklu
Meyveler
Araştırma
Projesi”
kapsamında
cevizin çok yaygın olarak
yetiştirildiği İl ve İlçe Tarım teşkilatlarına
seleksiyon kriterlerinin yer aldığı “Ceviz gözlem
fişi” gönderilerek bu kriterlere uygun cevizlerin
tespiti sağlanmıştır. Ülke genelinde yürütülen bu
çalışmayla, 106 tip belirlenerek proje merkezi
olan Yalova’ya taşınmıştır. Bu çalışmanın
ardından Doğu Anadolu, Kuzey Doğu Anadolu
ve Doğu Karadeniz bölgelerinde Prof. Dr. S.
Mehmet Şen (1980)’in çalışmalarıyla ceviz
seleksiyonları genişlemiştir (Orman, 2018).
Türkiye’nin
doğal
ceviz
popülasyonu
tohumdan yetişmiş ağaçlardan oluşmaktadır ve
genetik yönden çok fazla açılım göstermektedir.
Bu nedenle ülkemizde genellikle meyve
kalitesine odaklı, çok fazla seleksiyon çalışması
gerçekleştirilmiştir (Şen ve Tekintaş, 1992; Akça,
1993; Beyhan, 1993; Özkan ve Şen, 1995; Aşkın
ve Gün, 1995; Akça ve Ayhan, 1996; Yaviç,
2000; Sütyemez, 1998; Bayazıt, 2000; Güven ve
Güleryüz, 2001; Beyhan ve Demir, 2001;
Yılmaz, 2001; Serdar ve ark., 2001; Akçay ve
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Tosun, 2005; Ünver ve Çelik, 2005; Arda, 2006;
Aslansoy, 2012).
Bu çalışmalar doğal ceviz popülasyonu
içerisinde nitelikli tiplerin ortaya çıkarılmasına ve
gen
kaynaklarımızın
korunmasına
katkı
sağlamıştır.
Türkiye
ceviz
genetik
kaynaklarının
korunmasında birinci derecede sorumlu olan
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü, günümüzde 120’nin üzerinde yerli ve
yabancı çeşit ile genotipe sahiptir. Cevizle ilgili
yürütülen araştırmalardan elde edilen birçok
ümitvar tip, 1975 yılından beri Yalova Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Ceviz Genetik Kaynakları Parselinde koruma
altındadır ve birçoğu tescillenerek standart
çeşitlerimiz arasına kazandırılmıştır (Orman,
2018).
Her geçen yıl yeni genotipler eklenen
koleksiyonda, her türlü bakım ve kültürel
işlemleri yapılan bu genotipler, 3 tekerrürlü
olarak enstitüde muhafaza edilmektedir.
Bu çalışmada, ülkemizin değişik yörelerinden
toplanmış birçoğu seleksiyon yoluyla elde
edilmiş, ‘Enstitü Ceviz Genetik Kaynakları
Parselinde’ muhafaza altında tutulan 28 adet yerli
ceviz genotipinin, uç tomurcuk patlama tarihi,
dişi çiçek reseptivite tarihi gibi fenolojik
özellikleri, kabuk kalınlığı, iç ağırlığı ve
randıman gibi pomolojik özellikleri ve bir yaşlı
dal rengi, yaprakçık şekli gibi bazı ağaç
özellikleri belirlenmiştir.

MATERYAL VE METOT
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitü Ceviz Genetik Kaynakları
Parselinde 1975–1997 yılları arasında 7×7
mesafelerle dikilmiş, 28 ceviz genotipinden, 3’er
ağaç deneme materyalini oluşturmuştur (Çizelge
1). Araştırmada seçilen ağaçlara bakım ve
kültürel işlemleri eşit olarak yapılmıştır.
Morfolojik Gözlemler
Denemede kullanılan 28 yerli ceviz
genotipine ait morfolojik, fenolojik ve pomolojik
gözlemler ile bazı ağaç özelliklerine ait 2015–
2016 dönem bulguları kayıt altına alınmıştır.
Pomolojik Analizler
Çalışmada, 2015 ve 2016 yıllarında, meyve
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analizleri ve ölçümler yapmak üzere her ağacın
değişik yönlerinden 10’ar meyve örneği
alınmıştır. Ağaçlardan alınan meyveler, ivedilikle
yeşil kabuklarından ayrılıp ve etiketlenerek
plastik filelere konulmuştur. Alınan meyveler
doğal
kurumanın
ardından
laboratuvara
getirilerek nem içeriklerinin hepsinde aynı
seviyeye getirilmesi için 30℃’ye ayarlı etüvde 24
saat süre ile kurutulmuşlardır (Şen, 1980;
Çelebioğlu, 1981; Akça, 2009; Tosun, 2006;
Orman ve ark., 2017) Sırası ile kabuklu ağırlığı,
iç ağırlığı ve kabuk kalınlığı gibi pomolojik
özellikleri ölçülerek kaydedilmiştir.
Çalışmada yer alan 28 yerli genotipin ağaç
özellikleri iki yıl boyunca Walnut Descriptor’de
tanımlı şekillere göre (meyve gözlerinin ağaç
üzerinde bulunma yerleri, yaprakçık şekli)
ağaçlar üzerinde gözlemlenmiştir (Anonymous,
1994; Anonymous, 1999).
Çizelge 1. Denemede kullanılan genotipler ve
orijinleri
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Genotip adı
126/8
24/KE/17
C/440
24/KE/21
85–6
88–1
28/AL/11
104/114
Gümüşhane/2
103/73
65–7
15/33
K/129
KR/300
26C/146
Giresun–16
Giresun
40/KM–3
155–B15
65–4
230–37
20/CML/50
C19
C230/37
1974/3
24/KE/14
58/KO/2
Giresun/14

Orijini
Kocaeli/Karamürsel
Erzincan/Kemah
Edirne/Havsa
Erzincan/Kemah
Kırklareli
Kırklareli
Giresun/Alucra
Bursa/Keles
Gümüşhane
Bursa/Keles
Van
İzmir/Tire
Antalya/Korkuteli
Kırşehir
Tekirdağ/Malkara
Giresun
Giresun
Kırşehir/Mucur
Balıkesir
Van
Tekirdağ/Şarköy
Denizli
Çanakkale
Çanakkale/Yenice
Kırklareli/ Vize
Erzincan/Kemah
Sivas/Koyulhisar
Giresun

Bir yıllık Sürgünlerin Rengi
Ağaçlardaki bir yıllık sürgünlerin rengi koyu
sarı, açık kahverengi, yeşilimsi kahverengi, gri
şeklinde UPOV 5 nolu kritere göre referans
çeşitler baz alınarak değerlendirilmiştir.
Yaprakçıkların Şekli
Ağaçların
bileşik
yapraklarındaki
yaprakçıkların şekli dar eliptik, eliptik, yayvan
eliptik olmak üzere Descriptor for Walnut'a göre
tanımlanmıştır (Anonymous, 1994; Anonymous,
1999).
BULGULAR VE TARTIŞMA
2015–2016 yıllarında yürütülen bu çalışmada
kaydedilen iki yıllık fenolojik gözlemlerin
ortalamasına göre; en geç yapraklanma 65/4
genotipinde 18 Nisan tarihinde görülürken Dişi
çiçeklerde reseptiv dönemine; en geç 16/5
tarihinde 20 CML 50 genotipinde rastlanmıştır
(Çizelge 2).
Ülkemizde geçmişte yapılan seleksiyon
çalışmalarında; ceviz genotiplerinin çoğunlukla
protandri gösterdiği, protogeni ve homogaminin
daha az olduğu tespit edilmiştir. Cevizlerde
homogaminin olması tozlanma açısından avantaj
sağlamaktadır. Ayrıca protogeni gösteren
çeşitlerin protandri gösterenlere göre daha
verimli oldukları da bilinmektedir (Akça, 2001).
Orman ve Hepaksoy (2016), 2012–2015
yılları arasında yaptıkları bir çalışmada,
denemeye aldıkları 14 ceviz genotipinin
çiçeklenme durumunu incelemişlerdir. Ele alınan
genotiplerin 11’i protandry eğiliminde olduğunu
saptamışlardır. Çalışmada Oğuzlar–77 isimli
genotip homogamy olarak tespit edilmiştir. Yine
genotiplerden 28/AL/12 ile Muşabak genotipinde
ise çiçeklenme durumu protogeny olarak tespit
edildiğini bildirmişlerdir.
Bu çalışmada da genotiplerin çiçeklenme
durumu incelendiğinde genel olarak protandri
eğiliminde oldukları tespit edilmiştir, buna
karşılık 24 KE 14, 24/KE/17, 104/114 ve
28/AL/11
genotiplerinin
protogeni olduğu
belirlenmiştir (Çizelge 2).
Genotiplerin meyve olgunlaşma zamanı 85/6,
15/33, 155/B15, 65/4 ve 230/37 genotiplerinde
Eylül 1. hafta, diğer genotiplerde ise Eylül ayının
2.
haftası
olduğu
ortaya
çıkarılmıştır.
Genotiplerin
yaprak
döküm
tarihleri
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incelendiğinde ise ilk yıla göre ikinci yıl yaprak
döküm tarihlerinin 10 günlük bir gecikmeye
uğradığı anlaşılmaktadır. Bu duruma dalgalı
seyreden iklim olaylarının sebep olduğu
düşünülmektedir. Genotiplerin yaprak dökme
zamanları 2015 yılında 9 Kasım–15 Aralık
tarihleri arasında, 2016 yılında ise 19 Kasım–17
Aralık tarihleri arasında gerçekleşmiştir (Çizelge

3). Çalışmada ele alınan genotiplerden C/440,
230/37 ve C/19 genotiplerinde bir yaşlı
sürgünlerin rengi, açık kahverengi kalan diğer
genotiplerde ise yeşilimsi kahverengi olarak
tespit edilmiştir. Ayrıca tüm genotiplerin meyve
gözleri bir yaşlı dalların ucunda, yani yerel
tiplere özgü olarak sürgün ucunda bulunduğu
tespit edilmiştir (Çizelge 4).

Çizelge 2. Genotiplerin bazı fenolojik özellikleri (2015–2016)
Uç tomurcuk patlama
tarihi
2015
2016
126/8
12.04.15
15.04.16
24/KE/17
07.04.15
10.04.16
C/440
30.03.15
04.04.16
24/KE/21
10.04.15
12.04.16
85–6
27.03.15
30.03.16
88–1
10.04.15
12.04.16
28/AL/11
15.04.15
17.04.16
104/114
02.04.15
04.04.16
Gümüşhane/2 01.04.15
04.04.16
1035/73
10.04.15
12.04.16
65–7
10.04.15
12.04.16
15/33
27.03.15
30.03.16
K/129
01.04.15
04.04.16
KR/300
12.04.15
15.04.16
26C/146
01.04.15
04.04.16
Giresun–16
15.04.15
17.04.16
Giresun
05.04.15
07.04.16
40/KM–3
12.04.15
15.04.16
155–B15
27.03.15
30.03.16
65–4
17.04.15
19.04.16
230–37
27.03.15
30.03.16
20/CML/50
01.04.15
03.04.16
C19
12.04.15
15.04.16
C230/37
12.04.15
15.04.16
1974/3
27.03.15
30.03.16
24/KE/14
01.04.15
03.04.16
58/KO/2
03.04.15
07.04.16
GİR/14
12.04.15
15.04.16
Genotipler

Erkek çiçek toz verme
tarihi
2015
2016
22.04.15
25.04.16
07.05.15
10.05.16
17.04.15
19.04.16
27.04.15
30.04.16
17.04.15
20.04.16
27.04.15
30.04.16
02.05.15
05.05.16
08.05.15
10.05.16
20.04.15
23.04.16
27.04.15
30.04.16
27.04.15
30.04.16
17.04.15
20.04.16
27.04.15
29.04.16
27.04.15
30.04.16
27.04.15
29.04.16
01.05.15
05.05.16
03.05.15
05.05.16
27.04.15
30.04.16
17.04.15
20.04.16
22.04.15
24.04.16
17.04.15
20.04.16
12.04.15
14.04.16
27.04.15
30.04.16
27.04.15
30.04.16
17.04.15
20.04.16
15.05.15
17.05.16
23.04.15
27.04.16
27.04.15
30.04.16

Orman (2018), yürüttüğü bir çalışmada ele
aldığı 42 yerli ceviz genotipinin bir yaşlı
sürgünlerinin rengini incelemiştir. Buna göre bir
yaşlı sürgün rengi Kurtköy adlı genotipte açık
kahverenginde, diğer tüm genotiplerde ise
yeşilimsi kahverenginde olduğunu bildirmiştir.
Aynı çalışmada meyve olgunlaşma zamanı Eylül
4. hafta olarak belirlenen 74/C 154 genotipi
dışında diğer tüm genotiplerin meyve olgunlaşma
zamanının Eylül ayının 2. haftası olduğunu
saptamıştır.
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Dişi çiçek reseptiv
tarihi
2015
2016
12.05.15
15.05.16
27.04.15
30.04.16
22.04.15
24.04.16
05.05.15
07.05.16
01.05.15
04.05.16
05.05.15
07.05.16
26.04.15
28.04.16
02.05.15
05.05.16
01.05.15
05.05.16
05.05.15
07.05.16
05.05.15
07.05.16
01.05.15
04.05.16
07.05.15
10.05.16
05.05.15
07.05.16
07.05.15
10.05.16
10.05.15
12.05.16
12.05.15
15.05.16
05.05.15
07.05.16
01.05.15
04.05.16
01.05.15
04.05.16
01.05.15
04.05.16
15.05.15
17.05.16
05.05.15
07.05.16
05.05.15
07.05.16
27.04.15
30.04.16
26.04.15
28.04.16
01.05.15
05.05.16
05.05.15
07.05.16

Çiçeklenme durumu
2015
protandri
protogeni
protandri
protandri
protandri
protandri
protogeni
protogeni
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protogeni
protandri
protandri

2016
protandri
protogeni
protandri
protandri
protandri
protandri
protogeni
protogeni
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protandri
protogeni
protandri
protandri

2015–2016 yılları hasat döneminde elde
edilen meyvelerde yapılan pomolojik analizlerde
40/KM–1 genotipi ortalama 17.10 gramla en
büyük meyvelere sahip genotip, Gümüşhane–2
genotipi ise 7.73 gramla en küçük meyvelere
sahip genotip olarak belirlenmiştir.
Macaristan’da
Mire, Tisa, Champion,
Franguetta, Srem, Petovio çeşitlerinin de
bulunduğu toplam 20 çeşit içerisinde randıman
değerleri %32–60, meyve Ağırlığının 8–17 g.
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arasında değiştiği bildirilmektedir (Mitroviç,
1988).
Ülkemizde yapılan muhtelif araştırmalarda iç
ağırlıkları bakımından seçilen tipler 5,77–9,41 g
(Akça, 1993), 4,76–6,77 g (Özkan ve Şen, 1995),
6,09–9,58 g (Akça ve Şen, 1999), 5,45–11,42 g
(Şen ve Tekintaş, 1992), 5,62–8,60 g (Ünver ve
Çelik, 2005), 4,14–6,68 g (Koyuncu ve ark.,
2005), 7,05–6,71 g (Yılmaz, 2007) arasında
değiştiklerini bulmuşlardır.
Cevizin önemli hasat kriterlerinden olan ve
kalite anlamında meyveyi ön plana çıkaran %
randıman oranları incelendiğinde iki yıllık
ortalama verilere göre çalışmadaki 11 genotipin
%50’nin üzerinde randımana sahip oldukları
kaydedilmiştir (Çizelge 5).
28AL/11 genotipinin %58.37 randıman ile en
yüksek iç oranına, 230/37 genotipi ise %38.16

randıman ile en düşük iç randımana sahip genotip
olarak belirlenmiştir (Çizelge 5).
Bu çalışmada iki yıl boyunca elde edilen
kabuklu meyve ağırlıkları, buna paralel olarak iç
ağırlıkları ve bunlara ait ortalama değerler daha
önceki bilimsel çalışmalarda ortaya çıkarılan
sonuçlara yakın bulunmuştur.
Genotiplerin iki yıl boyunca incelenen
ortalama meyve boyutlarına göre; meyve boyu,
meyve yüksekliği ve meyve eni sırasıyla 4.68–
3.26 mm (230–37–104/114), 3.82–2.56 mm
(C230/37–GİR/14), 3.90–3.04 mm (40/KM–3–
155–B15) arasında değiştiği belirlenmiştir.
Kabuk kalınlığı ise 2.31–1.16 mm (230–37–
Gümüşhane/2) arasında olduğu, 2.31 mm kabuk
kalınlığına sahip 230/37 genotipi dışında kalan
diğer 27 genotipin kabuk kalınlığının 2 mm’nin
altında olduğu belirlenmiştir (Çizelge 6).

Çizelge 3. Genotiplerin bazı fenolojik özellikleri (2015–2016)
Genotipler
126/8
24/KE/17
C/440
24/KE/21
85–6
88–1
28/AL/11
104/114
Gümüşhane/2
1035/73
65–7
15/33
K/129
KR/300
26C/146
Giresun–16
Giresun
40/KM–3
155–B15
65–4
230–37
20/CML/50
C19
C230/37
1974/3
24/KE/14
58/KO/2
GİR/14

meyve olgunlaşma zamanı
2015
2016
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta
Eylül 2.hafta

yaprakçıkların şekli
2015
2016
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik
yayvan eliptik

yaprak döküm tarihi
2015
2016
15.11.15
25.11.16
15.11.15
25.11.16
15.11.15
25.11.16
21.11.15
22.11.16
09.11.15
19.11.16
21.11.15
22.11.16
21.11.15
22.11.16
15.12.15
17.12.16
15.12.15
17.12.16
15.12.15
17.12.16
15.12.15
17.12.16
09.11.15
19.11.16
21.11.15
22.11.16
15.11.15
25.11.16
15.11.15
25.11.16
15.11.15
24.11.16
15.11.15
25.11.16
15.11.15
25.11.16
09.11.15
19.11.16
09.11.15
19.11.16
09.11.15
19.11.16
15.12.15
17.12.16
15.12.15
17.12.16
15.12.15
17.12.16
15.12.15
17.12.16
15.12.15
17.12.16
15.11.15
25.11.16
15.11.15
25.11.16
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Çizelge 4. Genotiplerin bazı morfolojik özellikleri (2015–2016)
Genotipler
126/8
24/KE/17
C/440
24/KE/21
85–6
88–1
28/AL/11
104/114
Gümüşhane/2
1035/73
65–7
15/33
K/129
KR/300
26C/146
Giresun–16
Giresun
40/KM–3
155–B15
65–4
230–37
20/CML/50
C19
C230/37
1974/3
24/KE/14
58/KO/2
Giresun/14

Bir yıllık sürgünlerin rengi
2015–2016
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi
yeşilimsi kahverengi

Meyve gözlerinin hakim olarak bulunduğu yer
2015–2016
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda
bir yıllık sürgünlerin ucunda

Çizelge 5. Genotiplerin bazı pomolojik özellikleri (2015–2016)
Kabuklu meyve ağ. (g) İç meyve ağırlığı (g) Randıman (%)
2015
2016
2015
126/8
9.55 h–k
9.70 ij
3.53 m
24/Ke/17
12.38 de
12.63 d
6.36 c–f
C/440
11.62 ef
11.51 d–h
5.87 e–i
24/KE/21
11.07 e–i
11.16 fgh
5.31 g–j
85–6
10.24 f–k
10.29 h–i
5.16 ijk
88–1
11.34 efg
11.37 e–h
4.75 jkl
28/AL/11
8.68 kl
8.90 j
4.16 lm
104/114
8.94 ikl
9.31 ij
4.31 klm
Gümüşhane/2
7.65 l
7.81 k
3.68 m
1035/73
11.19 e–h
11.37 e–h
5.31 g–j
65–7
10.67 f–i
10.96 fgh
5.46 f–j
15/33
10.13 f–k
9.33 ij
4.65 jkl
K/129
15.25 c
11.81 def
6.44 cde
KR/300
9.46 ijk
9.30 ij
4.65 jkl
26C/146
12.75 de
13.78 c
6.65 cde
Giresun–16
13.28 d
12.55 de
6.28 d–g
Giresun
12.56 de
12.70 d
6.73 cde
40/KM–3
17.86 a*
16.33 a*
8.29 a*
155–B15
8.93 ikl
9.20 ij
4.28 klm
65–4
15.46 bc
15.54 ab
7.26 bc
230–37
16.83 ab
14.55 bc
7.12 bcd
Genotipler
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2016
4.16 k
6.24 de
5.46 fgh
5.57 e–h
5.59 e–h
4.34 jk
4.34 jk
4.58 ijk
3.28 l
5.20 ghi
4.99 hij
5.45 fgh
6.09 def
4.98 hij
6.44 d
6.20 de
5.75 efg
8.29 a*
4.28 k
6.74 cd
7.36 bc

2015
51.20 d
50.84 de
50.48 def
49.33 d–h
48.33 f–j
47.93 g–j
59.34 a*
47.93 g–j
59.33 a*
48.45 f–j
49.63 d–g
47.16 h–k
49.26 d–h
51.25 d
44.53 lm
49.23 d–h
49.19 d–h
45.46 klm
58.20 ab
43.84 m
38.76 n

2016
50.60 cd
50.38 de
49.86 def
48.81 d–h
48.53 d–h
47.07 gh
57.41 a*
48.48 d–h
59.32 a*
47.40 fgh
50.93 cd
46.46 hi
49.48 d–g
50.51 cde
43.72 j
49.10 d–h
47.81 e–h
46.73 h
54.65 b
44.08 ij
37.56 k
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Kabuklu meyve ağ. (g) İç meyve ağırlığı (g) Randıman (%)
2015
2016
2015
2016
2015
2016
20/CML/50
11.51 ef
12.18 def
5.90 e–i
5.73 efg 48.31 f–j 48.70 d–h
C19
12.55 de
11.76 def
5.95 e–i
5.56 e–h 46.30 jkl 46.46 hi
C230/37
16.34 bc
16.33 a*
7.98 ab
7.80 ab 48.71 e–i 48.96 d–h
1974/3
11.53 ef
11.60 d–g
6.16 d–h
5.36 gh
46.63 i–l 46.88 gh
24/KE/14
9.70 g–k
9.33 ij
5.17 ijk
4.24 k
56.87 b
52.95 bc
58/KO/2
10.69 f–i
10.44 ghi
5.44 f–j
5.12 ghi
54.30 c
54.46 b
GİR/14
10.48 f–i
10.45 ghj
5.27 hij
5.24 ghi
54.19 c
54.66 b
*Aynı sütunda, farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark p≤0.05 seviyesinde önemlidir.
Genotipler

Çizelge 6. Genotiplerin bazı pomolojik özellikleri(2015–2016)
Boy
Yükseklik
En
Kabuk kalınlığı
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
126/8
3.70 ghi
3.55 jk
2.88 m
2.91 l
3.14 g–j 3.20 f–i 1.66 b
24/Ke/17
4.13 c
4.16 cde
3.33 e–j
3.33 g–k
3.11 hij 3.19 f–i 1.49 bcd
C/440
3.74 f–i
3.74 hi
3.21 i–l
3.17 jk
3.26 d–i 3.20 f–i 1.51 bcd
24/KE/21
3.85 efg
3.66 ij
3.38 d–i
3.53 b–e
3.20 f–j 3.19 f–i 1.13 cd
85–6
3.63 i
3.56 jk
3.28 f–k
3.25 h–k
3.35 c–f 3.36 d–g 1.26 bcd
88–1
3.81 e–h
3.71 ij
3.55 bcd
3.60 bcd
3.41 cde 3.46 b–e 1.31 bcd
28/AL/11
3.72 ghi
3.75 hi
3.12 kl
3.18 jk
3.08 hij 3.14 ghi 1.47 bcd
104/114
3.23 l
3.30 m
3.12 kl
3.17 jk
3.26 d–i 3.24 e–i 1.71 b
Gümüşhane/2 3.68 hi
3.67 ij
3.20 jkl
3.18 jk
3.53 bc 3.53 bcd 1.27 bcd
1035/73
3.61 i
3.43 klm
3.25 h–l
3.26 h–k
3.42 cde 3.35 d–h 1.63 b
65–7
3.89 ef
3.89 gh
3.43 d–h
3.35 f–j
3.39 c–f 3.53 bcd 1.65 b
15/33
4.20 bc
4.18 cde
3.48 cde
3.52 b–f
3.23 e–j 3.39 c–f 1.28 bcd
K/129
4.06 cd
4.13 de
3.44 d–g
3.43 d–h
3.25 d–i 3. 32 d-h 1.35 bcd
KR/300
3.96 de
3.96 fg
3.26 g–k
3.31 g–k
3.15 g–j 3.43 b–e 1.35 bcd
26C/146
3.89 ef
4.08 ef
3.62 bc
3.61 bc
3.41 cde 3.49 bcd 1.37 bcd
Giresun–16
4.09 cd
4.12 e
3.38 d–i
3.45 c–g
3.31 d–g 3.32 d–h 1.36 bcd
Giresun
4.07 cd
4.16 cde
3.23 i–l
3.23 ijk
3.31 d–g 3.33 d–h 1.41 bcd
40/KM–3
4.32 b
4.31 bc
3.71 b
3.65 ab
3.90 a* 3.91 a* 1.41 bcd
155–B15
3.74 f–i
3.69 ij
3.11 kl
3.16 k
3.05 j
3.04 i
1.69 b
65–4
4.48 a*
4.37 b
3.67 b
3.65 ab
3.42 cde 3.59 bc
1.77 b
230–37
4.60 a*
4.76 a*
3.87 a*
3.78 a*
3.64 b
3.64 b
2.36 a*
20/CML/50
4.13 c
4.26 b–e
3.45 def
3.46 c–g
3.27 d–h 3.40 c–f 1.42 bcd
C19
4.22 bc
4.30 bcd
3.36 e–i
3.40 e–i
3.41 cde 3.34 d–h 1.07 d
C230/37
4.32 b
4.31 bc
3.98 a*
3.64 ab
3.45 cd
3.62 b 1.49 bcd
1974/3
3.27 kl
3.35 lm
3.26 g–k
3.43 d–h
3.26 d–i 3.25 e–i 1.59 bc
24/KE/14
3.41 jk
3.48 kl
3.08 l
3.22 ijk
3.12 g–j 3.14 ghi 1.51 bcd
58/KO/2
3.44 j
3.45 klm
3.25 h–l
3.29 g–k
3.10 hij 3.12 hi 1.47 bcd
GİR/14
3.30 jkl
3.34 lm
2.54 n
2.58 m
3.07 ij 3.16 ghi 1.37 bcd
*Aynı sütunda, farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark p≤0.05 seviyesinde önemlidir.
Genotipler

SONUÇ
Küresel iklim değişikliklerinden en fazla
etkilenen
canlılardan
olan
bitki
gen
kaynaklarımız, korumamız gereken en önemli
doğal kaynak niteliğindedir.
Genetik
kaynaklarımızın
muhafazası,
bozulmadan nesilden nesile aktarımı ve bu
kapsamda genotiplerin; morfolojik, fenolojik,
pomolojik
verilerinin
saptanarak
kimlik

2016
1.47 bc
1.36 bcd
1.42 bc
1.52 bc
1.29 bcd
1.27 bcd
1.37 bcd
1.51 bc
1.06 d
1.44 bc
1.35 bcd
1.37 bcd
1.63 b
1.26 bcd
1.61 b
1.46 bc
1.57 bc
1.62 b
1.21 cd
1.39 bcd
2.26 a*
1.48 bc
1.63 b
1.48 bc
1.50 bc
1.44 bc
1.21 cd
1.47 bc

kartlarının oluşturulması artık bir zorunluluk
olarak ortaya çıkmaktadır.
Genetik materyalleri muhafaza etmenin
yanında bu kaynakların faydaya dönüştürülmesi
de bir gerekliliktir. Bu nedenle, tüm
bölgelerimizde doğal olarak yetiştirilen ceviz
genotiplerinin farklı ve üstün özellikte olanlarının
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı
enstitülerce genetik kaynaklar adı altında
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korunmasının ve tüm yönleriyle tanımlanmasının
önemli bir kazanım olduğu açıktır.
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ÖZET
Türkiye’de iklim subtropikten, ılımana kadar değişkenlik göstermektedir. Bu ekolojik farklılık hem birçok
meyve türünün genetik olarak çeşitlilik göstermesine hem de çoğu meyve türünün ekonomik olarak yetişmesine
imkân sağlamaktadır. Ülkemizin sahip olduğu bu genetik çeşitlilik arasında bulunan sert çekirdekli meyveler
önemli bir potansiyele sahiptir ve bu meyvelerin çoğunun anavatanı Türkiye’dir. Sert Çekirdekli meyvelerin
yetiştiriciliği geniş bir ekolojiye yayılmış olup, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Meyvelerin
insan sağlığına olan öneminden dolayı ve kayısı, vişne, şeftali gibi sert çekirdekli meyvelerin sanayide de
kullanım görmesi üreticilerin her geçen gün ilgisini çekmektedir. Yapılan bu çalışmayla TÜİK verilerine göre
son on yıldaki üretim verilerine bağlı olarak, Türkiye’nin Sert çekirdekli meyveler yönünden gelecek on yıldaki
üretim projeksiyonun hesaplanması amaçlanmıştır. Elde edilen bilgilere göre projeksiyon katsayısı kayısıda
17,01, kirazda 7,51, vişnede –0,13, Şeftali 3,31, nektarin 9,37 ve erikte 2,06 olarak belirlenmiştir. Vişne
haricinde bütün diğer meyvelerde üretim katsayısı pozitif çıkmış olup, gelecek yıllarda bu meyvelerde üretimin
artış göstereceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sert çekirdekli meyveler, genetik çeşitlilik, Türkiye, üretim projeksiyonu
PRODUCTION
TURKEY
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GROWING

IN

ABSTRACT
In Turkey, the subtropical climate, vary up to temperate. This ecological difference makes it possible for many
fruit species to grow economically as well as genetically diversify. Drupe located between the genetic diversity
that our country has a great potential and is the homeland of many of these fruits Turkey. Cultivation of hard
stone fruit is a diversified ecology, Turkey is making a significant contribution to the economy. Due to the
importance of fruit to human health and the use of hard seed fruits such as apricot, cherry and peach in the
industry, the producers are getting more and more interested every day. Depending on the production data over
the last decade with the work that made according to Turkstat, Turkey's stone fruit production is aimed to
calculate the projection of the direction of the next decade. According to the information obtained, the projection
coefficient was determined as 17.01 in the unattached, 7,51 in the cherry, –0,13 in the chisel, 3,31 in the chest,
9,37 in the nectar and 2,06 in the nectar. All other fruit except for sour cherry has a positive coefficient of
production and it is predicted that production will increase in these fruits in the coming years.
Keywords: Stone fruit, genetic diversity, Turkey, production projection
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GİRİŞ
Türkiye Bahçe bitkileri açısından hem
yetiştiricilik açısından hem de yetişme koşulları
açısından dünya ülkeleri arasında önemli bir
konuma sahiptir. Ülkemizin farklı iklim
koşullarına sahip olması ve gerek bu ekolojik
farklılıktan dolayı gerek ise çoğu bitki türünün
anavatanı konumunda olması ülkemiz açısından
güçlü bir potansiyel oluşturmaktadır. Ülkemizde
çoğu bitki türü hem doğal olarak kendiliğinden
yetişmekte hem de ekonomik olarak yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Ekonomik olarak yetiştiriciliği
yapılan bitkiler arasında sert çekirdekli meyveler
olarak isimlendirilen kayısı, kiraz, vişne, şeftali,
erik ve nektarin en çok bilinenleridir [6].
Meyvecilikte diğer tarım dallarında olduğu
gibi birim alandan en yüksek verim ve kaliteyi
elde etmek ve bunu sürdürülebilir hale getirmek
ana hedefler arasındadır. Sert çekirdekli
meyvelerde üretim geçmişten günümüze artış
göstermiştir. Artış göstermesi sebepleri arasında
direk insan beslenmesinde kullanılması ayrıca
bünyesinde bulunan fenolik bileşikler ve
antimikrobiyal etkilerine bağlı olarak insan
sağlığı üzerinde yararlı etkilerinin bulunması
tüketiciler tarafından ilginin artmasına sebep
olmuştur [7].
Bu artış bazı sert çekirdekli meyve türlerinde
ülkemizi o türe ait dünya üretiminde ülkemizi
önde gelen ülkeler arasına yerleştirmiştir. Bu
meyveler arasında Türkiye kayısı üretiminde
2016 FAO verilerine göre 730.000 ton üretim ile
3.881.204 ton dünya üretiminde ilk sırada, Kiraz
da 599.650 ton ile 2.317.956 ton dünya
üretiminde yine dünyada ilk sırada yer
almaktadır. Öte yandan Türkiye dünya 1.378.216
ton olan vişne üretiminde 192.500 üçüncü sırada
şeftali ve nektarin de 674.136 ton ile yine ön
sıralarda, erik üretiminde 297.589 ton ile
dünyada 5. sırada yer almaktadır [1].
Yapılan bu çalışmada ülke ekonomisine
önemli katkıları bulunan bazı sert çekirdekli
meyve
türlerinde
projeksiyon
katsayısı
belirlenerek, gelecekteki üretim miktarlarını
tahmin etmek amaçlanmıştır. Bu yöntem meyve
türüne ait rekolte tahmininde de kullanım
görebilir.

MATERYAL VE METOT
Yapılan bu çalışmada materyal olarak
Türkiye’de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan

bazı sert çekirdekli meyvelerin 2008–2017
yıllarına ait Türkiye İstatistik Kurumu’nun
bitkisel üretim istatistikleri oluşturmuştur [3]. Bu
meyve türlerine ait son on yıllık Türkiye üretim
değerleri dikkate alınarak, sayılarındaki artış ve
azalışların yüzdelik oranları hesaplanmış ve bu
yüzdelik oranların ortalama katsayıları tespit
edilmiştir.
Meyve türlerinde bir önceki yıla ait üretim
miktarı ile o meyve türüne ait katsayının çarpılıp,
katsayılardaki azalış veya artış doğrultusunda
Türkiye’de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan
sert çekirdekli meyve türlerinin 2027 yılına kadar
olan 10 yıllık projeksiyonları tespit edilmiştir.
Projeksiyon katsayılarının negatif çıkması azalışı
ifade ederken, pozitif çıkması ise artışı ifade
etmektedir [2, 4, 5].
BULGULAR VE TARTIŞMA
Kayısı, kiraz ve vişneye ait son on yıllık
üretim miktarları, Şekil 1’de, şeftali, nektarin ve
eriğe ait son on yıllık üretim değerleri Şekil 2’de
yer almaktadır. Öte yandan bu üretim
miktarlarından hesaplanan projeksiyon katsayıları
Çizelge 1’de verilmiştir. Projeksiyon katsayısına
bağlı olarak gelecek on yıldaki üretim
miktarlarını gösteren değerler ise Şekil 3 ve Şekil
4’te verilmiştir.
Türkiye’de
yetiştiriciliği
yapılan
sert
çekirdekli meyveler arasında ilk sırayı kayısı
almaktadır. Kayısı üretiminde diğer sert
çekirdekli meyvelerde olduğu gibi ilkbahar geç
donları üretimi sınırlandıran en önemli faktör
konumundadır. 2008 yılında yaklaşık 716 bin ton
olan kayısı üretimi üretimde meydana gelen
dalgalara rağmen 2017 yılında 985 bin tona
ulaşmıştır. Üretim miktarındaki artış azalışa
rağmen kayısıda projeksiyon katsayısı 17.11
olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
Kayısı üretiminde elde edilen projeksiyon
katsayısına bağlı olarak üretimin önümüzdeki on
yıllık süreçte artış göstereceği ve 2027 yılında
üretimin yaklaşık olarak 5 milyon tona ulaşacağı
öngörülmektedir (Şekil 3).
Ülkemiz dünya kiraz üretiminde söz sahibi
konumda olup, ülkemiz kiraz üretimi sürekli artış
göstermektedir. 2008 yılında üretim 340 bin ton
bandında seyrederken, 2017 yılında bu değer 630
bin tona yaklaşmıştır. (Çizelge 1). Bu sonuca
bağlı olarak gelecek 10 yıllık süreçte kiraz
üretiminin 2027 yılında 1.293.742 ton şeklinde
gerçekleşmesi beklenmektedir (Şekil 3).
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Vişnede üretim miktarı 2008 yılından 2017
yılına kadar inişli çıkışlı devam etmiştir. Buna
bağlı olarak projeksiyon katsayısı negatif çıkmış
olup, bu değer –0.13 şeklindedir. Bu katsayıya
bağlı olarak vişne üretiminin 2027 yılında
yaklaşık 180 bin tonluk üretim seviyesine
ulaşması beklenmektedir (Şekil 3).

Şeftali, nektarin ve erik üretimi 2008 yılında
sırasıyla 502762, 49144, 248736 ton şeklindedir
(Şekil 2). Bu meyve türlerine ait projeksiyon
katsayıları da 3.31, 9.37, 2.06 olarak
belirlenmiştir. Projeksiyon katsayılarının pozitif
çıkmasından dolayı bu meyve türlerinin gelecek
10 yıllık süreçte üretimlerinin artış göstereceği
öngörülmektedir (Şekil 4).

1.200.000
1.000.000

Ton

800.000
600.000
400.000

200.000
0
Kayısı
Kiraz
Vişne

2008
716415
338361
185435

2009
660894
417694
192705

2010
450000
417905
194989

2011
650000
438550
182234

2012
760000
470887
186443

2013
780000
494325
179752

2014
270000
445556
182577

2015
680000
535600
183500

2016
730000
599650
192500

2017
985000
627132
181874

Şekil 1. Türkiye’de yetiştirilen kayısı, kiraz vişne meyvelerinin son 10 yıllık üretim değeri [3]
700.000
600.000
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500.000
400.000

300.000
200.000

100.000
0
Şeftali
Nektarin
Erik

2008
502762
49144
248736

2009
502252
44967
245782

2010
489845
49558
240806

2011
492504
53398
268696

2012
543924
67241
300046

2013
563686
73857
305393

2014
531850
76663
265490

2015
560800
81927
279761

2016
585210
88926
297589

2017
664785
106674
291934

Şekil 2. Türkiye’de yetiştirilen şeftali, nektarin ve erik meyvelerinin son 10 yıllık üretim değeri [3]
Çizelge 1. Türkiye’de yetiştirilen bazı sert çekirdekli meyvelerin son 10 yıllık üretim değerine bağlı
olarak elde edilen projeksiyon katsayıları
Yıllar
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017
Ortalama
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Kayısı
–7,74
–31,91
44,44
16,92
2,63
–65,38
151,85
7,35
34,93
17,01

Kiraz
23,44
0,05
4,94
7,37
4,97
–9,86
20,20
11,95
4,58
7,51

Vişne
3,92
1,18
–6,54
2,30
–3,58
1,57
0,50
4,90
–5,52
–0,13

Şeftali
–0,10
–2,47
0,54
10,44
3,63
–5,64
5,44
4,35
13,59
3,31

Nektarin
–8,49
10,20
7,74
25,92
9,83
3,79
6,86
8,54
19,95
9,37

Erik
–1,18
–2,02
11,58
11,66
1,78
–13,06
5,37
6,37
–1,90
2,06

Ton

A. UZUN, M. YAMAN, H. PINAR, N. ÇETİN, A. SAY / BAHÇE 47 (Özel Sayı 2): 78-82 (2018)

5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Kayısı 1152548,50 1348597,00 1577993,35 1846410,02 2160484,36 2527982,75 2957992,62 3461147,16 4049888,30 4738774,29

Kira z

674229,61

724864,26

779301,56

837827,11

900747,93

968394,10

1041120,49 1119308,64 1203368,72 1293741,71

Vişne

181637,56

181401,43

181165,61

180930,10

180694,89

180459,99

180225,39

179991,09

179757,11

179523,42

Şekil 3. Projeksiyon katsayısına bağlı olarak Türkiye’deki kayısı, kiraz ve vişne meyvelerinin 2018–
2027 yılları arası projeksiyonu

Ton
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Şeftali
686789,38 709522,11 733007,29 757269,84 782335,47 808230,77 834983,21 862621,15 891173,91 920671,77
Nektarin 116669,35 127601,27 139557,51 152634,05 166935,86 182577,75 199685,29 218395,80 238859,48 261240,62
Erik
297947,84 304085,57 310349,73 316742,93 323267,84 329927,15 336723,65 343660,16 350739,56 357964,80

Şekil 4. Projeksiyon katsayısına bağlı olarak Türkiye’deki şeftali, nektarin ve erik meyvelerinin 2018–
2027 yılları arası projeksiyonu
SONUÇ
Sert çekirdekli meyveler, Türkiye’de üretimi
giderek artış gösteren önemli bahçe bitkileri
ürünlerindendir. Yüksek fiyata pazarda alıcı
bulması ve insan sağlığı açısından önemi ayrıca
çeşitli kullanım alanları olmasından dolayı hem
üreticilerin hem tüketicilerin ilgisini her geçen
gün çekmektedir. Buna bağlı olarak üretim artışı
gerçekleşmektedir.
Yapılan bu çalışmayla Türkiye de sert
çekirdekli meyve üretiminde söz sahibi bazı
meyvelerin projeksiyon katsayıları hesaplanarak
geleceğe yönelik üretimleri hakkında fikir sahibi
olunmasına katkı sağlayacak sonuçlar elde
edilmiştir.
Bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi ele alınan
ürünlerde de çevre şartları ve biyotik stres

koşulları verimi etkilemektedir. İlkbahar geç
donları özellikle sert çekirdekli meyve türlerinde
verimle direk ilişkilidir. Bütün bu sonuçlar
neticesinde olumsuz çevre şartları ve stres
koşulları haricinde bu meyve türlerinin üretim
miktarlarında
artış
meydana
gelebileceği
öngörülmektedir.
Sonuç olarak vişne haricindeki ele alınan
meyve türlerinde projeksiyon katsayılarının
pozitif çıkması 2027 yılına kadar bu meyve
türlerinin üretiminde önemli miktarda artış
olabileceği sonucunu ortaya koymaktadır.
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ÖZET
Tarımda fosil yakıt, kimyasal gübre ve ilaçların yaygın bir şekilde kullanımı, kürese l ısınma, çevre kirliği ve
canlı yaşamına zarar verme gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır. Son yıllarda, tarımsal üretimde fosil yakıt
kullanımını azaltmak için yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanarak tarımsal mekanizasyon
işlemlerinde kullanılan enerji tüketiminin etkinliğini artırmak ve çevreye duyarlı bir üretim yapmak amacıyla
organik tarım üretim sistemleri uygulamaları yaygınlaştırılmıştır. Geçmişte yapılan çeşitli araştırmalarda, farklı
ürünler için uygulanan organik tarım sistemlerinde tarımsal faaliyetler için harcanan enerji tüketim etkinlikleri
belirlenmiştir. Organik tarım işlemlerinde minimum girdi kullanılarak, üretimde enerji kullanım etkinliği kısmen
sağlanmasına karşın, ürün veriminde henüz artış sağlanamadığı gibi geleneksel tarıma göre verim düşüklüğü
olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, önceden yapılmış araştırma sonuçlarına dikkate alınarak geleneksel
üretimden organik üretime geçişte yenilenebilir enerji ve organik girdi kullanımı sonucunda ortaya çıkan enerji
etkinlikleri belirlenerek karşılaştırma yapılacaktır. Sonuç olarak, Sebze üretiminde ele alınan domates, biber,
patlıcan ve lahana üretiminde en yüksek enerji çıktı/girdi oranı %94’le organik lahanada, en düşük oran ise
%33’le organik domateste bulunmuştur. Meyve üretiminde ise en yüksek oran %94 ile geleneksel zeytin
üretiminde, en düşük oran ise %35 ile organik portakalda bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bahçe tarımı, organik tarım, geleneksel tarım, enerji etkinliği
DETERMINATION OF ENERGY
HORTICULTURE FARMING

USE

EFFICIENCY

IN

ORGANIC

AND

CONVENTIONAL

ABSTRACT
The widespread use of fossil fuels, chemical fertilizers and pesticides in agriculture cause negative effects such
as global warming, environmental pollution and harm to living life. In recent years, organic agricultural
production systems have been widely applied in agricultural production in order to reduce fossil fuel use,
increase energy consumption efficiency and make environmentally sensitive production. In recent researches, the
amount of energy consumption required for agricultural operations in organic farming systems applied for
different crops has been determined. Using minimum inputs in organic farming processes, although the energy
use efficiency in production is partially provided, it is seen that product yield has not yet been increased,
moreover efficiency is lower than conventional agriculture. In this study, energy efficiencies resu lting from the
use of organic inputs from conventional production to organic production were determined and compared, taking
into account the results of previous research. As a result, the highest energy output / input ratio among
conventional and organic vegetable production systems was determined in organic cabbage production with
93,6% and the lowest ratio in organic tomato production with 32,6%. In fruit production, the highest ratio was
found in conventional olive production with 93,8% and the lowest ratio was found in organic orange with 54,8%.
Keywords: Horticulture farming, organic farming, conventional farming, energy efficiency
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GİRİŞ
Dünyada yaşayan insan nüfusunun 2050
yılına kadar 7,2 milyardan 9,6 milyara çıkacağı
tahmin edilmektedir [20]. Artan dünya nüfusunun
sağlıklı
ve
yeterli
beslenmesini
gerçekleştirebilmek için tarımsal üretimde
verimliliği düşürmeden ve minimum girdi
kullanımıyla
üretimdeki
enerji etkinliğinin
yükseltilmesi
gerekmektedir.
Tarımda
sürdürülebilirlik
için
yenilenebilir
enerji
kaynakları
sayesinde
minimum
girdi
uygulamalarıyla
enerji kullanım etkinliğini
artırabilen yeni tarımsal üretim tekniklerinin
kullanılması gerekmektedir. Organik ve düşük
girdili sistemlerin, bitki kalitesi ve sistem
sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz etkilere yol
açmadan,
kaynak
kullanım
verimliliğini
artırmaya yönelik mekanik ve biyolojik
yöntemlerin kullanımı daha güvenli alternatifler
olarak geliştirilmiştir [9, 27].
Organik tarım, yerel kaynakların etkin
kullanımını
maksimize
ederek
toprak
verimliliğini artıran bir tarım sistemi anlamına
gelir. Organik tarım, ekolojik döngülere dayalı
birçok tarım uygulamasına bağımlı olup tarımın
çevresel etkisini minimize etmeyi ve uzun
dönemli sürdürülebilirliği korumayı amaçlar.
Organik tarım, genellikle sürdürülebilir tarım ile
eşanlamlı
olduğu
kabul
edilmektedir.
Sürdürülebilir tarımın esas amaçları, ekonomik
karlılık, çevresel koruyuculuk ve toplum sağlığı
içermektedir [8].
Buna ek olarak, enerji fiyatlarının artışıyla
gübre kullanımı konusunda daha fazla kısıtların
olduğu fakir kırsal alanda olduğu gibi enerji
ağırlıklı üretim girdileri için organik tarım
alternatifler sunmaktadır. Gelişmekte olan
ülkelerde, mevcut geleneksel uygulamalara
kıyaslandığında, organik tarım sistemlerinden eşit
veya daha yüksek verim elde edilebilmektedir.
Bu durum, iklim değişikliklerinin olduğu
zamanda, gıda güvenliği ve sürdürülebilir bir
tarım için kırsal fakir tarım alanları için
potansiyel
olarak
önemli
bir
seçenek
oluşturmuştur [22]. Tarımsal ürünlerin maliyeti
yakıt
fiyatlarına
yüksek
bağımlılık
göstermektedir. Bu yüzden, tarımın geleceği için
alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi
uygun olacaktır. Ancak, sulama gibi organik
tarımsal faaliyetler, yenilenebilir kaynaklar
tarafından güçlendirilebilir. Organik tarım
makinaları da yenilenebilir güç kaynaklarıyla
desteklenmelidir.
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Tarımsal üretim sistemlerinde enerji kullanımı
ve etkinliği alanında 1970'lerden beri farklı
çalışmalar yapılmıştır. Organik ve geleneksel
tarım üretiminde enerji kullanım etkinliği
konusunda [1, 3, 4, 14, 19, 20, 23, 30], organik
ve geleneksel tarımda fosil enerjisi kullanımı
konusunda [5], tarımsal kökenli biyoyakıt
enerjisinin organik ve geleneksel tarımda
kullanımı [7], organik ve geleneksel zeytin
üretiminde enerji bilançosu ve etkinliği ile ilgili
[6, 16], organik kayısı yetiştiriciliğinde enerji
kullanımı
ve
geleneksel
uygulamalarla
karşılaştırılmasını [9] şeftali yetiştiriciliğinde,
[21] kiraz üretiminde, [2] organik ve geleneksel
üretim sistemlerinde enerji kullanımı ve sera gazı
emisyonu konularını araştırmışlardır.
Bu çalışmada, organik ve geleneksel bahçe
üretim sistemlerinde üretime dönük uygulanan
faaliyetlerde kullanılan fosil ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımı ve bunların enerji
etkinlikleri önceden yapılmış araştırmaların
sonuç değerlerine bağlı olarak belirlenmeye
çalışılmıştır. Belirlenen değerler her iki üretim
sistemi için karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve
çeşitli görüş ve önerilerde bulunulmuştur.

MATERYAL VE METOT
Bu araştırmanın materyalini organik ve
geleneksel bahçe tarımında enerji kullanım
etkinliği alanında önceden yapılmış olan
akademik çalışma ve araştırma sonuçlarından
elde edilen veriler oluşturmaktadır. Organik ve
geleneksel bahçe tarımı uygulamalardan elde
edilen veriler, enerji kullanımı ve enerji etkinliği
değerleri ele alınarak incelenmiştir. Tarımsal
üretim faaliyetlerinde girdi kullanımları ve
bunların enerji eşdeğerleri Çizelge 1’de
verilmiştir.
Sebze üretiminde, ele alınan ürünler domates,
patlıcan, biber ve lahanadan oluşmaktadır. Meyve
üretiminde ele alınan ürünler ise, elma, portakal
ve zeytin ürünlerinden oluşmaktadır, badem ve
zeytin olmuştur. Sebze ve meyve ürün
yetiştiriciliğinde kullanılan gübre, ilaç ve su gibi
girdi miktarları ve bunların birim enerji
karşılıkları ve ürün verimleri bu kısımda
belirtilmiştir.
Bir kullanıcı ve enerji üreticisi olarak tarımsal
üretimin enerji girdi ve çıktıları, enerji verimliliği
ve bitkisel üretimin çevresel etkilerini belirleyen
önemli faktörlerdir [25]. Üretken bir sistemin
enerji verimliliği, net enerji, enerji çıktı / girdisi
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veya enerji verimliliği olarak ölçülebilir. Net
enerji, birim enerji çıktısı başına enerji çıktısı
arttığı sürece artar [24]. Ekilebilir arazi durumu,
bitki üretimi için sınırlayıcı faktör olduğu zaman
[15] veya arazi yenilenebilir enerji üretmek
amacıyla kullanıldığında maksimum olmalıdır
[17]. Ekolojik açıdan arazi ve ürün yönetiminin
optimum
yoğunluğunu
belirlemek
için
kullanılabilir [15] ve ürünün kalori içeriğine bağlı
olmadığı için bitkisel üretim sistemlerinin
alternatif karşılaştırmasında daha uygun olduğu
kabul edilmektedir [13]. Enerji kullanım
verimliliği gübre ve toprak işleme gibi girdi
işlemlerinin azaltılması veya ürün verimleri gibi
çıktıların yükseltilmesiyle artırılabilir [27]. Bazı
durumlarda, enerji girdilerindeki bir azalma ürün
veriminde bir oransal azalmayı gerektirir. Bu
durumda, enerji verimliliği önemli ölçüde
etkilenmez [3, 25]. Bazı modern, yüksek girdili
tarım sistemlerinde, agro kimyasal girdilerin
(fosil enerji girdileri) artması ve daha verimli
çeşitlerin geliştirilmesi sonucunda ürün verimleri
sürekli olarak artmış olur [15]. Bazı çalışmalarda,
inorganik, yenilenebilir olmayan kaynaklara artan
düzeyde bağımlılığın sonucu olarak enerji
girdileri enerji çıktılarından daha hızlı artmasıyla
enerji
verimliliğinde
azalmaların
olduğu
belirtilmiştir [9, 10].
Çizelge 1. Tarımsal üretimde girdi kullanımları
ve eşdeğer enerji karşılıkları
Table 1. The input uses and energy equivalence
in agricultural production
Enerji Kaynağı Birim Enerji
Literatür
İşçilik
h
1,96
Sing ve ark., 2002
Makine
h
62,70 Sing ve ark., 2002
Gübreler
N
kg
60,60 Sing ve ark., 2002
P₂O₅
kg
11,10 Sing ve ark., 2002
kg
6,70
Sing ve ark., 2002
K₂O₅
Kimyasal İlaçlar
Böcek ilacı
kg
199
Helsel, 1992
Mantar ilacı
kg
92
Helsel, 1992
Yabancı ot ilacı
kg
238
Helsel, 1992
Diğer Giderler
Dizel yakıt
L
56,31 Sing ve ark., 2002
Elektrik
kWh
11,93 Sing ve ark., 2002
Sulama suyu
m³
0,63 Yaldız ve ark., 1993

Organik tarım ve konvansiyonel tarım üretimi
konusunda önceki literatürlerin sonuçlarında
verilen girdi kullanım miktarları birim enerji
eşdeğerleriyle çarpılarak, ürünlere ait birim
alandaki enerji eşdeğerleri hesaplanmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Yetiştirilen
ürünlere
ilişkin
girdi
kullanımlarının
belirlenmesinde,
ürünlerin
yetiştirilme
periyodunda
yapılan
üretim
faaliyetlerinde harcanan insan iş gücü (h), makina
iş gücü (h), kullanılan gübre ve ilaç miktarları
(kg), sulama suyu miktarı (m³), harcanan elektrik
enerjisi miktarı (kWh) ve yakıt miktarı (L)
kullanılmıştır.
Üretimi yapılan sebze ürünlerinden domates,
lahana, patlıcan ve biber ürünlerine ilişkin girdi
kullanımları ve üretim verimleri Çizelge 2’de
verilmiştir.
Çizelge 2 incelendiğinde organik domates ve
lahana üretiminde geleneksel üretime göre ürün
verimlerinde sırasıyla; %44,04 ve %44,96
oranlarında bir azalma görülmektedir. Girdi
kullanımı konusunda ise organik domates ve
lahana üretiminde insan işgücü yönünden
sırasıyla; %9,4 ve %19,4 makine iş gücü
yönünden ise sırasıyla; %8,0 ve %22,5
oranlarında azalma olduğu hesaplanmıştır. Dizel
yakıt kullanımında organik üretimde geleneksele
göre domates ürünü için %12,1 azalma, lahana
ürünü için ise %19,7’lik bir artış olmuştur.
Organik sebze üretiminde gübre ve ilaç
kullanımında organik materyaller kullanılırken
geleneksel üretimde ise kimyasal gübre ve ilaç
kullanılmıştır.
Üretimi yapılan meyve ürünlerinden elma,
portakal ve zeytin ürünlerine ilişkin girdi
kullanımları ve üretim verimleri Çizelge 3’te
verilmiştir.
Çizelge 3 İncelendiğinde organik elma,
portakal ve zeytin üretiminde geleneksel üretime
göre ürün verimlerinde sırasıyla; %23,60,
%22,60 ve %25,50 oranlarında bir azalma
görülmektedir. Üretim girdilerinde ise organik
elma ve zeytin üretiminde insan işgücü kullanımı
geleneksel üretime göre sırasıyla; %30,7 ve
%92,4 azalma, organik portakalda ise insan
işgücünde geleneksele oranla %46,2’lik bir artış
olduğu
belirlenmiştir.
Makina
iş
gücü
değerlerinde ise elma, portakal ve zeytin için
organik üretimde geleneksel üretime göre
sırasıyla; %10,9, %46,3 ve %17,1 bir azalma
görülmüştür.
Elektrik enerjisi tüketiminde
organik üretimde geleneksele göre elma, portakal
ve zeytin ürünleri için sırasıyla; %47,0, %52,4 ve
%54,7 azalma olduğu hesaplanmıştır. Dizel yakıt
tüketiminde organik üretimin geleneksel üretime
göre elma, portakal ve zeytin için sırasıyla
%41,2, %43,2 ve %31,8 daha az yakıt harcadığı
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hesaplanmıştır. Organik meyve üretiminde gübre
ve ilaç kullanımında organik materyaller
kullanılırken geleneksel üretimde ise kimyasal
gübre ve ilaç kullanılmıştır.
Üretimi yapılan sebze ürünlerine ilişkin enerji
girdi ve çıktı eşdeğerleri Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 4 incelendiğinde yetiştirilen sebze
ürünlerin üretim girdilerine ilişkin eşdeğer enerji
karşılıkları dikkate alındığında en yüksek girdi
kullanımları gübre, makina ve dizel yakıt
kullanımında meydana geldiği görülmektedir.
Organik domates ve lahana üretiminde gübre
kullanımına ilişkin enerji girdi değerleri sırasıyla;
66470,0 MJ/ha ve 8940,0 MJ/ha olarak
belirlenmiştir.
Aynı
ürünlerin
geleneksel
üretimdeki gübre kullanımına ilişkin enerji girdisi
değerleri, 70790,4 MJ/ha ve 11187,1 MJ/ha
olmuştur. Organik domates ve lahana için makine
kullanım iş gücüne yönelik enerji eşdeğerleri,
7962,9 MJ/ha ve 7361,0 MJ/ha olurken
geleneksel üretimde ise 8652,2 MJ/ha ve 9174,8
bulunmuştur. Dizel yakıt tüketiminde organik
domates ve lahana üretimi için enerji girdi
eşdeğerleri sırasıyla; 7770,0 MJ/ha ve 16048,4
MJ/ha belirlenmiştir. Geleneksel üremde bu
ürünler için dizel yakıtı enerji eşdeğerleri ise

sırasıyla; 8840,7MJ/ha ve 13446,8 MJ/ha olarak
hesaplanmıştır. Sera patlıcanında en yüksek girdi
enerjisi değeri dizel yakıt tüketiminde olup
30886,0 MJ7ha olarak bulunmuştur. Sera
biberinde ise en yüksek girdi kullanımı gübre
kullanımı konusunda 22040,0 MJ/ha olmuştur.
Çizelge 2. Bazı sebzelerin organik ve geleneksel
üretiminde girdi kullanımı ve ürün
verimleri
Table 2. The use of inputs and crop yields in
organic and conventional production of
some vegetables
Organik üretim Geleneksel üretim
(ha)
(ha)
Ürünler
Domates Lahana Domates Lahana
İş gücü (h)
1352,0
791,1
1492,0
981,2
Makine (h)
127,0
117,4
138,0
151,4
Gübre (kg)
2890,0
3100
1170,0
875,0
İlaç (kg)
27,0
33,4
28,5
25,7
Sulama (m³)
610,0
450,0
850,0
750,0
Elektrik (kWh) 610,0
234,0
181,2
234,0
Dizel (L)
138,0
285,0
157,0
238,8
Verim (kg)
32870
15050
74640
27340
Girdi

Çizelge 3. Bazı meyvelerin organik ve geleneksel üretiminde girdi kullanımı ve ürün verimleri
Table 3. The use of inputs and crop yields in organic and conventional production of some fruits
Girdi
Ürünler
İş gücü (h)
Makine (h)
Gübre (kg)
İlaç (kg)
Sulama (m³)
Elektrik (kWh)
Dizel (L)
Verim (kg)

Organik Üretimde Girdi Miktarı (ha)
Elma
Portakal
Zeytin
1030,0
1140,0
651,5
245,0
220,0
340,0
1342,6
1100
1096,0
746,2
598,0
373,9
550,0
600,0
475,0
181,2
150,0
202,0
157,0
125,0
135,0
42000,0
31000,0
11248,0

Organik domates üretim çıktı enerjisinin
toplam girdi enerjisi değerine oranı %32,6,
organik lahana üretim çıktı enerjisinin toplam
girdi enerjisine oranı %93,6 olarak belirlenmiştir.
Geleneksel domates ve lahana üretiminde bu
oranlar sırasıyla; %60,6 ve %89,8 olarak
bulunmuştur. Organik domates üretiminde girdi
enerjisinin geleneksel tarımdaki girdi enerjisine
oranı %90,2, organik lahana üretiminde girdi
enerjisinin geleneksel üretim girdi enerjisine
oranı %89,8 olarak belirlenmiştir. Bu durum,
organik üretiminde girdi kullanım enerji
miktarının geleneksele göre domates ve lahana
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Geleneksel Üretimde Girdi Miktarı (ha)
Elma
Portakal
Zeytin
3350,0
780,0
1100,0
275,0
265,0
410,0
1646,3
2100,0
1100,0
805,0
385,0
587,0
725,0
580,0
625,0
342,0
315,0
365,0
267,0
220,0
198,0
55000
46000,0
15100,0

ürünlerinde yaklaşık %10 daha az kullanıldığını
göstermektedir.
Üretimi yapılan meyve ürünlerin ilişkin enerji
girdi ve çıktı eşdeğerleri Çizelge 5’te verilmiştir.
Çizelge 5 incelendiğinde, yetiştirilen meyve
ürünlerin üretim girdilerine ilişkin eşdeğer enerji
karşılıkları dikkate alındığında en yüksek girdi
kullanımları gübre, makina ve ilaç kullanımında
meydana geldiği görülmektedir. Organik elma,
portakal ve zeytin üretiminde gübre kullanımına
ilişkin enerji girdi değerleri sırasıyla; 30879,0
MJ/ha, 25300,0 MJ/ha ve 25208,0 MJ/ha olarak
belirlenmiştir.
Aynı
ürünlerin
geleneksel
üretimdeki gübre kullanımına ilişkin enerji girdisi
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değerleri, 37864,0 MJ/ha, 48300MJ/ha ve
16852,0 MJ/ha bulunmuştur. Organik elma,
portakal ve zeytin için makina kullanım iş gücüne
yönelik enerji eşdeğerleri, 15361,5 MJ/ha,
25300,0 MJ/ha ve 25208,0 MJ/ha olurken
geleneksel üretimde ise aynı ürünler için
sırasıyla; 17242,50 MJ/ha, 16615,5 MJ/ha ve
25707,0 MJ/ha olarak hesaplanmıştır. İlaç
kullanımında organik elma, portakal ve zeytin
üretimi için enerji girdi eşdeğerleri sırasıyla;
16416,4 MJ/ha, 11960,0 ve 7851 MJ/ha
belirlenmiştir. Geleneksel üremde bu ürünler için
ilaç kullanımında enerji eşdeğerleri ise sırasıyla;
16100,0 MJ/ha, 8855,0 MJ/ha ve 11740,0 olarak
hesaplanmıştır.
Organik elma, portakal ve zeytin üretim çıktı
enerjisinin toplam girdi enerjisi değerine oranları
sırasıyla; %86,2, %54,8 ve %88,3 olarak
belirlenmiştir. Geleneksel elma, portakal ve
zeytin üretiminde bu oranlar sırasıyla; %88,9 ve
%55,6 ve %93,8 olarak bulunmuştur. Organik
elma, portakal ve zeytin üretiminde girdi
enerjisinin aynı ürünlerin geleneksel üretimdeki
girdi enerjisine oranları sırasıyla; %78,1, %68,4,

%78,8 olarak hesaplanmıştır. Bu durum, organik
üretimde girdi kullanım enerji miktarının
geleneksele göre elma, portakal ve zeytin
ürünlerinde yaklaşık sırasıyla; %21,9, %31,6 ve
%21,2 daha az olduğunu göstermektedir.
Çizelge 4. Bazı sebzelerin organik ve geleneksel
üretiminde enerji etkinlik değerleri
Table 4. The energy efficiency values in organic
and conventional production of some
vegetables
Organik üretim
Geleneksel üretim
enerji eşdeğeri
enerji eşdeğeri
(MJ/ha)
(MJ/ha)
Ürünler
Domates Lahana Domates Lahana
İş gücü
2649,9
1550,4
2924,3
1923,2
Makine
7962,9
7361,0
8652,6
9174,8
Gübre
66470,0 8940,0 70790,4 11187,1
İlaç
4600,2
4506,6
4563,0
4112,0
Sulama
384,3
283,5
535,5
472,5
Elektrik
727,7
2791,6
2161,7 23860,0
Dizel
7770,8 16048,4 8840,7 13446,8
Enerji girdisi 88791,2 32169,8 98472,2 64176,4
Enerji çıktısı 28925,6 30100,0 59712,0 57608,8
Girdi

Çizelge 5. Bazı meyvelerin organik ve geleneksel üretiminde enerji etkinlik değerleri
Table 5. The energy efficiency values in organic and conventional production of some fruits
Girdi
Ürünler
İş gücü
Makine
Gübre
İlaç
Sulama
Elektrik
Dizel
Enerji girdisi
Enerji çıktısı

Organik Üretim Enerji Eşdeğeri (MJ/ha)
Elma
Portakal
Zeytin
2018,8
3038,8
1276,9
15361,5
13332,0
21318,0
30879,0
25300,0
25208,0
16416,4
11960,0
7851,9
346,5
378,0
299,3
2161,7
1789,5
2409,8
8840,7
7038,7
7601,8
76024,6
62837,0
65965,7
65520,0
34410,0
58240,0

SONUÇLAR
Daha önce yapılmış çoğu çalışmaların
sonuçlarından da görüldüğü gibi, geleneksel ve
organik üretim sistemlerinde enerji tüketiminin
karşılaştırılmasında birçok karmaşık faktör
bulunmaktadır. Bazı araştırmalar, organik
tarımsal üretimin çoğunlukla geleneksel tarıma
göre daha fazla enerji kullanım verimliliğine
sahip olduğunu göstermiştir. Organik tarım, bazı
özel tarımsal işlemler, üretilen ürün tipine ve
üretim sonrası işlemlere bağlı olarak yoğun enerji
kullanımı gerektirebilir.

Geleneksel Üretim Enerji Eşdeğeri (MJ/ha)
Elma
Portakal
Zeytin
6566,0
1528,8
2156,0
17242,5
16615,5
25707,0
37864,0
48300,0
16852,0
16100,0
8855,0
11740,0
456,7
365,4
393,7
4080,1
3757,9
4354,5
15034,8
12388,2
11149,4
97344,1
91810,8
83712,0
85800,0
51060,0
78520,0

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu açısından
organik tarımı sistemleri birim alan başına,
geleneksel üretim sistemlerine göre daha üstün
bir performansa sahiptir. Ancak, üretilen birim
ürün başına, geleneksel üretim sistemlerinin
enerji verimliliğinin daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Farklı alanlarda çeşitli bitkiler için
geniş uzun vadeli çalışmaları sürdürebilmek için,
genel olarak tarımsal teknikleri geliştirmek için
de organik tarımın sahip olduğu potansiyeli
anlamak
çok önemlidir. Organik tarım
araştırmalarının incelenmesi, tarımsal ekosistem
işletmeciliği
için
yapılabilecek
en
iyi
uygulamalar
hakkında
bilgi
ve
beceri
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kazandırmada yardımcı olacaktır. Yatırım
Tarımsal ekosistem yönetimi için en iyi
uygulamalar hakkında bilgi ve deneyim
kazanmak için yardımcı olacaktır. Organik
Sertifikasyon, sentetik gübreler veya az miktarda
kimyasal
pestisitler
kullanan
işletmelere
uygulanamamasına
rağmen,
kimyasalların
kullanımını minimum düzeye indirmek de önemli
ölçüde fayda sağlayacaktır.
Hazırlamış olduğumuz bu derleme çalışması
ile genel olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
•Organik sebze ve meyve üretiminde, insan ve
makina işgücü, gübre ve ilaç kullanımı, dizel
yakıt tüketimi konularında enerji girdi değerleri
geleneksel üretime göre daha az olmuştur.
•Fosil enerji geleneksel bahçe tarımında
yaygın olarak kullanılmasına karşın organik
bahçe tarımda daha az kullanılmıştır.
•Geleneksel bahçe tarımında kimyasal gübre
ve ilaç kullanımı yoğun olmasına karşın organik
bahçe tarımında çiftlik gübresi ve organik ilaç
kullanılmıştır.
•Birim alandan elde edilen ürün miktarı
geleneksel bahçe tarımı uygulamalarında daha
yüksek çıkmıştır.
•Birim alan (ha) başına enerji çıktı/girdi
oranları organik bahçe tarımında geleneksel
üretime göre daha yüksek çıkmıştır.
•Organik
tarım
uygulamalarının
yaygınlaştırılabilmesi için organik gübre ve ilaç
kullanımının artırılması, organik üretime uygun
mekanizasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması
gerekir.
•Tarım
üreticilerinin
organik
üretim
sistemlerinin
uygulaması
konusunda
bilinçlendirilmesi ve eğitime tabi tutulması
gerekmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma 2015 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait
meyve koleksiyon bahçesinde yürütülmüştür. Araştırmada Prunus amygdalus orientalis A14 tipi badem anacı
kullanılmıştır. Bu anacın çöğürleri üzerine 5 farklı badem çeşidi (Ferraduel, Ferragnes, Tuono, Texas ve
Nonpareil), 3 farklı dönemde (ilkbahar, haziran ve sonbahar) yonga ve T göz aşı yöntemleri kullanılarak
aşılanmış ve aşı tutma yüzdeleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda en yüksek aşı tutma yüzdesinin (%90)
Ferraduel çeşidinde sonbaharda yapılan yonga göz aşısı y öntemi ile elde edildiği, bunu %80 aşı tutma yüzdesi ile
Ferragnes çeşidinde ilkbahar yonga göz aşısı yönteminin takip ettiği belirlenmiştir. En düşük aşı tutma yüzdesi
(%70) ise Haziran T göz aşısı yöntemiyle Ferragnes çeşidinden elde edilmiştir. Sonuç olarak en başarılı aşılama
yönteminin yonga göz aşısı olduğu, en yüksek aşı tutma yüzdesine ise Ferraduel ve Ferragnes çeşitlerinin sahip
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Badem, anaç, çeşit, aşılama
BUDDING
OF
DIFFERENT
ALMOND
VARIETIES
USING CHIP
AND
T BUDDING
IMPLEMENTATION ON THE WILD ALMOND ROOTSTOCK TYPES (Prunus amygdalus orientalis
A14)
ABSTRACT
The present research was conducted at the trial garden of Horticulture Department, Faculty of Agriculture in
Kahramanmaraş Sütçü İmam University. In the study, a type of the wild almond Prunus runusamygdalus
orientalis, labeled as A14, was used as the rootsock. 5 different almond varieties, Ferraduel, Ferragnes, Tuono,
Texas and Nonpareil, were implemented to the type in 3 different periods (spring, June and autumn) of the year
by using chip budding and ‘T’ grafting methods, and their grafting retention percentages were determined. As a
result of the study, it was found that highest grafting retention (90%) was in Ferraduel implemented by chip
budding method in fall, which was followed by Feranges variety processed through chip budding in spring
(80%). The lowest grafting retention, on the other hand, was observed in Ferragnes implemented by the method
of T in June (70%). We, therefore, concluded that the best implementation method was chip budding, and the
varieties Ferrradual and Ferragnes had the maximu m grafting retention.
Keywords: Almond, seedlings, varieties, budding and grafting

GİRİŞ
Prunus amygdalus orientalis anavatanı Orta
ve Batı Asya kabul edilen, dik olarak 3 m’ye
kadar boylanabilen çok dikenli bir ağaçtır. Genç
dalları ve yaprakları çok tüylüdür. Türkiye’de
yetişen ve en yaygın olan türlerdendir. Kıraç ve
kireçli alanlarda yetişen ve ülkemizin hemen
bütün
bölgelerinde
rastlanan
amygdalus
orientalis badem türünün anaçlık özelliğinin
belirlenmesi ile ilgili herhangi bir çalışmaya
rastlanılamamıştır. Bu doğal kaynağımızın
değerlendirilerek üreticilerimizin ekonomilerine
katkı sağlayacak hale getirilmesi gerekmektedir.
90

Örneğin çok dikenli küçük çalılıklar halinde
gelişme gösteren Lycioides seksiyonunda yer
alan türler Euamygdalus seksiyonundakilerden
daha
az
faydalanılabilir
durumdadırlar
(Dokuzoğuz ve Gülcan, 1979). Euamygdalus
spach seksiyonu amygdalus communis türünün
atalarını ve buna komşu türleri içermesi
bakımından bu seksiyon çok büyük bir önem
taşır. Bu seksiyonun içerdiği türler genellikle
1500–2500 m yükseklikte yetişirler. Yağ
çıkarmak için acı olan tipleri de toplanır. Kültür
türüne en yakın türleri içerdiği için ıslah
çalışmalarında en çok bu seksiyondaki türler
kullanılmaktadır.
Amygdalus
bucharica
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korschinsky A. Rickter tarafından geç çiçeklenen
ve erken olgunlaşan tipler elde etmek için kültür
bademi
ile
melezleme
çalışmalarında
kullanılmıştır. Özbekistan da kültür bademine
anaç olarak kullanılmıştır. Browicz ve Zohary
(1996), Amygdalus L. cinsi içerisinde communis,
orientalis, hamaeamgydalus, spartioides grup ve
seksiyonları ile Dodecandara alt cinsi içerisinde
toplam 26 adet tür bulunduğunu saptamışlardır.
Araştırıcılar bu türlerin birbirlerinden coğrafik
olarak ayrıldığını bildirmişler ve yüksekliğin tür
ayrımında az da olsa etkili olduğunun
belirtmişlerdir. (Mortazavi, 1986) tarafından
yapılan çalışmada İran’daki yabani badem
türlerinin yarı çöl özelliğine sahip yerlerde toprak
erozyonunu önlemek ve su setlerini stabilize
etmek için kullanıldığını ve ayrıca çevirme aşıları
ile
aşılanarak
kültür
bademlerine
dönüştürüldüğünü bildirmiştir. Hurman vadisinde
birbirinden morfolojik olarak ve habitus
açısından farklı olan 15 adet Prunus orientalis
tipinin çiçek durumları incelenmiş, ağaçların
vegetatif özellikleri belirlenmiş meyvelerinde
pomolojik analizler yapılmış ve bu tiplerin
meyvelerinden çöğür ele etmek üzere çalışmalar
yapılmıştır. Burada yabani badem tiplerinin
morfolojik
ve
pomolojik
özelliklerinin
belirlenmesinde IPGRI Almond Descriptor’ün
den yararlanılmıştır (Gülcan, 1985). Dünya
kabuklu meyve üretiminde önemli bir yere sahip
olan bademin yetiştiriciliği ülkemizde de gittikçe
yaygınlaşmaktadır. Geçmişte sadece Ege,
Akdeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi ile sınırlı kalan yetiştiricilik alanlarına
son yıllarda, diğer bölgelerin de eklenmesiyle
yetiştiricilik alanları genişlemektedir.
Ege Bölgesi, Türkiye badem üretiminin
%30’unu
karşılamaktadır.
Ege
Bölgesini
Akdeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu
Bölgeleri takip etmektedir. Ülkemizde son
yıllarda özellikle GAP bölgesinde ekolojik
faktörlerin badem yetiştiriciliğine uygun olması
nedeniyle
badem plantasyonlarının
arttığı
gözlenmektedir. Badem, %12,8’lik bir üretim
oranına sahip olan Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde, antepfıstığı yetiştiriciliğine alternatif
bir bitki olarak düşünülebilir. Ülkemizin özellikle
Orta Anadolu Bölgesinde çok geniş vasıfsız ya da
öteki meyve türlerinin kullanımına uygun
olmayan ve engebeli karakterde bulunan
topraklar için badem fevkalade önemli bir
bitkidir. Bu bölgelerde yapılacak erozyon
önlemeye yönelik ağaçlandırma çalışmalarında
bademin mutlaka kullanılması gereklidir. Çünkü

badem vasıfsız (kötü) toprak şartlarına uygunluğu
yanı sıra kuraklığa da dayanıklıdır. Öte yandan
meyvenin ekonomik değeri de çok yüksektir. İç
badem elde edilmesi istihdam yaratıcı bir faaliyet
olması yanında yakacak da temin edecektir.
Badem yetiştirmek isteyenler çoğunlukla bahçe
yeri olarak verimli olmayan, kenarda kalmış kıraç
arazileri düşünmektedir. Kimileri de araziye
badem tohumu ekip, yerinde aşılayarak bahçe
kurmanın daha iyi sonuç vereceğine inanmaktadır
(Anonim, 2006). Anadolu gen merkezlerinden
biri olmasına karşın yurdumuzda Datça
Yarımadası gibi yoğun badem yetiştiriciliği
yapılan alanlar dışında, düzenli kurulmuş kapama
badem bahçelerine çok az rastlanmaktadır
(Dokuzoğuz ve Gülcan, 1979).
Türkiye’de
yetiştirilen
bademde
ağaç
sayısının fazla olmasına rağmen verimin düşük
olması, standart üretim esaslarına uyulmamasına
bağlıdır. Eski badem plantasyonlarının daha çok
yabani ağaçlardan (tohumdan) meydana gelmiş
olması tipler arasında varyasyon görülmesine ve
standart bir ürün alınamamasına sebep
olmaktadır. Standart bir üretimin sağlanması,
ancak bölgelere uygun çeşitlerin belirlenmesi ve
standart anaç kullanımı ile mümkün olabilecektir.
Böylece birim alandan alınacak net gelir artacak,
iç ve dış pazarlarda istenen homojen ürün kalitesi
yakalanmış olacaktır (Soylu, 1997).
Ülkemizde badem günümüze kadar sürekli
olarak tohumdan üretilmiş olup aşılı fidan
dikimine pek önem verilmemiştir. Meyveler
yabancı tozlanmaya gerek duydukları için,
tozlanma sonucu elde edilen bütün bireyler
birbirinden farklıdır. Ülkemiz bu nedenle
varyabilitenin çok geniş olduğu büyük bir badem
popülasyonuna sahiptir. Badem meyvesinde
standardizasyonun sağlanabilmesi için, başlangıç
olarak, Anadolu’daki mevcut popülasyonda üstün
nitelikteki bireylerin seçimine 1966 yılında
Dokuz oğuz ve Gülcan’ın yaptığı çalışmalar ile
başlanmıştır (Dokuzoğuz ve Gülcan, 1973).
Bodur acı bademin Anadolu’nun kıraç
alanlarında
çalı
formunda
bulunduğunu
belirtmiştir. Bodur acı badem (Amygdalusnana
L.) dikenli olup, meyveleri çok küçük, sert ve
kalın kabuklu, kültür bademlerine anaç olarak
kullanılmaktadır (Özbek, 1978). Ülkemizde
yabani badem türlerinin anaçlık özellikleri ile
ilgili çalışmalara rastlanılamamıştır. Türlerin
tanımlanması ile ilgili araştırmalar ise oldukça
sınırlıdır. Ülkemizde yetişen yabani badem
türlerinden; A. turcomenica, A. orientalis, A.
webbii, A. arabica ve yurt dışından A. kuramica ,
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A. bucharica’yı Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü
Gen kaynaklarında muhafazaya almışlardır (Atlı
ve ark., 2007). Bu çalışmada badem
yetiştiriciliğinde anaç olarak kullanılmak üzere
Kahramanmaraş Afşin ilçesinde yoğun olarak
yetişen yabani badem popülasyonlarından bazı
tiplerin özellikleri incelenmiş ve generatif
çoğaltma
durumu
araştırılmıştır.
Burada
kendiliğinden yetişmiş olan yabani badem
popülasyonunun tümünün ağaççık formunda ve
bodur gelişme gösterdiği saptanmıştır. Bu
popülasyon içerisinden morfolojik olarak farklı
olduğu belirtilen 15 adet tip işaretlenmiştir.
Üzerinde incelenen tiplerin türünün Prunus
amygdalus orientalis olduğu belirlenmiş ve bu
tipler A harfi ile numaralandırılmıştır (Aktepe ve
Çağlar, 2013). Bu yabani badem çöğür tipleri
yılık sürgün boyu ve çap gelişmeleri bakımından
aşıya uygun olan tip A14, en uygun anaç tip
olarak saptanmıştır (Mortazavi, 1986). Bu
çalışmada farklı zamanlarda 5 farklı badem çeşidi
kalemleri alınarak üç farklı dönemde yonga ve T
göz aşı yapılmış, aşıların tutma ve sürme oranları

gözlenerek en iyi aşı tutma, sürme ve gelişmesi
gösteren çeşitlerin belirlenmesi amaçlanmıştır
(Nikpeyma, 1990). Amygdalus orientalis Mill.
tiplerine yapılan aşı çalışılmalarında aşı tutma
oranları çöğürlerin aşılamaları Eylül ayında
durgun T göz aşısı olarak yapılmıştır. Aşı tutma
oranları aşılamadan 1 ay sonra saptanmış, aşı
sapları dokununca düşen ve aşı gözleri canlı
olanlar tutmuş kabul edilmiştir (Atlı, 2008).

MATERYAL VE METOT
Bu
çalışmada
materyal
olarak
Kahramanmaraş ilinde bulunan yabani badem
popülasyonundan
seçilmiş
olan
Prunus
amygdalus orientalis çöğürlerinden A1’den
A15’e kadar tiplerine ait badem çöğürlerinin
dallanma özelliklerine bakılarak aşı yapılabilme
ve tutma oranı en yüksek olan A14 tipi çöğürü
seçilerek denemeye alınmıştır. A14 tipi çöğürün
bazı özellikleri Çizelge 1 ve Çizelge 2’de
verilmiştir.

Çizelge 1. Prunus amygdalus orientalis A14 tipinin bazı özellikleri
Anaç
Prunus amygdalus orientalis A14

Çiçek
iriliği
Orta

Dişi organ Taç yüksekliği Taç genişliği Büyüme
Gövde
sayısı
(cm)
(cm)
gücü
yapısı
1
100
180
Zayıf Az Gövdeli

Çizelge 2. Prunus amygdalus orientalis A14 tipinin yaprak özellikleri
Anaç
Prunus amygdalus orientalis A14

Yaprak uzunluğu
(mm)
12

Aşılama Yöntemleri ve Zamanları
Aşılamada başarıyı etkileyen faktörlerden en
önemlisi aşı yöntemi ve aşılama zamanıdır. Bu
çalışmada 5 farklı ticari badem çeşidinden
(Ferraduel, Ferragnes, Tuono, Texas ve
Nonpareil) alınan aşı kalemleri 3 farklı dönemde
(27 Mart 2014, 20 Haziran 2014 ve 27 Eylül
2014) her bir çeşitten 10’ar adet olmak üzere P.
amygdalus orientalis A14 anaç tıp üzerine
aşılanmıştır. Farklı dönemde yapılan aşılamaların
aşı tutma yüzdeleri gözlemlenmiştir. 27 Mart’ta
(ilkbahar) yapılan aşılamada (yonga göz aşısı),
aşı kalemleri aşılamadan yaklaşık 2–3 hafta önce
kalemler uyanmadan alınmış ve +4℃’de
polietilen plastik torbalar içerisinde buzdolabında
muhafaza edilmiştir. 20 Haziran’da (yaz) yapılan
aşılamada (sürgün T göz aşısı), bitki kabuğunun
kolayca
soyulmaya
başladığı
dönemde
yapılmıştır. 20 Eylül’de (sonbahar) yapılan
92

Yaprak genişliği
(mm)
3,6

Yaprak sapı uzunluğu
(mm)
4,7

aşılamada (durgun yonga göz aşısı), ağaçlar
durgun döneme girerken yapılmıştır. İlkbahar
yonga göz aşıları ve haziran T göz aşıları,
aşılamadan 2 hafta sonra aşı gözleri kontrol
edilmiş, aşı gözleri patlamışsa aşı bantları
çıkartılmıştır (Kaşka ve ark., 1990).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, Prunus amygdalus orientalis
A14 tipi çöğürler üzerine farklı tarihlerde, farklı
aşı kalemleri kullanılarak yapılan aşılamalara
ilişkin elde edilen aşı tutma oranları Çizelge 3’de
verilmiştir.
Çizelge 3’den, İlkbahar’da (27 Mart 2014)
yapılan yonga göz aşısı yönteminde, en yüksek
aşı tutma oranı (%80) Ferragnes çeşidinden
alınan kalemler ile gerçekleştiği, bunu %70 aşı
tutma oranı ile Ferraduel, Texas ve Nonpareil
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çeşitlerinin izlediği, en düşük aşı tutma oranının
(%60) ise Tuono çeşidinin aşı kalemlerinde
gerçekleştiği
görülmektedir.
Ancak
tepe
tomurcuğunun sürmeye başladığı dönemdeki
aşılarda en yüksek tutma oranına ulaşılmış bu

dönemde yapılan yonga aşılamalarında %60 ile
80 arasında başarı saptanmıştır (Çizelge 3).
(Needs ve Alexander, 1982; Nikpeyma, 1990)
bulgularıyla uyum içerisindedir.

Çizelge 3. İlkbaharda yapılan yonga güz aşısının başarı oranları (%)
Anaç
P. amygdalus orientalis A14
P. amygdalus orientalis A14
P. amygdalus orientalis A14
P. amygdalus orientalis A14
P. amygdalus orientalis A14

Aşı kalemi alınan çeşit
Tuono
Ferragnes
Ferraduel
Texas
Nonpareil

Aşı tarihi
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015

Aşı sayısı
10
10
10
10
10

Aşı tutma oranı (%)
%60
%80
%70
%70
%70

Aşı sayısı
10
10
10
10
10

Aşı tutma oranı (%)
%50
%70
%60
%60
%60

Aşı sayısı
10
10
10
10
10

Aşı tutma oranı (%)
%60
%80
%90
%60
%60

Çizelge 4. Haziran’da yapılan ‘T’ güz aşısının başarı oranları (%)
Anaç
P. amygdalus orientalis A14
P. amygdalus orientalis A14
P. amygdalus orientalis A14
P. amygdalus orientalis A14
P. amygdalus orientalis A14

Aşı kalemi alınan çeşit
Tuono
Ferragnes
Ferraduel
Texas
Nonpareil

Aşı tarihi
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014

Çizelge 5. Sonbaharda yapılan yonga güz aşısının başarı oranları (%)
Anaç
P. amygdalus orientalis A14
P. amygdalus orientalis A14
P. amygdalus orientalis A14
P. amygdalus orientalis A14
P. amygdalus orientalis A14

Aşı kalemi alınan çeşit
Tuono
Ferragnes
Ferraduel
Texas
Nonpareil

Çizelge 4’de de görüldüğü gibi Yaz ayında
(20 Haziran 2014) yapılan T göz aşısı
yönteminde ise aşı tutma oranları tüm çeşitlerde
azalmış, en yüksek aşı tutma oranı Ferragnes
çeşidinden, en düşük ise Tuono çeşidinden
görülmüştür. Bu aylarda hava sıcaklıklarının,
namın ile birlikte yüksek olması nedeniyle
genelde diyar türler dede aşı tutma oranlarının
düşük olmasının nedeni aşı yapılan günlerde ve
sonrasında hava sıcaklık çığının çok yüksek
olmasıdır. Bu durumda (Joley, 1973; Yılmaz,
1971; Kaşka ve ark., 1990) bulgularıyla uyum
içerisindedir. Ancak mevsimin ilerlemesiyle yeni
Eylül ortasından Ekim ortalarına kader olan
dönemlerde yapılan yonga ve yama aşılarının
daha başarılı olduğu saptanmıştır.
Sonbaharda (27 Eylül’de) yapılan yonga göz
aşısında ise sonbahar dönemlerinde yonga aşının
oldukça başarılı olduğu saptanmıştır. Ancak bur
adada Çeşitler arası aşı tutma oranlarının
değiştiği, en yüksek aşı tutma oranının %90 ile
Ferraduel çeşidinde başarı elde edilirken bunu
%80 ile Ferragnes çeşidinin izlediği, diğer

Aşı tarihi
27.09.2014
27.09.2014
27.09.2014
27.09.2014
27.09.2014

çeşitlerin ise %60 aşı tutma oranı ile en düşük
değere sahip olduğu belirlenmiştir (Mortazavi,
1986; Kaşka ve ark., 1990).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çalışmada ilkbahar yonga göz aşısı ve
sonbahar durgun yonga göz aşıları, yaz dönemi
sürgün T göz aşısına göre daha iyi sonuç
belirlenmiştir. Haziran ayında yapılan T göz
aşısında tutma oranının düşük olması hava
sıcaklığının yüksek olmasından kaynaklanmıştır.
Bu dönemde yapılacak aşılama çalışmalarının
daha serin bölgelerde tercih edilmesi daha uygun
olacaktır.
Özellikle
aşılı
tüplü
fidan
yetiştiriciliğinde en büyük avantajlarından birde
aşı zamanında tüplerin sıcak bölgelerden daha
serin bir bölgeye taşınmasıdır.
Burada Çeşitler arası aşı tutma oranları
değerlendirildiğinde, Ferragnes çeşidi ortalama
%77 aşı tutma oranı ile en iyi sonucu olurken,
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bunu %73 aşı tutma oranı ile Ferraduel çeşidi
izlemiştir.
Sonuç olarak Prunus amygdalus orientalis
A14 tipi anaç üzerine Ferraduel ve Ferragnes
çeşitlerinin iyi uyum sağladığı, özellikle ilkbahar
ve sonbahar aşılama dönemlerinde iyi sonuçlar
verdiği belirlenmiştir. Ayrıca Prunus amygdalus

orientalis kurak koşullar için önemli bir anaçtır
bu anacı kültür badem çeşitleri ile melezlenme
yaparak kurak koşulara dayanaklı bir anaç edesi
mümkün.
Yapılan aşılama çalışmaları ile ilgili
resimlerden bazıları (Resim 1, 2, 3 ve 4) aşağıda
verilmiştir.

Resim 1. Sonbahar yonga föz aşısı

Resim 2. Sonbahar yonga göz aşısı sürgünü

Resim 3. İlkbahar yonga göz aşısı

Resim 4. Durgun yonga göz aşısı
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ÖZET
Yabancı otlar, kültür bitkileriyle su, ışık ve mineral maddeler bakımından rekabete girer. Birçok hastalık ve
zararlıya konukçuluk eder. Verim düşüklüğüne neden olur. Bu sebeple araziden uzaklaştırılması gerekir.
Mücadele geçmişi 8000 yıl önceye dayanan yabancı otların bertaraf edilmesi için toprak işlemeden, yabancı ot
öldürücü ilaçların uygulanmasına kadar pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bu bildiride, bahçe kültürlerinde
yabancı ot sorunu düzeyinin tespit edilmesi ve istilasını önlemek için toprak işleme , herbisit kullanımı, yakma,
biçme, yolma vb. konular yanında allelopatik uygulamalar ile bunların ekonomikliği incelenmiştir. Başta Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde yapılmakta olan çalışmalardan verilen örneklerle
ülkemiz ve dünya genelindeki farklı uygulama örnekleri karşılaştırılarak alternatif çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Allelopatik uygulamalar, ot biçme makinaları, çapalama
WEED PROBLEMS IN FRUIT GARDENS AND SUGGESTED SOLUTIONS
ABSTRACT
Weeds, enters plants in terms of water, light and mineral substances with culture plants. Hosts many diseases and
pests. Causes low yield. For this reason, it must be removed from the land. Struggle history many methods are
being used to remove weeds 8000 years ago, from soil treatment to application of weed killers. In this bulletin,
soil cultivation, use of herbicides, incineration, mowing, plowing, etc. are used to determine the level of weed
problem in garden cultures and to prevent invasion. allelopathic applications as well as their economics have
been examined. Mainly Atatürk Horticultural Research Institute in the examples of the studies done in our
country and around the world by comparing different application examples presented alternative solutions
proposed.
Keywords: Allelopathic applications, weed mowers, crushing

GİRİŞ
Minimum toprak işleme, tarımsal işlemleri
uygun zamanda, bitkinin gelişmesini sağlayıcı
biçimde ve bu işlemleri toprağa ve bitki
gelişimine zarar vermeyecek şekil ve sayıda
sınırlamak olarak tanımlanır. Yakıt tasarrufu
sağlanır, toprak yapısı ıslah edilir, toprak
sıkışması önlenir, erozyon azalır, üretim girdileri
azalır (1).
Toprak
işlemesiz
tarım,
önceden
hazırlanmamış toprakta, tohumun koyulabileceği
ve üstünün örtülebileceği büyüklükte dar bir
açıklık veya band açarak tohumun ekildiği tarım
sistemidir. Bu yöntem sıfır toprak işleme veya
doğrudan tarım olarak ta adlandırılır (1).
Bu çalışmada toprak işleme ve işlememe
durumu ve yabancı ot kontrolü için toprak
işlemenin gerekli olup olmadığı incelenmektedir.
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Okul döneminde bize öğretmenlerimizin
söylediği çok önemli bir söz vardı: "Toprak, öz
evladına (bizim için yabancı ot) üvey evladından
(bizim için kültür bitkisi) daha iyi bakar."
Yabancı otlarla mücadelenin ne zaman başladığı
tam olarak bilinmemekle beraber tarımın
başlamasıyla
birlikte
mekanik
mücadele
yöntemlerinin uygulanmaya başladığını söylemek
mümkündür (2). İnsanoğlu toprağı işlemiş ve
tohumunu, fidesini, fidanını ekip dikmiş ancak
toprak buna karşı öz evladını büyüterek bunu
dışlamaya çalışmıştır. Geçmişten günümüze
kadar süregelen bu mücadele, günümüzden
geleceğe de sürüp gidecektir.
Yabancı otlar kültür bitkisi içerisinde
yetişmesi istenmeyen otlardır (yabani ot ise
kültür arazisi dışında yetişen otlara denir).
Yabancı otlar, kültür bitkileriyle su, ışık ve
mineral maddeler yönünden rekabete girmektedir
ve verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. Ayrıca
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kültür bitkisinin hastalık ve zararlılarına
konukçuluk etmektedirler. Yabancı ot zararını
ekonomik eşiğin altında tutabilmek için mekanik,
fiziksel ve biyolojik savaş uygulanmalıdır (4).
Yabancı Otlarla Mücadelenin Tarihçesi
Yabancı Otların Elle Yolunması M.Ö. 8000
yılında, ilkel metal kesici(çatal) aletlerin
kullanılması M.Ö. 4000 yılında, hayvan ve
insanla çekilen metal toprak işleme aletlerinin ise
M.Ö. 1000 yılında tırmık benzeri aletlerin
kullanılması M.Ö. 500 yılında çapa kullanımı
(Romalılar devri) M.Ö. 100 yılında bitkilerin
sıraya ekilmesi ve atla çekilen çapa pulluk
kültivatör gibi mekanik mücadele aletlerinin
kullanılması M.S. 1731 yılında yabancı otlarla
kimyasal mücadele
M.S.
1850
yılında
herbisitlerin geliştirilmesinde ve yeni bileşiklerin
bulunmasında 1984 ile 1988 tarihleri arası bir
altın dönem olarak adlandırılabilir. Bu dönemde
bugünkü herbisitlerin %71’i sentezlenmiştir (2).
Yabancı Otun Zararı
Yabancı otlar kültür bitkileriyle çoğu defa
kuvvetli rekabete girmektedir. Bu rekabet daha
çok su, ışık ve mineral maddeler yönünde
olmakta ve sonuçta kültür bitkisi veriminde
azalmalar (%9,5) meydana gelmektedir. Yabancı
otların
kültür bitkilerine etkilerini şöyle
sıralayabiliriz;
•Kültür bitkisinin ışığını engellerler,
•Kültür bitkisinin besinine ortak olurlar,
•Kültür bitkisinin suyuna ortak olurlar,
•Çıkardıkları salgılarla
kültür bitkisinin
gelişmesini engellerler,
•Toprak sıcaklığını düşürürler,
•Kültür bitkilerinin uniform gelişmesini ve
olgunlaşmasını önlerler,
•Tarım ürünlerinin kalitesini düşürürler,
•Kültür arazisinin değerini düşürürler,
•Kültür bitkilerinin hastalık ve zararlılarına
yataklık ederler. (insanlar böyle bir durumda
sadece yabancı otlarla değil aynı zamanda diğer
hastalık ve zararlılarla da savaşmak zorunda
kalır),
•Yabancı otların bazıları kültür bitkileri
üzerinde parazit olarak yaşarlar,
•Çiftlik üretim masraflarını yükseltirler baraj,
göller, göletler, havuzlar ve sulama şebekelerinde
sorun yaratmaktadır. Yabancı otların bazıları
hayvan sağlığı üzerine olumsuz yönde etkili
olurlar. Yabancı otlar yangın tehlikesini artırır.

Şekil 1. Yabancı otun kültür bitkisine sarılışı
Yabancı Otların İnsan Sağlığına Etkileri
Bazı yabancı otlar insan sağlığını doğrudan ve
dolaylı olarak etkilemektedir.
Doğrudan etkisi: Bazı yabancı otlar
hayvanlarda
olduğu
gibi insanlarda da
zehirlenmelere neden olmaktadır. Bazı yabancı
otlar insanlarda alerjik hastalıklara neden
olmaktadır. Bazı yabancı otlar çıkardıkları
toksinlerle insan sağlığını olumsuz yönde
etkilemektedir.
Dolaylı etkisi: Bu durum daha çok zehirli
yabancı otları yiyen hayvanların sütüne veya
etine toksik maddelerin geçişi ve bu sütü veya eti
tüketen insanların sağlığının bozulması şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Bina ve tesislerin kullanımını
sınırlar tarihi eserlerin ömrünü sınırlar ve ömrünü
azaltır.
Yabancı otların bazı faydaları da vardır: Bazı
yabancı otlar insanların yiyecek kaynağıdır. Bazı
yabancı
otlar
çiçeklenme
devrelerinin
başlangıcında toplanarak yemek ve salata
yapılmakta, turşuya konmakta, değişik yollarla
tüketilmektedir. Bazı yabancı otlar barınak
yapımında kullanılmaktadır. Bazı yabancı otlar
yakacak olarak kullanılmaktadır. Bazı otlar
toprağın verimliliğini artırır, strüktürünü korur ve
erozyonu önler. Bazı yabancı otlar çiçek olarak
ve ilaç yapımında kullanılmaktadır. Yabancı
otların bazıları hayvanların yem kaynağıdır.
Bazıları yeşil gübre olarak kullanılmaktadır.
Bazıları hava kirliliğinin ve virüslerin teşhisinde
İndikatör bitki olarak kullanılmaktadır. Toprak
özelliklerinin Düzenlenmesine yardımcı olurlar.
Bazı yabancı otlar ıslah çalışmalarında gen
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Yabancı otlar
yukarıda sayılan faydalarının dışında; Kâğıt
sanayiinde, sepet vs. gibi ev gereçlerinin
yapımında, tespih ve kolye gibi süs eşyalarının
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yapımında, çeşitli gıdaların renklendirilmesinde
kullanılmaktadır.

Yabancı Ot ile Kültür Bitkisinin Bitmeyen
Rekabeti

Kültür Bitkileri, Yabancı Otlarla Neden Baş
Edemezler?

Rekabetteki en önemli nokta yabancı ot kültür
bitkisi yoğunluğudur. Yabancı ot yoğunluğu ile
verim kaybı arasında doğru orantılı bir ilişki
vardır. Bu ilişki belli bir yancı ot yoğunluğuna
kadar doğrusal devam etmekte sonra herhangi bir
yoğunlukta sabit kalmaktadır.
Bitki besin maddelerinden azot yabancı ot
kültür bitkisi rekabetini sınırlandıran en önemli
faktördür.
Bitkilerin kök derinliği ve kök alanı miktarı
azot (N) rekabeti için oldukça önemlidir.
Bir yabancı otun kökü ne kadar derine inerse
ve ne kadar yer kaplarsa azot bakımından rekabet
yeteneği o derece artar. Diğer önemli elementler
fosfor (P) ve potasyum (K)’dır.
Bu elementler için yapılan rekabet bitkilerin
olgunlaşması,
köklerin
olgunlaşması
ve
gelişmesinden sonra oluşmaya başlamaktadır. K
ve P için yapılan rekabet çok yıllık yabancı
otlarda daha önemli olmaktadır.
Bitkilerin yakınındaki diğer bitkileri gölgemle
yapmak suretiyle gelen ışığın kalitesini ve
miktarını etkileyip rekabeti artırabilir. Yabancı
otlar ile kültür bitkileri arasında ışık rekabeti
gübrelemenin yapıldığında toprak neminin uygun
olduğunda ve bitki gelişiminin en kuvvetli
olduğu zamanlarda daha fazladır.
Geniş yapraklı bitkilerin rekabet yeteneği
daha fazladır. Ayrıca yaprakları yatay gelişen
yabancı bitki türleri, yaprakları yukarı doğru
büyüyen türlere nazaran ve yaprakları almaşıklı
olanlar da yaprakları karşılıklı olanlara göre daha
rekabetçidir.
Kültür bitkileri ile yabancı otlar ayrıca yer,
CO₂, O₂ ve sıcaklık içinde rekabet derler.
Yabancı otla kültür bitkisi aynı zamanda çıkış
yaparsa yer açısından rekabet nadir olarak
görülür. Farklı zamanlarda olursa rekabet oluşur.
CO₂'i yüksek oranda fiske eden yabancı otlar
daha fazla rekabet yeteneğine sahiptir.
Rekabeti pratikte etkileyen faktörler ise; Ekim
şekli, sulama şekli ve miktarı, kültür bitkisinin
çeşidi, gübrelenip gübrelenememesi veya miktarı
ile gübre çeşidi, kültür bitkisinin erken ya da geç
ekilmesi, toprak tipi ve dekara kullanılan tohum
miktarıdır (5).

Yabancı otlar, kültür bitkilerine nazaran
hastalıklar, zararlılar ve olumsuz iklimim
koşullarına daha dayanıklıdır. Kültür bitkilerine
oranla daha fazla tohum oluştururlar ve hayatta
kalma şansları daha fazladır. Yabancı ot
tohumları dormansiye sahiptir. Tohumların bir
kısmı dormansi etkisiyle çimlenmeden, toprakta
uzun yıllar yaşama kabiliyetlerini muhafaza
ederler. Yabancı otların kökleri, kültür bitkilerine
nazaran daha derine girerler. Toprağın
derinliklerinden su ve besin maddelerini daha iyi
alma özelliğine sahiptirler. Yabancı otlar kültür
bitkisiyle üstün rekabet yeteneğine sahiptirler.
Genellikle düşük sıcaklıkta çimlenme ve gelişme
yeteneğine sahiptirler. Kültür bitkilerine nazaran
su, mineral maddeler ve ışık yönünden üstün
rekabet gücüne sahiptirler.
Yabancı Otların Yayılması
Yabancı otlar insanoğluna sadece yetiştirmeye
çalıştığı kültür bitkisine musallat olmakla
kalmaz, üstelik insan, hayvan, su, rüzgâr ve
çiftlik ekipmanları ile kolayca yayılarak zararını
sürdürmektedir. Bir yabancı otun döngüsü Şekil
2'deki gibi özetlenebilir.

Yabancı Otlarla Mücadele
Şekil 2. Küsküt otu gelişim döngüsü (3)
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tohumlarının) ortadan kaldırılması ya da
eradikasyonu
değildir.
Yabancı
otlardan
amacımız, yabancı otların zararını asgariye
indirmektir. Yabancı otların doğal dengeyi
sağladığı ve zararlarının yanında faydalarının da
olduğu daima göz önünde bulundurulmalıdır (4).
Yabancı ot yoğunluğu ve yayılışı, ekim
nöbeti, karışık ekim ve örtü bitkisi kullanım
sistemleri ile büyük oranda azalmaktadır. Bu
sistemin başarısını ürün çeşitliliği, bitkiler
arasındaki rekabet, allelopatik etkileşimler,
toprak dağılımı gibi çevresel etkileşimler belirler
(6).
Yabancı otlarla mücadelede elle yolma, çapa
ile kesme, kazayağı vb. aletlerle toprağı işleme,
tırpanla biçme, yakma, misinalı ve bıçaklı tip
motorlu makinalarla biçme, yakma ve herbisit ile
ilaçlama gibi birçok yöntem uygulanmaktadır.
Yabancı otlarla mücadeleyi ekonomik açıdan
ele aldığımızda ise, allelopatik etkinin, ilaçlı ve
işlemeli klasik yöntemlerden daha avantajlı
olduğu görülmekledir. Allelopatik uygulamalar
maliyeti düşürür, ayrıca allelopatik bitkiler toprak
beslenmesi ve bazı toprak kökenli hastalıklara
karşı olumlu etki gösterirler (7).
Toprak işleme sayısı azaltılarak yabancı
otların ot öldürücü ilaçlarla yok edilmesi
mümkündür. Bazı ülkelerde toprak işlemekten
ziyade herbisitle ilaçlı mücadele yapılmaktadır.
İlaç kullanımında bitkiye ve çevreye zarar
vermemeye özen gösterilmelidir (8).
Dünya var oldukça sürecek olan yabancı ot
(toprağın öz evladı)–kültür bitkisi (toprağın üvey
evladı)–insan ilişkileri ve mücadelesi konusunda
yeni yöntemler geliştirmek için çalışmalar devam
edecektir.
Günümüzde toprak işlemeli ve işlemesiz
yöntemler uygulanmaktadır. Aşağıda yabancı ot
mücadelesi ile ilgili bazı örnekler verilmiştir
(Şekil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
Yapılan çalışmalarda geleneksel toprak
işlemeli, işlemesiz, yarı işlemeli ve tamamı ilaçlı
sistemler karşılaştırılmış ve geleneksel işlemeden
vaz geçilerek, arazi topoğrafyasına göre yarı
işlemeli (azaltılmış toprak işleme) veya işlemesiz
sistemlere
geçilmesi
gerektiği
sonucuna
varılmıştır (9).

Şekil 3. Kültür bitkisi ve yabancı otla kaplı bir
bahçe (4)

(a)

(b)
Şekil 4. Sebzede yabancı ot ilacı olarak herbisit
uygulaması: İlaçlamadan önce (a) ve
ilaçlamadan sonra (b) Yer: Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü,
Yalova.
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Şekil 5. Çilekte koruyucu başlıklı herbisit aletiyle
yabancı ot ilaçlaması

Şekil 6. Gül parselinde koruyucu başlıklı herbisit
aletiyle yabancı ot ilaçlaması. Yer: Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü, Yalova.

(a)

(b)

(c)
Şekil 8. Pille çalışan herbisit aletleri ile de
özellikle sıra üzeri yabancı ot kontrolü için
ilaç atmak daha da kolay bir hale gelmiştir
(a) ve (b). Bağda sıra arasına işlenmezken
sıra üzeri hassas ilaçlama aletleriyle
herbisit uygulaması yapılmıştır.

(b)

(c)
Şekil 7. Sırt pülverizatörüne koruyucu başlık
takılarak (a ve b) fidanlık yaştaki bitkide
yabancı ot ilaçlaması c) Yer: Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü, Yalova.
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(a)

Şekil 9. Toprak işlemesiz bahçe sisteminde
traktör üç nokta askı sistemine bağlı çayır
biçme makinası ile yabancı ot kontrolü.
Yer: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü, Yalova.
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(a)

(b)
Şekil 10. Bağda sıra arası ve sıra üzeri toprak
işleme (a) ve (b).

(a)

(b)
Şekil 12. Şeftali bahçesinde sıra arası işlenmiş
fakat sıra üzeri işlenememiş ve herbisit ile
ilaçlanmamış örnek (a). Zeytin bahçesinde
yarı işlemeli toprak sisteminin uygulanışı
(b). Yer: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü, Yalova.
KAYNAKLAR

(a)

(b)
Şekil 11. Bağ (a) ve zeytin (b) bahçesinde toprak
işlemesiz tarım. Yer: Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü,
Yalova.
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ABSTRACT
In this study, it was aimed to determine the root abilities and growth performances of 9 different clonal rootstock
cuttings, which were planted at two different times, in pumice and zeolite media. According to the testing results,
while the maximu m rooting was observed in the cuttings of Pixy (87,7%) rootstock planted in zeolite medium in
March, the minimum rooting was in the cuttings of M9 (1,1%) rootstock planted in zeolite medium in February.
While there was no rooting in MaxMa14 and GF677 rootstocks in both periods, no rooting was also observed in
the cuttings of M9 rootstock planted in pumice medium in February. While th e most different diameter increment
and the best shoot growth were observed in SL64 rootstock planted in pumice medium in February, the best root
growth was determined to be in MM111 rootstock planted in zeolite medium in March.
Keywords: Clonal rootstock, rooting, pumice, zeolite

INTRODUCTION
Rootstocks used in fruit growing are divided
into 2 groups as seedling rootstock and clonal
rootstock. In a garden setting, rootstock selection
is almost as important as the product or variety
selection, in fact, in some cases, it gains even more
importance than those. With rootstock selection,
good and effective precautions are taken against
certain factors limiting the fruit growing. The
yield of rootstocks differs depending on fruit
quality characteristics such as fruit size, ripening
time and colour, taste and aroma (2) Clonal
rootstocks are obtained from the production of
easily rooted rootstocks with vegetative methods.
The facts that the mass production of clonal
rootstocks is easy and that they adjust to different
soil characteristics are among the most distinct
advantages of clonal rootstocks (2).
In many countries developed in fruit growing,
the classical growing has given its place to the
modern growing, which is performed with thick
planting. In the thick planting or intense growing
system that is performed by using dwarf rootstock
or spur variety, more in number and more quality
products are obtained from the unit area, the
product cost decreases, harvest time is brought
forward, and fruit growing can be performed in
graded and even small areas (3). In the world, the
most studies on thick planting and intense growing
have been conducted on apples. In these studies,
standard and spur varieties were tested on dwarf

apple rootstocks such as M9, MM106 and M26 (4;
10, 11, 15).
The lack of dwarf cherry rootstocks, which has
been the most important factor limiting the
development in cherry production for many years,
has been overcome with rootstocks with different
characteristics and developmental strength as a
result of the breeding studies that have been going
on in recent years. Gisela–5 rootstock, which is
evaluated as a dwarf, early and fertile rootstock, is
the most promising rootstock due to its
characteristics in terms of intense growing (18). In
fruit growing in our country, thick and very thick
planting with semi or full dwarfing rootstocks is
becoming increasingly widespread. In these
systems, particularly in apples, M9, M26, MM106
dwarfing rootstocks are generally used. Some spur
apples are also grafted on a strong MM–111
rootstock. In spur apple varieties, usually apple
seedlings and MM106 rootstocks, which exhibit a
similar behaviour, in other words, of which roots
go deep as seedlings, are used (9). In this study,
some of the clonal rootstocks used for the
propagation of drupe and pome fruit varieties were
tried out in different media and different planting
periods, and it was estimated to separately
evaluate these rootstocks by their rooting and
growth performances in media.
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MATERIAL AND METHOD
In the experiment, 20–25 cm wood cuttings of
the mentioned rootstocks were used. These
cuttings were obtained from a certified, registered
breeding rootstock parcel of a private
arboriculture enterprise in Isparta/Eğirdir. In the
experiment, 1620 cuttings in total (180×9) were
used for 9 rootstocks, with 180 cuttings in total in
both media, with 90 cuttings for 5 repetitions, 18
cuttings per repetition from each rootstock. Clonal
Rootstocks used in the experiment were Pixy (P.
institia), Myrobolan 29–C (P. cerasifera), GF–
677 (P. persica × P. amygdalus), SL–64, Maxma–
14, M9, MM106, MM111 and Quince A. Zeolite
and Pumice were used as a rooting medium in the
study.
Cutting plantings were performed in pumice
and zeolite media, in bed culture with a width of
250 cm, a depth of 35 cm and a length of 600 cm.
The cuttings were planted according to the
randomized parcels experimental design as one
repetition in each row with an interval every 10
cm, 5 repetitions for each rootstock and 18
cuttings per repetition. Cutting planting was
performed in two times in February (19.02) and
March (10.03). After applying 4000 ppm IBA
(indole butyric acid) as a rooting–inducing
hormone, planting
was performed and
maintenance works were performed in standard
form.

RESULTS
Results Regarding Pixy Rootstock
The characteristics related to the rooting of
Pixy rootstock in pumice and zeolite media as of
February 19 (early spring) are presented together
in Table 1.
It was determined that there was a statistical
difference between the diameter increment at the
end of the vegetation period, diameter difference,
shoot diameter increment, shoot height
development and root wet and root dry weights in
the planting of Pixy rootstock as of February 19.
The diameter increment of 8,94 mm in zeolite
medium increased to 14,61 mm in pumice medium
and similarly, the diameter difference of 3,14 mm
in zeolite medium became 7,66 mm in pumice
medium. The shoot diameter of 5,94 mm in zeolite
medium increased to 12,00 mm in pumice and the
shoot height increased from 53,16 cm to 103,96
104

cm. In root wet weights, the value of 30,17 g of
the cuttings planted in zeolite medium was found
to be 67,8 g in pumice medium and the root dry
weight was found to be 13,33 g in zeolite and
27,42 g in pumice. As of this period, the rooting
percentages of Pixy rootstock were found to be
22,24% in zeolite medium and 21,12% in pumice
and no statistically significant difference was
observed depending on the media.
The characteristics of the rooting of Pixy
rootstock in pumice and zeolite media as of March
10 (late spring) are presented together in Table 2.
In the statistical evaluations made, it was
determined that there was a statistical difference
in the percentages of Pixy cuttings which rooted at
the level of (5%) in terms of the media and that
rooting occurred at higher percentages in zeolite
medium with 87,7% compared to pumice medium
(44,4%). Similarly, it was determined that the
shoots from the cuttings exhibited a better
development in zeolite medium in terms of their
height development. The shoot height was
determined to be 81,7 cm in pumice medium and
101,8 cm in zeolite medium. Furthermore, it was
determined that there was no statistical difference
between the post–vegetation period diameter
increment, diameter difference, shoot diameter,
root wet and root dry weights. According to this,
while the diameter increment at the end of the
vegetation period was 11,05 mm in pumice
medium, it was determined to be 11,27 mm in
zeolite medium, the diameter difference of 3,11
mm in pumice medium was found to be 2,90 mm
in zeolite medium, the diameters of the shoots
formed from cuttings were 8,33 mm in pumice and
7,97 mm in zeolite. While the root wet weight was
determined to be 38,07 g in the cuttings in pumice
medium, it was 25,57 g in zeolite medium and the
root dry weight was 17,2 g in pumice and 14,39 g
in zeolite medium.
Results
Rootstock

Regarding

Myrobolan

29–C

The characteristics of the rooting of Myrobolan
29–C rootstock in pumice and zeolite media as of
February 19 are presented together in Table 3.
In the planting of Myrobolan 29–C rootstock
on February 19 (early spring), only the shoot
diameter increment at the end of the vegetation
period was found to be significant at the level of
5% in the analysis of variance (Table 3). In fact,
the shoot diameter, which was determined to be
8,22 mm in zeolite medium, increased to 15,07
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mm in pumice medium. As can be seen from Table
3, there was no statistical difference in Myrobolan
29–C rootstock in terms of cutting rooting rate,
diameter increment and diameter difference at the
end of the vegetation period, shoot height
development, root wet and root dry weight in
terms of the media. While the cutting rooting rate
of this rootstock in zeolite medium was 3,34%, it
was 12,24% in pumice. The cutting diameter
thickness at the end of the vegetation period was
determined to be 12,46 mm in zeolite medium and
17,83 mm in pumice medium. While the resulting
cutting diameter difference was 5,71 mm in
zeolite, it was 11,17 mm in pumice medium. The
heights of the shoots showing a good development
were determined to be 92,5 cm in zeolite medium
and 123,1 cm in pumice. The root wet weights
were measured to be 36,06 g in zeolite and 136,05
g in pumice and the root dry weights were
measured to be 13,4 g in zeolite and 51,75 g in
pumice.
The characteristics of the rooting of Myrobolan
29–C rootstock in pumice and zeolite media as of
March 10 are presented together in Table 4.
Upon examining the rooting characteristics of
Myrobolan 29–C rootstock in pumice and zeolite
media as of March 10, it was determined that there
was no statistical difference between the media in
terms of the percentage of the rooted cutting
number, diameter increment and diameter
difference at the end of the vegetation period,
diameter increments of the shoots from the
cuttings, height developments of these shoots, root
wet and root dry weights (Table 4). As can be seen
from Table 4, while the cutting rooting rate of this

rootstock was 30% in zeolite medium, it was
17,78% in pumice. The cutting diameter thickness
at the end of the vegetation period was determined
to be 12,4 mm in zeolite medium and 10,69 mm in
pumice medium. While the resulting cutting
diameter difference was 6,74 mm in zeolite, it was
4,55 mm in pumice medium. The shoot diameter
was 10,07 mm in zeolite and 7,43 mm in pumice.
The heights of the shoots showing a good
development were 117,2 cm in zeolite medium
and 80,4 cm in pumice. The root wet and root dry
weights were measured to be 50,88 g and 22,38 g
in zeolite and 52,89 g and 23,51 g in pumice,
respectively.
Results Regarding SL–64 Rootstock
Since no cuttings of this rootstock were
obtained on February 19 (early spring), the
rootstock was not tested. Upon evaluating the data
obtained from the planting of SL64 rootstock on
March 10 (late spring), it was determined that
there was no statistical difference between the
percentage of the rooted cutting number, the
diameter increment and diameter difference at the
end of the vegetation period, diameter increments
of the shoots from the cuttings, height
developments of these shoots, root wet and root
dry weights (Table 5). As can be seen from Table
5, while the cutting rooting rate of this rootstock
was 5,58% in zeolite medium, it was 10,02% in
pumice medium. The cutting diameter thickness at
the end of the vegetation period was determined to
be 11,81 mm in zeolite medium and 13,5 mm in
pumice medium.

Table 1. Rooting and growth characteristics of Pixy rootstock as of February 19
Initial
Final
Diameter
Shoot
Shoot
Root wet
Root dry
diameter
diameter difference diameter
height
wt. (g)
wt. (g)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(cm)
Zeolite 27,99 a (22,24)
5,81 a
8,94 b
3,14 b
5,94 b
53,16 b
30,17 b
13,33 b
Pumice 26,52 a (21,12)
6,95 a
14,61 a
7,66 a
12,00 a
103,96 a
67,80 a
27,42 a
LSD (5%) The values in root number percentages are the values calculated according to transform arc –sinus and
the real mean values are given in parentheses. The differences between the means shown with different letters are
statistically significant (P<0.05).
Media

Root number
(%)

Table 2. Rooting and growth characteristics of Pixy rootstock as of March 10
Initial
Final
Diameter
Shoot
Shoot
Root wet
Root dry
diameter
diameter difference diameter
height
wt. (g)
wt. (g)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(cm)
Zeolite 71,7* a (87,7)
8,36 a
11,27 a
2,90 a
7,97 a
101,8 a
25,57 a
14,39 a
Pumice 41,6* b (44,4)
7,94 a
11,05 a
3,11 a
8,33 a
81,7 b
38,07 a
17,20 a
LSD (5%) The values in root number percentages are the values calculated according to transform arc–sinus and
the real mean values are given in parentheses. The differences between the means shown with different letters are
statistically significant (P<0.05).
Media

Root number
(%)
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Table 3. Rooting and growth characteristics of Myrobolan 29–C rootstock as of February 19
Media

Root number
(%)

Zeolite 6,63 a (3,34)
Pumice 18,00 a (12,24)

Initial
diameter
(mm)
6,75 a
6,66 a

Final
diameter
(mm)
12,46 a
17,83 a

Diameter
difference
(mm)
5,71 a
11,17 a

Shoot
diameter
(mm)
8,22 b
15,07 a

Shoot
height
(cm)
92,5 a
123,1 a

Root wet
wt. (g)

Root dry
wt. (g)

36,06a
136,05a

13,40 a
51,75 a

Table 4. Rooting and growth characteristics of Myrobolan 29–C rootstock as of March 10
Media

Root number
(%)

Zeolite 32,95 a (30,00)
Pumice 23,34 a (17,78)

Initial
diameter
(mm)
5,65 a
6,13 a

Final
diameter
(mm)
12,40 a
10,69 a

Diameter
difference
(mm)
6,74 a
4,55 a

Shoot
diameter
(mm)
10,07 a
7,43 a

Shoot
height
(cm)
117,2 a
80,4 a

Root wet
wt. (g)

Root dry
wt. (g)

50,88 a
52,89 a

22,38 a
23,51 a

Root wet
wt. (g)

Root dry
wt. (g)

70,07 a
69,24 a

34,66 a
35,40 a

Table 5. Rooting and growth characteristics of SL–64 rootstock as of March 10
Media

Root number
(%)

Zeolite 10,29 a (5,58)
Pumice 16,27 a (10,02)

Initial
diameter
(mm)
4,77 a
5,39 a

Final
diameter
(mm)
11,81 a
13,50 a

Diameter
difference
(mm)
7 03 a
8,11 a

While the resulting cutting diameter difference
was 7,03 mm in zeolite medium, it was 8,11 mm
in pumice medium and the shoot diameter was
10,28 mm in zeolite medium and 10,64 mm in
pumice medium. The height of shoots showing a
good development was 106,6 cm in zeolite
medium and 120,6 cm in pumice medium. The
root wet and root dry weights were measured to be
70,07 g and 34,66 g in zeolite medium and 69,24
g and 35,4 g in pumice medium, respectively.
Results Regarding MM111 Rootstock
The characteristics of the rooting of MM111
rootstock in pumice and zeolite media as of
February 19 (early spring) are presented together
in Table 6.
In the planting of MM111 rootstock in the early
spring (19 February) period, there was a statistical
difference at the level of 5% between the media in
terms of the criteria of the diameter increment and
diameter difference at the end of the vegetation
period, the diameter increment of the shoots from
the cuttings, and the height development of these
shoots. It was determined that there was no
statistical difference between the media in terms
of the percentage of the rooted cuttings, root wet
and root dry weights (Table 6). As can be seen
from Table 6, at the end of the vegetation period,
the cutting diameter of 8,93 mm in zeolite medium
was found to be 13,25 mm in pumice medium.
While the diameter differences of the shoots
formed were 1,11 mm in zeolite medium, they
were 5,57 mm in pumice medium, and the shoot
106

Shoot
diameter
(mm)
10,28 a
10,64 a

Shoot
height
(cm)
106,6 a
120,6 a

diameters and heights were recorded to be 5,47
mm and 41,75 cm in zeolite medium and 10,79
mm and 90,66 cm in pumice medium,
respectively. It was observed that the rooting
percentages, which had no statistically significant
difference between themselves, remained at low
levels such as 3,34% in zeolite medium and 3,36%
in pumice medium and root wet and dry weights
were 31,78 g and 11,17 g in zeolite and 84,33 g
and 28,44 g in pumice medium, respectively.
It is observed that there is a statistical
difference at the level of 5% in the rooting
percentages of the MM111 cuttings planted on
March 10 (late spring) (Table 7). As can be seen
from Table 7, while 22,24% of the cuttings planted
in zeolite medium rooted, only 3,36% rooted in
pumice medium. There was no statistical
difference between the media in terms of the
diameter increment and diameter difference at the
end of the vegetation period, the diameter
increments of the shoots from the cuttings, the
height development of these shoots, root wet and
dry weights. The diameter thickness at the end of
the vegetation of late spring cuttings of MM111
rootstock was found to be 11,86 mm in zeolite
medium and 11,73 mm in pumice medium and
while the resulting cutting diameter difference was
5,53 mm in zeolite medium, it was 4,55 mm in
pumice medium. The diameter of the shoots from
the cuttings was 10,04 mm in zeolite medium and
9,66 mm in pumice medium and the heights of
these shoots were 93,94 cm in zeolite medium and
80,66 cm in pumice medium. The root wet and dry
weights were measured to be 70,16 g and 24,52 g
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in zeolite medium and 102,41 g and 39,16 g in
pumice medium, respectively.
Results Regarding MM106 Rootstock
The characteristics of the rooting of MM106
rootstock in pumice and zeolite media as of
February 19 (early spring) are presented together
in Table 8.
In the statistical analysis performed between
the media, a statistically significant difference at
the level of 5% was found in terms of the criteria
of the percentages of the rooted cuttings, diameter
increment and diameter difference at the end of the
vegetation period, the diameter increment of the
shoots from the cuttings, the height development
of these shoots, and root wet and dry weights.
Only 1,12% of the cuttings of MM106 clonal
rootstock, 21,12% of which rooted in zeolite
medium, rooted in pumice medium. While the
diameter increment at the end of vegetation was
9,31 mm in zeolite medium, it reached 17,59 mm
in pumice. According to this, while the diameter
thickness difference was 1,28 mm in zeolite
medium, it was 8,89 mm in pumice medium. The
diameter of the newly formed shoot was 4,7 mm
in zeolite medium and 13,48 mm in pumice
medium. Upon comparing the heights of the
formed shoots, the shoot height, which was 40,24
cm in zeolite medium, reached 131 cm in pumice
medium. Root wet and dry weights were 29,98 g

and 11,64 g in zeolite medium and 110,35 g and
47,15 g in pumice medium, respectively.
It was determined that there was a statistically
significant difference at the level of 5% between
zeolite and pumice media upon comparing the
rooted percentages of MM106 cuttings planted on
March 10 (late spring). The diameter increment
and diameter difference at the end of the
vegetation period, the diameter increment of the
shoots from the cuttings, height development of
these shoots, the mean root wet and dry weights of
the cuttings rooting in the 2006 plantings of
MM106 rootstock were found to be statistically
insignificant when the media were compared
(Table 9). As can be understood from Table 9,
only 17.8% of the cuttings of MM106 apple clonal
rootstock, 35,54% of which could root in zeolite
medium, rooted in pumice medium. The diameter
increment at the end of the vegetation period of the
rooted cuttings was 11,13 mm in zeolite medium
and 9,94 mm in pumice medium, while the
diameter difference at the end of vegetation was
4,3 mm in zeolite, it was 3,38 mm in pumice. The
diameter formed from the cutting was 8,58 mm in
zeolite and 7,37 mm in pumice; the length of the
shoot formed was 85,97 cm in zeolite and 54,10
cm in pumice. Root wet weights were determined
to be 59,03 g in zeolite medium and 70,56 g in
pumice medium, and root dry weights were
determined to be 21,86 g in zeolite medium and
24,18 g in pumice medium.

Table 6. Rooting characteristics of MM111 rootstock in pumice and zeolite media as of 2007 (early
spring)
Media

Root number
(%)

Zeolite
Pumice

6,63 a (3,34)
8,21 a (3,36)

Initial
diameter
(mm)
7,82 a
7,68 a

Final
diameter
(mm)
8,93 b
13,25 a

Diameter
difference
(mm)
1,11 b
5,57 a

Shoot
diameter
(mm)
5,47 b
10,79 a

Shoot
height
(cm)
41,75 b
90,66 a

Root wet
wt. (g)

Root dry
wt. (g)

31,78 a
84,33 a

11,17 a
28,44 a

Root wet
wt. (g)

Root dry
wt. (g)

70,16 a
02,41a

24,52 a
39,16 a

Table 7. Rooting and growth characteristics of MM111 rootstock as of March 10
Media

Root number
(%)

Zeolite
Pumice

27,99 a (22,24)
8,21 b (3,36)

Initial
diameter
(mm)
6,33 a
5,76 a

Final
diameter
(mm)
11,86 a
11,73 a

Diameter
difference
(mm)
5,53 a
5,97 a

Shoot
diameter
(mm)
10,04 a
9,66 a

Shoot
height
(cm)
93,94 a
80,66 a

Table 8. Rooting characteristics of MM106 rootstock in pumice and zeolite media as of February 19
(early spring)
Media

Root number
(%)

Zeolite
Pumice

27,25 a (21,12)
2,73 b (1,12)

Initial
diameter
(mm)
8,34 a
8,70 a

Final
diameter
(mm)
9,31 b
17,59 a

Diameter
difference
(mm)
1,28 b
8,89 a

Shoot
diameter
(mm)
4,70 b
13,48 a

Shoot
height
(cm)
40,24 b
131,00 a

Root wet
wt. (g)

Root dry
wt. (g)

29,98 b
110,35a

11,64 b
47,15 a
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Results Regarding M9 Rootstock
The characteristics of the rooting of M9
rootstock in pumice and zeolite media as of 2007
(early spring) are presented together in Table 4.10.
A sample could be taken from a single plant in
zeolite medium in the planting of M9 rootstock in
2007 (early spring) and since there was no rooted
cutting in pumice medium, no data could be
obtained and therefore, no comparison was made.
The rooting characteristics of M9 rootstock in
pumice and zeolite media as of 2006 (late spring)
are presented together in Table 11.

Upon examining the data of the March 10 (late
spring) planting of M9 apple clonal rootstock, the
percentages of the rooted cuttings, the diameter
increment and diameter difference at the end of the
vegetation period, the diameter increment of the
shoots from the cuttings, height development of
these shoots, the root wet and dry weights were
found to be statistically insignificant according to
the media. In general, the rooting rates, which can
be defined to be at the insufficient level, were
determined to be 15,54% in zeolite medium and
6,7% in pumice medium.

Table 9. Rooting characteristics of MM106 rootstock in pumice and zeolite media as of March 10 (late
spring)
Media
Zeolite
Pumice

Initial
diameter
(mm)
36,53 a (35,54) 6,83 a
24,37 b (17,80) 6,55 a
Root number
(%)

Final
diameter
(mm)
11,13 a
9,94 a

Diameter
difference
(mm)
4,30 a
3,38 a

Shoot
diameter
(mm)
8,58 a
7,37 a

Shoot
height
(cm)
85,97 a
54,10 a

Root wet
wt. (g)

Root dry
wt. (g)

59,03 a
70,56 a

21,86 a
24,18 a

Table 10. Rooting characteristics of M9 rootstock in pumice and zeolite media as of February 19 (early
spring)
Media

Root number
(%)

Zeolite
Pumice

(1,11)
0

Initial
diameter
(mm)
6,69
0

Final
diameter
(mm)
11,45
0

Diameter
difference
(mm)
4,76
0

Shoot
diameter
(mm)
5,64
0

Shoot
height
(cm)
41,00
0

Root wet
wt. (g)

Root dry
wt. (g)

21,44
0

7,29
0

Table 11. Rooting characteristics of M9 rootstock in pumice and zeolite media as of March 10 (late
spring)
Media
Zeolite
Pumice

Initial
diameter
(mm)
20, 75 a (15,54) 7,85 a
13,03 a (6,70)
7,10 a
Root number
(%)

Final
diameter
(mm)
14,12 a
7,10 a

Diameter
difference
(mm)
14,12 a
11,60 a

Results Regarding Quince A Rootstock
The characteristics of the rooting of Quince A
rootstock in pumice and zeolite media as of
February 19 (early spring) are presented together
in Table 12.
While the rooting percentages of Quince A
rootstock planted in February 19 (early spring)
were found to be significant at 5% level when
compared by the media, the diameter increment
and diameter difference at the end of the
vegetation period of this rootstock, the diameter
increment of the shoots from the cuttings, height
development of these shoots, the root wet and dry
weights were found to be statistically insignificant
by the media. As can be seen from Table 12, while
11,14% of Quince A rootstock cuttings could root
108

Shoot
diameter
(mm)
6,26 a
4,50 a

Shoot
height
(cm)
8,80 a
7,79 a

Root wet
wt. (g)

Root dry
wt. (g)

53,57 a
30,20 a

9,26 a
12,24 a

in zeolite medium, only 2.22% of the cuttings
could root in pumice medium. While the mean
cutting diameter at the end of the vegetation period
was 11,09 mm in zeolite and 11,25 mm in pumice,
the diameter differences were 4,51 mm in zeolite
medium and 5,24 mm in pumice medium. Upon
comparing the diameters and heights of the shoots
from the cuttings, the shoot diameter, which was
6,60 mm in zeolite medium, was 11,25 mm in
pumice medium and the shoot height, which was
81,28 cm in zeolite medium, was 87,50 cm in
pumice medium. When the root wet and dry
weights of the rooted cuttings were examined, the
root wet weight was measured to be 69,56 g in
zeolite medium and 39,17 g in pumice medium
and the root dry weight was measured to be 24,80
g in zeolite and 16,76 in pumice medium.
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The rooting characteristics of Quince A
rootstock in pumice and zeolite media as of March
10 (late spring) are presented together in Table 13.
In the 10 March (late spring) plantings of
Quince A rootstock, it was determined that there
was a statistical difference between the media in
terms of the percentages of the rooted cuttings and
the heights of the shoots from the cuttings at the
end of the vegetation period (Table 13). While the
percentages of the rooted cuttings were 61,12% in
zeolite medium, they remained at 7,82% in
pumice medium. While the height of the shoots
formed at the end of the vegetation period was
110,88 cm in zeolite medium, it was 72,00 cm in
pumice medium. There was no significant
difference in the cutting diameters at the end of the
vegetation period, the differences between the
initial and final diameters, the diameter of the
shoots formed, and the root wet and dry weights

of the rooted cuttings. While the cutting diameters
at the end of the vegetation period were 12,94 mm
in zeolite medium, they were 10,56 mm in pumice
medium. Upon examining the diameter
measurement differences of the cuttings, the
diameter difference of 4,50 mm in zeolite medium
was 2,93 mm in pumice medium. The diameter of
the shoots from the cuttings was 8,06 mm in
zeolite medium and 6,27 mm in pumice medium.
The root wet weight was 34,23 g in zeolite and
41,95 g in pumice and the root dry weight was
18,16 g in zeolite and 18,80 g in pumice medium.
Results Regarding GF–677 and Maxma–14
Rootstocks
Since there was no rooting in GF–677 and
Maxma–14 rootstocks, no data were obtained and
no analysis was performed on these rootstocks.

Table 12. Rooting characteristics of Quince A rootstock in pumice and zeolite media as of February 19
(early spring)
Media
Zeolite
Pumice

Initial
diameter
(mm)
18,65 a (11,14) 6,58 a
3,89 b (2,22)
6,01 a
Root number
(%)

Final
diameter
(mm)
11,09 a
11,25 a

Diameter
difference
(mm)
4,51 a
5,24 a

Shoot
diameter
(mm)
6,60 a
11,25 a

Shoot
height
(cm)
81,28 a
87,50 a

Root wet
wt. (g)

Root dry
wt. (g)

69,56 a
39,17 a

24,80 a
16,76 a

Table 13. Rooting characteristics of Quince A rootstock in pumice and zeolite media as of March 10
(late spring)
Media
Zeolite
Pumice

Initial
diameter
(mm)
52,03 a (61,12) 8,44 a
15,77 b (7,82)
8,42 a
Root number
(%)

Final
diameter
(mm)
12,94 a
10,56 a

Diameter
difference
(mm)
4,50 a
2,93 a

DISCUSSION AND CONCLUSION
It is of great importance for the arboriculture
sector to develop or contribute to the development
of the methods used for the rapid production and
propagation of rootstocks, which are very
important for fruit growing (6, 7, 8). In this study,
the rooting rates, initial diameter, final diameter,
diameter difference, shoot diameter, shoot height,
root wet weight and root dry weight values of nine
different rootstocks were examined in two
different periods in zeolite and pumice media and
the data obtained were evaluated. In this context,
while Pixy rootstock, which is known to have a
high rooting ability (1), reached the highest
percentage of rooting rate with 87,7% in zeolite
medium in the 2006 late spring period, it was also

Shoot
diameter
(mm)
8,06 a
6,27 a

Shoot
height
(cm)
110,88 a
72,00 b

Root wet
wt. (g)

Root dry
wt. (g)

34,23 a
41,95 a

18,16 a
18,80 a

found to be significant in terms of the shoot height
development. The fact that Pixy rootstock displays
a high rooting rate and sapling performance in
zeolite medium is positive and significant in
demonstrating the ability of production with
cuttings, one of the open field and conventional
production techniques in sapling growing. While
Myrobolan 29–C, another plum clonal rootstock,
rooted at the rate of 30% in zeolite medium, the
rooting of it was realized at 17,78% in pumice
medium. In the case that this rooting success,
which is yet far from being satisfactory and
economical, is increased (when the rooting of
young shoots as green cuttings in May–June is
evaluated), it will be likely that the production of
this largely imported rootstock will be performed
in Turkey. In Quince A rootstock, of which
109
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cuttings belong to an easily rootable quince type,
that has the characteristics of the most widely used
clonal rootstock (5, 8, 12), very good results were
obtained in terms of the high rooting and sapling
development by early planting in zeolite medium.
M9, MM106, and MM111 rootstocks, which are
among the widely used apple clonal rootstocks in
the world and in our country, are usually
propagated in the stool bed system and presented
to the arboriculture sector (Camia and Widmann,
1982, 16). In order to be produced in this way,
firstly, a stool bed breeding plant is required.
However, the cutting planting to be carried out in
the field conditions will provide less expensive
and easier production. However, it is important
that the cuttings planted should be satisfactorily
rooted so that such a production can become
widespread. In this study, the rooting
performances of the cuttings of MM106 apple
clonal rootstock, 35,54% of which could root in
zeolite medium and 17,8% in pumice medium,
were not found to be sufficient. For the
propagation with cuttings to be economical, it is
expected that the rooting efficiencies are above
70%. Similarly, the rooting rates, which could be
considered to be at the insufficient level, were
realized in M9 rootstock and M9 rootstocks could
root at 15,54% in zeolite medium and 6,70% in
pumice medium. The cutting rooting rates in
MM111 rootstock were 27,99% in zeolite medium
and only 8,21% in pumice medium. The results
obtained from the study reveal that the production
with cuttings in apple clonal rootstocks is not at
the level that can be an alternative to the
production with the stool–bed system. However, it
is possible to increase the rooting efficiencies in
apple clonal rootstocks with a combination of
different planting times (planting in December–
January) and different applications (pre–
callusation in the sand and the use of growth
regulator in different doses). While no rooting and
vitality were observed in both years in Maxma–14
rootstock, GF677 rootstock did not root in the
2006 late spring planting, but 3,3% rooting was
ensured in the 2007 early spring planting. A
similar case is in question for sl64 p. mahalep
clonal rootstock and it is not recommended to
produce these rootstocks with cuttings in pumice
and zeolite media during these periods. Upon
examining the anatomical course of the rooting in
the cuttings, it was determined that the callus
tissue was formed in the cuttings of Pixy,
Myrobolan 29–C, SL 64, GF–677, Maxma–14,
M9, MM106, MM111 and Quince A clonal
110

rootstocks, which were removed 3 weeks after the
planting and that lenticels became evident in the
parts remaining in the medium. This development
is consistent with the findings of researchers in
many plant species (16; Cangi et al., 2000;
Yildirim and Çelik, 2003). The first critical
development in cutting rooting is the formation of
the callus tissue at the wound site (base of the
cutting). The callus tissue is very important
because it is a barrier preventing rotting that may
occur from the cutting base and it is a development
that will provide the passage of water from the
medium to the cutting within the period until
rooting. Researchers have noted that cuttings that
cannot form sufficient callus in the basal part rot
in a short period of time (13, 14). Concerning these
results obtained, the cutting plantings of Pixy and
Quince A clonal rootstocks, especially in zeolite
medium in March, will realise the rooting
efficiencies at high levels. Green cutting
applications should be tried in May–June with the
use of annual fresh shoots in Myrobolan 29–C
plum clonal rootstock. It is possible that more
successful results will be obtained from this
production to be realized under fogging. The
planting time of the cuttings in SL64, Maxma–14
and GF–677 rootstocks and M9, MM106 and
MM111 apple clonal rootstocks should be
considered close to December and January. The
cuttings to be planted in this period should be pre–
callused in the sand 4–5 weeks before this. Thus,
when the cuttings are transferred to the ground, it
may be possible to prevent the rotting of the
cutting base during the period until rooting is
realized.
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ABSTRACT
In the treatment; Cresthaven peach, Iğdır apricot, Margaret pear and Black Bursa fig varieties grafted on seedling
rootstock were used. In thesis study; the following applications were made 0.5 cm above the node in one year old
15 shoots which were taken from a tree (each tree is one replication); A) parallel scrapes 2 for each side on the
bark to the wood, B) 5 mm. bark compression and 2 parallel scrapes, C) 2 notches to the xylem, D) darkening by
wrapping with 1 cm black band on cutting base, E) shaking on the shaker 5 hours long. When the results of the
treatment were examined, phenologically; it was seen that the least bud swell and bud burst was in Cresthaven
and Iğdır varieties; while the most bud swell and bud burst were respectively in B, E, C, A and D applications in
Margaret variety and respectively in E, C, D, B and A applications in Black Bursa variety. Considering the
viability rate of cuttings, it was identified that in each different applications on Cresthaven, Iğdır, Margaret and
Black Bursa varieties, the viability rate of the cuttings was different due to different applications. When the
number of cutting with callus was observed among the cuttings whose rooting happened in 3 different lifting
period from rooting unit, the cutting was seen which developed callus with different rate, changing according to
applications due to lifting periods. When the number and rate of the rooted cutting was observed, the rooted
cutting was seen in C, D and E applications in Cresthaven variety while the rooted cutting was not seen in any
application of Iğdır variety due to the liftings. In Margaret variety, the most rooted cutting was respectively on
the applications of D as the first, E as the second and A, B and C as the third. In Black Bursa variety, it was
identified that all of the cuttings lifted from A, B, C, D and E applications were rooted at the same level.
Keywords: Shoot, application, cutting, callus, rooting

INTRODUCTION
Rooting capability varies according to tree
species, and clonal differences are observed
within the same species. This situation may arise
from genetic characteristics as well as from the
characteristics of different growing environments
(3).
(5) Stated that 3 conditions are important to be
able to ensure rooting in propagation with
cutting. These are; 1. Source of cutting and its
endogenous state, 2. Practices between the
preparation and planting of cutting, 3.
Environmental conditions during the rooting
period.
(14, 15) and (6), William carried out rooting
studies by taking cutting in pear species during
the different periods of the year. As a result of the
study, they found rooting by 63–93% and 62–
63% in William's softwood cuttings and in the
hardwood cuttings, respectively.
The easy and short–term propagation of fig is
performed by the method of propagation with
cutting (10; 9). In a study in which the effect of
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cutting time, IBA applications and rooting media
in fig cuttings on rooting was investigated,
rooting was obtained at ratios ranging between
0% and 90% (9).
(13) Investigated the effect of different
rooting media in hardwood cuttings of Bursa
Siyahı variety of fig on rooting. As a result of the
study, the highest rooting ratio was obtained in
the sand media (71%). This was followed by peat
(31%), perlite (27%) and soil (25%),
respectively. In a study carried out by Antunes et
al. (1996), they examined the effect of different
stratification times, IBA concentrations and
rooting media on rooting in fig cuttings and
observed that the best root and shoot
development in the cuttings planted in the sand:
soil mixture at the ratio of 1:1 for which 1000
ppm IBA was applied and stratification was not
performed.
In particular, some conditions such as rooting
media, water, temperature and light should be at
the optimum level for the renewal capability of
the cutting to be at the maximum level by
protecting its viability during rooting in
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propagation with semi–hardwood and softwood
cuttings (usually in species and varieties that are
rooted difficultly). Daytime temperatures and
night temperatures should be 21–27℃ and 15℃,
respectively for the realization of rooting. It has
been indicated that a high temperature (30℃) is
suitable for the start of the root primordium in
cutting and that a lower temperature (25℃) is
suitable for the root growth (5).
According to (5), the rooting medium has the
duties such as keeping the cutting fixed during
rooting, providing the necessary moisture for the
cutting and allowing the ventilation of the cutting
ground. Mixtures in different ratios such as peat
moss, sand, vermiculite and perlite can be used as
the rooting media. Perlite is a good rooting
medium and is mostly preferred because it is easy
and cheap to supply.
Adventitious root development is an
important factor in plant propagation with
cutting. To be able to perform propagation with
cutting quickly and successfully depends on the
variety and species of the plant to be propagated,
the wood structure and the adventitious root
formation capability. Although adventitious roots
can directly grow up in the plant under natural
conditions, they can also grow up as a result of
any injury or damage. Adventitious roots can
grow up in the nodes and internodes of the stems,
on the leaves and in underground stems. While
most of the roots are endogenous, it is also
possible to see those that develop exogenously
(1).
Rooting may start in different tissues of the
stems in various plants. The root formation can
start from the rind, cambium, callus tissue,
primer phloem and medullary rays. In a study
carried out, it was reported that meristematic
activity in the root formation began around the
primer phloem and that the root went out by the
disintegration of cortical and epidermal tissues at
the end of development along with the addition
of two or three eye rays in the activity (4). In the
poplar, the root initiation occurs in the primer
phloem region. The meristematic activity that
starts in this region also affects the medullary
rays, and the medullary rays are also involved in
the root formation (16).
One–year–old shoots to be prepared as cutting
in olives consist of three parts as a base, middle
and end cutting, and the middle parts are
generally recommended to be prepared as cutting
(2).

Although the production of quince with
generative methods is easy, vegetative production
is necessary so that varieties can maintain their
own characteristics (12). It has been known for a
long time that the plants propagated by
generative production methods do not have the
same characteristics as the main plant and they
usually lie late fruit (11). Individuals obtained by
the asexual propagation methods exactly show
the characteristic of the main plant as long as
there is not any change like mutation. Although
the propagation of quinces with hardwood
cuttings, semi–hardwood cuttings and softwood
cuttings is possible, propagation with hardwood
cuttings is a simpler method than the other
methods (17).
(13) Examined the root development, callus
formation and differentiation in the cuttings of
Bursa Siyahı variety of fig. The root primordium
formation was encountered 40 days after the
planting of cuttings in the rooting media. It was
reported that the primordium was formed near the
cambium and passed through the cortex by
developing in the phloem. It was stated that there
was not any obstacle to the development of
primordium and sclerenchymatic cells had no
inhibitory effect on the root formation in fig.
(8) Examined the hazelnut hardwood cuttings
and indicated that the callus tissue began to form
10 days after planting in cuttings and the callus
tissue was largely originated from the cambium.
However, they found that parenchymatic cells
were also involved in it from time to time. They
reported that adventitious root formation started
97 days after the planting of cuttings.
In a study carried out in the production area of
Eğirdir Horticultural Research Institute between
1991–1994, semi–hardwood and hardwood
cuttings taken from one–year–old shoots of Early
Red, Dixired, Cardinal, J.H. Hale, Monreo,
Shipper's Late Red, Cherokee and Independence
varieties of peach and nectarine were used. After
the cuttings were treated with 1000, 2000 and
4000 ppm IBA, they were planted in "soil +
pumice + sand" and "soil + perlite" media during
April, September, October, November and
December periods. The results obtained from the
study were summarized as follows: 1. The
highest rooting occurred in October, November
and December. 2. The best rooting levels in each
treatment were in Monreo (55.00%), Cherokee
(41.25%) and J.H. Hale (40.00%). Independence
variety was rooted in December 1992 by 60.0%,
and same success ratio could not be achieved in
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other years. 3. Concentrations of 2000 and 4000
ppm of IBA, which was used with the aim of
encouraging rooting, were found to be more
effective. 4. As the rooting media, "soil + perlite"
was found to be more appropriate than "soil +
pumice + sand" media in terms of both callusing
and rooting. 5. No linear relationship was found
between endogenous hormones and rooting. The
fact that this relationship could not be revealed
was seen natural since the amounts of
endogenous hormones could not be determined
qualitatively. 6. The plantings in November were
observed to have satisfactory results after 2000 or
4000 ppm IBA treatment in the field conditions
in the media, the structure of which was
improved with perlite (7).

The number of cuttings with the callus and the
number of rooted cuttings that were determined
after all these applications had been presented
with separate tables and interpreted.

MATERIAL AND METHOD
Materiel
Species and Varieties Included in the Study
Çöğür/Iğdır variety of apricot, Çöğür/
Cresthaven variety of peach, Çöğür/Margaritte
variety of pear and Bursa Siyahı variety of fig
were used in the study.
Method
15 cuttings with 15–20 cm length were taken
from all trees that were selected with 3
replications in a way that there would be 1 tree in
each repetition, from among the varieties
included in the study at the beginning of
February 2015. The following applications were
made above 0.5 cm of the first node in 15 pieces
of the one–year–old shoot in 3 trees (1 repetition
in each tree).
A) Two opposing parallel scratches going
down up to the wood only in the rind
B) Rind compression with 5 mm diameter and
immediately two opposing parallel scratches
C) 2 opposing notches going down up to the
woody tissue
D) Darkening by rolling with 1 cm wide black
tape on the cutting ground.
In the middle of February, 15 pieces of one–
year–old shoot from all 3 trees (1 repetition in
each tree) were cut from the tree without
performing any application and E) shaking
application was performed in the shaker for 5
hours. In the shaker, the cuttings were placed in
empty glasses and shaken.
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Figure 1. Various applications in the cuttings
(Orig.)

RESLUTS
After various applications, in the cuttings that
were planted to be rooted, the callus and rooting
values observed on the 44. day after planting
(final uprooting time) were observed as
following.
Number of Cuttings with The Callus
(Number/Cutting)
3 scale values ranging between 1/4 and 1 were
used to determine the level of callusing in the
cuttings, and accordingly scoring was made. The
values determined are presented in Table 2 and
the related pictures are presented in Figure 2.
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Number of Rooted Steel (Piece) and Rooting
Percentages (%)
The number of rooted cuttings was
determined by taking into account the rooted
cuttings among the cuttings that were uprooted.
The rooting percentage was calculated by
observing the cuttings that were uprooted during
the final uprootings performed 44 days after
planting. The number of rooted cuttings during
the final uprooting time in the cuttings are
collectively presented in table 3, and the pictures
of the rooted cuttings are presented in Figure 3.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
3
–
–
9
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
3
–
–
–
–
–
–

Whole

Number of
Final
Applications the cuttings
uprooting
uprooted
A
39
B
39
Cresthaven
C
39
D
39
E
39
A
39
B
39
Iğdir
C
39
D
39
E
39
A
39
B
39
Margaritte
C
39
D
37
E
36
A
32
B
24
Bursa
C
15
Siyahi
D
27
E
22

¼
callus
½
callus

Table 2. Number of cuttings with the callus
(piece/cutting) during the final uprooting
time

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
3
1
3
–
–
–
–
–

In the final uprootings performed 44 days
after planting in the cuttings, while no rooted
cutting was encountered in Cresthaven and Iğdır
cuttings, rooting occurred in Margaritte and
Bursa Siyahı cuttings. Although root formation
was difficult in Margaritte cuttings, rooting
occurred in applications A and D. In Bursa Siyahı
cuttings, 100% rooting success was achieved due
to the ease of root formation. In general, the
rooting of the cuttings taken from Bursa Siyahı
variety was easy, the rooting of the cuttings taken
from the other varieties and species was either
difficult or never occurred. However, rooting
occurred in the cuttings that were difficult to be
rooted even if just a bit thanks to different
applications performed on the species and
varieties.
Table 3. The number of rooted cuttings during the
final uprooting time (piece) and their
percentages (%)
Number of Number Percentage
Final
Applica
the cuttings of rooted of rooted
uprooting tions
uprooted cuttings cuttings (%)
A
39
–
–
B
39
–
–
Cresthaven
C
39
–
–
D
39
–
–
E
39
–
–
A
39
–
–
B
39
–
–
Iğdir
C
39
–
–
D
39
–
–
E
39
–
–
A
39
1
2,56
B
39
–
–
Margaritte
C
39
–
–
D
37
2
5,40
E
36
–
–
A
32
32
100
B
24
24
100
Bursa
C
15
15
100
Siyahi
D
27
27
100
E
22
22
100

DISCUSSIONS

Figure 2. Examples of cuttings formed with the
callus at different ratios

When the results of this study are evaluated, it
is understood that different applications
performed on the shoots had different effects on
the basis of species and varieties and they were
not very effective in general. Useful results can
be presented with the likelihood that such
applications performed on trees while being
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connected to the main plant would be more
effective, and the testing of different
doses/combinations
of
growth regulatory
applications and application times in the studies
to be carried out later.

Bursa Siyahı cuttings. Although root formation
was difficult in Margaritte cuttings, rooting
occurred in applications A and D. In Bursa Siyahı
cuttings, 100% rooting success was achieved due
to the ease of root formation. In general, the
rooting of the cuttings taken from Bursa Siyahı
variety was easy, the rooting of the cuttings taken
from the other varieties and species was either
difficult or never occurred. However, rooting
occurred in the cuttings that were difficult to be
rooted even if just a bit thanks to different
applications performed on the species and
varieties. When the results of this study are
evaluated, it is understood that different
applications performed on shoots had different
effects on the basis of species and varieties and
they were not very effective in general. Useful
results can be presented with the likelihood that
such applications performed on trees while being
connected to the main plant would be more
effective, and the testing of different
doses/combinations
of
growth regulatory
applications and application times in the studies
to be carried out later.
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ÖZET
Bu çalışma, 2012–2015 yılları arasında Diyarbakır yöresinde doğal olarak yetişen badem popülasyonu
içerisinde; özellikle geç çiçeklenen, verimlilik ve meyve kalite özellikleri bakımından üstün genotiplerin
belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, yörenin doğal badem popülasyonu detaylı b ir şekilde
araştırılmış ve belirlenen 300 genotip morfolojik, fenolojik ve pomolojik özellikler yönünden değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda, tartılı derecelendirme yöntemine göre 13 ümitvar genotip seçilmiştir. Seçilen genotiplerin
kabuklu meyve ağırlıkları, 4.24 (DIY–265)–6.62 (DIY–239) g; iç meyve ağırlıkları 0.99 (DIY–53)–1.19 (DIY–
239) g; iç oranları %15.78 (DIY–53)–%24.24 (DIY–225); kabuk kalınlıkları 3.10 (DIY–286)–4.69 (DIY–214)
mm; sağlam iç oranı ise %88–100 arasında tespit edilmiştir. Ağaç şekli bakımından 4 genotipin dik, 4 genotipin
dik–yayvan ve 5 genotipin yayvan olduğu belirlenmiştir. Seçilen 13 genotip 2014 yılında GF–677 klon anacına
aşılanarak çoğaltılmıştır. Ümitvar genotipler 2015 yılında Ferragnes ve Ferraduel çeş itleri ile birlikte aynı
koleksiyon bahçesine dikilmişlerdir. Seçilen genotipler ile ilgili daha ayrıntılı çalışmalar devam edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Badem, seleksiyon, genotip, meyve özellikleri, Diyarbakır
THE SELECTION IN NATURALLY SELF–GROWN ALMONDS POPULATION (Prunus amygdalus
L.) IN DİYARBAKIR REGION
ABSTRACT
This study was carried out to determine superior genotypes especially with regard to late flowering, yield and
fruit quality characteristics in naturally self–grown almond population in Diyarbakır region between 2012 and
2015. For this purpose, the natural almond population of the region was investigated in detail and the determined
300 genotypes was evaluated for morphological, phenological and pomological characteristics. 13 promising
genotypes were selected according to the weighted ranked method at the end of the study. The fruit weight with
shell, kernel weight, kernel ratio, shell thickness and healthy kernel ratio of promising genotypes were ranged
from 4.24 (DIY–265)–6.62 (DIY–239) g; 0.99 (DIY–53)–1.19 (DIY–239) g; %15.78 (DIY–53)–24.24 (DIY–
225); 3.10 (DIY–286)–4.69 (DIY–214) mm; %88–100, respectively. It was determined that tree habit was
upright in four genotypes, upright–spread in four genotypes and spread in five genotypes. The selected 13
genotypes were multiplied by grafting GF–677 clone in 2014. The promising genotypes were planted in the same
collection garden with Ferragnes and Ferraduel varieties in 2015. Further investigations on selected genotypes
have been going on.
Keywords: Almond, selection, genotype, fruit characteristics , Diyarbakır
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GİRİŞ
Dünya üzerinde yetiştiriciliği yapılan en eski
meyve türlerinden biri olan badem, geniş bir
yayılım alanı göstermektedir. Yaklaşık dört bin
yıl önce ilk badem kültürü İran, Türkiye, Suriye
ve Filistin’de başlamış ve buralardan Yunanistan,
Kuzey Afrika ve İtalya’ya, ilk kolonistler
tarafından da Kuzey Amerika’ya götürülmüştür
(25).
Badem yetiştiriciliğinin dünya kabuklu meyve
üretimi içerisinde önemli bir yeri vardır. 2016 yılı
verilerine göre dünyada yaklaşık 1.87 milyon
hektar alanda, 3.2 milyon ton badem üretimi
yapılmıştır. İspanya dünya badem üretim
alanlarının %29’una sahip olmasına rağmen
%20’lik paya sahip olan ABD dünya badem
üretiminin
%62’sini
tek
başına
gerçekleştirmektedir. Türkiye badem üretici
ülkeler arasında üretim alanı bakımından 9.
üretim miktarı bakımından 6. sırada yer
almaktadır (2).
Türkiye, dünyada yetişen birçok meyve
türünde olduğu gibi bademin de ana vatanı
konumundadır. Akdeniz iklim kuşağında yer alan
Türkiye’nin hemen her tarafında badem
yetiştirilmesine rağmen badem üretimimizde
kendine yeterlilik %83 düzeyindedir. 2016 yılı
verilerine göre 85 bin ton üretim, 100 bin ton
tüketim gerçekleşmiş olup; 19 bin ton ihracata
karşın 36 bin ton ithalat gerçekleşmiştir. Kişi başı
badem tüketimi sadece 1.2 kg’dır. Güneydoğu
Anadolu Bölgesi, sahip olduğu uygun iklim
koşulları nedeniyle badem üretimi için çok
önemli bir bölgedir. GAP Bölgesi, Türkiye
badem üretimin %20’sine, ağaç varlığının
%29’una, üretim alanının ise %20’sine sahiptir.
Diyarbakır İli, GAP badem üretimin %17’sine,
ağaç varlığının %12’sine, üretim alanının
%7’sine sahip olan önemli bir badem üretim
alanıdır (3).
Bitki
ıslahında
mevcut
bitkisel gen
kaynaklarının değerlendirilmesi ve korunmasının
büyük önem taşıdığı daha önce yapılan
çalışmalarla ortaya konulmuştur. Ülkemizin
badem varlığını daha çok tohumdan yetişmiş
ağaçların oluşturduğu ve bu popülasyonun çok
geniş varyasyona sahip olduğu düşünüldüğünde,
gen kaynaklarının toplanması, tanımlanması,
koruma altına alınması ve ekonomik yarara
dönüştürülmesi son derece önemli bir faaliyet
olarak ortaya çıkmaktadır.
Diyarbakır yöresi ikliminin badem için
uygunluğu ve yerel üretimin halen tohumdan

yetiştirilen aşısız ağaçlara dayalı olması
nedeniyle, geniş bir genetik çeşitliliğe sahiptir.
Bu noktadan hareketle 2012 ile 2015 yılları
arasında Diyarbakır yöresinde seleksiyon
çalışmasının birinci aşaması yürütülmüştür.
Yürütülen bu çalışma ile yörede doğal olarak
yayılmış badem popülasyonu içerisinde; özellikle
geç çiçeklenen, verimlilik ve meyve kalite
özellikleri
bakımından
üstün
genotiplerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın ana
hedefi ise bölge ekolojisine uyum sağlamış olan
seçilen genotiplere çeşit vasfı kazandırılmasıdır.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Bu çalışmanın materyalini Diyarbakır ili,
ilçeleri ve köylerinde tohumdan yetişmiş olan
badem ağaçları içerisinden seleksiyon kriterleri
doğrultusunda seçilen ağaçlar ve bu ağaçlardan
alınan meyveler oluşturmuştur. Diyarbakır ilinde
badem popülasyonunun yoğun olduğu bölgeler
taranmıştır. Yapılan incelemeler ve yetiştiricilerin
bilgilendirmeleri doğrultusunda 300 adet genotip
incelemeye alınmıştır.
Metot
Araştırmanın ilk yılında (2012), yörede badem
yetiştirilen alanlar önceden belirlenerek, bu
yörelere düzenli olarak arazi çıkışları yapılmıştır.
Nokta
seleksiyonu
şeklinde
popülasyonu
oluşturan çöğür badem ağaçları tek tek
incelenmiş, ıslah amaçlarına yönelik olarak
seçilen 300 adet badem genotipinde morfolojik,
fenolojik ve pomolojik özellikler belirlenmiştir.
Morfolojik özellikler yönünden ağacın yaşı, taç
yüksekliği ve genişliği, ağacın habitüsü, ağacın
gövde çapı, verimlilik; fenolojik özellikler
yönünden tomurcuk patlaması, ilk çiçeklenme,
tam çiçeklenme, çiçeklenme sonu verileri;
pomolojik özellikler yönünden ise kabuklu
meyve ağırlığı, iç ağırlık, iç oranı, iç şekli, iç
büyüklüğü, iç tadı, içte tüylülük, içte büzüşme,
sağlam iç oranı, çift ve ikiz iç oranı, kabuk
kalınlığı, kabuk sertliği, kabuk rengi, iç rengi,
kavlama durumu, kabuğun sütur açıklığı, kabuklu
meyvede ve içte en, boy, kalınlık vb. çok değişik
özellikler araştırılmıştır (5, 6, 7, 10, 13, 14, 17,
19, 20, 22, 26, 27, 30). İncelenen badem
genotiplerinde ağaç başına verim değerleri ağaç
sahibinin beyanı doğrultusunda belirlenmiştir.
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Araştırma kapsamında seçilen 300 adet badem
ağacından hasat zamanı her ağaçtan 20 adet
meyve örneği alınmıştır. Alınan meyve örnekleri
hemen
laboratuvara
getirilerek
yeşil
kabuklarından
ayrılmıştır.
Kurutulan
bu
meyvelerde fiziksel analizler yapılmıştır. Yapılan
fiziksel analizlere göre 114 adet genotip yeniden
değerlendirmek
için
seçilmiştir.
Seçilen
genotiplerde fenolojik ve pomolojik analizlere 2
yıl boyunca devam edilmiştir.
Ümitvar
genotiplerin
belirlenebilmesinde
tartılı derecelendirme yöntemi esas alınmıştır (4,
7, 20, 30). Tartılı derecelendirme yönteminde
esas alınan kriterler ve kriterlerin değer puanları
ile hem çiçeklenme hem de kalite durumuna göre
verilen nisbi puanları Çizelge 1’de sunulmuştur.
İncelenen bütün genotiplerin hem çiçeklenme
hem de kalite durumuna göre ayrı ayrı tartılı
derecelendirme puanları hesaplanmıştır. Buna
göre en yüksek puan alan 13 genotip ümitvar
olarak seçilmiştir.
Çizelge 1. Tartılı derecelendirme yönteminde
esas alınan kriterler ve nisbi puanlar
Table 1. Criterias and relative scores based on
the weighted ranked method
Tartılı derecelendirmede esas
Katkı payları (%)
alınan kriterler
Contribution rate
The criterias based on the
Çiçeklenme Kalite
weighted ranked method
Blooming Quality
Çiçeklenme durumu (1–3–5–7–9)
30
10
Time of beginning of flowering
Ağaç şekli (1–2–3–4–5)
3
3
Tree habit
Verim durumu (3–5–7)
5
20
Yield
Kabuklu meyve iriliği (3–5–7–9)
8
10
Nut size
Kabuğun sütur açıklığı (0–5–9)
3
6
The suture opening of shell
Kabuğun sertliği (1–3–5–7–9)
20
12
Shell hardness
İç bademin rengi (1–3–5–7–9)
3
7
Kernel color
İç badem kabuğunun düzgünlüğü
2
4
Kernel rugosity (1–5–7)
İç bademin tüylülüğü (3–5–7–9)
7
10
Kernel pubescence
İç badem tadı (3–5–7)
11
15
Kernel taste
Çift iç oranı (1–5–7)
7
2
Double kernel ratio
Sağlam iç oranı (%)
1
1
Healty kernel ratio
Toplam / Total
100
100
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BULGULAR VE TARTIŞMA
2012 Yılı Bulguları
Çalışmanın ilk yılında yapılan incelemeler
sonucunda seleksiyon kriterlerine göre seçilen
300 adet genotipin ağaç özellikleri belirlenmiştir.
Ayrıca
genotiplerin
bulunduğu
mevkii,
koordinatları ve rakımı kaydedilmiştir. Ağaçlar
numaralandırılarak sprey boyayla işaretlenmiştir.
Tespit edilen ağaçların 81 adedi Çüngüş, 31
adedi Çermik, 51 adedi Eğil, 27 adedi Ergani, 15
adedi Dicle, 4 adedi Kocaköy, 11 adedi Hani, 20
adedi Lice, 21 adedi Kulp, 31 adedi Hazro, 8
adedi Silvan İlçesi sınırları içerisinde yer almıştır.
Genotiplerin rakımları 702 metre ile 1218 metre
arasında değişmiştir. Ağaç başına tahmini verim
69 genotipte düşük, 124 genotipte orta, 107
genotipte yüksek olarak tespit edilmiştir.
Genotiplerin tahmini ağaç yaşı ise 4 ile 70 yıl
arasında değişmiştir. Seçilen 300 genotipin
kabuklu meyve ağırlığı 1.51–6.81 g arasında
ortalama 3.88 g, iç badem ağırlığı 0.30–1.16 g
arasında ortalama 0.74 g, iç oranı %12.33–30.88
arasında ortalama %19.94 ve çift iç oranı %0.00–
85.00 arasında olarak belirlenmiştir. iç ağırlığı 1
g ve üzerinde olanlar ile iç ağırlığı 0.70 g ve
üzeri, iç randımanı %19 ve üzeri, sağlam iç oranı
%70 ve üzeri olan toplam 114 adet genotip 2013
yılında
yeniden
değerlendirilmek
üzere
seçilmiştir.
2013 Yılı Bulguları
2013 yılı ilkbahar çiçeklenme döneminde
seçilen 114 adet genotipin fenolojik gözlemleri
alınmıştır. Genotiplerde tam çiçeklenme 13–25
Mart
tarihleri
arasında
gerçekleşmiştir.
Genotiplerin çiçeklenme tarihleri arasında 12
günlük fark belirlenmiştir. Seçilen genotiplerin
hasatları 20–26 Ağustos tarihleri arasında
gerçekleşmiştir. Genotiplerin kabuklu meyve
ağırlığı 2.21–7.37 g arasında ortalama 4.03 g, iç
badem ağırlığı 0.38–1.23 g arasında ortalama
0.83 g, iç oranı %14.78–26.56 arasında ortalama
%21.02 ve çift iç oranı %0.00–50.00 arasında
ortalama %8 olarak belirlenmiştir.
2014 Yılı Bulguları
Çalışmadan elde edilen verilere göre
incelenen genotiplerin hem çiçeklenme hem de
kalite durumuna göre ayrı ayrı tartılı
derecelendirme
puanları
hesaplanmıştır.
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Hesaplamalarda fenolojik gözlemlerle birlikte
114 genotipe ait 2 yıllık fiziksel analiz
sonuçlarının ortalamaları kullanılmıştır. Seçilen
genotiplerin çiçeklenme durumuna göre tartılı
derecelendirme puanları 366 (DIY–106) ile 684
(DIY–154) değerleri arasında, kalite durumuna
göre tartılı derecelendirme puanları ise 410
(DIY–106) ile 775 (DIY–272) değerleri arasında
değişmiştir. Buna göre hem çiçeklenme hem de
kalite durumuna göre tartılı derecelendirme
puanları bakımından en yüksek puan alan ilk 15
genotip arasından her iki grupta yer alan 13 adet
genotip ümitvar olarak seçilmiştir. 13 genotipe ait
puanlar Çizelge 2’de sunulmuştur. 2014 yılında
ümitvar olarak seçilen 13 adet genotipten aşı
kalemleri alınarak GF 677 klon anacına aşılaması
yaptırılmıştır.
2015 Yılı Çalışmaları
2015 yılı ilkbahar döneminde 13 adet ümitvar
genotiple birlikte kontrol grubu olarak kullanılan
Ferragnes ve Ferraduel çeşitlerine ait aşılanmış
fidanlardan bahçe tesis edilmiştir. Deneme
tesadüf blokları deneme desenine göre 3
tekerrürlü; her parselde 3 ağaç olacak şekilde 5×5
m dikim mesafesinde tesis edilmiştir. Sulu
koşullarda kurulan deneme bahçesi damla sulama
sistemi ile sulanmaktır. Seçilen genotiplerin eşit
koşullarda karşılaştırmalı olarak ileri düzeyde
incelenmesine devam edilmektedir.
Ümitvar Genotiplere Ait Fenolojik Özellikler
Ümitvar genotiplerin 2013 ve 2014 yılına ait
çiçeklenme tarihleri Çizelge 3’de sunulmuştur.
2014 yılında Mart ayının daha sıcak geçmesinden
dolayı tam çiçeklenme dönemi 2013 yılına göre
ortalama 10–15 gün daha erken olmuştur. Seçilen
genotiplerde 2014 yılında tomurcuk patlaması 26
Şubat–7 Mart tarihleri arasında değişirken,
çiçeklenme sonu 13–23 Mart tarihler arasında
gerçekleşmiştir. Özellikle 2014 yılında genotipler
arasında çiçeklenme dönemleri bakımından 10
günlük bir farklılık gözlenmiştir. Bademde
çiçeklenme dönemlerindeki farklılıklar genetik
yapıdan
kaynaklanabildiği
gibi
yetişme
alanındaki ekolojik ve rakım farklılığından da
kaynaklanabilmektedir (12, 14, 18, 23, 28, 30).
Ayrıca bademin çiçeklenme dönemi bakımından
meyve türleri içerisinde en erkenci tür olması ve
ilkbahar geç donlarının erkenci çeşitlerde çok
büyük zarara yol açması nedeniyle geç çiçek açan

çeşitlerin
geliştirilmesi en
önemli ıslah
amaçlarından birisidir (11, 16, 17, 25, 27, 29).
Çizelge
2.
Ümitvar
genotiplerin
tartılı
derecelendirme puanları
Table 2. Weighted ranked scores of promising
genotypes
Çiçeklenme durumu
Kalite durumu
Blooming status
Quality status
Genotip no
Puan
Genotip no
Puan
Genotype number Score Genotype number Score
DIY–53
671
DIY–53
719
DIY–154
684
DIY–154
664
DIY–214
662
DIY–214
676
DIY–223
633
DIY–223
687
DIY–225
650
DIY–225
690
DIY–233
648
DIY–233
686
DIY–239
639
DIY–239
674
DIY–263
668
DIY–263
702
DIY–265
658
DIY–265
698
DIY–272
661
DIY–272
775
DIY–275
672
DIY–275
712
DIY–278
651
DIY–278
681
DIY–286
656
DIY–286
674

Bu kapsamda Isparta yöresinde özellikle geç
çiçeklenen genotiplerinin belirlenmesi amacıyla
yürütülen çalışmada seçilen 14 ümitvar genotipin
2005 yılında tam çiçeklenmeleri 29 Mart–20
Nisan, 2006 yılında da 24 Mart–14 Nisan
tarihleri arasında gerçekleştiği; her iki yılda da en
geç çiçeklenmenin ISP 298 nolu genotipte olduğu
kaydedilmiştir (30). Nitekim Kahramanmaraş,
merkez ilçe ve köylerinde yapılan bir çalışmada
seçilen 15 genotipte çiçeklenmenin Şubat ayının
son haftası ile Mart ayının son haftası arasında
gerçekleştiği bildirilmiştir (8). Midyat ve Savur
(Mardin) yörelerinde yürütülen başka bir
çalışmada seçilen genotiplerde tam çiçeklenme
2013 yılında 22–25 Mart tarihleri arasında, 2014
yılında ise 13–16 Mart tarihleri arasında değiştiği
saptanmıştır (24). Bu çalışma ile elde edilen
fenolojik veriler ülkemizin diğer bölgelerinde
elde edilen verilerle karşılaştırıldığında bazı
çalışmalara göre benzerlik gösterse de;
çiçeklenme tarihleri bakımından benzerliklerin
veya
farklılıkların
sağlıklı
bir
şekilde
değerlendirilebilmesi
için
ümitvar
seçilen
genotiplerin standart çeşitlerle birlikte aynı
ekolojik
koşullarda
dikilerek
gözlenmesi
gerekmektedir. Nitekim bu çalışmada seçilen 13
genotip Ferragnes ve Ferraduel çeşitleriyle
birlikte aynı deneme bahçesine dikilerek ileri
düzeyde incelenmelerine devam edilmektedir.
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Çizelge 3. Ümitvar genotiplerin tçiçeklenme tarihleri
Table 3. Blooming dates of promising genotypes
Tam çiçeklenme
Çiçeklenme sonu
Hasat tarihi
Genotip no Tomurcuk patlaması İlk çiçeklenme tarihi
tarihi
tarihi
Genotype
Bud breaking
Date of first blooming
Harvest time
Date of full blooming Date of end blooming
number
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
DIY–53
10.03
02.03
16.03
07.03
23.03
13.03
28.03
18.03
20.08
DIY–154
11.03
27.02
19.03
04.03
25.03
10.03
01.04
14.03
21.08
DIY–214
06.03
07.03
11.03
13.03
19.03
19.03
24.03
23.03
21.08
DIY–223
06.03
02.03
11.03
08.03
19.03
14.04
24.03
19.03
23.08
DIY–225
06.03
01.03
11.03
06.03
19.03
12.03
24.03
17.03
23.08
DIY–233
06.03
02.03
11.03
08.03
19.03
14.03
24.03
19.03
23.08
DIY–239
06.03
01.03
11.03
06.03
19.03
12.03
24.03
17.03
23.08
DIY–263
04.03
01.03
09.03
06.03
15.03
12.03
21.03
17.03
26.08
DIY–265
04.03
27.02
09.03
04.03
15.03
10.03
21.03
15.03
26.08
DIY–272
04.03
03.03
09.03
09.03
15.03
15.03
21.03
20.03
26.08
DIY–275
02.03
26.02
07.03
03.03
13.03
09.03
19.03
13.03
26.08
DIY–278
04.03
03.03
09.03
09.03
15.03
15.03
21.03
20.03
26.08
DIY–286
04.03
26.02
09.03
03.03
15.03
09.03
21.03
13.03
26.08

Ümitvar Genotiplere Ait Ağaç ve Verim
Özellikleri
Seçilen 13 adet ümitvar genotipe ait koordinat
bilgileri ile bazı ağaç özelikleri Çizelge 4’de
ayrıntılı olarak verilmiştir. 13 genotipin
ağaçlarının
bulunduğu
yerlerin
denizden
yükseklikleri 853 metre (DIY–214) ile 1218
metre (DIY–53) arasında ölçülmüştür. Çizelgede
belirtildiği gibi ağaç boyları 5 metre (DIY–263)
ile 11 metre (DIY–53) arasında değişim
göstermiştir. Ümitvar genotipler arasında en
geniş gövde çapı 134.00 cm ile DIY–239 nolu
genotipte ölçülürken, en dar gövde çevresi 45.00
cm ile DIY–263 nolu genotipte belirlenmiştir.
Genotiplerde taç genişliği 200 cm (DIY–223) ile
550 cm (DIY–265, DIY–272, DIY–278) arasında
ölçülmüştür.
Seçilen genotiplerde ağaç başına tahmini
verim 2 genotipte orta, 11 genotipte ise yüksek
seviyelerde gözlenmiştir. Ümitvar genotiplerin
gerçek verimlilikleri standart çeşitlerle aynı
yetişme koşullarında karşılaştırılarak ortaya
konulacaktır. Seçilen genotiplerde tahmini ağaç
yaşı 18 ile 55 yıl arasında tespit edilmiştir.
Badem yetiştiriciliğinde özellikle mekanik
hasadın yapıldığı alanlarda hasadı zorlaştırdığı
için çok yayvan ve fazla dallanan ağaçlar tercih
edilmemektedir (7, 15, 18, 30). Bu çalışmada
ağaç şekli 5 genotipte yayvan, 4 genotipte dik–
yayvan, 4 genotipte ise dik olarak belirlenmiştir.
Nitekim
Isparta’da
yapılan
seleksiyon
çalışmasında seçilen genotiplerin ağaç şekli 6
genotipte dik–yayvan ve 8 genotipte yayvan
olarak belirlenmiştir (30).
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Ümitvar Genotiplere Ait Pomolojik Özellikler
Ümitvar 13 adet genotipe ait kabuklu meyve
özellikleri Çizelge 5’de, iç meyve özellikleri
Çizelge 6’da sunulmuştur. Genotiplerin iki yıllık
ortalama kabuklu meyve ağırlıkları en yüksek
6.62 g ile DIY–239 nolu genotipte, en düşük 4.24
g ile DIY–265 nolu genotipte ölçülürken
ortalama değer 5.35 g olarak hesaplanmıştır.
Genotiplerin iç badem ağırlığı ortalama 1.09 g
olarak belirlenmiştir. En düşük iç badem ağırlığı
0.99 g (DIY–53), en yüksek 1.19 g (DIY–239)
arasında değişmiştir. Seçilen genotiplerden
12’sinde iç ağırlığı 1 gramın üzerinde
bulunmuştur. Yine genotiplerin iç oranları
%15.78 (DIY–53) %24.24 (DIY–225) arasında,
ortalama %20.32 olarak hesaplanmıştır (Çizelge
5,6). Bu çalışmadan elde edilen veriler ülkemizde
yetiştirilen standart çeşitler ve seleksiyon
çalışmalarından
elde
edilen
sonuçlarla
karşılaştırıldığında, seçilen tiplerin üzerinde
önemle durulması gereken genotipler olduğu
görülmektedir. Bunun yanında genotiplerin
objektif olarak karşılaştırılması için aynı kültür
şartlarında
yetiştirilerek
değerlendirilmeleri
gerekmektedir. Nitekim Yalova koşullarında
yapılan bir adaptasyon çalışmasında Ferragnes
çeşidinde kabuklu meyve ağırlığı 4.18 g, iç
meyve ağırlığı 1.60 g; Ferrastar çeşidinde
kabuklu meyve ağırlığı 4.65 g, iç meyve ağırlığı
1.53 g; Tuona çeşidinde kabuklu meyve ağırlığı
3.55 g, iç meyve ağırlığı 1.45 g olarak
belirlenmiştir (1). Isparta yöresi badem
seleksiyonlarında seçilen genotiplerin kabuklu
meyve ağırlığı ve iç meyve ağırlığı değerleri
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3.51–5.43 g ve 0.99–1.27 g arasında, ortalama
4.64 g ve 0.99 g olarak saptanmıştır (30). Yine
Yenipazar, Bozdoğan ve Karacasu İlçelerinde
yürütülen bir seleksiyon çalışmasında seçilen
genotiplerin kabuklu meyve ağırlığı 2.44–7.57 g,
iç badem ağırlığı 0.67–1.56 g aralığında
belirlenirken yine aynı yöredeki Teksas çeşidinde
kabuklu meyve ağırlığı 2.60 g, iç badem ağırlığı
1.17 g; Ferragnes çeşidinde kabuklu meyve
ağırlığı 3.43 g iç badem ağırlığı 1.12 g olarak
kaydedilmiştir (21).
Ümitvar genotipin kabuklu meyve kalınlıkları
13.52–16.99 mm arasında ortalama 15.45 mm;
kabuklu meyve genişlikleri 20.96–24.69 mm
arasında ortalama 22.91 mm ve kabuklu meyve
boyları ise 34.61–41.89 mm arasında ortalama
37.57 mm olarak hesaplanmıştır. Bu verilere göre
genotiplerin meyve şekilleri; 10'u ‘uzun oval’,
2’si ‘kalp’ ve 1’i ‘uzun dar’ olarak gruplanmıştır.
Ayrıca genotiplerin 10’u 'gözenekli', 2’si 'çok
gözenekli',
1’i
‘az
gözenekli’
olarak
sınıflandırılmıştır
(Çizelge
5).
Seçilen
genotiplerin iç meyve kalınlıkları 5.90–8.71 mm
arasında ortalama 6.79 mm; iç meyve genişlikleri
12.56–15.57 mm arasında ortalama 13.78 mm ve
iç meyve boyları ise 23.59–29.39 mm arasında
ortalama 26.46 mm olarak ölçülmüştür (Çizelge
6). Hilvan ilçesinde yürütülen seleksiyon
çalışmasında seçilen genotiplerde kabuklu boyu
24.00–29.39 mm, kabuklu meyve eni 15.05–
17.69 mm, kabuklu meyve yüksekliği 10.95–
12.43 mm arasında; iç badem boyu 17.13–20.93
mm, iç badem eni 9.44–11.42 mm, iç badem
kalınlığı 6.09–8.92 mm arasında bulunmuştur (9).
Badem seleksiyon çalışmalarında iç badem
tadının tatlı, iç badem kabuğunun düzgün ve az
tüylü olması arzu edilmektedir (18). Ayrıca iç
badem renginin açık olması da tercih sebebidir.
İç badem rengi daha çok genetik yapıyla ilişkili
olsa da hasat ve sonrası işlemlerde iç rengini
etkileyebilmektedir. Bu çalışmada genotiplerin iç
rengi 1'inde ‘açık’, 6'sında ‘orta açık’ ve 6’sında
‘koyu’ olarak belirlenmiştir. Bunun yanında
ümitvar genotiplerin iç badem tadı bakımından
tamamı ‘tatlı’, 7'si ‘az buruşuk’ ve 6’sı ‘düzgün’,
12’si ‘az tüylü’ ve 1’i ise ‘tüylü’ olarak
sınıflandırılmıştır (Çizelge 6). Kazankaya ve ark.
(24) selekte ettikleri genotiplerin iç badem tadı
bakımından tamamının ‘tatlı’; iç badem kabuk
düzgünlüğü bakımından 12’sinin ‘az buruşuk’,
l’inin çok buruşuk ve iç badem kabuk tüylülüğü
bakımından tamamının ‘az tüylü’ olduğunu
belirlemişlerdir. Badem çalışmalarında özellikle
ticaretini önemli oranda etkilediği için irilik

ölçüsü olarak 1 onz'a (28.3 g) giren badem sayısı
dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada 1 onz'a giren
iç badem sayısı 23.78 ile 36.75 adet arasında,
ortalama 26.68 adet olarak belirlenmiştir. Bu
değerlere göre genotiplerin 3’ü ‘iri’ 9’u ‘orta iri’
ve sadece 1’i ‘ufak’ olarak değerlendirilmiştir.
Ayrıca bu çalışmada seçilen genotipler çift içlilik
göstermezken sağlam iç oranı %88.00 ile
%100.00 arasında, ortalama %95.31 olarak
belirlenmiştir (Çizelge 6). Balta (7) seçtiği
genotiplerin 1 onz’a giren iç badem sayısının
21.00 ile 35.00 adet arasında; Yıldırım ve ark.
(30) bu sayıyı 22.00 ile 32.00 adet arasında;
Gülsoy ve Balta (21) badem sayısı 15–59 adet
arasında bulmuşlardır.
Badem seleksiyon çalışmalarında genotiplerin
tanıtımı bakımından önemli olan ve tartılı
derecelendirmede
değerlendirmeye
alınan
kabuklu ve iç badem ile ilgili Çizelge 5 ve
Çizelge
6‘da
verilen
özellikler
topluca
değerlendirildiğinde
seçilen
genotiplerin
özelliklerinin standart bir çeşidi temsil edebilecek
özelliklere sahip oldukları söylenebilir.
SONUÇ
Diyarbakır İli ve İlçelerinde 2012 ile 2015
yılları arasında yürütülen bu çalışma ile mevcut
badem varlığı tespit edilmiş ve kayıt altına
alınmıştır. Ayrıca araştırma sonuçları Diyarbakır
ilinin doğal badem popülasyonu bakımından
geniş bir genetik varyasyona sahip olduğunu
göstermiştir.
Çalışmamızda,
tartılı
derecelendirme
sonuçlarına göre çiçeklenme ve meyve kalitesi
bakımından DIY–53, DIY–154, DIY–214, DIY–
223, DIY–225, DIY–233, DIY–239, DIY–263,
DIY–265, DIY–272, DIY–275, DIY–278 ve
DIY–286 nolu genotipler ilk 13. sırada yer almış
ve ümitvar olarak seçilen bu genotipler Şekil 1’de
sunulmuştur.
Ülkemizde bademle ilgili birçok seleksiyon
çalışması yapılmıştır. Ancak seçilen genotiplerin
çoğu ileri düzeyde incelenmemiş, dolayısıyla bu
genotiplerin gerçek değeri ortaya konulamamış
ve
muhtemel
çeşit
adayları
olarak
değerlendirilememişlerdir. Seleksiyon çalışmaları
sonucunda
belirlenen
genotiplerin
karşılaştırılmalı
olarak
farklı
bölgelerde
denenmesi ve çeşit adayı olarak ülke
ekonomisine kazandırılması önemlidir. Bu
çalışma ile selekte edilen 13 ümitvar genotip
aşılanarak koruma altına alınmış ve ayrıca ıslah
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parseline standart çeşitlerle birlikte dikilerek
adaptasyon ve verim yetenekleri karşılaştırmalı
olarak incelenmektedir. Böylelikle ön plana çıkan

genotipler tescil edilerek ülkemiz badem
yetiştiriciliğine katkı sağlanmış olacaktır.

Çizelge 4. Ümitvar genotiplerin bazı ağaç özellikleri ve verimlilik durumları
Table 4. Some tree properties and yield of promising genotypes
Genotip Ağaçların
no
mevkii
Genotype Location
number
of trees
Çüngüş/
Aktaş
Eğil/
DIY–154
Beyaztoprak
Hani/
DIY–214
Serenköy
Lice/
DIY–223
Karahasan
Lice/
DIY–225
Karahasan
Lice/
DIY–233
Karahasan
Lice/
DIY–239
Karahasan
Hazro/
DIY–263
M erkez
Hazro/
DIY–265
M erkez
Hazro/
DIY–272
M erkez
Hazro/
DIY–275
M erkez
Hazro/
DIY–278
M erkez
Hazro/
DIY–286
M erkez
DIY–53

Yükseklik
Koordinatları
(m)
The
Altitude coordinates
(m)
1218
893
853
960
961
957
960
946
941
1002
1003
1001
1006

37528283
4232953
37594782
4232665
37633318
4252001
37640197
4256856
37640191
4256853
37640195
4256834
37640195
4256877
37655590
4233656
37655619
4230674
37655585
4235304
3655621
4235292
37655664
4235279
37655575
4235308

Ağaç şekli
Tree habit

Verimlilik
Yield

Taç
Ağaç
Gövde çapı
genişliği
boyu (cm)
(cm)
Crown
Tree
Diameter
width
height
trunk (cm)
(cm)
(cm)

Dik–yayvan
Yüksek
500.00
Upright–spread
High
Dik
Orta
300.00
Upright
İntermediate
Dik
Orta
450.00
Upright
İntermediate
Dik
Yüksek
200.00
Upright
High
Dik
Yüksek
250.00
Upright
High
Dik–yayvan
Yüksek
350.00
Upright-spread
High
Dik–yayvan
Yüksek
350.00
Upright–Spread
High
Yayvan
Yüksek
320.00
Spread
High
Yayvan
Yüksek
550.00
Spreading
High
Dik–yayvan
Yüksek
550.00
Upright-spread
High
Yayvan
Yüksek
400.00
Spread
High
Yayvan
Yüksek
550.00
Spread
High
Yayvan
Yüksek
450.00
Spread
High

Tahmini
yaşı (yıl)
Estimated
age (year)

86.00

1100.00

20

110.00

700.00

20

114.00

900.00

30

86.00

700.00

40

86.00

800.00

30

126.00

800.00

55

134.00

700.00

50

45.00

500.00

18

92.00

700.00

25

79.00

750.00

30

61.00

550.00

30

110.00

800.00

50

95.00

600.00

35

Çizelge 5. Ümitvar genotiplerin 2012 ve 2013 yılları ortalama kabuklu meyve özellikleriᶻ
Table 5. Average of 2012 and 2013 on fruit characteristics of promising genotypes
Genotip no
KMA
Genotype
(g)
number
DIY–53
6.29
DIY–154
5.46
DIY–214
6.54
DIY–223
4.67
DIY–225
4.29
DIY–233
5.25
DIY–239
6.62
DIY–263
4.59
DIY–265
4.24
DIY–272
6.19
DIY–275
5.85
DIY–278
4.50
DIY–286
5.04
Minimum 4.24
Maksimum 6.62
Ortalama
5.35
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KK
(mm)

KMB
(mm)

KMG
(mm)

KMK
(mm)

MGİ
(%)

MKİ
(%)

4.18
4.21
4.69
3.35
3.53
3.79
4.01
3.66
4.24
4.23
3.48
3.26
3.10
3.10
4.69
3.83

41.89
37.96
41.50
34.61
33.77
35.64
37.30
35.76
40.57
35.03
41.46
36.57
36.35
34.61
41.89
37.57

24.49
23.49
24.06
21.27
20.96
21.96
23.13
22.83
22.64
24.69
23.74
21.17
23.44
20.96
24.69
22.91

15.19
16.28
15.88
14.91
15.07
15.71
16.99
14.59
16.52
16.84
13.52
15.13
14.27
13.52
16.99
15.45

48.63
55.69
49.38
50.72
52.12
52.78
52.14
55.53
45.39
61.59
49.84
52.97
52.39
45.39
61.59
52.24

21.56
27.55
21.72
27.22
26.19
29.56
25.21
26.14
22.94
30.64
20.47
29.63
26.51
20.47
30.64
25.80

MŞ KMGD KR
UO
UO
UO
UO
UO
K
UO
UO
UO
K
UO
UD
UO

G
G
G
G
G
G
G
G
ÇG
ÇG
G
G
AG

A
K
OA
OA
OA
OA
A
K
A
OA
OA
OA
A

KMİ

KS

KSA

Orta iri
Orta iri
Orta iri
Orta iri
Orta iri
Orta iri
İri
Orta iri
İri
Orta iri
Orta iri
Orta iri
İri

ÇS
ÇS
ÇS
ÇS
ÇS
ÇS
ÇS
ÇS
ÇS
ÇS
ÇS
ÇS
ÇS

Kp
Kp
Kp
Kp
Kp
Kp
Kp
Kp
A
Kp
Kp
Kp
Kp
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Çizelge 6. Ümitvar genotiplerin 2012 ve 2013 yılları ortalama iç meyve özellikleriʸ
Table 6. Average of 2012 and 2013 on kernel characteristics of promising genotypes
Genotip
no
Genotype
number

İM A İM B İM G İM K
(g) (mm) (mm) (mm)

DIY–53

0.99

27.45 13.35

5.92

DIY–154

1.07

24.42 13.60

6.73

DIY–214

1.05

27.48 13.57

5.97

16.05 36.75 Ufak

DIY–223

1.02

24.76 12.56

6.74

21.84 27.74

DIY–225

1.04

25.92 13.51

6.79

DIY–233

1.09

24.59 12.98

7.27

DIY–239

1.19

26.14 13.63

6.59

17.97 23.78

DIY–263

1.09

26.09 14.49

6.82

DIY–265

1.18

28.77 13.06

DIY–272

1.13

DIY–275

İO
(%)

ÇİO
(%)

SİO
(%)

İM T

İM R

İM KD İM T

0

100

Tatlı

Orta
açık

0

98

Tatlı Koyu

0

95

Tatlı Koyu

0

95

Tatlı

0

100

Tatlı Koyu

0

95

Tatlı Koyu

İri

0

95

Tatlı

23.74 25.96

Orta
iri

0

100

Tatlı

6.60

19.60 23.98

İri

0

90

Tatlı Koyu

23.59 14.53

7.23

18.25 25.04

0

90

Tatlı

Orta
açık

1.13

28.81 14.36

5.90

0

88

Tatlı

Açık

DIY–278

1.07

29.39 15.57

8.71

0

93

Tatlı

Orta
açık

DIY–286

1.18

26.55 13.91

7.04

23.41 23.93

0

100

Tatlı Koyu

Az
Az
buruşuk tüylü
Az
Düzgün
tüylü
Az
Düzgün
tüylü
Az
Az
buruşuk tüylü
Düzgün Az
tüylü
Az
Düzgün
tüylü
Az
Tüyl
buruşuk ü
Az
Az
buruşuk tüylü
Az
Az
buruşuk tüylü
Az
Az
buruşuk tüylü
Az
Düzgün
tüylü
Az
Az
buruşuk tüylü
Az
Düzgün tüylü

M inimum 0.99
M aksimum 1.19
Ortalama 1.09

23.59 12.56
29.39 15.57
26.46 13.78

5.90
8.71
6.79

15.78 23.78
24.24 36.75
20.32 26.68

IOM S
İM İ
(adet)

Orta
iri
Orta
19.59 26.44
iri
15.78 28.58

Orta
iri
Orta
24.24 27.21
iri
Orta
20.76 25.96
iri

Orta
iri
Orta
19.31 25.04
iri
Orta
23.77 26.44
iri
İri

88
100
95.31

Orta
açık

Orta
açık
Orta
açık

İM Gİ İM Kİ
(%) (%)
48.63
D
48.84
D
44.26
D
50.72
Ge
52.12
Ge
52.78
Ge
52.14
Ge
55.53
Ge
45.39
D
61.59
G
49.84
D
52.97
Ge
52.39
Ge
44.26
61.59
51.32

21.56
Y
24.13
Y
24.33
Y
27.22
Y
26.19
Y
29.56
Y
25.21
Y
26.14
Y
22.94
Y
30.64
K
20.47
Y
29.63
Y
26.51
Y
20.47
30.64
25.73
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Şekil 1. Ümitvar olarak seçilen 13 genotipin meyve görünümleri
Figure 1. Fruit appearance of promising 13 genotypes
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ÖZET
Bu çalışma, ülkemiz kesme çiçek sektörü için yeni olan Proteaceae familyasına ait, Leucadendron türünden
Safari Sunset protea çeliklerinin köklenmesi üzerine farklı çelik boyu, çelik kalınlığı ve IBA (Indol Bütirik Asit)
dozlarının etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü uygulama seralarında yürütülmüştür. Köklenme ortamı olarak Ürgüp toprağı
kullanılmıştır. Çelikler iki boy (5 ve 10 cm) ve kalınlıkta (5 ve 8 mm) hazırlanmış ve IBA’nın 0, 1000, 2000 ve
3000 ppm dozları uygulanarak köklenme üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada, kallu s oranı (%), köklenme
yüzdesi (%), köklenme derecesi (0–4), kök sayısı (adet), kök uzunluğu (cm), sürgün sayısı (adet) ve sürgün
uzunluğu (cm) ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, Safari Sunset çeşidinde en yüksek köklenme oranı 3000
ppm IBA uygulamasından (%30.27) elde edilmiştir. Farklı çelik uzunluklarının (5 ve 10 cm) köklenme üzerine
etkileri incelendiğinde istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Bununla birlikte, 8 mm çapında hazırlanan
(kalın) çeliklerin köklenme verilerinin 5 mm çapında hazırlanan (ince) çeliklere göre daha yüksek oldukları
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Protea, Safari Sunset, köklenme, çelik boyu, çelik kalınlığı
EFFECTS OF DIFFERENT CUTTINGS LENGTHS AND THICKNESSES WITH IBA DOSES ON THE
ROOTING OF PROTEA CUTTINGS
ABSTRACT
This study was conducted to investigate the effects of different cutting sizes, cutting thicknesses and IBA (Indole
Butyric Acid) levels on the rooting of Safari Sunset protea cuttings of the Leucadendron species belonging to the
Proteaceae family, which is new to Turkey's cut flower sector. This study was established in research
greenhouse at Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Mustafa Kemal University. Urgup land was
used as a rooting medium. The cuttings were prepared in two sizes (5 and 10 cm) and thickness (5 and 8 mm)
and the effects on rooting were examined by applying doses of IBA at 0, 1000, 2000, 3000 ppm. In the study,
callus ratio (%), rooting percentage (%), rooting scale (0–4), root number (number), root length (cm), number of
shoots (number) and shoot length (cm) were measured. According to the results obtained, the highest rooting rate
in Safari Sunset cultivar was obtained from application of 3000 ppm IBA (30.27%). When the effects of
different cutting lengths (5 and 10 cm) on rooting were examined, it was not statistically significant. However,
cuttings prepared at 8 mm diameter (thick) were found to be higher than root prepared at 5 mm diameter (thin)
cuttings.
Keywords: Protea, Safari Sunset, rooting, cutting thickness, cutting length

GİRİŞ
Protealar Proteceae familyası içerisinde
1400’den fazla tür bulunmaktadır. Bunların 800
türü Avustralya’da ve 400 türü Afrika’da yer
almaktadır.
Dünya’da
protea
kelimesi
Proteoideae alt familyası içerisinde yer alan
Protea, Leucadendron, Leucospermum ve
128

Serruria cinsinde yer alan bitkiler ile
Grevilleoideae alt familyasında yer alan Bank sia
ve Grevillea cinsleri için kullanılmaktadır (17, 7).
Protea familyasını çoğunlukla Güney Afrika ve
Avustralya orijinlidir. Bununla birlikte, bu
familyadaki bazı türler Afrika ve Amerika
kıtasının tropik alanlarında, Yeni Zellanda’da,
Pasifik Adalarında ve Malaya’da geniş yayılım
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göstermektedir (2). Sadece Güney Afrika’da 360
adet protea türü bulunmaktadır (18).
Proteacea familyasındaki bitkilerin dünyadaki
üretim miktarı yaklaşık 100 milyon adettir (14)
ve Leucadendronlar bu üretimin en az yarısını
oluşturmaktadır. İsrail yılda 35 milyon adetten
daha fazlasını tek başına üretmekte ve bu ülkenin
kesme çiçek ihracatının yaklaşık %25’ni
oluşturmaktadır (9). Leucadendron bitkileri çiçek
pazarlamasında yer alan en iyi dekoratif
yapraklara sahip bitkilerden biridir (5). Bu bitki
grubunda yer alan tür ve çeşitlerin çoğunluğu
yaprağı için satılmakta ve yıl boyunca
pazarlanabilmektedir. Bu bitkinin genel özelliği
arasında,
görünüşünün
çok
iyi olması,
sürgünlerin vazo ömrünün çok uzun olması, yola
dayanımı oldukça iyi (yaklaşık 10 gün),
sürgünlerinin düzgün şekilli olması nedeniyle
kolaylıkla demet haline getirilmesi sayılabilir.
Leucadendron cinsi diğer protea türlerinden
farklı olarak veriminin yüksek, kuvvetli büyüme
eğiliminde olması ve düşük ve yüksek
sıcaklıklara karşı daha dayanıklı olması
söylenebilir (6). Bu cin içerisinde en popüler
çeşit olan Safari Sunset İsrail’de yetiştiriciliği
yapılan
proteaların
yaklaşık
%90’nını
oluşturmaktadır (3). Safari Sunset çeşidinin yılda
yaklaşık 40 milyon adeti dünya ticaretine konu
olmaktadır (23).
Protealar ilk yetiştiricilik dönemlerinde
genellikle tohumla çoğaltılmıştır. Ancak bazı
türleri az tohum oluşturduğundan dolayı tohumla
çoğaltılması sınırlıdır (16). Bundan dolayı son
yıllarda çelikle çoğaltma yapılmaktadır. Bu
çoğaltmayla önemli ticari türler uniform bir
şekilde yetiştirilebilmektedir (2).
İsrail ve Yeni Zellanda’da yapılan çalışmalar
da
yıl boyunca
köklenmenin meydana
gelebileceği ifade edilmiştir (11). Protea
türlerinde vegetatif çoğaltma yöntemleriyle ilgili
detaylı araştırmalar henüz yapılmamıştır (13). Bu
nedenle, her tür ve çeşit için köklenme
koşullarının belirlenmesi oldukça önemlidir (12).
Çelikle çoğaltma da başarı oranı türlere,
alındıkları organlara (15, 12), çelik alma
zamanlarına (20), kullanılan hormon dozlarına
(4), köklenme ortamlarına (13), çelik uzunluğu
ve kalınlıklarına (15, 11) göre farklılık
göstermektedir. Bazı protea türlerin çelikle
çoğaltılmasında sürgün uçlarından alınan yarı
odunsu çelikler kullanılırken (15), Protea
obtusifolia türünde yaprak göz çelikleri
kullanılmıştır (12). Bazı türlerin çeliklerine IBA
uygulamadan kök oluştururken, Banksia coccinea

türünde en iyi köklenmenin 8000 ile 12000 ppm
IBA dozundan elde edildiği bildirilmiştir (4).
Proteaların köklenmesinde çelik alma zamanı
oldukça önemlidir. Çünkü oluşan sürgünlerin
büyüme
güçü
birbirinden
farklılık
göstermektedir. Bununla birlikte, çelik alt
kısmında yapılan çizme işlemi proteların
köklenmesini uyarmaktadır (19). Harre (11) göre
Leucodendron türlerinde kullanılacak çeliklerin 8
mm çapında ve 12 cm uzunluğunda olması
gerektiği bildirilmiştir.
Yapılan
çalışmalar
göstermektedir ki tür, anaç, bitkinin yetişme
koşulları, çelik alma zamanı, çeliklerin kalınlığı
ve uzunluğu, çeliklerin alındığı bitkinin yaşı,
çeliklerin
hazırlanması, kullanılan ortamın
özellikleri ve etkisi, mevsimsel değişim,
kullanılan hormonlar köklenme üzerine direkt
etkiye sahiptir.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sadece Hatay
(Kırıkhan)’da 100 da’lık alanda yetiştiriciliği
yapılan Safari Sunset çeşidinde çelikle çoğaltma
konusunda uygun bir protokol hazırlamak,
çeliklerin köklenmesi üzerine farklı IBA
uygulamalarının, çelik kalınlıklarının, çelik
uzunluklarının
köklenmeye
olan
etkisini
araştırmaktır.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Çalışma Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü uygulama
seralarında yürütülmüştür. Bitkisel materyal
olarak Leucondendron cinsi içerisinde yer alan
Safari Sunset çeşidine ait çelikler kullanılmıştır.
Bu türün herdem yeşil olması nedeniyle yeşil
çelikler 5 (kısa) ve 10 cm (uzun) uzunluğunda, 5
(ince) ve 8 mm (kalın) kalınlığında alınarak
hazırlanmıştır. Köklenme ortamı olarak Ürgüp
toprağı (pomza) kullanılmıştır.
Metot
Çelikler yoğun solüsyon olarak hazırlanan
IBA dozlarına (0, 1000, 2000 ve 3000 ppm) 5 sn
batırıldıktan sonra 255×105 cm ebatlarındaki
köklendirme kasalarına sıra arası 8 cm, sıra üzeri
5 cm olacak şekilde 20 Şubat 2015 tarihinde
dikilmiştir Denemede kontrol (0), 1000, 2000,
3000 ppm farklı IBA dozları kullanılmış, her
yinelemede 10 çelik bulunacak şekilde 3
tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çelikler dikimden
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60 gün (20.04.2015) sonra sökülmüştür.
Çeliklerde köklenme ve sürme ile ilgili olarak
aşağıda özellikler incelenmiştir.
Köklenme yüzdesi (%): Köklenen çeliklerin
toplam çelik sayısına oranı yüzde olarak
hesaplanmıştır. Bir veya daha fazla adventif kök
oluşturan çelik köklenmiş olarak kabul edilmiştir.
Köklenme durumu (0–4 skalası): Uzunoğlu
(26) tarafından pasiflora türü için hazırlanan 0–4
köklenme skalası modifiye edilerek Safari sunset
türü için yeniden düzenlenmiştir.
Ortalama kök sayısı (adet/çelik): Sökülen
çeliklerde oluşan kökler sayılarak çelik başına
kök sayısı olarak değerlendirilmiştir.
Ortalama kök uzunluğu (cm): Köklenen
çeliklerde, çelikler üzerindeki en uzun kökün
çıkış noktası ile son bulduğu nokta arasındaki
mesafe cetvel ile ölçülerek cm olarak ifade
edilmiştir.
Kallus oluşturma oranı (%): Farklı boy ve
kalınlıklarda hazırlanan ve farklı hormon dozları
uygulanmış
çeliklerde
kallus
oluşumu
gerçekleşen çeliklerin sayısı tespit edilip toplam
çelik sayısına oranlanarak yüzde olarak ifade
edilmiştir.
Ortalama yaprak sayısı (adet): Her bir IBA
dozu ve farklı boyutlarda olan çeliklerdeki
yapraklar sayılarak ortalamaları alınmıştır.
Ortalama sürgün sayısı (adet): Her bir IBA
dozu ve farklı boyutlarda olan çeliklerdeki
sürgün sayıları tek tek sayılarak ortalamaları
alınmıştır.
Ortalama sürgün uzunluğu (cm): Her bir IBA
dozu ve farklı boyutlarda olan çeliklerdeki
sürgün sayıları tek tek sayılarak ortalamaları
alınmıştır.
Elde edilen veriler faktöriyel deneme desenine
göre varyans analizleri SAS (21) paket
programında yapılmıştır. Yüzde verilere analiz
öncesinde açı transformasyonu uygulanmıştır.
Aralarında
istatistiksel
farklılık
gösteren
özellikler Tukey testi ile %5 önem seviyesinde
test edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Safari Sunset çeliklerinde farklı IBA
uygulamalarının
köklenme
yüzdeleri, kök
sayıları, kök uzunlukları, kallus oluşturma oranı,
Yaprak sayısı, sürgün sayısı, sürgün uzunluğu ve
0–4 skalasına etkisi Tablo 1’de verilmiştir.
Yapılan varyans analizlerinde çeliklerde Farklı
IBA uygulamalarının köklenme yüzdesi, kök
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sayısı, kök uzunluğu, yaprak sayısı ve skala
değerlerine üzerine etkisi istatistiksel olarak
önemli (p<0.05) bulunmuştur (Çizelge 1). Kallus
oluşturma oranına, sürgün sayısı ve uzunluğuna
etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.
Çeliklerde en yüksek köklenme oranı ortalama
%30.27 ile 3000 ppm IBA uygulamasından elde
edilirken, en düşük köklenme oranı ise ortalama
%3.25 ile kontrol uygulamalarından elde
edilmiştir. Diğer 3 uygulama bu iki değer
arasında köklenme oranına sahip olmuştur.
Yapılan çalışmalarda farklı IBA uygulamalarının
köklenmeyi artırdıkları belirtilmiştir. Perez (20),
Leucospermum patersonii ve Protea obtusif olia
türlerinde 0, 2000, 4000 ve 8000 ppm IBA
uygulamasının
köklenmeye
olan
etkisini
araştırmış ve köklenme yüzdelerini sırasıyla
%20, %31.25 ve %10 tespit etmişlerdir.
Laubscher ve Ndakidemi [13], Leucadendron
laxum (Proteaceae) türünde farklı IBA (0,
500,1000, 2000, 4000 ppm) ve ortamların
köklenmeye etkilerini incelemiş ve en yüksek
köklenme yüzdesinin %5 ile 1000 ppm
uygulamasından elde ettiğini bildirmiştir. Ayrıca,
diğer süs bitkilerinde yapılan çalışmalarda da
IBA’nın köklenme üzerine olumlu etkilerinin
olduğu belirtilmiştir (27).
Kök sayıları bakımından değerlendirildiğinde
en düşük kök sayıları kontrol ve 1000 ppm
uygulamasında 0.03 adet ile belirlenmiştir
(Çizelge 1). Kök sayısı en yüksek 1.24 adet ile
3000 ppm IBA uygulamasından elde edilmiştir.
Farklı IBA uygulamalarının kök uzunluğuna
etkisi incelendiğinde, en yüksek kök uzunluğu
5.88 cm ile 3000 ppm hormon dozundan elde
edilmiştir. Diğer uygulamalarda kök uzunluğu
sırasıyla kontrol, 1000 ppm ve 2000 ppm
uygulamalarında sırasıyla, 0.09 cm, 0.07 cm ve
0.77 cm adet olarak elde edilmiştir. Laubscher ve
Ndakidemi (13), Leucadendron laxum türünde
IBA uygulamasının 4000 ppm’e çıktıkça kök
sayısında azalma meydana geldiğini belirtmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre bizim uyguladığımız
hormonların yeterli olduğu düşünülmektedir. Alp
ve ark. (1) bahçe güllerinin değişik çelik tipi ile
çoğaltılmasında 0, 1000, 1500 ve 2000 ppm IBA
uygulamışlar ve kök sayısının IBA uygulaması
tarafından
önemli
derecede
arttığını
belirtmişlerdir.
Kallus oluşumu üzerine IBA dozlarının etkisi
istatistiksel olarak önemsiz olmakla birlikte,
kallus oluşumunun kontrol grubundaki çeliklerde
daha yüksek olduğu (%97) söylenebilir (Çizelge
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1). En yüksek yaprak sayısı, sürgün sayısı ve
sürgün uzunluğu sırasıyla 15.52 adet, 1.87 adet
ve 2.36 cm ile kontrol grubunda saptanmıştır.
Kontrol çeliklerinin hormon uygulamalarından
daha fazla yaprak ve sürgüne sahip olması
hormon uygulamalarının kök gelişimini teşvik
ederek, yaprak gelişimini baskı altında tuttuğunu
düşündürmektedir.
Köklenme
durumları
açısından
(0–4
skalası)
farklı
IBA
uygulamalarının istatistiksel olarak önemli
bulunmuştu. Verilere göre en yüksek köklenme
durumu 0.31 puan ile 3000 ppm IBA
uygulamasından elde edilirken, en düşük
köklenme durumu kontrol (0.03) ve 1000 ppm
(0.02) uygulamalarında tespit edilmiştir.
Çelik uzunluklarının kallus oluşturma oranına
ve yaprak sayısına etkisi istatistiksel olarak
önemli bulunmuştur. En yüksek köklenme
yüzdesi %18.48 ile uzun çeliklerde görülmüş,

kısa çeliklerde köklenme yüzdesi %14.81 olarak
bulunmuştur. Taşkın ve Mavi (25) Miski pepino
çeşidinde çelik köklenmesi üzerine çelik boyunun
(3, 6 ve 9 cm) ve söküm zamanlarının etkisini
incelemişlerdir. Araştırıcılar, en düşük köklenme
oranını 3 cm çelik boyu ve 15 gün sökümünden
%40 olarak elde edilirken, en yüksek ortalama
köklenme oranı 3 ve 9 cm çelik boyunun 30 gün
sökümünde %100 olarak elde etmişlerdir.
Çizelge 1’de görüldüğü üzere, en fazla kök
sayısı, kök uzunluğu, kallus oluşturma oranı
sırasıyla, 0.51 adet, 3.17 cm ve %100 ile uzun
çeliklerde belirlenmiştir. En yüksek kallus
oluşturma
%94.96
ile
kısa
çeliklerde
belirlenmiştir. En fazla yaprak sayısı, sürgün
sayısı ve sürgün uzunluğu sırasıyla 12.73 adet,
1.64 adet ve 2.27 cm ile uzun çeliklerde
görülürken aynı zamanda en yüksek skala değeri
de 0.23 puan ile uzun çeliklerde belirlenmiştir.

Çizelge 1. Safari Sunset protea çeşidinin köklenme özelliklerine IBA dozu, çelik uzunluğu ve
kalınlıklarının etkileri
Table 1. Effects of cuttings lengths and thicknesses with IBA doses on the rooting of Safari Sunset
protea cuttings
Değişkenler

Kök
Kallus
uzunluğu
oluşturma
(cm)
oranı (%)
IBA Dozu
0.03b
0.09b
97.72
0.03b
0.07b
95.38
0.21b
0.77b
88.46
1.24a
5.88a
95.55
0.62
4.08
Ö.D N.S
Çelik Uzunluğu (ÇU)
0.51
3.17
100.00 a
0.48
1.30
86.27 b
0.46
3.01
4.60
Çelik Kalınlığı (ÇK)
0.33
1.53
94.96
0.66
2.95
91.30
0,46
3.01
4.60
İnteraksiyonlar
Ö.D N.S
Ö.D N.S
*
Ö.D N.S
Ö.D N.S
Ö.D N.S
Ö.D N.S
Ö.D N.S
Ö.D N.S
Ö.D N.S
Ö.D N.S
Ö.D N.S
Önemli değil, N.S: Not significant

Köklenme Kök sayısı
yüzdesi (%)
(adet)

Kontrol
1000
2000
3000
HSD₀.₀₅

3.25c
3.69c
15.97b
30.27a
9.83

Kısa
Uzun
HSD₀.₀₅

14.81
18.48
10.22

İnce
Kalın
HSD₀.₀₅

10.52b
27.76a
10.22

IBA×ÇU
Ö.D N.S
IBA×ÇK
*
ÇU×ÇK
Ö.D N.S
IBA×ÇU×ÇK Ö.D N.S
*p<0.05; ** p<0.01, Ö.D.:

Çelik
kalınlıklarının köklenme yüzdesi,
sürgün sayısı ve skala değerlerine etkisi
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. En
yüksek köklenme yüzdesi %27.76 ile kalın
çeliklerde saptanırken, ince çeliklerde köklenme
yüzdesi %10.52 olarak saptanmıştır. En fazla kök
sayısı ve kök uzunluğu sırasıyla 0.66 adet ve 2.95

Yaprak
sayısı
(adet)

Sürgün
sayısı
(adet)

Sürgün
0–4
uzunluğu
skalası
(cm)

15.52a
7.80b
9.42b
10.09b
5.26

1.87
1.48
1.69
1.66
Ö.D N.S

2.36
1.59
1.73
1.97
Ö.D N.S

0.03b
0.02b
0.15b
0.31a
0.15

5.48 b
12.73 a
1.30

1.59
1.64
0.24

1.26
2.27
0.30

0.14
0.18
0.09

8.62
9.59
1.30

1.95a
1.28b
0.24

1.82
1.70
0.30

0.10b
0.23a
0.09

**
*
Ö.D N.S
*

*
Ö.D N.S
*
Ö.D N.S

*
Ö.D N.S
**
**
Ö.D N.S Ö.D N.S
**
Ö.D N.S

cm ile kalın çeliklerde belirlenmiştir. En yüksek
kallus oluşturma %94.96 ile ince çeliklerde
gerçekleşmiştir. En fazla yaprak sayısı 9.59 adet
ile kalın çeliklerde görülürken, en fazla sürgün
sayısı ve uzunluğu sırasıyla 1.95 adet ve 1.82 cm
ile ince çeliklerde tespit edilmiştir. En yüksek
skala değeri ise 0.23 puan ile kalın çeliklerde
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bulunmuştur. Çelik ve Gargın (8), bazı Amerikan
anaçlarının köklenme yetenekleri üzerine IBA
dozlarının ve çelik kalınlıklarının (ince: 4–7 mm,
orta: 8–10 mm ve kalın: 10–12 mm) etkilerinin
araştırdığı incelemiş ve çelik kalınlığının
çeliklerin köklenme yüzdesine etki etmedikleri
tespit edilmiştir.
Farklı
IBA
uygulamaları×
çelik
uzunluklarının
interaksiyonlarının
köklenme
yüzdesi, kök sayısı, kök uzunluğu ve 0–4
skalasına etkisinin önemli olmadığı, kalus
oluşturma oranı, sürgün sayısı ve sürgün
uzunluğuna istatistiksel olarak %1 düzeyinde
önemli bulunduğu, yaprak sayısına ise %5 önem
düzeyinde etkilediği tespit edilmiştir.
IBA
uygulamaları
×
çelik
kalınlığı
interaksiyonun kök sayısı, kök uzunluğu, kallus
oluşturma oranlarına etkisi istatistiksel olarak
önemli bulunmayıp, köklenme yüzdesi ve yaprak
sayısına istatistiksel olarak %1 önem düzeyinde,
sürgün uzunluğuna ve 0–4 skalasına etkisi
istatiksel olarak %5 önem düzeyinde etkilediği
belirlenmiştir.
Çelik
uzunluğu
×
çelik
kalınlığı
interaksiyonlarının köklenme yüzdesi, kök sayısı,
kök uzunluğu, kallus oluşturma oranı, yaprak
sayısı, sürgün uzunluğu ve 0–4 skalasına etkileri
istatistiksel olarak önemli bulunmayıp, sürgün
sayısına etkisi %1 önem düzeyinde bulunmuştur.
IBA uygulamaları × çelik uzunluğu × çelik
kalınlığı interaksiyonlarının köklenme yüzdesi,
kök sayısı, kök uzunluğu, kallus oluşturma oranı,
sürgün sayısı ve 0–4 skalasına etkileri istatistiksel
olarak önemli bulunmayıp, yaprak sayısına etkisi
istatistiksel olarak %1 önem düzeyinde, sürgün
uzunluğuna etkisi ise %5 önem düzeyinde tespit
edilmiştir.
SONUÇ
Proteaların dekoratif yapraklara sahip olması,
yetiştiriciliğinin kolay olması, farklı renk ve
şekillerde çiçeklere sahip, uzun vazo ömürlü,
mükemmel kalitesi ve yıl boyunca üretime uygun
olması nedenleriyle ülkemiz ekonomisine büyük
katkı yapacağı düşünülmektedir. Günümüzde
proteaların çoğaltılması ile ilgili çalışmalar yok
denecek kadar azdır. Bu çalışma sonucunda,
Safari Sunset çeşidinin köklenme özelliklerine en
iyi etkinin 3000 ppm IBA uygulamasından elde
edildiği
tespit
edilmiştir.
Farklı
çelik
uzunluklarının (5 ve 10 cm) köklenme üzerine
etkileri incelendiğinde istatistiksel olarak önemli
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bulunmamıştır. Bununla birlikte, 8 mm çapında
hazırlanan (kalın) çeliklerin köklenme verilerinin
5 mm çapında hazırlanan (ince) çeliklere göre
daha yüksek oldukları saptanmıştır.
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ÖZET
Çok düşük konsantrasyonlarda bitkide gerçekleşen fizyolojik olayları kontrol eden ve değiştirebilen, bitki
büyüme düzenleyici maddeler olarak adlandırılan doğal yada yapay bileşiklerin tarımda kullanım alanları
giderek yaygınlaşmaktadır. Bu bileşiklerin bir kısmı büyümeyi teşvik ederken diğer bir kısmı da büyümeyi
yavaşlatmakta veya engellemektedir. Aynı bileşikler farklı zaman ve miktarlarda uygulandığında bile farklı
etkiler gösterebilmektedir. Bitki büyüme düzenleyici maddeler bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde farklı amaçlarla
kullanılmaktadır. Bahçe bitkileri grubu içerisinde yer alan süs bitkilerinde, özellikle bitkinin bodurlaştırılmasını
sağlama, bitki boyunu uzatma, geotropizma sağlama, çiçekte kalma süresini uzatma, kompakt habitus oluşturma,
erkencilik, apikal dominansiyi kısıtlama, vazo ömrünü uzatma ve soğanlı bitkilerin depolanmasında
kullanılmaktadır. Bu amaçla oksin, gibberellinler, sitokininler, absisik asit, etilen gibi klasik hormonların yanı
sıra son yıllarda bitki büyüme düzenleyici maddeler kapsamında kabul edilen jasmonatlar, salisilatlar,
brassinosteroidler, poliaminler de kullanılmaya başlamıştır. Süs bitkilerinde de kullanımı yaygınlaşan bu
bileşikler, güzel koku salgılamada, hastalık ve böcek zararlarına karşı dayanıklılığı arttırmada, çiçeklenmeyi
teşvik etmede, termojenik ve koku üreten bitkilerin çiçeklenmesinde, kök oluş umunun hızlandırılmasında tercih
edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bitki büyüme düzenleyici maddeler, süs bitkileri, büyüme engelleyici, teşvik edici
PLANT GROWTH REGULATORS USED IN ORNAMENTAL PLANTS
ABSTRACT
The use of natural or synthetic compounds, called plant growth regulators, which control and alter the
physiological phenomena occurring in the plant at very low concentrations, is becoming increasingly popular in
agricultural areas. Some of these compounds promoting growth either the ot hers are preventing or decreasing the
plant growth. The same compounds may exhibit different effects even when applied in different time and
amounts. Plant growth regulators are used for different purposes in the cultivation of horticultural plants. These
plant growth regulators are used in ornamental plants within the group of horticultural plants, in particular to
obtain dwarf plants, to extend the length of the plant, on geotropism, to prolong the period of flowering, to create
compact habitus, earliness , to restriction the apical dominance, to prolong vase life and to increasine storage
period in bulbous plants. For this purpose, as well as conventional hormones such as auxin, gibberellins,
cytokinins, abscisic acid, ethylene, the use of some chemicals s uch as jasmonates, salicylates, brassinosteroids,
polyamines, which have been accepted in recent years as plant growth regulators, have been began. These
compounds can be used in activating the plant defense mechanism against any stress, increasing post –harvest
resistance, promoting flowering, secreting good smell, flowering of thermogenic and smell producer plants and
providing root development.
Keywords: Plant growth regulators, ornamental plants, growth inhibitor–growth promoters, post–harvest
strength
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GİRİŞ
Bitki
hormonları
bitki
bünyesinde
sentezlenen, organik yapılı, sentezlendikleri
yerden etkili olacağı yere bitki bünyesinde
taşınan, büyüme ve gelişme gibi birçok olayları
teşvik edici, engelleyici, durdurucu veya
yönlendirici olan kimyasal maddelerdir (7).
Bitkilerin bünyesinde bulunan doğal hormonların
saf olarak elde edilmesinde karşılaşılan güçlükler
ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle doğal
hormonlara benzer etkiler gösteren yapay
hormonlar da üretilmiştir. Bitkilerdeki büyüme,
gelişme, değişim gibi olayları yöneten doğal ve
yapay hormonlar daha geniş kapsamlı olarak
“Bitki Büyüme Düzenleyici Maddeler (BBDM)”
veya “Bitki Büyüme Düzenleyicileri (BBD)”
olarak tanımlanmaktadır (17). Bitki büyüme
düzenleyicileri sentetik olarak üretilen organik
moleküllerden oluşmaktadır Teşvik edici ya da
engelleyici özelliğe sahip olabilen bu maddeler
çok düşük dozlarda dahi bitki hücresi içerisinde
büyümeyi ve gelişmeyi değiştirebilme özelliğine
sahiptir (38).
Genel olarak oksin, gibberellin, sitokinin,
inhibitörler ve etilen grubu içerisinde yer alan bu
bitki büyüme düzenleyici maddeler genel
anlamda bölünme, uzama, farklılaşma gibi
hücresel aktiviteleri, cinsiyet belirlenmesini,
organ
oluşumunu, metabolizma
yollarının
oluşumunu, biyotik ve abiyotik stres faktörlerine
dayanımı kontrol eder.
Süs bitkilerinde de kullanılan bu klasik
hormonların yanı sıra son yıllarda bitki büyüme
düzenleyici madde olarak kabul edilen
jasmonatlar, salisilatlar, brassinosteroidler ve
poliaminlerin kullanımında artış yaşanmaya
başlanmıştır. Bu bileşikler; güzel koku salgılama,
hastalık ve böcek zararlarına karşı dayanıklılığı
arttırmada, çiçeklenmeyi teşvik etmede, vazo
ömrünü arttırmada, termojenik ve koku üreten
bitkilerin çiçeklenmesinde, kök oluşumunu
hızlandırmada kullanılabilmektedir.
BBD’lerin bitki üzerinde oluşturdukları
etkiler, uygulanan doz ile birlikte uygulama
sıklığına, bitki türüne, uygulanan dokuya,
bitkinin yaşına, hangi gelişme aşamasında
olduğuna ve çevre koşullara göre değişmektedir
(38). BBD’lerin bitkilere tek sefer uygulanması
belirli türlerde iyi sonuçlar vermesine karşın,
çoğu durumda istenen sonuçlara ulaşabilmek için
birden fazla uygulama yararlı olmaktadır (9).
Uygun olmayan dozlarda ve zamanlarda bitkiye
uygulanan BBD’ler bitki gelişimini olumsuz

etkileyerek zarar verebilir. Bu amaçla yeni
bileşiklerle ilgili çalışmalar yapılarak uygun doz
ve
etkilerinin
belirlenmesi
ile
ilgili
çalışılmaktadır. Bu derlemede son yıllarda
kullanımları üzerine çalışmalar yapılan yeni
BBD’nin süs bitkilerinde kullanım alanları ve
özellikleri değerlendirilmiştir.
Jasmonatlar (JA veya MeJA)
Jasmonatlar,
diğer
hormonlar
üzerine
sinerjistik ve antogonistik etkilere sahip olmakla
beraber, bitki gelişiminde hem teşvik edici hemde
engelleyici özelliklere sahip bileşiklerdir (8, 49).
Linolenik asitten sentezlenen jasmonatlar,
jasmonik asit (JA) ve onun metil esterini (MeJA)
içine alır. Bitkilerde değişik proteinlerin
sentezlenmesi üzerine etkilidirler.
Jasmonatlar süs bitkilerinde klorofil oluşumu,
bazı hastalık etmenlerini önleme, hasat sonrası
dayanım gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
Örneğin lale gibi soğanlı bitkilerde etefonla
birlikte uygulanan MeJA klorofil oluşumunu
arttırmaktadır (47). Bununla birlikte; 10 mm
dozunda yapraklara sprey şeklinde uygulanan
MeJA Calla zambaklarında yumuşak kök
çürüklüğüne neden olan P. carotovorum’un
yapraklarda gelişimini tamamen engellemiştir
(27). Jasmonatların bitki gelişimi üzerine diğer
önemli etkisi bu bileşiklerin herhangi bir stres
karşısında bitki savunma mekanizmasını harekete
geçiren bir uyarıcı olarak görev yapmalarıdır.
Gülde yapılmış bir çalışmada; hasat sonrası
uygulanan metil jasmonatların güldeki direnç
mekanizmalarını uyararak, çiçek kalitesini
bozmadan botrytis çürüklüğüne karşı sistemik
koruma sağladığı saptanmıştır. (30). Benzer
şekilde ‘Eskimo’, ‘Profita’, ‘Tamara’, ‘Sun
Beam’,‘Pink Tango’, ‘Carmen’, ‘Golden Gate’
adlı faklı gül çeşitlerine uygulanan MeJA’nın
doğal ve yapay yollarla bulaştırılan kurşuni küf
gelişimini
etkin
bir
biçimde
önlediği
belirlenmiştir (31).
Jasmonatlar birçok hasat sonrası araştırmacısı
tarafından
da
değerlendirilmektedir.
Uygulamalarınhasat
sonrası
ömrün
uzatılmasında, muhafazasında faydalı olduğu
düşünülmekte ve bu konu ile ilgili çalışmalar
yapılmaktadır. Büyüme düzenleyicilerin hasat
öncesi ve sonrası kullanımı ile çiçek kalitesinde
artış meydana gelmekte ve hasat sırasında
meydana
gelen
yaralanmaların
etkisi
azaltılabilmektedir.
‘Yellow
Finesse’
gül
çeşidinde 0, 50, 100, 150 mg/l MeJa ve 0, 10, 20
135

L. EKEN, U. ŞİRİN, B. E. ALGÜL / BAHÇE 47 (Özel Sayı 2): 1 34-140 (2018)

mg/l benzyladenine (BA) tekli ve kombineli
uygulamaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda
uygulama yapılmayan kontrol grubunda hasat
sonrasında 8 günlük vazo ömrü belirlenirken, 150
mg/l’lik MeJa dozu uygulaması sonucunda 10
günlük vazo ömrü belirlenerek, vazo ömrünü
arttırmada en iyi uygulama dozunun 150 mg/l
MeJa olduğu ortaya konmuştur (5).
Kesme
çiçek
olarak
değerlendirilen
şakayıkların uzun süre depolanması üzerine
yapılmış bir çalışmada; emici pet içerisinde metil
jasmonat uygulanmış polietilen torba içinde
saklanan çiçeklerin vazo ömrünün arttığı
saptanmıştır (16).
Kalanchoe
Blossfeldiana’da
yaprak
absisyonun araştırıldığı diğer bir çalışmada;
MeJA ile muamele edilmeden bitkilere birgün
önce indol asetik asit (IAA), gibberellik asit
(GA), 6–benzylaminopurine (BA), absisik asit
(ABA) uygulanmış ve yaprak absisyonuna engel
olunamamıştır. Sonuç olarak yaprak absisyon
mekanizmasının metil jasmonat ile uyarılıp
uyarılmadığı bilinmemekle birlikte, etilen üretimi
ile ilgili olmadığı saptanmıştır (39).
Salisilatlar (SA)
Salisilik asit (SA), uzun zamandan beri
bilinmekte olup tıbbi olarak kullanımı olan bir
moleküldür. Eksojen uygulanan SA’in, gen
ekspresyonunu ve fitoaleksinler ile aralarında PR
proteinlerinin de yer aldığı bir birçok proteinin
sentezini uyardığı bildirilmiştir (19, 50). Salisilik
asit birikimi, bitki dokularında patojene karşı
savunma tepkilerinin oluşturulmasında gereklidir
(37). Süs bitkileri üzerindeki etkisi bitki
boyutunda meydana getirdiği artış, çiçek sayısı,
yaprak alanı ve çiçeklenmede erkencilik
sağlamasıdır.
Örneğin; Afrika Menekşesine 0.001 µM SA
uygulaması yaprak sayısını, çiçek primordia
sayısını ve rozet çapını arttırmıştır (28). Hibrit
petunyada yapılan bir çalışmada ise çinko sülfat
(ZnSO₄) ve salisilik asit (SA) konsantrasyon
artışı ile, çiçeklenme gün sayısında artış olduğu
saptanmıştır (41). (18) ‘Angelina’ gül çeşidinde
yapraklardan 0, 7, 14, 21 ppm dozlarında salisilik
asit uygulaması yapmış ve maksimum çiçek
sayısı, çiçek sapı çapı ve toplam klorofil içeriğini
14 ppm’lik dozda elde ettiklerini bildirmişlerdir.
Yapılan bir başka çalışmada SA uygulamalarının
petunyada çiçeklenmeyi öne çekerek, altı günlük
erken
çiçeklenmenin
gerçekleştiği
de
belirlenmiştir (29).
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Salisik asit bazı süs bitkilerinde ise etilen
sentezini baskılayarak kesme çiçeklerin daha
uzun süre kalitesini muhafaza etmesini
sağlamıştır. SA uygulanan liliumlarda bitkilerin
vazo ömürleri, canlı ağırlıkları, çözünebilir
protein içeriği ve solunum hızının arttığı,
yaprakta klorofil bozulmasının yavaşladığı
belirlenmiştir (48). Benzer şekilde gülde salisilik
asidin sprey şeklinde uygulanması ile makro
besin element içeriğinin, klorofil içeriğinin, çiçek
kalitesinin
ve
vazo
ömrünün
arttığı
belirtilmektedir (1). Bitki gelişimi üzerine diğer
önemli etkisi ise bu bileşiklerin herhangi bir stres
karşısında uyarıcı olarak görev yapmalarıdır.
Örneğin liliumda salisik asit uygulamalarının
yüksek
sıcaklık
stresinde
antioksidan
faaliyetlerini
artırarak
ısı
toleransının
artırabileceği öngörülmektedir (33).
Brassinosteroidler (BR)
Brassinler
fasulyenin
ikinci
internod
bölgesinde aktif olarak bulunan, bu bölgenin
şişkinliğine ve sertliğine neden olan, kolza
polenlerinden elde edilen, steroid yapısında ham
lipoidal ekstraktlardır (23). Brassinosteroidler,
bitkilerde büyüme ve gelişme üzerinde çeşitli
etkilere sahiptir. Bitki gelişimindeki başlıca
etkileri; hücre bölünmesi ve genişlemesi,
vasküler farklılaşma, hücresel farklılaşma, apikal
dominansinin sürdürülmesi, lateral kök gelişimi,
polen tübü gelişimi, çiçeklenme, senesens ve
stres toleransının arttırılmasıdır (10, 35, 43, 42, 4,
6, 45). Süs bitkilerinde çiçeklenme üzerine
etkileri ile ilgili yapılmış çalışmalarda gövde çapı
ve tomurcuk sayıları üzerinde etkili olduğu ve
değerlerde artış yaşandığı kaydedilmiştir (2).
Çiçeklenme ve kalite üzerine yapılan diğer bir
çalışmada yapraktaki klorofil miktarları ve
petallerdeki antosiyonin miktarlarında artış
gözlenmiş, yapraklardaki malondialdehit içeriği
ise (MDA) azalmıştır (26). ‘Darshan’ ve ‘Dhiraj’
glayöl çeşitlerinde 3. ve 6. yaprak gelişimi
aşamalarında 10 ppm dozunda brassinosteroid
uygulamasını
takiben
150
ppm
GA₃
uygulamasının, maksimum bitki ağırlığı, yaprak
sayısı ve yaprak alanı oluşumuna etki ettiği
ayrıca çiçeklenmede erkencilik sağlandığı
belirtilmiştir (34). Brassinosteroidlerin soğanlı
yumrulu bitkiler üzerinde de etkileri olduğu
belirlenmiştir. Nitekim, glayölde BR ve Jasmonik
asitlerin korm ve kormel sayısınında önemli artış
sağladığı saptanmıştır (24).
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Poliaminler
Bir aminoasit türevi olan poliaminlerin;
Putresin (Put.), Kadaverin (Cad), Spermidin
(Spd.) ve Spermin (Spm.) olmak üzere 4 tipi
bulunmaktadır. Bunlardan Putresin ve Kadaverin
bir “Diamin”; Spermidin Triamin ve Spermin ise
“Tetraamin”dir (44, 25, 22).
Poliaminler somatik embriyogenez de dahil
olmak üzere; sap veya gövde kalınlaşmasını,
çiçeklenmeyi, kök büyümesi ve gelişmesini,
yumru
gelişimini,
meyve
olgunlaşmasını
düzenlemektedirler (20, 3, 15, 11). Süs
bitkilerinde bitki boyu,dal sayısı, yaş ağırlık gibi
bir çok morfolojik özellikler ve uçucu yağ
kalitesi üzerine etkileri olduğu saptanmıştır.
Ocimum basilicum (Fesleğen)’da yapılmış bir
çalışmada, poliamin uygulamalarının bir çok
morfolojik özellikte GA3’ten daha etkili olduğu,
uçucu yağ oranına uygulanan hormonların önemli
bir etkilerinin olmadığı, ancak yağ içerisindeki
ana bileşen olan linalool miktarını önemli ölçüde
değiştirdiği gözlenmiştir (22).
Poliaminler, bitkilerdeki vejetatif gelişim ile
birlikte çiçek kalitesi, çiçek sayısı, yaş ve kuru
ağırlık, klorofil a, klorofil b, karotenoid gibi
kimyasal
özelliklerede
olumlu
etkide
bulunmuştur (13, 14, 21). Nitekim glayölde
yapılmış bir çalışmada, kimyasal özellikler
(klorofil a, klorofil b, karotenoid, toplam fenol,
N, P, K, çözülebilir toplam şeker) açısından
kaydedilen en yüksek veriler putresin; çiçek
parametreleri açısından ise putresin ve askorbik
asit
uygulanan
bitkilerden elde edildiği
belirlenmiştir. Toplam suda çözünebilir şeker,
toplam fenol ve toplam indol içeriklerinin tiamin
konsantrasyonları ile doğru orantılı bir şekide
artış gösterdiği belirlenmiştir (32). (36) adlı
araştırıcılar, putresinin yaprak yaşlanması üzerine
etkisini incelemişlerdir. Yaprak yaşlanmasının
bağıl su içeriği ve sitoplazmik membranların
fizyolojik durumu ile ilgili olduğu belirlenmiştir.
Dışsal putresin uygulamalarının, asimilasyon
pigmentlerin
konsantrasyonunda
etkili
olmadığını, Ayçiçeği’nin fizyolojik durumunun
iyileştirilmesi
üzerine
etkili
olduğunu
saptamışlardır.
Hasat sonrası kalite, vazo ömrü ve yapraktaki
besin maddelerinin konsantrasyonları ile ilgili
yapılmış çalışmalar değerlendirildiğinde ise
poliamin uygulamalarının vazo ömrü, bitkilerin
besin maddesi alınımı ve yapraklardaki besin
maddelerinin konsantrasyonları üzerinede etkili
olduğu belirlenmiştir (40, 12, 46).

SONUÇ
Modern süs bitkileri yetiştiriciliği istenilen
zamanda yüksek verim ve kalitede ürün
yetiştirme ile uzun süreli muhafaza edebilme
esasına dayanır. Bu amaçla yapılan çalışmalar
arasında bitki büyüme düzenleyicileri önemli rol
oynamaktadır. Bu bağlamda klasik hormonların
yanı sıra yeni hormonlarla ilgili çalışmaların
arttırılması yararlı olacaktır. Bu BBD’lerin süs
bitkileri yetiştiriciliğinde kullanım alanlarının,
etki
mekanizmalarının
belirlenmesi
yeni
yapılacak çalışmalarla ortaya konulmalıdır.
BBD’ler uygun doz ve zamanda uygulanması
yanı sıra kullanılan BBD nin türü ve etki
mekanizmaları da önemli rol oynamaktadır.
Ayrıca bu bileşiklerin her süs bitkisi türüne bağlı
uygun kullanım dozlarının ve zamanlarının
belirlenmesi de yararlı olacaktır. Uygun doz ve
zamanın belirlenmesiyle birlikte hem ekonomik
hem de insan ve çevre sağlığı açısından olumlu
sonuçlar elde edilebilecektir.
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ÖZET
Magnoliacea familyasında yer alan Büyük Çiçekli Manolya (Magnolia grandiflora L.) bitkisi gösterişli, hoş
kokulu çiçekleri ve parlak yaprakları ile kullanıldığı peyzaj alanlarına zenginlik katması nedeni ile önemli bir
türdür. Bu türün üretimi tohum, çelik, aşı, daldırma gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilmesine karşın istenilen
üretim başarısı elde edilememektedir. Özellikle tohumla üretim gerek fidan gerek anaç üretimi için önem
kazanmakla beraber çimlenme başarısı oldukça düşüktür. Bu durum manolya tohumlarındaki embriyonun
olgunlaşma durumundan ve dormansiden kaynaklı olabilmektedir. Yürütülen bu çalışmada manolya tohumlarına
yapılan bazı ön uygulamaların tohum çimlenmesi üzerine etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla önce
manolya tohumlarını etli kabuk kısımları çıkarıldıktan sonra tetrazolyum testi yapılmıştır. Tohumlara ön
uygulama olarak; soğukta kuru bekletme (+4℃ 12 hafta), sıcak katlama + soğuk katlama (sırası ile 30℃ 4
hafta/+4℃ 8 hafta) kombinasyonu, soğuk katlama (+4℃ 12 hafta), GA₃ (250, 500 ve 1000 ppm), BAP (250 ve
500 ppm), IBA (250 ve 500 ppm), PEG–6000 ve Floroglusinol (500 ve 1000 ppm) uygulamaları
gerçekleştirilmiş ve çalışmada kontrol dahil 14 deneme konusu yer almıştır. Tohumlar 22℃ sıcaklığa ve 14/10
aydınlık/karanlık aydınlatma düzenine sahip inkübatörde çimlendirilmiştir. Elde edilen çimlenme oranına göre
yapılan uygulamalar karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Magnolia grandiflora L., dormansi, tohum, ön uygulama, çimlenme oranı
EFFECTS
OF DIFFERENT PRETREATMENTS
MAGNOLIA (Magnolia grandiflora L.) SEEDS

ON

GERMINATION

PERFORMANCE

OF

ABSTRACT
Magnolia grandiflora L., which is the member of the Magnoliacea familia, is an important plant species due to
its showy, fragrant flowers and bright leaves that adds richness to the landscaping areas. Although the
propagation of this species can be carried out by methods such as seed, cuttings, grafting, dipping, desired
propagation success cannot be achieved. Especially propagation by seeds is important for both seedling and
rootstock production, the success of germination is quite low. This may be due to the maturation of the embryo
and dormancy in the magnolia seeds. In this study, it was aimed to determine the effect of some pre–treatments
on the seed germination of magnolia seeds. For this purpose, first of all, the seeds of the magnolia were removed
and the tetrazolium test was performed. For this purpose, first of all tetrazolium test was performed after
removing the fleshy crust of magnolia seeds. Pre–treatments applied to the seeds; cold dry storage (+4℃ 12
weeks), warm stratification + cold stratification combination (30℃ 4 weeks/+4℃ 8 weeks, respectively), cold
stratification (+4℃ 12 weeks), GA₃ (250, 500 and 1000 ppm), BAP (250 and 500 ppm), IBA (250 and 500
ppm), PEG–6000 and Floroglucinol (500 and 1000 ppm) treatments were applied and 14 experimental subjects
including control were carried out in the study. Seeds were germinated in an incubator with 22℃ and 14/10
light/dark lighting conditions. The applications according to the germination rate were c ompared.
Keywords: Magnolia grandiflora L., dormancy, seed, pre–treatment, germination rate
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GİRİŞ
Son yıllarda görsel kalitesi yüksek peyzaj
düzenlemelerinde önem kazanmaya başlayan
Büyük Çiçekli Manolya (Magnolia grandiflora
L.) bitkisi Magnoliaceae familyasının bir üyesi
olup gösterişli, 20–25 m kadar boy yapan
informal yapılı bitki, hoş kokulu iri beyaz
çiçekleri ve derimsi, kalın, parlak koyu yeşil
yaprakları ile dikkat çekici önemli bir türdür.
Bitki park, bahçe, yürüme yolu kenarları, yol
bitkilendirmeleri, rekreasyon alanları gibi birçok
yerde kullanılabilmektedir. Yaprak döken türleri
de bulunan manolya ağaçları bulundukları
ortamları
güzelleştirmelerinin
yanı
sıra
gölgeleme ve vurgu amaçlı olarak da
kullanılabilir.
Peyzajda kullanıldığı alana değer katan
önemli bir dış mekân süs bitkisi türü olan
manolya tohum, çelik, aşı, daldırma gibi generatif
ve vegetatif olarak üretilebilmekle beraber çelikle
üretimde başarı oranı oldukça düşüktür. Aynı
zamanda bu türün tohumlarında çimlenme oranı
da birçok türle karşılaştırıldığında düşük
kalmaktadır. Kozalağı benzer bir yapı içerisinde,
ortalama 20–50 adet kadar bulunan kırmızı renkli
etli meyve yapıları içindeki manolya tohumları
krem renkli olup kontrolsüz koşullarda muhafaza
edilir ve kurumalarına izin verilirse canlılıklarını
kısa sürede kaybedebilmektedir (11).
Tohumlarındaki
çimlenme
ile
ilişkin
düzensizliği ortadan kaldırmak ve çimlenme
oranını arttırmak için bazı ön uygulamaların
yapılması yararlı olabilmektedir. Birçok süs
bitkisine ait tohumlar uygun sıcaklık ve nem
koşullarında ekilse dahi dinlenmeye bağlı olarak
çimlenmemektedir (11, 12). Ancak manolya
tohumları ekildikten sonra çok düzensiz bir
durum sergilemekte bazı tohumlar çok kısa
sürede çimlenirken bazıları 6–8 ay gibi oldukça
uzun bir süre sonrasında çimlenmektedir. Canlı
embriyolara sahip tohumların çimlenmelerinde
yaşanan sorunların nedenleri arasında kabuk
kalınlığı ve sertliği, embriyonun gelişmemiş
olması, engelleyici maddelerin bulunması,
embriyo dinlenmesi yer almaktadır. Genel olarak
tohumlarda dinlenmeyi kırmak veya çimlenme
oranını ve hızını arttırmak için suda bekletme,
sıcak suya daldırma, mekanik ve kimyasal
aşındırma, soğuk ve sıcak katlama, GA₃, BAP,
KNO₃ kullanımı gibi işlemler tohum ekimi
öncesi uygulanabilmektedir (5, 14). Birçok türde
4, 8, 12 veya 16 hafta sürelerle yapılan katlama
uygulamaları olumlu sonuçlar verebilmektedir
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(13, 16). Aynı zamanda IBA ve GA₃ ile muamele
edilen tohumların çimlenme performanslarında
kontrole göre önemli artışlar olduğu belirtilmiştir
(9, 6).
Genel de tohumla üretilen yeni bireyler
yabancı tozlanma ve döllenme derecesine bağlı
olarak genetik açılmalar nedeni ile ana bitkilerin
özelliklerinden büyük sapmalar gösterir. Bu
nedenle, manolyada yaprak alt yüzeyindeki
kahverengi tüylülük gibi özelliklerin yeni
bireylerde devamlılığını sağlamak için aşı ile
üretim tercih edilmektedir. Dolayısı ile düz fidan
üretimi yanı sıra aşılı fidan üretiminde anaç
bitkilerin üretimi için de tohum önem
kazanmaktadır ancak çimlenme başarısı düşüktür.
Bu durum, manolya tohumlarındaki embriyo
dinlenmesinden, olgunlaşma durumundan ve
kabukla ilişkin olarak ortaya çıkan çimlenme
engelinden kaynaklı olabilmektedir.
Tohum çimlenme sorununu çözülmesi ve
çimlenme oranının arttırılması amacı ile farklı ön
uygulamalar
yapılabilmektedir.
Manolya
tohumlarında embriyo olgunlaşması kademeli ve
yavaş olmaktadır. Ayrıca bu türün tohumla
üretiminde tohumların bekletilmeden hemen
ekilmesi önerilmekte veya embriyo engeli nedeni
ile 3–6 ay süre ile katlama yapılmasının yararlı
olabileceği belirtilmektedir (11). Nitekim yapılan
bir çalışmada 0℃, 5℃’de katlama, 40℃’de suda
bekletme ve bunların kombinasyonlarına ait
uygulamalar yapılmış, en yüksek çimlenme
katlama + suda bekletmeden almışlardır (13).
Dirr ve Heuser (1987) ise süs manolyalarının
üretimi için bazı uygulamalarda modifikasyona
gitmiş ve tohum kabuğunun neden olduğu
çimlenme engelinin ortadan kaldırarak çimlenme
oranını artırmak için 24 saat süre ile 40℃ ılık
suya daldırma yöntemini kullanmışlarıdır (2).
IBA, GA₃, sülfürik asit gibi bazı kimyasalların
uygulandığı bir çalışmada da 1000 ppm GA₃’ün
çimlenme oranını artırdığı görülmüştür (6).
Dolayısı ile tohum çimlenmesinde istenilen
başarı oranları sağlanamayan manolya da tohum
çimlenme
performansının
iyileştirilmesi,
çimlenme oran ve hızının arttırılması amacı ile bu
çalışmada
tohumlara
yapılan
bazı
ön
uygulamaların
çimlenme üzerine etkisinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Manolya’da tohum çimlenme oranının ve
hızının artırılması amacı ile ekim öncesi yapılan
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bazı ön uygulamaların etkisinin incelendiği bu
araştırma 2016–2017 yılları arasında iki kez
tekrarlanmıştır. Çalışma; ADÜ, Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümüne ait laboratuvarda
yürütülmüştür. Magnolia grandiflora L.’ye ait
tohumlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi peyzaj alanından eylül ayı
içerisinde alınmıştır. Farklı yıl, farklı orijin ve
farklı birey ağaçlardan toplanan aynı türe ait
tohumların çimlenme kabiliyetleri arasında
farklılıklar
olabildiği
(8)
için
manolya
tohumlarının tamamı her iki dönemdeki
denemede de aynı bitkiden toplanmıştır.
Kozalağa benzer yapı içerisinde tutulan meyveler
kullanılacağı zamana kadar oda sıcaklığındaki
koşullarda bekletilmiştir.
Denemeye
öncelikli
olarak
manolya
tohumlarının canlılık durumlarının belirlenmesi
amacı ile canlılık testleriyle başlanmıştır. Bu
amaçla alınan tohumlara “Tetrazolyum Testi”
uygulanmıştır (7, 5). Uygulama öncesi manolya
tohumlarının kırmızı renkli, etli kabuk kısımları
çıkarılmıştır. Tetrazolyum testinde tohumlar,
%1’lik 2,3,5–Trifenil tetrazolyum klorür eriğinde
20℃’de 24 saat tutulmuştur. Boyama işleminden
sonra tohumlar saf su ile iyice yıkanıp renklerine
göre değerlendirilmiştir. Dokuları kırmızı renge
boyananlar canlı boyanmayanlar ise cansız olarak
kabul edilmiştir (5). Tetrazolyum testi 4
tekerrürlü olarak düzenlenmiş ve her tekerrürde
50 adet tohum kullanılmıştır.
Yürütülen bu araştırmanın ana konusunu
oluşturan ön uygulamalar için ise; öncelikli
olarak kozalak yapısından çıkarılan tohumların
meyve
etinden
ayrılması
ile
işlemlere
başlanmıştır. Meyve etinden ayrılan tohumlar
önce sabunlu su ile yıkanmış daha sonra bol su
ile çeşme altında yıkanarak temizlenmiştir.
Yıkama işleminden geçen tohumlar 1 gün süre ile
oda şartlarında kurumaya bırakılmıştır. Ön
uygulamalar öncesinde tohumlar sayılarak iyi
sağlıklı gelişmiş olan tohumlar seçilmiş ve
denemede her uygulamada kullanılacak 75 adet
tohum olacak şekilde 14 uygulama grubuna
ayrılmıştır. Daha sonra tohumlara Çizelge 1’de
verilen kontrol ve 13 farklı ön uygulama,
belirtilen doz ve sürelerde, uygulanmış ve
tohumlar aynı zamanda olacak şekilde
inkübatörde çimlenmeye bırakılmıştır.
Soğukta kuru bekletme uygulamasında
tohumlar steril petrilere yerleştirilmiş ve
buzdolabında +4℃ olan bölümde 12 hafta
süresince muhafaza edilmiştir. Sıcak + soğuk
katlama ile soğuk katlama uygulamalarında

tohumlar içi nemli perlit doldurulmuş kaplar
içerisine tabakalar halinde yerleştirilmiştir. Daha
sonra nemini çabuk kaybetmemesi için kaplar
plastik torbalar içerisine konulmuştur. Soğuk
katlama uygulamasında içinde tohum bulunan
kaplar +4℃’deki buzdolabında 12 hafta
tutulmuşlardır. Sıcak katlama + soğuk katlama
uygulamasında tohumlar önce 4 hafta 30℃’de
sıcak uygulamasına, daha sonra 8 hafta +4℃’de
soğuk uygulamasına tabii tutulmuşlardır.
PEG–6000 uygulamasında ise; tohumlar ekim
öncesi –10 bar ozmotik basınca sahip 273 g/l
dozunda, saklama kapları içerisine hazırlanan
solüsyonda ıslatılmış, saklama kaplarının üzeri
kapatıldıktan sonra 15℃±1℃’ye ayarlanmış
çimlenme dolabında 10 gün boyunca beklemeye
alınmıştır. 10. gün sonunda tohumlar 3’er kez saf
su ile yıkanıp orijinal ağırlıklarına kadar oda
sıcaklığında kurutulmuştur (Duman ve Eşiyok,
1995).
GA₃, BAP, IBA ve Floroglusinol Çizelge
1’de belirtilen farklı doz ve sürelerde bekletilmiş,
uygulama
süreleri dolan
tohumlar
sıvı
solüsyonlardan
çıkartılarak
kurutulmuştur.
Yapılan ön uygulamalardan sonra tohumlar
kurutma kâğıtları içerisine sıralı bir şekilde 3
tekerrürlü olarak gruplara ayrılarak yerleştirilmiş,
rulo haline getirilmiş ve nemlendirilmiştir.
Ayrıca kontrol uygulamasındaki tohumlar hiçbir
işlem yapılmadan doğrudan kurutma kâğıtları
arasında
3
tekerrürlü
olacak
şekilde
yerleştirilmiştir. Bu şekilde hazırlanan tohumlar
inkübatörde çimlenmeye bırakılmıştır (Şekil 1).
Her gün düzenli aralıklarla sayım yapılırken nem
kontrolleri de yapılmıştır. Tohumlar 22℃
sıcaklığa ve 14/10 aydınlık/karanlık aydınlatma
düzenine sahip inkübatörde çimlendirilmiştir.
Çimlendirme testlerinde sayımlara 100 gün
devam edilmiş, bu süre içerisinde kökçük
uzunluğu 2 mm olan tohumlar çimlenmiş olarak
kabul edilmiş ve kurutma kâğıdındaki ortamdan
uzaklaştırılmıştır. Tohumların sayımları ve
çimlenme kontrolü her gün yapılmıştır (5).
Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmada kontrol dahil olmak üzere 14
farklı ön uygulama yer almıştır. Her uygulamanın
her tekerrüründe 25 adet olmak üzere her
uygulamada toplam 75 adet, tüm denemede
toplam 1050 adet tohum kullanılmıştır. Çalışma
tesadüf blokları deneme desenine göre 3
tekerrürlü olarak dizayn edilmiştir.
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Denemede elde edilen değerler üzerine
TARİST istatistiksel analiz programı kullanılarak
varyans
analizi yapılmıştır. Ortalamaların
karşılaştırılarak, farklılıklarının ortaya konması
için de %5 hata olasılığına sahip LSD testi
kullanılmış ve buradan çıkan sonuçlara göre
uygulamalar gruplandırılmıştır.
Çizelge 1. Denemede her iki dönemde tohumlara
uygulanan ön uygulamalar, dozlar ve süreleri
Table 1. Pre–treatments, doses and durations applied
to seeds in both periods in the experiment
Uygulama no Ön uygulama işlemi
Açıklama
Application no
Pre–treatment
Definition
Soğukta kuru
+4℃
U1
bekletme
12 hafta / weeks
Cold dry storage
Sıcak katlama +
+30℃
soğuk katlama
4 hafta / weeks
U2
Warm + cold
+4℃
stratification
8 hafta / weeks
Soğuk katlama
+4℃
U3
Cold stratification 12 hafta / weeks
250 ppm
U4
GA₃
12 saat / hours
500 ppm
U5
GA₃
12 saat / hours
1000 ppm
U6
GA₃
12 saat / hours
250 ppm
U7
BAP
24 saat / hours
500 ppm
U8
BAP
24 saat / hours
250 ppm
U9
IBA₃
12 saat / hours
500 ppm
U10
IBA₃
12 saat / hours
U11
PEG–6000
–10 bar 273 g/l
500 ppm
U12
Floroglusinol
24 saat / hours
1000 ppm
U13
Floroglusinol
24 saat / hours
U14
Kontrol / Control

BULGULAR VE TARTIŞMA
Farklı ön uygulamalar yapılan manolya
tohumlarındaki
çimlenme
durumlarının
belirlenmesi amacı ile yürütülen bu araştırma
sonucunda; farklı ön uygulamalara bağlı olarak
elde edilen çimlenme oranı ve süresi (Çizelge 3)
ile tetrazolyum testi sonucu (Çizelge 2)
belirlenen canlılık oranları verilmiştir.
Tohumlara ön uygulama yapılmadan önce
yapılan ile tetrazolyum testi sonucu ortalama
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%92.75 oranında canlı olduğu belirlenmiş olup 4
kez tekrarlanan bu testlerde %87 ila %98
oranlarında canlılık durumları saptanmıştır. Elde
edilen sonuçlar değerlendirildiğinde yürütülen bu
çalışmada elde edilen canlılık oranları açısından
tohumlarda herhangi bir sorunun olmadığı
görülmüştür.

Şekil

1. Denemede manolya tohumlarının
çimlendirme sürecinin görünümü
Figure 1. The appearance of the germination
process of magnolia seeds in the
experiment
Araştırma kapsamında denemeler 2016 ve
2017 yıllarında iki kez tekrarlanmış ve
değerlendirmeler iki yılın ortalama değerleri
dikkate alınarak yapılmıştır. Çizelge 3’den
görüldüğü üzere; çimlenen tohum yüzdesine
yönelik olarak yapılan varyans analizi sonucu
tohum çimlenme oranları uygulamalara göre
önemli bir farklılık göstermiştir. Analiz
sonuçlarına göre; soğuk katlama uygulamasından
%98,3’lük oran ile en yüksek çimlenme oranı
elde edilmiş, bunu sıcak + soğuk katlama ve GA₃
uygulamaları izlemiştir. Birçok tür üzerine
yürütülen araştırmalarda katlama uygulamaları
olumlu sonuçlar vermektedir. Aydınlı ve ark.
(2009) tarafından yürütülen çalışmada da en
yüksek çimlenme oranı katlama uygulamasından
elde edilmiştir (1). Bu araştırmada elde edilen
sonuca benzer şekilde, Genista lydia var. lydia
Boiss. türünde yapılan çalışmada da katlama
uygulamasının en yüksek çimlenme oranını
verdiği belirtilmektedir (4). Yürütülen bu
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çalışmada GA₃ dozu artışı ile birlikte çimlenme
oranında düşüş olduğu, GA₃’ün 1000 ppm
dozunda çimlenme oranında %4’lük bir azalış
olduğu saptanmış ancak elde edilen oranlar
kontrole göre daha yüksek olmuştur. Benzer
şekilde (10) 250 ve 500 ppm GA₃ dozlarını
kullandığı çalışmalarında Laurus nobilis L. ve
Spartium junceum L. tohumlarında GA₃ artışının
çimlenmeyi negatif etkilediğini, (3) ise aynı
dozlardaki GA₃ uygulamalarının Spartium
tohumlarının çimlenmesinde kontrole göre daha
düşük çimlenme oranlarının elde edilmesine
neden olduğunu belirtmişlerdir.
Bununla beraber, ortalama tohum çimlenme
süreleri incelendiğinde; GA₃ uygulamaları ve
katlama (soğuk, sıcak + soğuk) uygulamaları
istatistiki olarak çimlenme oranında etkili olduğu
gibi ortalama çimlenme süresi üzerine de etki
etmiştir.
Araştırmada
manolya
tohumları
uygulamalara bağlı olarak ortalama 66,03 gün ile
9,2 günlük sürelerde çimlenme göstermişlerdir.
Soğuk katlama uygulaması ortalama 9,2 günlük
çimlenme süresi ile tohumların en hızlı sürede
çimlendiği uygulama olmuştur. Ancak PEG–
6000 ile muamele edilen tohumlar ortalama 66,03
günde çimlenmiş ve bu sürede tohumların ancak
%36’ı çimlenmiştir.
IBA uygulamalarında çimlenmeye alınan
tohumlarda herhangi bir çimlenme meydana
gelmemiş, tohumlarda su yoğunlaşması meydana

gelerek tohumların büyük kısmı canlılığını
kaybetmiştir. IBA dışındaki diğer uygulamalar
dikkate alındığında ise en düşük çimlenme oranı
%10’luk değer ile Soğukta Kuru Bekletme
uygulamasında elde edilmiştir. Ancak tohum
çimlendirme süresinin uzatılması durumunda bu
uygulamada daha yüksek çimlenme oranlarının
elde edilebileceği düşünülmektedir.
Denemede kullanılan uygulamalar genel
olarak değerlendirildiğinde; Floroglusinol, PEG–
6000,
BAP,
Soğukta
kuru
bekletme
uygulamalarında Kontrol uygulamasının (%64,5)
altında çimlenme oranları elde edilirken katlama
ve GA3 uygulamalarında tetrazolyum testlerinde
belirlenen canlılık oranlarına oldukça yakın
değerlerde çimlenme oranlarının elde edilmiştir.
Çizelge 2. Denemede tetrazolyum testi sonucu
elde edilen tohum canlılık oranları
Table 2. Seed viability obtained from tetrazolium
test in the experiment
Test tekerrürü
Test replication
1
2
3
4
Ortalama / Average

Canlılık oranı (%)
Viability rate (%)
87
94
92
98
92.75

Çizelge 3. Denemede manolya (Magnolia grandiflora L.) tohumlarına yapılan ön uygulamaların
çimlenme üzerine etkileri
Table 3. The effects of pretreatment on germination of magnolia (Magnolia grandiflora L.) seeds
Çimlenme ortalama
İlk çimlenme
Çimlenme oranı
süre (gün)
başlangıç süresi (gün)
(%)
Ave. germination
Initial germination
Germination rate
time (days)
start time (days)
Soğukta kuru bekletme / Cold dry storage
10,0e
59,85ab
56,5a
Sıcak+soğuk katlama / Warm+cold stratification
93,7ab
11,67 ef
10,0ef
Soğuk katlama / Cold stratification
98,3a
9,2 f
6,3f
GA₃ (250 ppm)
85,3ab
29,5d
16,7cde
GA₃ (500 ppm)
85,3ab
26,5d
16,7cde
81,3b
22,63de
14,3def
GA₃ (1000 ppm)
BAP (250 ppm)
58,7c
52,23bc
20,3cd
BAP (500 ppm)
50,7cd
54,43abc
19,3cd
0,0e
–*
–*
IBA₃ (250 ppm)
IBA₃ (500 ppm)
0,0e
–*
–*
PEG 6000
36,0d
66,03 a
33,3b
Floroglusinol (500 ppm)
49,3cd
44,83c
18,3cde
Floroglusinol (1000 ppm)
53,3c
55,13abc
23,7c
Kontrol / Control
64,5c
50,03bc
22,3cd
LSD %5
15.542**
12.221**
8.598**
**%1 düzeyinde farklılık var (LSD)–Mean separation within at, 0.01 level
*%5 düzeyinde farklılık var (LSD)–Mean separation within at, 0.05 level; Ö.D.: Önemli değil–N.S.: Nonsignificant
Ön uygulamalar
Pre–treatments
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Çimlenme Oranı (Germination rate) (%)
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Şekil 2. Manolya tohumlarına yapılan ön uygulamaların çimlenme yüzdeleri üzerine etkisi
Figure 2. Effect of pretreatment on germination percentages of magnolia seeds
SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

Araştırma
sonucunda
incelenen
parametrelerde uygulamalar arasında önemli bir
farklılık görülmüştür. Manolya tohumlarında
çimlenme oranın artırılması ve çimlenme
süresinin kısaltılması açısından soğuk katlama
uygulamasının yapılmasının gerekli olduğu
kontrol uygulaması dikkate alındığında ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle bu türün tohumla
üretiminde zamandan tasarruf etmek adına soğuk
katlama uygulamasının yapılması önerilmektedir.
Bu çalışmada +4℃’de 12 haftalık bir katlama
süresi incelemeye alınmış olup yeni yapılacak
çalışmalarda daha kısa katlama sürelerinin ve
daha düşük sıcaklık derecelerinin tohum
çimlenmesi üzerine etkilerinin incelenmesi
yararlı olacaktır. Bununla beraber 250, 500 ve
1000 ppm’lik GA₃ uygulamalarının da çimlenme
üzerine oldukça etkili olduğu ve 250 ppm GA₃
kullanımının uygun olacağı görülmüştür. Kontrol
uygulamasının altında çimlenme oranları elde
edilen BAP, Floroglusinol ve PEG–6000
uygulamalarının ise manolya tohumlarının
çimlendirilmesi
kullanımı
önerilmemektedir.
Magnolia grandiflora L. tohumlarında kabul
edilebilir bir çimlenme oranının elde edilebilmesi
için tohum çimlendirme süresinin uzun
tutulmasının
yararlı olacağı yapılan ön
çalışmalarda ve kontrol uygulamasının (ortalama
50 gün) süresi dikkate alındığında görülmektedir.

1 Aydınlı, M., Karcı, A., Kanlı, İ.H., 2009.
Manolya (Magnolia grandiflora L.)’da
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ÖZET
Dünyada ve ülkemizde organik tarımın her geçen gün önemi anlaşılmakta ve talep görmektedir. Özellikle yaşlı
ve çocuk beslenmesinde de büyük bir yer tutan sebzelerin organik olarak üretilmeleri yıldan yıla artmaktadır.
Kanun ve yönetmelikler ile sınırları belirlenmiş bir üretim modeli olan organik tarımda çoğaltım materyallerinin
de organik olarak temin edilmesi gerek AB gerekse Ülkemiz mevzuatında yer almaktadır. Bu nedenlerle sebze
yetiştiriciliğinin gerek şartı olan tohumların da üretimleri organik olarak yapılmalı ve organik tarım yapacak olan
üreticilere çoğaltım materyalleri bu koşullarda sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Organik tarım, tohum, sebze
ORGANIC VEGETAB LE SEED PRODUCTION
ABSTRACT
The importance of organic agriculture has been understood and demande d in the World and our country in last
two decades. Organic production of vegetables which are taken an important place particularly elder and infant
nutrition has increased year by year. According to the EU and domestic legislations, multiplication materials
have to be derived from organic farming, of which production model limited by laws. Hence, seeds which are
sine qua non for vegetable production and multiplication materials have to be produced by organically and they
are provided under organic conditions to farmers.
Keywords: Organic agriculture, seed, vegetable

GİRİŞ
Tarımın yaygınlaşması tohumun keşfi ve
kullanımı ile mümkün olmuştur. Organik veya
konvansiyonel de olsa sebze tarımında da diğer
bitkilerin üretiminde de tohum, üretim zincirinin
ilk halkası olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz
konusu olan organik tarım ise bilindiği üzere bu
üretim modeli yasal düzenlemeler ile sınırları
belirlenmiş olan bir üretim sistemidir. Organik
tarımda
yapılacak
faaliyetler
yasa
ve
yönetmelikler ile belirlenmiştir. Organik Tarım
Kanunu Esasları ve Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik (18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı
Resmi Gazete)’de tohumun tarifi aşağıdaki gibi
yapılmaktadır:
Tohum;
Genetik
olarak
yapısı
değiştirilmemiş, döllenmiş hücre çekirdeği
içindeki DNA dizilimine dışarıdan müdahale
edilmemiş, sentetik pestisitler, radyasyon veya
mikrodalga ile muamele görmemiş biyolojik
özellikte ve Organik Tarım Yönetmeliğine uygun
olarak üretilmiş olmalıdır (1).
148

Bitkilerin tohum üretmeleri için genetik
faktörler yanında ışık, sıcaklık, yağış, rüzgâr,
toprak koşulları ve böcek etkinliği gibi çevre
faktörlerinin etkisi altında bulunmaktadır. Sebze
tohumu üretiminde çevre faktörlerinin uygun
olması, kaliteli ve ekonomik tohum üretimi için
zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle tohum
üretim alanı seçilirken bu faktörlerin uygunluğu
mutlaka incelenmelidir (6, 7, 8).
Tohum üretiminde dikkat edilmesi gereken
bazı esaslar ve aşamalar aşağıda açıklanmıştır.
Çeşit Koruma
Tohum üretiminde yetiştirilecek olan sebze
türüne ait çeşidin özelliklerini tam olarak taşıyan
bitkiler
arazide
bırakılmalı
çeşidin
özelliklerinden farklılaşmaya başlayanlar ise
sökülerek tarladan uzaklaştırılmalıdır. Bu şekilde
her yetiştirme döneminde negatif seleksiyonlar
yapılarak çeşidin kendi özelliklerini muhafaza
etmesine önem verilmelidir.
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İzolasyon
Tohum üretiminde zaman ve mesafe olarak iki
izolasyon konusu vardır. Bunlardan zaman
izolasyonu ile aynı alana aynı familyadan olan
bitkilerin kaç sene arayla ekim/dikimlerinin
yapılabileceği
kast
edilmektedir.
Mesafe
izolasyonu da aynı türe ait farklı çeşitlerin aynı
zamanda aralarında ne kadar mesafe ile
yetiştirilebileceklerini
ifade
etmektedir.
Yetiştirilecek olan türe bağlı olarak bunlar
değişmektedir. Bu konudaki detaylı bilgiler
ülkemizde Tohum Tescil ve Sertifikasyon
Merkezi Müdürlüğünün yayınladığı mavi kitapta
yer almaktadır (2).
Ekim Nöbeti (Münavebe, Rotasyon)
Sadece organik tarım değil konvansiyonel
tarımda da ekim nöbeti yeterince özen
gösterilmeyen konuların başında gelmektedir.
Ancak organik tarım ve tohum üretimi yapılacak
ise münavebenin önemi daha da artmaktadır.
Organik tohum yetiştiriciliğinin daha uygun ve
daha az sorunsuz yapılabilmesi ekim nöbetine
riayet edilmesi ile mümkündür. Rotasyon planları
yapılırken tür seçiminde ön bitki ve art bitki
kriterlerine uygun olan türler kullanılmalı ve
yeşil gübreleme de unutulmamalıdır. Böylece
hem toprak özellikleri korunmuş ve iyileştirilmiş
olurken aynı zamanda farklı türlerde tohum
üretimi de tamamlanmış olacaktır.
Bitki Koruma
Organik yetiştiricilikte genellikle üreticilerin
en çok zorlandıkları konuların başında bitki
hastalıkları
ve
zararlıları ile
mücadele
gelmektedir. Üretim faaliyetlerinde bulunurken
organik tarımın bütüncül yaklaşımı akılda
tutulmalıdır. Ekim nöbeti, uygun çeşit ve ekoloji
seçimi gibi diğer konularda da özenli olunur ise
bitki sağlığı ve mücadele açısından daha rahat
edilebilir. Bitki hastalık ve zararlıları ile
mücadelede üretim yapılacak olan alanın iklim
şartlarını bilmek, nispeten tolerant olan çeşitleri
yetiştirmek ve yönetmelikte izin verilen
preparatlar ile uygulamalar yapmanın yanında
hastalık ve zararlıların çıkmasına önceden engel
olabilecek veya popülasyonlarını azaltacak
tedbirler alarak üretim yapmak şiddetle tavsiye
edilmektedir.

Bitki Besleme
Gerek organik tohum üretimi gerekse organik
tüketim amaçlı sebze üretiminde bitki koruma
faaliyetleri gibi bitki besleme faaliyetleri de diğer
önemli konulardan biridir. Organik tarım
yönetmeliğinde izin verilen ve/veya kontrol
sertifikasyon kuruluşlarınca onaylanan bitki
besleme preparatları organik yetiştiricilikte
kullanılabilmektedir. Bitki besleme konusu ele
alınırken yetiştiriciler konvansiyonel tarımda
olduğu gibi dışardan sadece bitkinin ihtiyacı olan
besin maddelerinin verilmesi değil toprağın da
bir canlı ortam olduğu unutulmadan onun da
yaşatılması ve verimliliğinin devam ettirilmesi
gerektiği unutulmamalıdır. Bunun için ekim
nöbeti, yeşil gübreleme, organik madde (kompost
vs.) takviyeleri üretim planlamasının içinde
olmalıdır.
Yabancı Ot Kontrolü
Organik
tarım
koşullarında
yapılan
yetiştiricilikte yabancı otlarla mücadele kimyasal
ilaçlar
kullanılmadığından
oldukça
zor
olmaktadır. Ancak yukarıda da bahsedilen
konularda değinildiği üzere organik tarıma
bütüncül yaklaşmak gerekmektedir. Hal böyle
olursa, ekim nöbeti, uygun bitki koruma ve bitki
besleme programları, doğru çeşit ve/veya tür
seçimleri
yapıldığında
üretimin
bütün
aşamalarında karşılaşılacak sorunlar hafifletilmiş
olur. Yabancı otlarla mücadelede de durum buna
benzerdir. Uygun sıra arası aralık ve mesafeleri
tercih etmek hastalık zararlılarla mücadele, bitki
besleme ve yabancı ot kontrolü aşamalarında
kültür bitkilerine gerekli rekabet ortamının
sağlanması üreticilerin elini güçlendirecektir.
Bunların dışında sulamanın kontrollü yapılması,
malçlama tekniklerinin kullanılması yabancı ot
kontrolünü sağlamaktadır.
Hasat Zamanı
Sofralık üretimde olduğu gibi tohumluk
üretimde de en uygun hasat zamanını belirlemek
ve hasadı tekniğine uygun olarak yapmak
tohumlarda verim, canlılık ve sağlık açısından
oldukça önemlidir. Hasat zamanında ve tekniğine
uygun olarak yapılmaz ise tohum veriminde
kayıpların yanı sıra tohum sağlığında da
olumsuzluklar ile karşılaşılabilmektedir. Bu
yüzden yetiştirilen tür ve çeşidin tohum olgunluk
aşamaları ile hasat zamanları iyi bilinmelidir.
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Sertifikasyon
Organik sebze tohumu üretiminde diğer
organik yetiştiriciliklerde olduğu gibi kontrol
sertifikasyon kuruluşları ile birlikte hareket
etmek zorunludur. Eğer ticari olarak tohum
üretimi
yapılması
planlanıyorsa
organik
sertifikasyon yanında tohumculuk kanunu ve
yönetmeliği uyarınca gerekli olan sertifikasyon
işlemleri de takip edilmelidir.

firması da organik sebze tohumu konusunda
çalışmalar yapmalarına karşın hâlihazırda sadece
1 özel sektör kuruluşu üretimlerine devam
etmektedir. Bu firma da anaç tohumlarının bir
kısmını Enstitü ’den temin ederken bir kısmını da
kendi çeşitleri ile karşılamaktadır.
Çizelge 1. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri
Merkez Araştırma Enstitüsü organik sebze
tohumu listesi
Tür

Tohum Teknolojisi
Domates

Tohum üretimi yapılacak olan sebze tür ve
çeşitlerinin tohum özellikleri yetiştirici tarafından
yeterince bilinmesi gerekmektedir. Gerek
tohumun üretimi aşamasında hasat dönemine
kadar gerekse hasattan sonra muhafaza edilmesi
esnasında tohum ile ilgili teknolojik ve fizyolojik
esasların daima göz önünde bulundurulması
önemlidir. Yeterli tohum verimi elde edilmesi
kadar elde edilen tohumların kalitesi ve
saklanması da yetiştiriciler bakımından dikkate
alınması gereken bir durumdur. Bazı sebze
türlerinde bir yıl bazılarında ise iki yıl süren zorlu
bir üretim sürecinin ardından alınan tohumların
özellikleri iyi bilinmediğinde emekler boşa
çıkmaktadır (10, 11).
Organik Sebze Tohum Üretiminde Yalova
Örneği
Türkiye’de ilk olarak 2000’li yılların başında
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü’nde organik sebze yetiştiriciliği ve
tohum üretimi çalışmaları başlamıştır. İlk
çalışmalar domates ve ıspanak ile başlamış olup
bu türlerdeki başarılı üretimlerin sonucunda
pırasa ve diğer türlerde araştırma ve üretim
faaliyetlerine devam edilmiştir (3, 4, 5).
Günümüze kadar Enstitü çalışmalarına devam
etmiş ve bugün yaklaşık 16 sebze türünde 30’un
üzerinde çeşitte organik sebze tohumu
üretebilmektedir (Çizelge 1) (9, 10, 11).
Üretilen
tohum miktarı yıllara göre
değişmekle birlikte domates, biber, patlıcan,
bamya, hıyar, karpuz, sakız kabağı, pırasa, soğan,
salata–marul grubu, lahana, kereviz ve brokoli
türlerine ait çeşitlerde temin edilebilmektedir.
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü aynı zamanda organik tarım konusunda
ulusal ve uluslararası eğitimleri konu uzmanları
ile birlikte gerçekleştirmektedir. Enstitü haricinde
Türkiye’de şimdiye kadar 2–3 özel tohumculuk
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Biber

Patlıcan
Bamya
Karpuz
Hıyar
Sakız Kabağı
Pırasa
Kereviz (kök kerevizi)
Ispanak
Soğan

Lahana

Salata–Marul
Brokoli

Çeşit
Şencan 9
Invictus Lot 335
Rio Grande
Yalova Tatlı Sivri
Yalova Yağlık 28
Yalova Çarliston 341
Sürmeli Biberi
Kandil Dolma
Yalova Çorbacı 12
Pala 49
Balıkesir 76
Yalova Kabaklı 11
Yalova Akköy 41
Marmara 1
Yalova Yuvarlak Alaca 18
Yalova Washington 26
Çengelköy Hıyarı 5802
İstanbul Sakız 5801
İnegöl 92
Çanakkale
Matador
Akgün 12
Kantartopu 3
İmralı Kırması 15
Beşirli 77
Yalova Sarmalık
Yalova 1
Mohrenkopf
Green Wave
Grise Marachiere
Yatesdale
Turaç 77
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ÖZET
Kırgızistan’da enlem, denizden uzaklık, yükseltinin fazla, yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması gibi coğrafi
faktörler, tarım, hayvancılık, ulaşım, sanayi vb. ekonomik fonksiyonların gelişmesini olumsuz etkilemiştir.
Ülkenin ortası yüksek dağlarla kaplı olduğundan güneyde Oş ve Celalabad şehirlerinin de içinde yer aldığı
Fergana Havzası, kuzeyde Kazakistan sınırına yakın düzlükler ile vadi tabanları nüfusun ve zirai faaliyetlerin
yoğun olduğu kesimlerdir. Kırgızistan yüzölçümünün yalnızca %7’si tarıma elverişli iken %44’e tekabül eden
yüksek yaylalardaki mera ve otlaklar sayesinde hayvancılık faaliyetleri ekonomide önemli paya sahiptir.
Nüfusunun %64’ü kır, %36’sı şehirde yaşayan Kırgızistan’da, 2017 yılı verilerine göre çalışan nüfusun yarıya
yakını tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Ülkede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri, tahıllar (buğday, mısır,
arpa), sanayi bitkileri (şekerpancarı, pamuk), sebzeler (özellikle patates) ve meyveler (ceviz, elma) başta gelir.
Hayvan ürünleri açısından ise sığır ve koyun yetiştiriciliği ile son yıllarda gelişme kaydeden kümes hayvancılığı
önemlidir. Tarım ve hayvan ürünleri, ülkedeki tekstil ve ayakkabı gibi küçük sanayi işletmelerinin de ana
hammaddesini oluşturur. Petrol ve doğal gazda dışa bağımlı olan, ödemeler dengesi açık veren Kırgızistan’ın
başlıca ihraç ürünleri arasında pamuk, kuru fasulye, et ve süt ürünleri, yün vb. tarım ürünleri önemli paya
sahiptir. Bu çalışmada, Kırgızistan’da tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisi içindeki yeri ve öneminin ortaya
konulması amaçlanmıştır. Ziraat ve hayvancılığın 1994–2016 yılları arası üretim miktarları BM ve FAO’nun
Kırgızistan’a ait resmi istatistiklerinden de faydalanılarak açıklanmıştır. Bu bağlamda ülkede yetiştirilen başlıca
tarım ürünlerinin yıllara göre ekim alanları ile üretim değerleri Tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. Hayvancılık
sahaları, küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvancılığının üretim değerleri ve yıllara göre değişimi de grafiklerle
yansıtılmıştır. Ayrıca çalışmanın sonuç kısmında tarım ve hayvancılık sektörünün analizi yapılmış, sorunlara
değinilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, ekonomi, tarım ürünleri, hayvancılık, istihdam
ABSTACT
In Kyrgyzstan, geographical factors such as latitude, distance from th e sea, increasing the altitude, and the
mountainous and rough terrain of the ground formations have negatively affected the development of economic
functions such as agriculture, animal husbandry, transportation. The Fergana Basin, where the Osh and
Celalabad cities are located in the south, the plains near the border of Kazakhstan in the north and the valley
floors in the north, where the country is covered with high mountains, are the areas where the population and
agriculture activities are intensive. Only 7% of the area of Kyrgyzstan is suitable for agriculture, while livestock
activities have a significant share in the economy thanks to grasslands and pastures on high highways
corresponding to 44%. In Kyrgyzstan, where 64% of the population is rural and 36% is in the city (2017), nearly
half of the working population is employed in the agricultural sector. The main agricultural products grown in
the country are mainly cereals (wheat, corn, barley), industrial plants, sugarbeet, cotton, vegetable s (especially
potatoes) and fruits (walnut, apple). In terms of animal products, poultry stockbreeding is important in cattle and
sheep breeding and development in recent years. Agriculture and animal products constitute the main raw
material of small industrial enterprises such as textile and footwear in the country. The main export products of
Kyrgyzstan, which are dependent on the oil and natural gas and are open to balance of payments, include cotton,
haricot bean, , wool, meat, milk, and so on, agricultural products have an important share. In this study, the place
and importance of agriculture and animal husbandry in Kyrgyzstan was aimed. The daily production quantities
of agriculture and animal husbandry have been put forward by using the official sta tistics of the UN and FAO in
Kyrgyzstan. Sowing areas and production values of major agricultural products grown in the country are shown
in tables and graphs according to years. The production values of livestock breeders, sheep, cattle and poultry
stock and their changes according to years are also reflected in the graphs. In addition, analysis of the agriculture
and livestock sector has been made in the final part of the study, problems have been addressed and solution
proposals have been presented.
Keywords: Kyrgyzstan, economy, agricultural products, stockbreeding, employment
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GİRİŞ
Konumu ve Genel Coğrafi Özellikleri
Kırgızistan Cumhuriyeti, Batı Türkistan’da
70°–80° doğu boylamları ile 39°–45° kuzey
enlemleri arasında yer alır. Kuzeyden Kazakistan,
batıdan Özbekistan, güneyden Tacikistan,
güneydoğu ve doğudan Çin'in Sincan–Uygur

Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan) ile çevrilidir
(Harita 1). Ülkenin yüzölçümü 199.945 km²,
nüfusu 6.045.000 (2017 tah.), başkenti Bişkek
(900 bin) ve ikinci büyük şehri Oş (200.000
nüfus)'tur. Çuy, Isık Göl, Oş, Talas, Celalabad,
Narin ve Batken adlı yedi idari bölgeye (oblast)
ayrılmıştır ve çok partili demokratik bir rejimle
yönetilmektedir.

Kaynak: Kırgızistan, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 35.

Harita 1. Kırgızistan’ın konumu ve komşuları
Kırgızistan dünyanın en dağlık ülkelerinden
biridir. Büyük bölümü Tien Şan (Tanrı Dağları)
sistemine dahil olan dağlar, aralarında yer alan
tektonik depresyonlarla (çöküntü çukuru)
birbirinden belirgin şekilde ayrılmış sıralar
halinde uzanır. Güneyde “dünyanın çatısı”
denilen Pamir kütlesine ait dağlar bulunur. Bu
dağların yükseltisi çok yerde 6000 metreyi aşar
ve dorukları buzullarla kaplıdır. “Asya’nın
İsviçre’si” benzetmesi yapılan Kırgızistan’da
sadece batıda Fergana Havzasının doğu ucu ile
kuzeyde Bişkek’ten Kazakistan düzlüklerine
doğru uzanan yörede yükselti 1000 metrenin
altına düşer.
Deniz etkisinden uzak ve yüksek dağlarla
çevrili olduğu için ülke topraklarında şiddetli bir
kara iklimi hâkimdir. Bundan dolayı yaz ile kış,
gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı çok
belirgindir. Yağışlar azdır. Genellikle 250–350
mm olan yıllık ortalama yağış, vadi tabanlarında
150–200 milimetreye kadar düşer. Öte yandan

dağların kuzey yamaçlarında yıllık yağış tutarı
800–900 milimetreye ulaşabilir. Özellikle dağlık
alanlar yılın büyük bölümünde karla kaplıdır.
Kara ikliminin hüküm sürdüğü Fergana Havzası,
Bişkek dolayları ve Isık Göl çevresiyle depresyon
tabanlarının yaygın bitki örtüsü bozkırdır.
Dağların yağışlı yamaçlarının 2000–2300 m
yükseltiye kadar olan kesimlerinde genellikle
ormanlar yer alır. Ancak ormanlar ülke
yüzölçümünün sadece %6’sını kaplar. Orman
sınırının üzerinde yüksek dağ çayırları (alpin
çayırlar) ve daha yukarılarda da çıplak kayalıklar,
kar ve buzullarla kaplı alanlar bulunur.
Kırgızistan akarsu ve göl bakımından zengin
bir ülkedir. Akarsuların pek çoğu kısa ve coşkun
akışlıdır. Akarsuların hiçbiri denize ulaşmaz.
Bunların en önemlisi olan Narin nehri
kaynaklarını Isık Göl’ün güneyindeki dağlardan
alır ve batıya doğru akarak Özbekistan’da
Siriderya’ya karışır. Kızılsu Amuderya’ya, Aksu
Tarım Nehri’ne ulaşır; Talas ve Çu ise
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Kazakistan çöllerinde yeraltına sızarak ve
buharlaşarak kaybolur. Ülkedeki irili–ufaklı
tektonik kökenli 3000 gölün en büyükleri Isık
Göl, Sırı–Çelek, Çatır ve Song gölleridir (Akkan,
2002).
1991
yılında
Sovyetler
Birliği’nin
dağılmasıyla Ülke, Sovyet kaynaklarından
mahrum kalmış, varlıklar tükenmeye yüz tutmuş,
özel tüketimde düşüş görülmüş ve kamu
harcamaları artmıştır. Bunun sonucunda 1991–
1995 döneminde GSYİH 1990’daki seviyesinin
yarısına inmiştir. Tüm ekonomik göstergeler
kötüye gitmiş, hiper enflasyon, artan işsizlik ve
reel gelirde düşüş yoksulluğun artmasına yol
açmıştır. 1993 yılında ulusal para tedavüle
girmiş, fiyatlar serbest bırakılmış, ticaret
mevzuatı ile tarım sektöründe reform yapılmış,
varlıklar özelleştirilmiş ve serbest bir ticaret
rejimi kabul edilmiştir. Bu sayede, ekonomi 1996
yılından itibaren düzelmeye başlamıştır. Ülkede
tarım ve madencilik sektörleri geleneksel olarak
güçlü
olarak
tanımlanan
sektörlerdir.
Kırgızistan’ın 2017 yılı Gayri Safi Yurt İçi
Hasılası (GSYİH) 7.5 milyar ABD Dolarına
ulaştı. 2017 yılı içerisindeki GSYİH’nın sektörel
dağılımı; %53,2 hizmet sektörü, %32,5 sanayi ve
%14,3 tarım sektörüdür (DEİK, 2018).
KIRGIZİSTAN’DA TARIM
Kırgızistan’ın büyük bir kesiminin dağlık ve
engebeli arazilerden oluşması nedeniyle tarım
arazileri oldukça sınırlıdır. Ülkenin kuzeyinde
yer alan Çuy Vadisi, kuzeybatıda Talas ve batıda
Fergana Vadisi ve Narin Vadisi en önemli tarım
arazileridir. Ülke idari bakımdan olduğu gibi,
iktisadi bakımdan da bölgelere ayrılmıştır.
Fergana Havzası, ülke nüfusunun %42’sini
barındırmakta, başta pamuk olmak üzere tarım
ürünleri ve hayvan beslemede başta gelmektedir.
Çuy ve Kebin vadileri ile Ala–Tav etekleri, tahıl,
tütün ve hayvan üretiminde önde gelir. Talas
Vadisi, tahıl, tütün ve hayvancılıkta büyük öneme
sahip bir bölgedir. Issık–Göl Havzası, hayvan
besleme, haşhaş ve hardal yetiştirmede önemli bir
merkezdir (Yiğit, 1996).
Kırgızistan bağımsızlığını ilan ettiği 12 Aralık
1991 tarihine kadar, burada üretilen ürünlerin
%93’ne Moskova idaresi tarafından el
konulmuştur. Bu rakam dünya sömürgecilik
tarihinde ulaşılan en yüksek sömürge düzeyi
olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle ülke
bağımsızlıktan önce kaynak üreten ülke
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konumunda bulunuyordu. Bağımsızlıktan sonraki
dönemde büyük ölçüde tarıma ve altın üretimine
dayanan ülke ekonomisi 1998 yılından itibaren
tarımda özelleştirilmeye gidilmiş ve böylece
genel ekonomiye yabancı sermaye girişi
sağlanmaya başlanmıştır (Uçar, 2009).
SSCB’nin 1991’de dağılmasından sonra
Kırgızistan’da hantal eski Sovyet sisteminin
çökmesi ve ekonominin iflas etmesinin bir
neticesi olarak tarım sektöründe de önemli
oranda düşüşler yaşandı. Geçiş sürecinde
Kırgızistan ekonomisi 1991 ila 1995 yılları
arasında negatif büyüme olgularını birlikte
yaşamış, 1990 yılı 100 kabul edildiğinde reel
GSYIH 1995 sonunda 50,6’ya kadar düşmüştür
ve 1996’da başlayan büyüme süreciyle birlikte
indeks değeri ancak 66’ya yükselebilmiştir.
Ülkenin coğrafi potansiyelinin değerlendirilmeye
başlanmasıyla 2000’li yıllarda zirai üretim
yeniden artmaya başladı. Kırgızistan’da tarım
sektörü halkın ana geçim kaynağı olmasının yanı
sıra ekonominin ve istihdamın lokomotifi olarak
hayati bir öneme haiz olmuştur (İsaev, 2009).
Kırgızistan’da tarım yoğun olarak Fergana
Havzası ile vadi tabanlarının genişlediği
alanlarda yapılmaktadır. Tarım arazisinin büyük
kesimi tahıl (buğday, arpa, mısır) ve yem
bitkilerine
ayrılmıştır.
Sulamanın
düzenli
yapılabildiği yerlerde başta şeker pancarı, pamuk,
mısır olmak üzere çeşitli endüstri bitkileri, sebze
ve meyve yetiştirilmektedir. Zirai faaliyetler
Kırgızistan ekonomisinde ve istihdamında çok
önemli bir yere sahiptir. Nitekim Kırgızistan’da
tarım sektörü GSYH’nin %20.8’ini oluşturmakta
ve faal nüfusun da %48’i tarım sektöründe
istihdam edilmektedir. Hayvancılıktan sonra en
çok gelişen ekonomi dalı tarla tarımıdır. Vadi
tabanlarında çok gelişmiş bir tarım sistemi
uygulanır. Fergana Vadisi, Çu ve Kebin vadileri,
Talas Vadisi ve Issık Göl Havzası ülkenin önde
gelen tarım alanlarıdır. Özellikle Fergana Vadisi
Kırgızistan’ın mükemmel bir tarım kuşağını
oluşturur. Ülke arazisinin yaklaşık %7’sinde yani
1.4 milyon hektarında tarım yapılmaktadır.
Bunun 1 milyon hektardan fazlası yani %70’i
sulanabilmektedir. Ülkede yaklaşık 30.000 km
sulama kanalı bulunmaktadır. Kırgızistan’daki
tarım alanlarının, yaklaşık %46’sı tahıl tarımına
ayrılmıştır. Yetiştirilen başlıca tahıllar, buğday,
arpa mısır ve yulaftır. Ülkede ayrıca pamuk,
kenevir, tütün, yağlı tohumlar, şekerpancarı,
üzüm,
çeşitli
meyveler
ve
sebzeler
yetiştirilmektedir. İpekböcekçiliği de son derece
önemlidir. Ülke alanının %6 kadarını kaplayan
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ormanlardan kereste elde edilir. Ayrıca 600.000
hektarlık bir alanda ceviz yetiştirilmektedir
(Güner ve Ertürk, 2018).
Tarım sektörü, milli gelir, istihdam, ihracat ve
mali dengenin korunmasında önemli paya
sahiptir. Bu yolla sağlanan döviz geliri ülke
ekonomisini ayakta tutmakta sistemin işlemesine
katkıda bulunmaktadır. Kırgızistan’da Sovyet
döneminde kalma tarım işletmeleri olan kolhoz
ve sovhozlar dağıtılmış, tarım toprakları küçük
parçalar halinde özel çiftçi ailelerinin işletmeleri
şekline dönüştürülmüştür. Günümüzde ülkedeki
zirai üretimin önemli bir bölümünü küçük ölçekli
tarım arazileri olan çiftçiler gerçekleştirmektedir.
Kırgızistan’da Yetiştirilen Başlıca Zirai
Ürünler
Kırgızistan’da FAO 2016 verilerine göre
miktar olarak en fazla yetiştirilen başlıca tarım
ürünleri yıllara göre bazı değişiklikler olmakla
birlikte patates, şekerpancarı, tahıllar (buğday,
arpa, mısır), sebze ve meyveler (domates, karpuz,
kuru soğan, havuç, elma ve yaş sebzeler)
sayılabilir. Hayvansal üretim olarak ise süt ve süt
ürünleri, et ve et ürünleri başta gelir (Tablo 1).
Kırgızistan’ın ihracatında ise kuru fasulye, lif
pamuk, süt ve süt ürünleri (tereyağı), kuru
meyveler et ve et ürünleri, patates, kuru soğan,
elma vb. başta gelir (2016).
Tahıllar
Kırgızistan’da ekili toprakların yarıdan biraz
fazlasında tahıl tarımı yapılmaktadır. Bunun da
önemli bir bölümü buğday, arpa ve mısır ekimine
tahsis edilmiştir. Tahıl ekili araziler 1994–2016
arası dönemde küçük değişiklikler göstermekle
beraber genelde 600.000 hektar civarındadır.
Tahıl üretimi ise yıllar itibariyle önemli
dalgalanmalar göstermektedir. Bunda coğrafi
(buğday arpa gibi tahılların genelde sulanamayan
arazilerde yağışlara bağımlı olması) ve ekonomik
(fiyatlardaki dalgalanmalar vb.) faktörler etkili
olmaktadır. 1994 yılında buğday, arpa ve mısırın
toplam üretimi 1.047.000 ton, 2005 yılında
1.600.000 ton ve 2016 yılında ise 1.724.000 tona
yükselmiştir. Buğday ve arpa üretiminde yıllar
itibariyle dalgalanmalar olmakla birlikte fazla bir
artış gözlenmezken, mısır üretimi 23 yıllık
dönemde yaklaşık 5 kat artmıştır. Ülke nüfusu ise
1995’de 4.6 milyon, 2005’de 5.1 milyon ve
2016’da ise 6.0 milyona ulaşmıştır. Kırgızistan’ın
tahıl üretimi kendi iç tüketimine yetmemekte ve

ülke dışından ithal edilen tarım ürünlerinin
başında buğday ve buğday unu gelmektedir.
Buğday: Kırgızistan’da buğday genel olarak
Fergana, Çu, Talas ve Narin vadileri ile Ala–Tav
Dağları eteklerinde ekilmektedir. Kırgızistan’da
buğday ekim alanları ve üretiminde 1994–2016
arası
dönemde
önemli
dalgalanmalar
gözlemlenmiştir. Nitekim 1994 yılında 333.000
hektar alandan 600.000 ton üretim sağlanmış,
bunu takip eden yıllarda buğday ekim alanlarında
ve üretiminde önemli artışlar meydana gelmiştir.
1997’de 545.000 hektar alanda buğday ekimi
yapılmış ve 1.273.000 ton civarında üretim
gerçekleşmiştir. 1997 buğday ekim alanı ve
üretimin en yüksek olduğu yıldır. 2004’de
buğday ekim alanı 410.000 hektara, üretimi ise
998.000 tona düşmüştür. 2016 yılında ise ekim
alanı 270.000’e üretim ise 661.000 tona
gerilemiştir (Tablo 2). Buğday halkın temel gıda
maddesi olduğundan üretilen ürün miktarı ülke
ihtiyacını karşılayamadığından ithalat yoluyla
buğday ve buğday unu satın alınmaktadır. FAO
verilerine göre Kırgızistan 2015 yılında 66.899
ton, 2016 yılında ise 184.950 ton buğday ithalatı
yapmıştır.
1994–2016 arası 23 yıllık dönemde toplam
9.248.814 hektar alandan elde edilen buğday
üretimi 20.420.000 ton ve aynı dönemde yıllık
ortalama buğday üretimi ise 887.831 ton, yıllık
ortalama verim ise hektar başına 2190 kg olarak
gerçekleşmiştir. Buğday ekim alanı ve üretimi
1997 sonrası kademeli olarak düşse de hektar
başına ortalama verimlilik artmıştır (Tablo 2).
Tablo 1. Kırgızistan’da en fazla üretilen tarım ve
hayvan ürünleri (2016)
Miktar
Ürün
Sıra
(ton)
Adı
1
1.497.931 11 Lahana vb.
Taze
2
Patates
1.388.369 12
sebzeler
3 Şekerpancarı 705.183 13
Elma
4
Buğday
661.514 14
Sığır eti
5
Mısır
648.744 15 Salatalık
Kuru
6
Arpa
415.266 16
fasulye
7
Domates
234.718 17 Koyun eti
Pamuk
8
Karpuz
233.004 18
tohumu
9 Kuru soğan 185.344 19 Sarımsak
10
Havuç
181.004 20 Koyun sütü
Kaynak: FAOSTAT verilerinden derlenmiştir.
Sıra

Ürün
Adı
İnek sütü

Miktar
(ton)
145.424
137.957
135.554
102.689
117.131
99.022
62.029
52.111
42.466
37.317
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Tablo

2. Kırgızistan’ın 1994–2016 yılları
arasında buğday ekim alanı, üretimi ve
verimi

Ekim Alanı
Üretim
(hektar)
(ton)
1994
333.100
608.400
1995
363.900
625.000
1996
451.500
964.100
1997
545.600
1.273.600
1998
510.500
1.203.676
1999
482.700
1.109.107
2000
443.688
1.039.109
2001
478.470
1.190.600
2002
505.100
1.162.567
2003
428.652
1.013.718
2004
410.052
998.248
2005
423.948
950.076
2006
406.260
840.295
2007
354.699
708.877
2008
384.600
764.200
2009
402.002
1.056.656
2010
375.238
813.300
2011
372.967
799.841
2012
322.679
540.531
2013
346.410
819.383
2014
339.027
572.734
2015
297.283
704.601
2016
270.439
661.514
Kaynak:
FAOSTAT
verilerinden
hazırlanmıştır (Kasım 2018).
Yıl

Verim
(kg/hektar)
1.826
1.717
2.135
2.334
2.357
2.297
2.341
2.488
2.301
2.364
2.434
2.241
2.068
1.998
1.986
2.628
2.167
2.144
1.675
2.365
1.689
2.370
2.446
derlenerek

Arpa: Rakımın yüksek, kışların çok soğuk
geçtiği karasal iklime dayanıklı bir bitki olması
sebebiyle hemen hemen ülkenin her bölgesinde
yetişme ortamı bulmaktadır. Kırgızistan’da arpa
ekim
sahaları
tahıllar
ile
paralellik
göstermektedir. Çu, Talas ve Narin vadileri ile
dağ eteklerinde arpa üretimi yaygın olarak
yapılır. Arpa, tahıllar arasında ekim alanı olarak
buğdaydan sonra ikinci ve üretim değeri olarak
da mısırdan sonra üçüncü sırada gelmektedir.
Arpa ekim alanı ve üretim değerlerinin seyri
incelendiğinde 1994 yılında yaklaşık olarak
206.000 hektar alanda arpa ekimi yapılarak
309.000 ton ürün elde edilmiştir. Bu dönemden
sonra arpa ekim alanları daralmış ve buna paralel
olarak da arpa üretiminde de azalma görülmüştür.
2001 yılında 67.000 hektara kadar düşen ekim
alanından
üretim
139.000
ton
olarak
gerçekleşmiştir. 2001’den sonra tedrici olarak
arpa ekim alanlarının artış göstermesi ile arpa
üretiminde de yükselme görülmüştür. 2016
yılında 184.000 hektara kadar çıkan arpa ekim
alanında üretimi ise 415.000 ton olarak
gerçekleşmiştir (Tablo 3).
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1994–2016 arası dönemde arpanın hektar
başına ortalama verimliliği buğday ve mısırdan
daha düşüktür. Bunda arpanın vejetasyon
döneminin daha kısa olması, buğday ve mısıra
göre daha düşük sıcaklık değerine sahip olan
ülkenin nispeten yüksek kesimlerinde ziraatının
yapılması etkili olmaktadır. Arpa ekim alanı ve
üretiminde yıllara göre görülen dalgalanma
hektar başına ortalama verimlilikte de kendini
göstermektedir.
İklim
şartlarının
elverişli
yağışların
bol olduğu yıllarda verimlilik
artmakta, ilkbahar yağışlarının ortalamanın
altında olduğu yıllarda ise verim düşmektedir.
Hektar başına verimin en düşük olduğu 1995
(1.054 ton) ile en yüksek olduğu 2002 (2.347 ton)
yıllarının verim farkı iki kattan fazladır (Tablo 3).
Hayvan yemi olarak tüketilen arpa, hayvancılığın
en önemli istihdam oluşturduğu ülkede önemli
bir yem bitkisidir. Ayrıca bira imalatının da ana
hammaddesi arpadır.
Mısır: Genellikle sulanabilen sahalarda Çu,
Talas ve Narin vadilerinde mısır yetiştiriciliği
yaygın olarak yapılmaktadır. Mısır, buğday ve
arpaya göre yetişme döneminde daha fazla
sıcaklık ve bol suya ihtiyaç duyduğundan,
ülkenin sulanabilen alçak depresyon ovalarında
yaygın olarak ekimi yapılmaktadır. Tahıllar
içerisinde buğday ve arpaya göre mısır ekim alanı
daha az olmasına rağmen üretim değeri olarak
buğdaydan sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Ekim alanları arpadan az olsa da üretimi son
yıllarda 648.000 ton ile hemen hemen buğday
üretimine yaklaşmış durumdadır. Tarımda
sulamanın ve gübre kullanımının yaygınlaşması
ile mısır üretimi de sürekli artmaktadır.
Kırgızistan’da mısırın ekim alanı ve
üretiminde 1994’den günümüze kadar sürekli bir
yükselme eğilimi gözlenmektedir. 1994 yılında
36.000 hektar alandan 129.000 ton mısır üretimi
gerçekleşmiştir. Bu yıldan sonra giderek artan
mısır ekim alanı 2016 yılında 101.000 hektara ve
üretim değeri de 648.000 tona ulaşmıştır. 1994–
2016 arası dönemde ekim alanı yaklaşık üç kat
artarak 36 binden 101.000 hektara yükselmiştir.
Aynı dönemde üretim miktarı da yıllık ortalama
129.000 tondan 648.000 tona yükselerek yaklaşık
beş katlık bir artış gerçekleşmiştir. Mısır ekim
alanının yaklaşık üç kat artmasına karşılık
üretimin beş kat civarı bir artış göstermesi 23
yıllık
dönemde
verimliliğin
de
arttığını
göstermektedir. Buğday ve arpada ortalama yıllık
verim hektara 2 ton civarında iken, mısır ekili
arazilerde yıllık ortalama verim hektara 6 ton
civarındadır (Tablo 4). Başta yem üretimi olmak
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üzere gıda sanayiinde mısır kullanımı her geçen
yıl artmaktadır.
Sanayi Bitkileri
Ülke tarım arazilerinin %11.9’una sanayi
bitkileri ekimi gerçekleştirilir. Şekerpancarı,
pamuk, ayçiçeği ve tütün ülkede yetiştirilen
başlıca sanayi bitkileridir.
Şekerpancarı: Ülkede şekerpancarı tarımı,
sulanabilen alanlarda, vadi tabanlarında ve şeker
fabrikalarına yakın bölgelerde yapılmaktadır.
Tahıllar ve diğer sanayi bitkilerine göre birim
alandan elde edilen verimin yüksek olmasına
rağmen Kırgızistan şeker üretiminde henüz
kendine yeterli düzeye gelemediğinden, şeker
ihtiyacının bir bölümünü ithalat yoluyla
karşılamaktadır. 1994’te 9.800 hektar olan
Şekerpancarı
ekim
alanı
yıllara
göre
dalgalanmalar gösterse de kademeli olarak
artarak 2003 yılında 31.209 hektara kadar
yükselmiştir. Bu tarihten itibaren ekim alanları
azalarak 2007’de 8.619 hektara, 2015’de 5.048
hektara kadar düştükten sonra 2016’da tekrar
11.315 hektara yükselmiştir.
Şekerpancarı üretiminde de ekim alanının
değişmesine paralel olarak yıllara göre üretim
miktarları değişmektedir. 2003 yılı 812.265 tonla
en fazla üretim yapılan, 2009 yılı ise 54.000 tonla
en az üretimin gerçekleştiği yıl olmuştur. Hektar
başına elde edilen verimin en düşük olduğu yıl
7.955 tonla 1995 yılı olurken, 2016’da 62.322
tonla en yüksek seviyeye ulaşılmıştır (Tablo 5).
Bunda Rus Kırgız Kalkınma Vakfının Şeker
Fabrikalarının modernizasyonuna verdiği kredi
desteği ile yapılan modernizasyonun etkisi büyük
olmuştur. Gelecek yıllarda şekerpancarı üretimi
ve verimliliğinin artması ile ülkenin şeker
ihtiyacının
tamamının
karşılanması
beklenmektedir.
Pamuk: Yetişme devresi yaklaşık 120 ile 160
gün arasında değişen bu kültür bitkisinin, tarımı
yapılan
bölgelerde, diğer
birçok kültür
bitkisinden farklı olarak, yetişme devresi
boyunca sıcaklık değerleri, 0℃’nin altına hiç
düşmemelidir. Yine bu devre içinde sıcaklık
değerleri, 18 ile 20℃’den daha az olmamalıdır.
Bunun 24–25℃’yi aştığı günlerde ise pamuk
tarlalarının mutlaka sulanması gerekir (Doğanay
ve Coşkun, 2015). Kırgızistan’da yükseltinin en
az sıcaklığın en yüksek olduğu özellikle Fergana
ve Narin vadisinde, Celalabat, Oş, Başken
bölgelerinde
pamuk
yetiştirilmektedir.
Kırgızistan’da
yıllara
göre
dalgalanmalar

göstermekle beraber yaklaşık 30.000 hektar
sulanabilen araziye pamuk ekimi yapılmaktadır.
Pamuk üretiminin yarıdan fazlasını özel tarım
çiftlikleri gerçekleştirmektedir. Kırgızistan’da
pamuk üretiminde periyodik olarak yükselme
gözlemlenmiştir. 1994 yılında 32.500 ton olan
pamuk lifi üretimi, yıllara göre dalgalanma olsa
da 2014 yılında 45.500 tona kadar yükselmiştir.
Ülke için pamuk üretimi ve ihracatı önemli olsa
da,
Batı
Türkistan’daki
Özbekistan,
Türkmenistan gibi ülkelere nazaran pamuk
üretiminin oldukça düşük olduğu dikkati
çekmektedir (Çiçek ve Basimov, 2016).
Tablo

3. Kırgızistan’ın 1994–2016 yılları
arasında arpa ekim alanı, üretimi ve verimi

Ekim Alanı
Üretim
Verim
(hektar)
(ton)
(kg/hektar)
1994
206.700
309.600
1.497
1995
150.700
158.900
1.054
1996
108.400
166.400
1.535
1997
83.200
151.628
1.822
1998
80.900
161.708
1.998
1999
102.000
179.850
1.763
2000
70.332
150.209
2.135
2001
67.280
139.949
2.080
2002
63.600
149.315
2.347
2003
86.859
197.878
2.278
2004
102.408
233.400
2.279
2005
101.810
213.511
2.097
2006
103.351
203.974
1.973
2007
125.399
227.239
1.812
2008
133.300
210.600
1.579
2009
123.598
289.670
2.343
2010
122.527
231.500
1.889
2011
121.975
233.793
1.916
2012
146.965
212.745
1.447
2013
147.120
309.926
2.106
2014
155.398
197.084
1.268
2015
173.933
370.191
2.128
2016
184.615
415.216
2.249
Kaynak: FAO, (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2018),
(http://www.fao.org/faostat/en/#data/qc/visualize)
Yıl

Dünya
pamuk
piyasasındaki
fiyat
dalgalanmaları önemli bir ihraç ürünü olan
pamuk ekim alanı ve üretimini etkilemektedir.
Pamuk ekimi yapılan araziye değişik alternatif
ürünlerin (şekerpancarı, mısır vb.) ekilebilmesi
yıllara
göre
ekim alanı ve üretimde
dalgalanmalara sebep olmaktadır. Kütlü pamuk
olarak tarladan hasat edilen ürün, çırçır
fabrikalarında çekirdeği liflerinden ayrılır.
Genelde kütlü pamuğun %35–40 arası lif pamuk,
geri kalanı pamuk tohumudur. Pamuk lifi tekstil
157

H. KURT / BAHÇE 47 (Özel Sayı 2): 152-166 (2018)

sanayisinin ana hammaddesini oluştururken,
pamuk çekirdeğinin yağı çıkarılır ve posası da
hayvan yemi olarak kullanılır, bir kısmından da
tohumluk ayrılır. Kırgızistan’da yıllık ortalama
pamuk tohumu (çiğit) ve pamuk lifi üretimi
yıllara göre dalgalanmalar göstermektedir. 1994–
2014 arası dönemde en fazla üretimin yapıldığı
2004 yılında 80.000 ton pamuk tohumu ve
40.000 ton pamuk lifi üretimi gerçekleştirilmiştir
(Tablo 6).
Tablo

4. Kırgızistan’ın 1994–2016 yılları
arasında mısır ekim alanı, üretimi ve
verimi

Yıl
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ekim Alanı
(hektar)
36.600
36.200
46.500
38.300
46.298
58.139
58.805
72.633
64.634
65.444
73.129
72.106
72.158
76.021
78.900
78.800
72.714
74.225
94.856
91.902
91.982
102.348
101.717

Üretim
(ton)
129.300
116.100
182.167
170.565
227.886
308.356
338.263
442.772
373.604
398.541
452.949
437.305
437.969
460.678
462.100
486.636
440.878
446.411
578.294
568.186
556.142
641.944
648.744

Verim
(kg/hektar)
3.532
3.207
3.917
4.453
4.922
5.303
5.752
6.096
5.780
6.089
6.193
6.064
6.069
6.059
5.856
6.175
6.063
6.014
6.096
6.182
6.046
6.272
6.377

Tütün: Kırgızistan’da tütün, Çu ve Talas
vadileri ile Ala–Tav eteklerinde ve Issık Gölü
çevresinde
yetiştirilir.
Sovyetler
Birliği
döneminde Kırgızistan’da yüksek olan tütün
üretimi bağımsızlığın ilk yıllarında azalmış ve
özellikle 2000’li yıllardan sonra ekim alanlarının
daralmasına paralel olarak tütün üretimi önemli
oranda düşüş göstermiştir. Tütün fiyatlarında
yaşanan düşüş ekiminin azalmasına neden
olmuştur.
Kırgızistan’da bağımsızlık sonrası dönemde
ekim alanı ve üretimi en fazla azalan ürün tütün
olmuştur. Tütün fiyatlarının düşük seyretmesi,
ekim alanı ve üretim dengesini olumsuz yönde
etkilemiş ve 2000’li yıllardan sonra ekim
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alanlarında yaşanan daralma üretimi de etkilemiş
ve tütün üretim miktarı düşmüştür. 1994’de
18.900 hektar alana tütün ekimi yapılırken,
sonraki yıllarda dalgalanmalar göstererek
2002’de 2.582 hektara düşmüş, 2007’de nispi bir
yükselişle 14.429 hektara çıkmış, sonraki yıllarda
hızla düşerek 2015’de 571, 2016’da ise sadece
192 hektar alanda tütün ekimi yapılmıştır. Tütün
üretimi ise aynı dönemde benzer dalgalanmalar
göstermiş, 1994’de 36.400 ton olan üretim,
2002’de 6.154 tona gerilemiş, 2007’de 14.429
ton olmuştur. Bu tarihten itibaren üretim sürekli
azalarak 2015’de 1340 tona, 2016’da ise 470 tona
gerileyerek adeta ülkede tütün tarımı bitme
noktasına gelmiştir.
Tablo

5. Kırgızistan’ın 1994–2016 yılları
arasında şekerpancarı ekim alanı, üretimi
ve verimi

Yıl
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ekim Alanı
(hektar)
9.800
13.500
14.300
11.400
21.195
26.369
23.508
17.470
25.576
31.209
26.654
14.454
13.484
8.619
8.000
4.871
8.397
8.057
5.304
6.661
7.274
5048
11.315

Üretim
(ton)
114.200
107.400
189.831
205.467
429.200
536.140
449.800
286.640
521.485
812.265
642.392
288.834
225.993
155.432
98.000
54.000
139.174
158.818
102.010
195.415
173.609
183.226
705.183

Verim
(kg/hektar)
11.653
7.955
13.274
18.023
20.250
20.332
19.133
16.470
20.389
26.026
24.101
19.982
16.760
18.033
12.250
11.086
16.574
19.711
19.232
29.337
23.867
36.296
62.322

Ayçiçeği: Kırgızistan’ın ayçiçeği ekim alanı
1994’de 6.638 hektardan sürekli bir artış
göstererek 2005 yılında 58.772 hektara
yükselmiştir. Bu tarihten itibaren kademeli olarak
ekim alanı azalarak 2016’da 22.804 hektar alana
inmiştir. Üretim miktarı da 1994 yılında 2.750
ton iken, ekim alanının arışına paralel olarak
üretim de artmış 2005 yılında 69.230 tana
ulaşmıştır. Ayçiçeği üretimi 2010 yılında 48.823
tona, 2016’da ise 28.744 tona düşmüştür. Birim
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alandan elde edilen verim son yıllarda artmakla
birlikte ayçiçeği üretimi nüfusun bitkisel yağ
ihtiyacını karşılayamaz. Ülkede hayvansal yağ
fazlası sebebiyle ihracat yapılırken, bitkisel yağ
açığını kapatmak için ayçiçeği yağı ithalatı
yapılır.
Tablo 6. Kırgızistan’ın 1994–2014 yılları
arasında pamuk tohumu ve lif pamuk üretimi
Pamuk
Pamuk
Pamuk Pamuk
Yıl
Tohumu
Lifi
Tohumu
Lifi
1994
32.500
16.895 2005 78.000 39.000
1995
45.000
17.756 2006 77.500 38.800
1996
44.000
21.274 2007 63.000 30.000
1997
36.800
24.989 2008 62.800 31.400
1998
45.000
22.742 2009 32.500 16.200
1999
52.000
24.525 2010 48.800 24.400
2000
54.977
28.708 2011 60.800 33.400
2001
64.300
32.300 2012 55.900 28.000
2002
63.166
35.000 2013 43.600 21.800
2003
70.000
35.000 2014 45.500 22.770
2004
80.000
40.000
Kaynak: FAOSTAT (Kasım 2018) verilerinden
faydalanılarak hazırlanmıştır.
Yıl

Sebze Üretimi
Kırgızistan’ın sulanabilen vadi tabanlarında
çok çeşitli sebze üretimi yapılmaktadır. FOA
verilerine göre ülkede 2016 yılında en fazla
üretilen 20 tarımsal ürün içerisinde patates,
domates, kuru soğan, lahana, salatalık, havuç,
kuru fasulye ve sarımsak gibi sebzeler yer
almaktadır (Tablo 1). Sebze üretimi ülke
ihtiyacını karşıladığı gibi bir kısmı da ülke dışına
ihraç edilmektedir. Başlıca sebzelerin 1994–2016
yılları arasındaki üretim değerleri FAO
verilerinden
derlenerek
Tablo
halinde
hazırlanmıştır (Tablo 7).
Patates: Kırgızistan’ın iklim ve toprak şartları
patates tarımına elverişlidir. Doğal yetişme
sahasının nispeten daha geniş olması ve birim
alandan elde edilen verimin yüksek olması
nedeniyle patates ekimi tercih edilmektedir.
Genellikle Fergana, Çu, Talas ve Narin
vadilerinde yetiştirilse de tarıma elverişli ülkenin
diğer bölgelerinde de ziraatı yapılmaktadır.
Üretim
değerlerine
bakılacak
olursa
tahıllardan sonra yetiştirilen ikinci üründür. Ekim
alanı oldukça geniş ve üretim miktarı da
yüksektir. Ülkede temel besin maddelerini
oluşturan buğday, arpa ve mısır gibi tarım
ürünlerinden daha fazla üretilmektedir. Patates
ekim alanı ve üretim miktarında bazı yıllarda
dalgalanmalar yaşansa da periyodik olarak

1994’den 2016 yılına kadar patates ekili sahalar
ve üretim miktarında yükselme gözlemlenmiştir.
Patates ekili arazi 1994’de yaklaşık 34.000 hektar
iken, 2001 yılına kadar sürekli bir artış göstererek
73.000 hektara yükselmiş, 2002’de keskin bir
düşüşle 52.000 hektara kadar inmiştir. 2003
yılında tekrar yükselerek 83.000 hektar olan ekim
alanı 2004–2016 arası dönemde 80.000 hektar
civarında düzenli bir seyir göstermektedir.
Patates üretimi ise 1994’te 310.000 ton civarında
iken on yıl boyunca sürekli ve hızlı bir artış
göstererek 2004’te 1.362.000 tona ulaştıktan
sonra 2016 yılına kadar küçük dalgalanmalarla
bu değeri muhafaza etmiştir. 2016 yılında ise
82.000 hektar ekili alandan, 1.388.000 ton patates
üretimi gerçekleşmiştir. Kırgızistan’da patates
halkın temel besin maddesi olmasının yanı sıra
önemli ihraç ürünleri arasında da yer alır (Tablo
7).
Domates: Kırgızistan’da domates üretimi
patatesten sonra en fazla yetiştirilen sebzedir.
1994’de 55.000 ton civarı olan domates üretimi
2001 yılına kadar sürekli bir artış göstererek
165.000 tonu aşmıştır. 2002’de 101.637 tona
düşen domates üretimi bu tarihten itibaren yıllara
göre dalgalanmalar görülmekle birlikte yükseliş
yönünde bir trent göstermektedir. 2016 yılında
234.718 tonluk üretim ile en yüksek seviyeye
ulaşılmıştır. Bu rakamlar domates üretiminin
gelecek yıllarda daha da artacağına işaret
etmektedir (Tablo 7).
Kuru Soğan: Üretim miktarı bakımından
patates ve domatesten sonra en fazla yetiştirilen
sebzedir. Kuru soğan üretimi 1994’de 91.000 ton
civarı iken 2001 yılına kadar sürekli bir artış
göstererek 149.000 tonu aşmıştır. 2002’de keskin
bir düşüşle 84.000 tona gerileyen soğan üretimi
2003’de 104.000 tona yükselerek ilerleyen
yıllarda artış devam etmiş ve 2016’da 185.000
tonu aşmıştır. Kırgızistan’ın ihracat ürünleri
arasında kuru soğanın da önemli bir yeri vardır.
Havuç: Kırgızistan’ın iklimi ve tarım
toprakları havuç ziraatı için elverişlidir. Nitekim
ülkede üretilen sebzeler içerisinde miktar olarak
önemli bir paya sahiptir. 1994’de 23.000 ton
civarı olan havuç üretimi 2001 yılına kadar
sürekli artarak 112.000 tonu aşmıştır. 2002’de
64.000 tona düşen havuç üretimi hızla yükselerek
2009’da 168.000 tonu aşmış, 2016 yılında ise
181.000 tona ulaşmıştır (Tablo 7).
Kuru Fasulye: Baklagillerden olan kuru
fasulye, önemli bir bitkisel protein kaynağı olarak
halkın beslenmesinde temel gıda maddeleri
arasında yer almaktadır. 1994 ve 1995’de sadece
159
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700–800 ton olan kuru fasulye üretimi bu tarihten
itibaren hızla artarak 1996’da 3.200 tona
yükselmiş, 2006’da 56.428 ton olmuş ve 2016
yılında ise 99.000 tonu aşmıştır. Kırgızistan’ın
ihraç ettiği tarım ürünleri arasında kuru fasulye
son yıllarda hep ilk sırada yer almaktadır.
Nitekim FAO verilerine göre Kırgızistan, 2016
yılında ürettiği kuru fasulyenin yarıdan fazlasını,
(83.751 ton) ihraç ederek, zirai ürünlerden elde
ettiği döviz gelirlerinde kuru fasulye ilk sırada
yer almıştır.
Tablo

7. Kırgızistan’da 1994–2014 yılları
arasında
başlıca
sebzelerin
üretim
miktarları

Kuru
Soğan
1994 310.900 55.400 91.200
1995 431.567 63.310 105.800
1996 562.366 80.395 105.700
1997 677.975 98.339 119.361
1998 773.439 119.678 114.455
1999 957.155 138.395 175.568
2000 1.045.555 155.602 147.447
2001 1.168.396 165.493 149.166
2002 1.244.031 101.637 84.400
2003 1.308.200 143.717 104.005
2004 1.362.530 168.118 117.070
2005 1.141.456 171.199 109.985
2006 1.254.762 172.914 107.579
2007 1.373.780 180.331 126.292
2008 1.334.900 187.221 118.842
2009 1.393.135 194.038 136.396
2010 1.339.416 182.222 131.912
2011 1.379.223 176.706 138.006
2012 1.312.699 191.795 151.033
2013 1.332.020 195.053 152.055
2014 1.320.700 204.627 156.190
2015 1.416.370 226.709 192.255
2016 1.388.369 234.718 185.344
Kaynak: FAOSTAT (Kasım
faydalanılarak hazırlanmıştır.
Yıl

Patates Domates

Kuru
Fasulye
23.800
700
31.800
800
40.500
3.200
60.000
8.100
81.763
11.000
105.388 12.300
109.420 18.500
112.544 29.400
64.834
39.238
125.631 35.025
127.118 35.057
144.879 44.251
162.823 56.428
169.120 70.594
173.354 66.769
168.879 67.859
158.904 71.400
152.207 73.800
128.887 77.800
136.713 82.100
168.189 87.100
188.644 93.400
181.004 99.022
2018) verilerinden
Havuç

Meyve Üretimi
Meyve üretimi Kırgızistan’ın hem taban
arazilerinde hem de dağ eteklerinde yaygın
olarak yapılmaktadır. Karpuz, kavun, çilek vb.
tek yıllık meyvelerin yanı sıra, elma, kayısı, ceviz
vb. birçok odunsu çok yıllık meyvelerin üretimi
de gerçekleştirilmektedir. Üretilen meyvelerin bir
kısmı yaş olarak tüketilirken, bir kısmı da
kurutularak uzun geçen kış sezonunda
tüketilmektedir. Ayrıca Kırgızistan’dan önemli
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ölçüde
kurutulmuş
meyve
ihracatı da
yapılmaktadır.
Karpuz: Üretim miktarının yanı sıra, birim
alandan elde edilen meyve üretiminde de karpuz
başta gelir. Ülkenin sıcak yaz aylarında en çok
tüketilen yaş meyvelerinden biri karpuzdur.
1994’de 18.000 ton civarı olan karpuz üretimi
hızla artarak, yıllara göre dalgalanmalar
göstermekle birlikte 2007’de 119.000 tonu aşmış,
2016’da ise 223.000 tona ulaşmıştır (Tablo 8).
Elma: Kırgızistan’da elma, meyve ağacı sayısı
ve meyve üretiminde uzun yıllardan beri önemli
yer tutar. Nitekim 1994’de 16.000 ton civarı olan
elma üretimi sonraki yılarda önemli ölçüde
artarak 2000 yılında 110.000 tona ulaşmıştır.
Sonraki yıllarda ağaç sayısı ve üretiminde fazla
bir değişiklik olmadan yıllara göre dalgalı bir
seyir gösteren elma üretimi 2016 yılında 135.000
tonu aşmıştır (Tablo 8). Elma üretimi iç
piyasanın ihtiyacını karşılamakta ve bir kısmı da
ülkenin ihraç ettiği meyveler arasında yer
almaktadır.
Kayısı: Kırgızistan’ın coğrafyası kayısı
üretimi için uygun şartlar ihtiva etmektedir.
Kayısı ağacı sayısında ve üretiminde 1994–2016
arası dönemde bir miktar artış olmakla birlikte
yıllara
göre
önemli
dalgalanmalar
göstermektedir. Bunda iklim şartları sıcaklık, don
olayı vb. faktörler etkili olmaktadır. 1994’de
16.500 ton olan kayısı üretimi 1995’de 10.000
tona düşmüş, sonraki yıllarda artarak 1999’da
25.000 tona kadar çıkmıştır. 2003’te 11.000 tona
kadar gerileyen kayısı üretimi, sonraki yıllarda
artarak 2008’de 30.000 tona ulaşmıştır. Kayısı
üretimindeki dalgalanma bundan sonraki yıllarda
da devam etmiş 2016 yılında 23.900 ton civarı
üretim gerçekleşmiştir (Tablo 8).
Ceviz: Güney Kırgızistan’ın 'TienShan' (Tanrı
dağları) sıradağlarının 'Çatkal' ve Fergana'
bölgelerinin yamaçlarında yer alan dünyanın en
eski ve en büyük yabani ceviz ormanları gerek
kapsadığı alan, gerekse çeşitlilik bakımından tüm
dünyada benzersiz bir özelliğe sahip olduğu
bilinmektedir. Kırgızistan'ın toplam doğal orman
popülasyonu 630.000 ha olup, bunun yaklaşık
43.000
ha'lık
alanını
ceviz
ormanı
oluşturmaktadır. Ceviz ormanının büyük bir
çoğunluğu 1200–2000 m yükseklikte olmakla
birlikte, bazı yerlerde de 2200 m'ye kadar
yetişmektedir.
Adı
geçen
bölgelerdeki
ormanlarda büyük oranda ceviz yetişmekle
birlikte, badem, antepfıstığı, elma, kuşburnu, alıç
ve frenk üzümü gibi meyve türlerine ait
mükemmel genetik kaynaklar bulunmaktadır
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(Muratbek ve Gözlekçi, 2017). Tarihi İpek Yolu
üzerinde bulunan Celalabad şehri, ceviz
ağaçlarıyla ünlüdür. Asırlık ağaçların meydana
getirdiği ceviz ormanı, milli park statüsündedir.
Buradaki cevizlerin tadına Büyük İskender’in
bile baktığı, hatta ülkesine götürdüğü rivayet
ediliyor. Bölgede her yıl 1500 ton ceviz
üretiliyor. Celalabat şehrinde Ceviz ağacı üzerine
çalışan mobilya ve kakma süs işi atölyelerine
sıklıkla rastlamak mümkündür. Celalabad
pazarında, deyim yerindeyse, yer gök ceviz.
Özellikle de, kabuklu yeşil ceviz ve balla yapılan
ceviz marmeladı çok leziz ve meşhurdur
(Diploatlas, 2012).
1994–2016 arası dönemde ceviz üretimi resmi
kayıtlara göre yıllara göre değişmekle birlikte
4.000 ton ile 6.000 ton civarında olduğu
görülmektedir (Tablo 8). Ancak kayıt dışı olarak
toplanan ve ülke dışına satılan cevizin miktarının
çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.
Ceviz, meyvesinin yanı sıra ceviz ağacı mobilya
sanayiinde aranan nitelikli bir hammaddedir.
Üzüm: Üzüm üretimi özellikle Fergana, Çu ve
Talas ile Narin vadilerinde gerçekleştirilir.
Kırgızistan’da 1992 yılında 6.100 hektar alanda
üzüm bağı bulunurken 1997 yılına kadar bağ
alanında azalış ve artışlarla dalgalı bir seyir
görülmektedir. 2002 yılında 7.526 hektara çıkan
bağ alanı, aynı zamanda 23 yılın en yüksek ekim
alanı olarak kaydedilmiştir. Bu tarihten itibaren
bağ alanında azalma olmuş, 2014 yılında 5.758
hektara inmiştir. 1992 yılı Kırgızistan’da 31.000
ton ile üzüm üretiminin en fazla olduğu yıldır. Bu
tarihten itibaren azalış ve artışlarla dalgalı bir
seyir izleyen üzüm üretimi, 2009 yılında 12.276
tona, 2010 yılında ise 4.509 tona inmiştir. 2011
yılından itibaren üretimde artış olmuş ve 2014
yılında Kırgızistan’da üzüm üretimi 8.473 tona
yükselmiştir.

Kırgızistan’da hektara 5.082 kg ile üzüm
veriminin en yüksek olduğu yıl 1992’dir (Grafik
1). 1993 yılında 1.614 kg olan verim, 1995’te
2.940 kg’a, 1997 yılında yaklaşık 3.117 kg’a
çıkmıştır. 2001 yılında 3.699 kg olan verim, 2008
yılında 1.657 kg’a, 2010 yılında ise 749 kg’a
inmiştir. 2014 yılında ise hektara alınan üzüm
verimi yaklaşık 1.472 kg olmuştur (Kayalı ve
Kalaycı, 2017).
Orta Asya Cumhuriyetleri içinde en az üzüm
üretimi Kırgızistan’da yapılmaktadır.
Tablo

8. Kırgızistan’da 1994–2014 yılları
arasında başlıca meyvelerin üretim
miktarları (ton)

Yıl Karpuz Elma Kayısı
1994 18.900 44.900 16.500
1995 23.300 46.300 10.000
1996 40.500 61.300 12.000
1997 38.256 73.800 18.000
1998 46.606 63.700 22.000
1999 62.826 53.600 25.000
2000 65.333 110.000 20.000
2001 83.538 109.500 18.000
2002 42.163 109.000 15.000
2003 85.328 104.800 11.000
2004 88.052 128.500 15.400
2005 85.831 107.400 13.000
2006 97.696 136.400 16.500
2007 119.118 122.000 15.200
2008 124.410 90.900 30.000
2009 137.208 113.500 22.000
2010 157.283 111.000 21.000
2011 151.589 127.700 22.000
2012 193.265 137.000 24.100
2013 195.818 143.000 27.000
2014 200.249 145.000 28.000
2015 248.557 128.000 24.300
2016 223.004 135.554 23.934
Kaynak: FAOSTAT (Kasım
faydalanılarak hazırlanmıştır.
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Üzüm Çilek
17.600 200
19.700 100
14.300 110
22.751 500
17.218 300
18.088 750
26.489 2.000
27.445 2.550
17.650 2.200
11.705 1.300
14.721 1.500
11.392 1.300
14.721 1.700
14.874 1.600
10.491 1.700
12.276 1.800
4.509 2.200
6.697 3.500
7.850 2.100
8.106 2.200
8.473 2.200
5.726 2.000
8.586 2.130
verilerinden

Kaynak: Kayalı ve Kalaycı, 2017.

Grafik 1. Kırgızistan’ın 1992–2014 yılları arasında bağ alanı, üzüm üretimi ve verimi
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Çilek: Kırgızistan’da çilek üretimi 2000
yılından
itibaren
yaygınlık
kazanmaya
başlamıştır. 1994’de 200 ton olan çilek üretimi
2000’de 2.000 tona yükselmiştir. 2000 ile 2016
yılları arasında dalgalı bir seyir gösteren çilek
üretimi 2016 yılında 2.130 ton olarak
gerçekleşmiştir (Tablo 8).
KIRGIZİSTAN’DA HAYVANCILIK
Kırgızistan ekonomisinde hayvancılığın yeri
oldukça önemlidir. Tarım yapılamayan yüksek ve
engebeli sahalarda geniş otlakların yer alması bu
sahalarda hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.
Doğal otlakların fazla olmasının bir sonucu
olarak mera hayvancılığı, toprağı ekip biçme
şeklindeki tarım faaliyetlerinden daha fazla paya
sahiptir. Göçebe hayat tarzını seven Kırgızlar,
Rusların Türkistan Coğrafyasını işgali ve
sonrasında uyguladığı zorunlu iskân politikasının
neticesi olarak geleneksel göçebe hayatından
yerleşik düzene geçmişler, vadi tabanları ve
ovalık alanlara yerleşmişlerdir. Ancak Kırgız
halkı için geleneksel hayvan yetiştiriciliği halen
önemini sürdürmektedir.
Tanrı Dağları bölgesi, hayvancılık ve
hayvansal ürünler açısından önemlidir. Ülkenin
coğrafi şartlarından dolayı hayvancılık Kırgız
Türklerinin en önemli geçim kaynağı haline
gelmiştir. Tarım sektöründen elde edilen gelirin
%66’sı hayvancılıktan sağlanmaktadır (Yiğit,
1996). Kırgızistan’da 11 milyon hektarı bulan
doğal otlaklarda 11 milyona yakın küçükbaş, 1.1
milyon büyükbaş hayvan ve çiftliklerde 400.000
kadar domuz beslenir. Kırgızistan'ın soylu atları
ünlüdür. İpekböcekçiliği önemli ve yaygın bir
uğraştır. Kümes hayvancılığı, arıcılık, nehir ve
göl balıkçılığının da ekonomiye katkıları vardır.
Çalışan nüfusun yarısına yakını geçimini tarım ve
hayvancılıktan sağlar. Tarımın genel ekonomiye
katkı payı %40 kadardır. Tarım gelirlerinin 2/3'ü
hayvancılıktan sağlanır (Akkan, 2002). Ülke
topraklarının %55.4’ü çayır ve otlaklarla kaplı
olduğundan
dolayı
hayvancılık
Kırgız
Türklerinin en önemli geçim kaynağı haline
gelmiştir. Dağlık bölgelerde yarış atları
yetiştirilir, tavşan beslenir, arıcılık yapılır. Pamir
dağlarındaki vadilerde 3000–4000 m arasında
kılları uzun bir sığır türü olan yaklar (Tibet
öküzü) beslenir. En çok küçükbaş hayvan
beslenir. Hayvansal ürünler ülkenin ihtiyacını
karşıladıktan başka, Kırgızistan dışarıya et, deri,
yün ve halı ihraç etmektedir (Güner ve Ertürk,
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2018). Hayvancılık faaliyetleri istihdamı artırır,
kırsal bölgelerin kalkınmasına destek olur.
Hayvansal üretim ülke ekonomisi için büyük
öneme sahiptir. Süt ve süt ürünleri (tereyağı,
peynir) ile et, deri, yün vb. hayvan ürünleri ülke
nüfusunun temel gıda ihtiyacının karşılanmasında
önemli rol oynar. Et, süt, yün, deri vb. hayvan
ürünlerinin bir kısmı da ihraç edilerek ülkeye
önemli döviz geliri sağlamaktadır.
Kırgızistan’da
hayvancılık
faaliyetlerini
küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık ve
kümes hayvancılığı şeklinde başlıca üç ana
grupta ele almak mümkündür.
Küçükbaş Hayvancılık
Kırgızistan’da
küçükbaş
hayvancılık
faaliyetlerinin %80 ile 90’ını koyun, geri kalanını
ise keçi ve domuz yetiştiriciliği teşkil eder. SSCB
döneminde 10 milyondan fazla olan küçükbaş
hayvan sayısı bağımsızlık sonrası dönemde hızla
azalarak 2004 yılında 3.736.000 başa kadar
gerilemiştir. Bu yıldan sonra sürekli artan
küçükbaş hayvan sayısı 2016’da 6 milyon başı
aşmıştır (Tablo 9). Ülkedeki küçükbaş hayvan
varlığının son yıllarda artmasına rağmen Sovyet
dönemindeki sayının çok gerisindedir.
Koyun: Koyun yetiştiriciliği başta Narin, Issık
Gölü çevresi, Talas ve Çuy bölgeleri olmak üzere
ülkenin her bölgesinde yaygındır. Kırgızistan’da
koyun yetiştiriciliği kırsal nüfusun ana geçim
kaynağını teşkil eder. Ülkenin hemen her yerinde
yetiştirilen koyunun etinden, sütünden, yününden
ve derisinden faydalanılır. Kırgızistan’da1992’de
koyun varlığı 9.2 milyon baş iken, 1994’de 7.1
milyon başa, 1996’da ise 4 milyon başa düşerek
birkaç yıl içerisinde yarıdan fazla azalmıştır.
Koyun sayısındaki düşüş 1997’den sonraki
yıllarda tedrici olarak devam ederek 2004 yılında
2.8 milyon baş ile en düşük seviyeye inmiştir.
2005 yılından itibaren koyun sayısında yavaş da
olsa artış başlamış, 2010’da 4 milyon, 2016’da
ise 5.1 milyon başa yükselmiştir (Tablo 9).
Koyun sayısına bağlı olarak et, süt ve yün
üretimi de yıllara göre değişim göstermektedir.
Kırgızistan’ın yün üretimi önceleri Sovyetlerin
yün üretiminin %61’ini karşılamaktaydı. Ancak
son yıllarda koyun sayısındaki azalmaya bağlı
olarak 35.000 ton civarındaki yün üretimi, 11.700
tona kadar düşmüştür. Koyu sütü üretimi ise son
yıllarda artış göstererek 2016 yılında 37.317 tona
ulaşmıştır (Tablo1).
Keçi: Ülkenin büyük kesimini kaplayan
dağlık ve engebeli yüksek kesimlerde yaygın
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olarak keçi yetiştiriciliği yapılır. Eti ve sütünden
faydalanılan keçiler genelde tarım yapılamayan
yüksek dağlık sahalar ve yaylalarda yaşayan
nüfusun önemli bir geçim kaynağıdır. 1992’de
yaklaşık 300.000 baş olan keçi sayısı, 1995’de
152.000’e kadar düşmüş, bu tarihten itibaren
artmaya başlayarak 2000 yılında 542.000 baş,
2010’da 942.000 baş olmuş ve 2016’da 859.000
başa yükselmiştir.
Domuz: SSCB döneminde Kırgızistan
nüfusunun %20’den fazlası Rus ve Ortodoks
Hristiyanlardan oluşmaktaydı. Ülkede yaşayan
Hıristiyan nüfusun beslenmesinde domuz eti
önemli bir yer tutmaktaydı. 1991 sonrası
dönemde Hıristiyan nüfusun büyük kısmının
ülkelerine göç etmesi sonucu 2017’de Rusların
oranı %6’ya kadar düşmüş ve domuz etine olan
iç talep de azalmıştır. Kırgız, Özbek ve ülkede
yaşayan diğer Türk ve Müslüman topluluklar,
dini hassasiyetlerinden dolayı genelde domuz eti
yemezler. Nitekim 1992’de 357.000 baş olan
domuz sayısı, 1997’de 88.000 başa kadar düşüş
göstermiştir. Daha sonraki yıllarda azalma
eğilimi devam ederek 2016’da 51.000 başa
inmiştir (Tablo 9).
Büyükbaş Hayvancılık
Et süt gibi hayvansal ürünlerde en fazla verim
sağlayan
büyükbaş
hayvanlar, ekonomik
değerinin yüksek oluşu nedeniyle önemli bir yere
sahiptir. Sığır, manda, deve, at, eşek, katır başlıca
büyükbaş hayvanlardır. Kırgızistan’da ülkenin
coğrafi şartlarına bağlı olarak en fazla sığır, at ve
eşek yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Sığır: Et ve süt verimi bakımından en başta
sığır yetiştiriciliği gelmektedir. Kırgızistan’da
sığır sayısı 1994 yılına kadar 1 milyon baştan
fazla idi. Ülkedeki sığır sayısı 1995–2003 arası
dönemde 850.000 başa kadar indikten sonra
2004’de tekrar 1 milyon başı geçmiş, son yıllarda
hızla artarak 2016’da ise 1.527.000 baş olmuştur
(Tablo 10). Süt ve et üretimi de hayvan sayısına
bağlı
olarak
yıllara
göre
değişiklik
göstermektedir. İnek sütü Kırgızistan’da miktar
olarak en fazla üretimi yapılan hayvansal
üründür. Nitekim 1992’de 961.000 ton olan yıllık
süt üretimi, 2000 yılında 1.078.000 tona, 2010’da
1.321.000 tona ve 2016 yılında ise 1.497.000
tona yükselmiştir. Sığır eti üretimi ise 1992–2016
arası dönemde yıllık 80.000 ile 100.000 ton arası
değerler arasında dalgalanmaktadır. 1992’de
yaklaşık olarak 87.000 ton civarında olan sığır eti
üretimi sonraki yıllarda bir miktar düşüş

gösterdikten sonra, 2000’de 100 bin, 2010’da 98
bin, 2016 yılında ise 99.000 ton civarında
gerçekleşmiştir.
Pamir Dağları’ndaki 3000–4000 m’lerde yer
alan vadi ve yaylalarda Yak (Tibet) öküzü
denilen sığır türü yetiştirilmektedir. Dağların
yüksek kesimlerinde bir cins sığır olan Yak
besiciliği önem arz eder. Yak boyun kısmı
hörgüçlü, uzun kıllı, alaca veya kırmızı renkli, bir
cins sığırdır. Soğuğa dayanıklı olması dolayısıyla
Kırgızistan’ın en ideal besi alanlarından birini
oluşturur (Özey, 2015).
Tablo

9. Kırgızistan’da yetiştirilen
küçükbaş hayvanların sayıları

başlıca

Yıl
Koyun
Keçi
Domuz
Toplam
1992 9.225.000 300.000
357.700 9.882.700
1993 8.479.500 262.000
246.600 8.988.100
1994 7.103.300 219.000
169.400 7.491.700
1995 4.924.400 152.000
117.800 5.194.200
1996 4.074.800 200.000
113.900 4.388.700
1997 3.545.100 171.000
88.000
3.804.100
1998 3.424.900 380.000
92.600
3.897.500
1999 3.308.500 502.000
105.476 3.915.976
2000 3.263.830 542.713
104.800 3.911.343
2001 3.157.760 601.419
101.053 3.860.232
2002 3.104.460 639.759
86.613
3.830.832
2003 3.104.130 661.304
87.159
3.852.593
2004 2.883.920 769.548
82.770
3.736.238
2005 2.965.220 808.397
82.659
3.856.276
2006 3.059.072 816.930
77.786
3.953.788
2007 3.157.076 849.873
79.567
4.086.516
2008 3.379.057 872.716
74.918
4.326.691
2009 3.881.826 933.713
61.315
4.876.854
2010 4.095.231 942.484
59.791
5.097.506
2011 4.314.676 973.439
59.202
5.347.317
2012 4.490.104 933.777
55.380
5.479.261
2013 4.680.823 960.391
51.777
5.692.991
2014 4.918.778 910.244
50.782
5.879.804
2015 5.059.735 869.794
50.345
5.979.874
2016 5.165.650 859.904
51.082
6.076.606
Kaynak: http://www.fao.org/faostat/en/?#data (Erişim
Tarihi: 6 Aralık 2018).

At: Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin
genelinde olduğu gibi Kırgızistan’da da at
yetiştiriciliği büyük öneme sahiptir. Ülkede
özellikle dağlık sahalarda yer alan at
çiftliklerinde yarış atları yetiştirilir. Ayrıca at eti
de bölgede sıklıkla tüketilen bir besin olması
hasebiyle at yetiştiriciliğine etki eder. Bu
anlamda bölgede at çok fonksiyonlu bir
hayvandır ve farklı amaçlarla yetiştirilir.
Bağımsızlıktan günümüze Kırgızistan’da at
yetiştiriciliği giderek artmaktadır. Nitekim
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ülkedeki at sayısı 1992 yılında 320.000 baş
civarında iken bu sayı giderek artmış ve 2000
yılında 350.000 baş olmuş, 2016 yılında ise
467.000 başa kadar yükseldiği görülmüştür
(Tablo 10). Ülkedeki At çiftliklerinde yetiştirilen
bu atların kimi zaman etinden faydalanılır kimi
zaman da binek hayvanı olarak kullanılır.
Kırgızistan’da
dağlık
bölgelerde
at
yetiştiriciliği oldukça önemlidir. Kırgızistan’ın
soylu atları ünlüdür. Kırgızistan’da atlar üçe
ayrılıyor: binek hayvanı olarak ya da taşıma için
kullanılan evcil atlar; doğada serbestçe dolaşan
yabani atlar ve hem etinden hem de sütünden
yararlanmak üzere yetiştirilen çiftlik atları. At
etinin yaygın biçimde tüketildiği ülkede, sadece
bu son gruptaki atların eti yeniyor (Diploatlas,
2012).
Eşek:
Kırgızistan’da
nüfusun
yarıdan
fazlasının kırsal bölgelerde yaşaması, arazinin
dağlık ve engebeli olması vb. sebeplerle eşek
hala bir binek hayvanı olarak kullanılmaktadır.
1992’de 63.000 baş olan eşek sayısı tedrici olarak
artarak 2013 yılında 77.000 başa kadar
yükselmiştir. Son yıllarda eşek sayısı azalarak
2016’da 43.000 başa kadar düşmüştür (Tablo 10).
Kümes Hayvancılığı
Kırsal kesimde yaşayan halkın kendi beyaz et
ve yumurta ihtiyaçlarını köylerinde yetiştirdikleri
hayvanlardan karşılamaları sebebiyle bu üretim
genelde istatistiki rakamlara yansımamaktadır.
Şehirlerin çevresinde tüketim merkezlerine yakın
çiftliklerde pazara yönelik yetiştirilen tavuk,
hindi, ördek, kaz, tavşan vb. evcil hayvan
yetiştiriciliğini kapsayan kümes hayvancılığı,
Kırgızistan’da son yıllarda önemli gelişme
kaydetmektedir. Ancak Sovyet sisteminin
çökmesi kümes hayvancılığını da olumsuz
etkilemiş, ülkede son yıllarda kanatlı hayvan
sayısında ve yumurta üretiminde görülen artışa
rağmen 1992 yılındaki seviyenin yarısına dahi
ulaşılamamıştır. Ülkede nüfus artışının bir
sonucu olarak beyaz et ve yumurtaya olan talebin
artması sebebiyle, kümes hayvancılığının önemi
de giderek artmaktadır. Kümes hayvancılığının
en önemli kısmını tavuk yetiştiriciliği ve yumurta
üretimi teşkil etmektedir.
Tavuk: Kırgızistan’da yetiştirilen tavuk sayısı
1992’de 12.161.000 baş iken, 1996 yılına kadar
keskin düşüşler göstererek 1.821.000’e kadar
düşmüştür.
Bu
tarihten itibaren tekrar
yükselmeye başlayan tavuk sayısı, 1998’de 2
milyonu, 2003’de 3 milyonu, 2005’de ise 4
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milyon başı geçmiştir. 2005–2016 arası dönemde
dalgalı bir seyir izleyen tavuk sayısı 2016 yılında
4.252.000 başa ulaşmıştır (Tablo 11). Ancak son
yıllarda tavuk sayısında görülen artışa rağmen,
ülkenin beyaz et ve yumurta ihtiyacını tam olarak
karşılayamamaktadır.
Hindi Yetiştiriciliği: Ülkede yetiştirilen hindi
sayısı 1992’de 540.000 baş iken, 1996’da 80.000
başa düşmüş, sonraki yıllarda yavaş yavaş tekrar
artmaya başlayarak 2016’da 183.000 başa
yükselmiştir (Tablo 11).
Ördek Yetiştiriciliği: Ördek daha çok sulak
alanlarda yetiştirilir. 1992’de yetiştirilen ördek
sayısı 670.000 baştan, 1996’da 100.000’e kadar
düşmüştür. 1997 ile 2016 arası dönemde dalgalı
bir seyir göstermekle birlikte fazla bir değişiklik
olmamıştır (Tablo 11).
Kaz Yetiştiriciliği: 1992’de yetiştirilen kaz
sayısı 200.000 baş iken 1995’de 30.000’e kadar
gerilemiştir. Son yıllarda bir miktar artış
göstererek 2016’da 54.000 baş olmuştur (Tablo
11).
Tablo10. Kırgızistan’da
büyükbaş hayvanlar

yetiştirilen

başlıca

Yıl
Sığır
At
Eşek
Toplam
1992 1.190.000 320.500
63.000
1.573.500
1993 1.122.000 313.000
63.000
1.498.000
1994 1.062.000 322.000
65.000
1.449.000
1995
920.100
299.000
65.000
1.284.100
1996
869.000
308.100
65.000
1.242.100
1997
847.600
314.100
65.000
1.226.700
1998
884.800
325.400
65.000
1.275.200
1999
910.564
335.200
65.000
1.310.764
2000
932.273
349.800
65.000
1.347.073
2001
947.021
353.900
65.000
1.365.921
2002
969.549
354.400
66.000
1.389.949
2003
988.066
360.700
66.000
1.414.766
2004 1.004.363 340.505
70.000
1.414.868
2005 1.034.890 347.178
68.000
1.450.068
2006 1.074.764 345.174
70.000
1.489.938
2007 1.116.733 347.526
70.000
1.534.259
2008 1.168.026 355.533
70.000
1.593.559
2009 1.278.070 372.951
68.570
1.719.591
2010 1.298.825 378.448
72.640
1.749.913
2011 1.338.583 388.971
71.387
1.798.941
2012 1.367.466 398.796
73.222
1.839.484
2013 1.404.168 407.581
77.210
1.888.959
2014 1.458.377 432.972
63.492
1.954.841
2015 1.492.517 443.614
53.639
1.989.770
2016 1.527.763 467.249
43.040
2.038.052
Kaynak: http://www.fao.org/faostat/en/?#data (Erişim
Tarihi: 6 Aralık 2018).
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Tavşan Yetiştiriciliği: Yaban tavşanının
dışında evcil olarak yetiştirilen tavşan sayısı
1992’de 400.000 iken sürekli azalarak 2016’da
25.000’e kadar azalmıştır (Tablo 11).
Tablo11. Kırgızistan’da yetiştirilen başlıca kümes
hayvanları
Yıl

Tavuk

Hindi

Ördek

Kaz

Tavşan

(1000 baş) (1000 baş) (1000 baş) (1000 baş) (1000 baş)

1992 12.161
540
670
200
1993 9.320
420
520
160
1994 6.187
280
350
100
1995 1.978
90
110
30
1996 1.821
80
100
30
1997 1.892
90
110
30
1998 2.080
90
120
40
1999 2.438
110
140
40
2000 2.660
120
150
50
2001 2.744
120
150
50
2002 2.921
123
160
50
2003 3.338
129
117
65
2004 3.949
149
153
82
2005 4.121
154
149
87
2006 3.911
150
145
73
2007 4.088
174
131
80
2008 4.194
213
112
70
2009 4.238
141
97
57
2010 4.422
156
106
60
2011 4.490
166
100
54
2012 3.665
175
96
53
2013 3.793
188
97
54
2014 3.828
174
97
56
2015 4.044
183
91
50
2016 4.252
183
91
54
Kaynak: http://www.fao.org/faostat/en/?#data
Tarihi: 6 Aralık 2018).

400
100
200
100
100
90
80
70
60
60
55
36
48
36
33
34
32
32
37
37
33
30
26
25
25
(Erişim

Balıkçılık
Kırgızistan’ın denize kıyısının olmaması
ülkede
balıkçılığın
gelişmesini
sınırlandırmaktadır. Balıkçılık akarsu ve göllerde
özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Issık
Gölünde yapılmaktadır. Ülkede akarsu ve
göllerde yapılan balıkçılığın yanı sıra küçük çaplı
kurulan alabalık tesislerinde kültür balıkçılığı
üretimi de yapılmaktadır.
SONUÇ
Kırgızistan yüzölçümünün büyük bölümü
yüksek dağlar ve yaylalardan oluşmakta ve
ekilebilir arazi ancak %7 gibi düşük bir oran
teşkil etmektedir. Tarım yapılan ekili ve dikili

araziler genelde alçak sahalar ve vadilerde
yoğunlaşmış bulunmaktadır. Tarım sektörü,
sanayinin fazla gelişmemiş olması nedeniyle
mevcut işgücünün istihdam edilmesinde önemli
bir rol oynamaktadır.
Kırgızistan tarımsal üretimde birinci sırada
tahıllar
gelmektedir.
Tahıllar
içerisinde
yetiştirilen en önemli ürünler buğday, arpa ve
mısırdır.
Son
yıllarda
mısır
üretiminde
kaydedilen artış yem sanayi ve hayvancılığın
gelişmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Ancak
buğday üretimi ihtiyacı karşılamadığından ülke
dışından un ve buğday ithalatı yapılmaktadır.
Sebze ve meyve üretiminde birçok ürün ülke
ihtiyacını karşılamakta ve fazlası da ihraç
edilmektedir. En fazla üretimi yapılan patates
halkın beslenmesinde önemli paya sahiptir. Son
yıllarda kuru fasulye başta olmak üzere ceviz,
elma gibi ürünlerin de ihracatı yapılmaktadır.
Pamuk, şekerpancarı, ayçiçeği gibi sanayi
bitkilerinin üretimi sadece zirai faaliyetleri değil
aynı zamanda ülkedeki tekstil, sıvı yağ ve şeker
endüstrilerinin de temel hammaddeleri olmaları
dolayısıyla önemlidir. Tütün üretimi ise son
yıllarda hızlı bir düşüş göstererek adeta bitme
noktasına gelmiştir.
Bağımsızlık sonrası dönemin şartlarından
derinden etkilenen tarım sektörü, işletme
sermayesi, tarım makinesi ile ekipman ihtiyacı ve
gübre kullanımın yetersiz olması, birim alandan
elde edilen verimin düşmesinde etkili olmuştur.
Kırgızistan’da 11 milyon hektarı bulan
otlaklar yer almaktadır. 1990’lı yıllarda hızla
azalan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında
son yıllarda bir miktar artış olsa da ülkenin
potansiyeli dikkate alındığında henüz istenilen
düzeyde değildir. Kümes hayvancılığında ise her
geçen yıl üretimde artış olsa da, mevcut beyaz et
ve yumurta üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak
düzeyde değildir.
Kırgızistan’ın önemli ihraç ürünleri arasında
sebze, meyve, ceviz, canlı hayvan ve hayvan
ürünleri yer almaktadır. Tarım ürünleri ihracat
rakamlarının gerçek durumu tam olarak
yansıtmadığı, sınır ötesi satışların resmi
rakamların çok üstünde olduğu tahmin
edilmektedir. Öte yandan buğday, şeker ve sıvı
bitkisel yağ gibi temel gıda maddelerinin üretimi
ihtiyacı karşılamadığı için ülke dışından ithal
edilmektedir.
Tarım sektörünün gelişmesi için, kırsal
kesimde yaşayan halka kredi desteği verilmeli,
tarım
teknolojilerinden
faydalanmaları
sağlanmalıdır. Gübre, kaliteli tohum ve ekipman
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konusunda devlet sübvansiyonları arttırılmalıdır.
Tarım sektörüne uygulanacak sübvansiyonlar
doğrudan zirai üretimi arttıracak, bu da ülke
kalkınmasına ve milli gelirin artmasına olumlu
katkı sağlayacaktır. Dünyada hızla Pazar payı
artan organik tarım için Kırgızistan toprakları
önemli bir potansiyele sahiptir.
Kırgızistan’da, tarım ve gıda ürünleri işleme
sektörü, hem ülke iç pazarına yönelik olarak, hem
de Kazakistan ve Rusya gibi dış pazarlara ihracat
açısından
cazip
yatırım
alanı
olarak
görülmektedir.
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ABSTRACT
The work presents the research results of the Acacia honey on physicochemical properties, the presence of heavy
metals and radionuclides over a period of years. It was established that the mass fraction of water in the Acacia
honey was ranging from 15,71% up to 16,93%, the mass fraction of the invert sugar–from 77,65% up 84,50%,
the mass fraction of sucrose from 2,27% up to 4,7%, the diastatic number–from 9,25 up to 20,7 Gothe units , the
mass fraction of hydroxymethyl furfural was ranging from 3,69 up to 10,72 mg/kg, the total acid number–from
0,96 up to 1,96 cubic centimeters , the NaOH solution (in milliequivalent) per 100 grams of honey and the ash
content was ranging from 0,007 up to 0,2%. It was identified that the lead content in the Acacia honey was
varying annually from 0,010 mg/kg up to 0,025 mg/kg, the cadmium–from 0,004–<0,01 mg/kg, the arsenic–from
<0,01–0,020 mg/kg, the cesium–137–from 0,030 up to 0,6 Bq/kg and the strontium–90 was varying from 1,0 up
to 7,6 Bq/kg.
Keywords: The Acacia honey, physicochemical properties, heavy metals.

INTRODUCTION
Nowadays the production issues of qualitative
safe food products and alimentary raw materials
are quite relevant and widely discussed all over
the world. It is well–known, that 40–50% of
harmful substances are ingested with the food
products, 20–40% of them are ingested with
water. They are accumulated in the human organs
and tissues changing the process of their vital
activity and causing various types of poisoning.
Attention is being given to the production
issues on the hive products that is safe for
humans, because of the environmental
deterioration.
The problem of honey quality and naturalness
are pretty relevant. The consumer must be sure
that he or she buys a good quality product. Since
honey is a multicomponent product, there is no
an integral index, that can show the quality and
naturalness of the product.
Bee honey is a product produced by honey
bees from the nectar of flowering plants. The
bees put the collected and processed nectar in
honeycomb cells, where the nectar ripens. The
main constituent of honey are carbohydrates:
glucose and fructose, as well as enzymes and
minerals. The Acacia honey is almost
transparent, colorless, slowly crystallized, so it is

suitable for the bees’ wintering (Staletich M.,
2016).
The presence of diastase in honey should not
be lower than 8.3. Its activity is reliably reduced
in a year. The diastase activity changed in acacia
honey the least of all and this indicator fell below
the rate specified by GOST after storage at room
temperature (Efimov V., 2004).
It was established that the amount of
microelements in flower honey ranges from 1.82
mg/kg up to 5.70 mg/kg, and macronutrients
range from 443.37 mg/kg to 2154.3 mg/kg
(Eremiya N.G., Eremiya N.M., Naraevskaya I.,
2016).
The composition of the mineral part of honey
is very complex, unstable and depends on
geographical entities
according
to
the
microelements
content.
Honey
contains
radioactive elements of phosphorus, iodine, lead
and cesium, strontium, radium, etc. Zinc, lead,
fluoride, arsenic, cadmium are dangerous for the
bees.
Honey that was harvested in the places
located next to motorways, mines and diggings is
dangerous for bees and the human body. It can be
used only as an indicator of the pollution degree
of the environment (Akimov I.A., Naumkin V.P.,
2000).
The production problems of high–quality and
safe hive products are discussed around the
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world. Increasing techno genic pollution issues of
the natural environment requires researching of
the effects on the bees and the hive products in
different zones and regions. The sources of
pollution can be water, air and soil, that can cause
negative effects (Pichushkin I.S., Pichushkin S.I.,
Mordvinova E.I., 2005).
About 40 macro–and microelements have
been found in honey, but their composition
depends on a number of conditions, including the
botanical origin of the product and the fertility of
the soil where the nectariferous plants grow
(Ivashevskaya E.B and others, 2007).
The pollution of the surrounding atmosphere
caused by harmful emissions of industrial
enterprises and road transport has a direct impact
on the bees and their products of life.
The heavy metals belong to a group of
potentially hazardous substances for human
health. The chemical elements are divided into
three classes by the degree of hazard:
1–Highly
hazardous substances–arsenic,
cadmium, mercury, lead, zinc.
2–Moderately
hazardous–molybdenum,
copper, tin, chrome.
3–Low
hazardous–barium,
tungsten,
manganese, strontium.
All the substances are brought into the bee’s
nest together with the nectar, honeydew, pollen
and water and they are emitted to honey,
propolis, wax and beebread (Rusakova T.M.,
Repnikova L.V., Martynova V.M., 2001).
The most hazardous heavy metals (HM) are
cadmium, chromium, mercury, lead, nickel,
copper, etc. for the biosphere. Their dynamics in
the biocenosis process can serve as a factor that
determines its development and stability. The
chronic exposure of small doses of the toxic
substances, as low levels of radioactivity, can
cause disturbances in the metabolic processes,
immunological status, neurohumoral systems,
hereditary properties and etc.
Cadmium, lead and mercury that accumulated
in the soil are absorbed by plants and enter the
animal and human body through the trophic
chains in increasing concentrations.
The plants accumulate the heavy metals not
only from the soil, but also from air, so the heavy
metals concentration in plants can be exceeded in
the soil. All the honey indicators on the heavy
metals content are much lower than the threshold
limit value. Thus, the amount of Cu is equal to
0.85, Zn is 1.81, Cd is 6.16, Pb is 0.21, Co is
11.77 μg/l (Eskov E.K., 2006).
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It was established that the amount of
microelements in the soil is equal to 1012.8
mg/kg, in leaves of the honey plants–319.3
mg/kg, in honey–4.23–5.01 mg/kg, in pollen
loads–165.97 mg/kg, in propolis–468.74 mg/kg
and in the body of bees–158.34 mg/kg (Eremiya
N.G., Dabizha T.A., Eremiya N.M., Dodon I.,
2010).
The maximum amount of lead in honey was
0.46 mg/kg, the cadmium content exceeded the
limits (1.0 mg/kg) and was more than 4 times
higher in some samples. The amount of copper
and zinc was much higher. The average content
of copper was 2.29 mg/kg, and zinc–1.33 mg/kg
(Rusakova T.M, Burmistrova L.A., Repnikova
L.V., Vakhonina E.A., Kharitonova M.N.,
Martynova V.M., Budnikova N.V., 2006).
Based on the above, the purpose of this work
was to study the physicochemical properties, the
content of micro and macro elements and the
presence of the heavy metals in the Acacia
honey.

Figure 1. Robinia

METHODS AND PRODUCT OF OUR
RESEARCH
The research object was presented by the
acacia honey samples, selected in the countryside
and in the Chisinau municipality area,
represented by the economic agents to the
Republican Veterinary Diagnostic Center
laboratory, where the physicochemical properties
were determined.
The content of water, invert sugar, sucrose,
diastase number, hydroxymethylfurfurol and total
acidity in the honey samples were determined
according to the GOST 1992–2001.
Ash, insoluble substances and the presence of
cereal cultivars, gelatin and starch in honey were

N. EREMİA, I. NEİCOVCENA, A. CHRİAC, N. SARÎ, O. COŞELEVA / BAHÇE 47 (Özel Sayı 2): 1 67-171 (2018)

determined according to the sanitary–veterinary
examination.
The content of micro and macro elements and
the presence of toxic elements in the Acacia
honey were determined using the atomic
absorption spectrometry method at the Institute
of Chemistry of the ASM.
The obtained results were processed by the
variational statistics methods according to
Merkurev E.K. (1970), Plokhinsky N.N. (1971)
and using some computer programs

RESULTS OF THE RESEARCH
Robinia is an important plant since it is the
main spring plant during the honey flow for the
bees (Figure 1). Honey production depends on
the density of trees planting: the thin sown trees
produce 1100–1700 kg of honey/ha, the thick set
trees produce 900–1500 kg/ha, on average of
800–1000 kg/ha, the young trees produce 300–
700 kg/ha.
The total area of the Robinia trees planted in
the Republic of Moldova is equal to 98630 ha, of
which 20.20% is located in the Northern area,
42.80% in the Central area and 37.00% in the

Southern area. The Robinia blossoms from mid–
May till early June.
Different factors (temperature and humidity,
wind power, drought, humidity and soil fertility,
etc.) influence the nectar emission. Plants do not
exudate the nectar under unfavorable conditions
(temperature below 10℃ and above 35–38℃) at
all (Eremiya N.G., Eremiya N.M., 2011).
The daily gain of the control beehive varied
from 0.7 to 9.7 kg during the honey flow of the
Robinia. The total amount of collected honey
during the flowering period was between 37 and
71 kg.
We have studied the chemical composition of
the Acacia honey to achieve the desired goal. The
results of the research showed that the total
amount of honey of all the investigated batches
for the year varied from 2941 to 45880.6 kg. The
mass fraction of water averaged from 15.71 to
16.93%, with an allowable maximum of 20%
(Table 1) over the years. The mass fraction of the
invert sugar ranged from 77.65% up to 84.50%,
with a minimum amount of 65.0%, the mass
fraction of sucrose varied from 2.27% up to
4.7%.

Table 1. Physicochemical properties in the Acacia honey by years
Indicators
The total amount of honey of all
studied batches, kg
Mass fraction of water, %
Mass fraction of invert sugar, %
Mass fraction of sucrose, %
Diastatic number units go to
The content of hydroxymethyl
furfural, mg/kg
Total acidity, cm³ solution of NaOH
in (milliequivalent) per 100 g of
honey
Ash content, %
Insoluble substances, in water, %
Grain flour
Gelatin
Starch

Amount
allowed

2007

2008

2009

–

37340

2941

40226

max. 20,0
min. 65,0
max. 8,0
min. 8,0

16,17
91,0
4,67
13,61

16,1
93,67
4,25
12,62

16,34
94,50
2,27
20,7

16,93
90,44
3,22
13,38

max. 20,0

8,24

10,72

7,18

max. 4,0

1,02

1,12

max. 0,5
max. 0,2
absent
absent
absent

0,07
absent
absent
absent
absent

0,08
absent
absent
absent
absent

The diastatic number was ranging between
9.25 and 20.7 Gothe units, with a minimum of
8.0 Gothe units. The content of hydroxymethyl
furfural varied from 3.69 to 10.72 mg/kg, the
total acidity–from 0.96 up to 1.96 cm³ NaOH
solution in (milliequivalents) per 100 g of honey.
The Ash content of the Acacia honey–was

2010

2011

2012

2013

9168,8

40783,0

15,71
92,37
4,12
12,83

15,92
90,75
4,7
9,25

16,08
77,65
3,75
9,83

3,69

4,78

4,47

5,65

1,96

1,08

0,96

1,0

–

0,08
absent
absent
absent
absent

0,07
absent
absent
absent
absent

0,07
absent
absent
absent
absent

0,07
0,003
absent
absent
absent

0,2
absent
absent
absent
absent

12169,5 45880,6

ranging between 0.007 and 0.2%, with a
maximum of 0.5%.
Cadmium, chromium, mercury, lead, nickel
and copper are the most hazardous heavy metals
for the biosphere.
The research results showed that the lead
content in the Acacia honey varied from 0.010
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mg/kg (2010) up to 0.025 mg/kg (2012), with an
allowable maximum of 1.0 mg/kg (Table 2).
It was identified that the amount of cadmium
was 5–12.5 times less than the allowable amount
(maximum 0.05 mg/kg), it was equal to 0.004–
<0.01 mg/kg.
The arsenic amount in the Acacia honey was
ranging between <0.01 and 0.020 mg/kg, with an
allowable maximum of 0.5 mg/kg. The

radionuclides–cesium–137 content was 0.030–3.6
Bq/kg and strontium–90 varied from 1.0 up to 7.6
Bq/kg.
Analyzing the data it can be noted that lead
content averaged 0.017 mg/kg, cadmium–0.008
mg/kg, arsenic–0.012 mg/kg, cesium–137–2.766
Bq/kg and strontium–90–2.621 Bq/kg. The
coefficient of the indicators varied from 33.81%
up to 91.41%.

Table 2. The heavy metals and radionuclides content in the Acacia honey by years
Years
Permissible amount
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Plumbum (Pb)
mg/kg
max. 1,0
0,015
0,015
0,012
0,01
0,017
0,025
0,024

Heavy metals
Cadmium (Cd)
mg/kg
max. 0,05
< 0,01
< 0,01
0,010
0,010
0,010
0,004
0,004

Arsenic (As)
mg/kg
max. 0,5
< 0,01
< 0,01
0,010
0,010
0,015
0,010
0,020

Radionuclides
Cesium–137
Strontium–90
Bq/kg
Bq/kg
max. 100
max. 80,0
<3
< 1,0
<3
< 1,0
0,030
1,222
3,0
1,267
3,0
3,35
3,6
7,6
3,46
2,91

Table 3. The heavy metals and radionuclides average content and limits of in the Acacia honey
by years (2007–2013)
Heavy metals and radionuclides
1. Plumbum (Pb), mg/kg
2. Cadmium (Cd), mg/kg
3. Arsenic (As), mg/kg
4. Cesium–137, Bq/kg
5. Strontium–90, Bq/kg

Permissible amount
max. 1,0
max. 0,05
max. 0,5
max. 100
max. 80,0

CONCLUSIONS
1–It was established that the mass fraction of
water in the Acacia honey varied from 15.71 up
to 16.93%, the mass fraction of invert sugar was
from 77.65% up to 84.50%, the mass fraction of
sucrose was from 2.27% to 4.7%, the diastatic
number–from 9.25 up to 20.7 Gothe units,
hydroxymethyl furfural–from 3.69 up to 10.72
mg/kg, the total acidity varied from 0.96 up to
1.96 cm³ NaOH solution in (milliequivalents) per
100 g of honey and the ash content varied from
0.007 up to 0.2%.
2–It was revealed that the lead content in the
Acacia honey varied from 0.010 mg/kg (2010) up
to 0.025 mg/kg, cadmium was 0.004–<0.01
mg/kg, arsenic–<0.01–0.020 mg/kg, cesium–137
varied from 0.030 up to 3.6 Bq/kg and strontium–
90 was ranging between 1.0 and 7.6 Bq/kg.
3–The mineral composition of honey can
depend on the region of the honey plants origin,
including soil and climatic conditions.
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X ± Sx
0,017±0,002
0,008±0,001
0,012±0,001
2,766±0,422
2,621±0,906

V, %
33,81
35,33
39,40
40,36
91,41

Limits (min.–max.)
0,010–0,025
0,004–0,01
0,01–0,02
0,3–3,6
1,0–7,6

4–It must be noted that the acacia honey
produced in the Republic of Moldova meets the
requirements on the physicochemical properties
and the heavy metals and radionuclides content.
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ÖZET
Bu makalede Moldova hayvancılığının genel özellikleri incelenmiştir. Türkiye ile karşılaştırıldığında Moldova
da hayvan sayısı ve toplam tarımsal üretimde hayvancılığın payı daha azdır. Moldova da 2000 yılı öncesi
hayvansal ve tarımsal üretimde bir belirsizliğin olmasından dolayı, 2000 yılları ile 2017 yılları arası hayvan
varlığı incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Toplam sığır, sağmal inek, koyun ve domuz sayısında sırasıyla (–) %57,
(–) %55, (–) %24 ve (–) %36 şeklinde bir azalmanın, Keçi, tavşan ve arılı kovan sayısında sırasıyla %59, %100
ve %95 oranında bir artışın olduğu tespit edilmiştir. Toplam yem bitkileri ekilişi, yumrulu yemler ve silaj–yeşil
yemlerin yıllara göre artış ve azalış oranları ise sırasıyla (–) %27, (–) %78 ve (–) %81 olarak belirlenmiştir.
Yıllara göre, (2000 ile 2016 yılları arası) üretim miktarları dikkate alındığında; yem bitkisi olarak ekilen yumrulu
yemlerde birim alandan elde edilen artış %12 iken silaj–yeşil yem için bu değer %166 oranında olmuştur.
Ülkede inek sütü, kırmızı et ve tavuk eti üretiminde artış olmuş olup, sırasıyla %35, %391 ve %517 şeklinde
belirlenmiştir. Moldova ihracat ve ithalat bilgileri karşılaştırıldığında ise; hayvan ve hayvansal ürünler açısından,
ithalat değerlerinde azalmanın, ihracat değerinde ise bir artışın olduğu belirlenmiştir. Bu durum üretimde bir
istikrarın ve yükselişin olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Sonuç olarak, bu bilgilerin ışığında Moldova
hayvancılığının ve hayvansal üretimin geliştirilmesi, hayvancılığın ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için
olası öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Moldova, tarımsal yapı, hayvancılık
GENERAL CHARACTERIS TICS OF MOLDOVA LIVESTOCK
ABSTRACT
In this article, the general characteristics of Moldova livestock were examined, comparing with the Turkey, The
number of animals and the share of livestock in total agricultural production in the Moldova is less than in
Turkey. Since there is an uncertainty in animal and agricultural production before 2000 in Moldova, the animal
existence were investigated and compared between 2000 and 2017 years. According to results, while there is a
decrease of (–) 57%, (–) 55%, (–) 24% and (–) 36% in total cattle, cows, sheep and pigs, respectively, the
numbers of goat, rabbit and beehive are increased by 59%, 100% and 95%, respectively. The increase and
decrease rates of total forage crops, tuber feeds and silage–green feeds depending on the years (2000–2017
years) were determined as (–) 27%, (–) 78% and (–) 81% respectively. From 2000 to 2016, when the production
quantities are considered; the increase in the unit area of the nodules fed as feed plants is 12%, but the value for
silage–green feed is 166%. The production of cow milk, red meat and poultry meat in the country increased by
35%, 391% and 517%, respectively. When Moldova export and import information is compared; in terms of
animal and animal products, import values decreased and export value increased. This results leads to the
conclusion that there is a stability and a rise in production. As a result, in t he light of this information, possible
suggestions were made for the development of Moldova livestock and animal production, the sustainability of
animal husbandry and animal production.
Keywords: Moldova, agricultural characteristic, animal breeding
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GİRİŞ
Moldova, temsili demokrasi prensipleriyle ve
çok partili sistemle yönetilen bir cumhuriyettir.
Tarih boyunca Romanya’nın bir parçası olan
Moldova, İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle
Sovyetler
Birliği’ne
katılmıştır.
1991’de
bağımsızlığını kazanan ülke, 29 Temmuz 1994
tarihinde referandum yoluyla kabul edilmiş olan
anayasa ile idare ediliyor. Bu bağlamda genelde
ekonomik ve özelde de tarımsal yapı
karakteristikleri
bakımından
hala
kapalı
ekonominin tipik karakterlerini yansıtmaktadır
(1).
Hayvan yetiştiriciliği insanoğlunun en eski
tarımsal
uğraşı alanlarından
ve
geçim
kaynaklarından birisi olmuştur ve bu konumunu
günümüzde de korumaktadır. Çünkü hayvancılık,
insan beslenmesinde vazgeçilemeyen çeşitli besin
maddelerinin üretim kaynağını oluşturmak ve
insanların
dengeli
beslenmesine
katkıda
bulunmak yanında, bitkisel üretim ve sanayi
artıkları ile başka türlü değerlendirilmesi
mümkün olmayan alanları değerlendirme ve
istihdam yaratma gibi özelliklere sahip çok
önemli bir üretim sektörüdür. Dünya nüfusundaki
hızlı artışa göre gereksinim de artmaktadır (21,
22).
Hayvancılığın ekonomideki yeri ve önemi
büyüktür. Arazi varlığı, su kaynakları ve ekolojik
özelliklerine göre tüm dünya ülkelerinin
ekonomilerinde hayvancılık önemli bir yere
sahiptir. Hayvancılığın ekonomiye olan katkıları;
beslenme, giyim, işgücü, dış ticaret, spor ve
binicilik şeklinde sıralanabilir (22).
Hayvansal üretimi artırmak ve yüksek kaliteli
hayvan elde etmek için çevre şartlarının
iyileştirilmesi yanında hayvanların genetik
ıslahının da birlikte yürütülmesi gerekir. Islah
çalışmalarında öncelikli olarak, ele alınan hayvan
tür ve ırkının verimler bakımından varyasyonun
belirlenmesi ve sürünün analiz edilmesi, sürüde
istenilen düzeyde hayvan varlığının tespit
edilmesi, istenilen düzeyde bulunan vasıflı
hayvanların genetik yapısının belirlenerek
verimlerin ne derece kalıtsal olduğu, istenilen
özelliklerdeki verimlerin üzerinde hangi gen
etkilerinin rol oynadıkların tespiti ve dinilen
bilgiler ışığında sürülerde en uygun ıslah
metotlarının kullanılması ve uygun yetiştirme
programlarının uygulanması gerekir (12).
Bu
çalışmanın
amacı, Moldova
da
hayvancılığın genel durumunu ortaya koymak,
eldeki bilgilere ve imkânlara göre hayvansal

üretimin artırılması ve kaliteli hayvan tür ve
ırklarının seçimi, yetiştirilmesi, bakım–besleme
ve ıslahı ile ilgili genel olarak öneriler
getirmektir.
TARIM VE HAYVANCILIK
Moldova tarım arazisi yüzölçümü 2499,8 bin
hektar olan bir ülkedir. Bu ülkede arazilerin
1.827,3 bin hektarı (%73.1) ekilebilir arazi, 342.8
bin hektarı (%13.7) mera alanı ve 2.1 bin hektarı
(%0.1) ise kuru ot üretilen (biçilebilen) alana
sahiptir. Moldova tarım arazisinin dağılımı
Çizelge 1’de verilmiştir.
Şekil 1 incelendiğinde Moldova tarım
arazisinin %73.1’i ekilebilir arazi, %13.7’si mera
alanı ve %0.1’i ise kuru ot üretilen çayır
(biçilebilen) alana sahiptir. Arazilerin %11.6’sı
ise çok yıllık bitkilerin oluşturduğu (meyve
ağaçları ve üzüm bağları) alandır (Çizelge 1).
Bitkisel üretimde iklim faktörleri bitkilerin
büyüyüp yetişmesi ve vejetasyon süresini
tamamlaması açısından çok önemlidir. Dolaylı
olarak ise, hayvancılık için gerekli olan yem
bitkileri yetiştiriciliği, çayır–mera alanlarının
kullanılabilirliğini etkilemektedir. Moldova’ya ait
bazı bölgelerin yıllar itibariyle sıcaklık değerleri
Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2 incelendiğinde Moldova’nın serin
bir iklime sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Ancak, soğuk ve sıcak değerler arasında çok
fazla bir farkın olmadığı ve istikrarlı bir iklime
sahip olduğu görülmektedir. Buna göre,
hayvancılık
açısından
bir
değerlendirme
yapıldığında hayvancılık için çok uygun bir iklim
olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü bütün
çiftlik hayvanları 25℃’nin üzerindeki bir
sıcaklıktan olumsuz yönde etkilenir. Bu
etkilenme sıcaklık arttıkça daha belirginleşir ve
hayvanlarda sıcaklık stresi oluşturur. Sıcaklık
stresinin çiftlik hayvanları açısından telafisi zor
bir durum meydana getirerek verim kaybına
sebep olur. Soğuğun telafisi verim kaybı
oluşturmadan bir miktar yemle karşılanabilir.
Tarımsal Yapı
Moldova ülkesi Türkiye’ye göre nüfus başına
daha çok büyükbaş ve gerekse küçükbaş hayvan
barındırmaktadır. Ancak km²’ye düşen hayvan
sayısı
itibarı
ile
Türkiye’nin
gerisinde
kalmaktadır (2, 6).
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Toplam tarımsal üretimde hayvancılığın payı
Moldova’da %26 (3) iken Türkiye’de %30’dur
(7). Bu anlamda iki ülkenin benzer tarımsal
yapıya
sahip
oldukları
anlaşılmaktadır.
Türkiye’de hayvanların büyük %90’ı bireylerin
mülkiyetinde iken Moldova’da bu oran %75’dir
(2, 3).
Türkiye’de Tarımsal GSYH 2016 yılında
161.3 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve toplam
GSYH’dan %6.2 pay almıştır (4). Moldova
ekonomisinin en büyük reel sektörü olan tarım,
balıkçılık
dahil
edildiğinde
GSYIH’nin
%20.8’ine, bu orana gıda işleme sektörü de
katıldığında %30’a yükselmektedir (7). Diğer
yandan tarım sektörü GSYIH’da ülke ihracatının
%50’sini, GSYH ’da ise %14.1’lik bir paya
sahiptir (3, 8, 9).

Çizelge 1. 2017 yılı Moldova tarımsal alan
kulanım durumu ve %'leriʸ
Table 1. Structure of agricultural area by use (%)
(2017¹ year) (11)
Tarım arazisi
Agriculture land

Arazi miktarları
(bin hektar)
Amounts of land
(thousand
dollars)

Kullanımlarına
göre dağılımları
(%)
Distribution of
land use (%)

Toplam tarım alanı
Total agricultural
2499.8
100.0
land
Ekilebilir alanlar
1827.3
73.1
Arable land
Çok yıllık bitkiler
alanı
288.8
11.6
Perennial
plantations
Meyve ağaçları
133.5
5.3
Orchards
Üzüm bağları
135.3
5.4
Vineyards
Mera alanları
342.8
13.7
Pastures
Çayır alanları
2.1
0.1
Hayfields
Nadas alanları
38.8
1.6
Fallow lands
ʸVeriler ülke geneline aittir / Data are presented in
total for the country

Şekil 1. Moldova tarım arazilerinin kullanım
alanlarına göre dağılımları (%)
Çizelge 2. Yıllara göre Moldova ortalama yıllık sıcaklık verileri (11)
Table 2. Moldova average annual temperature data by years
Aylar / Months
Ocak / January
Şubat / February
Mart / March
Nisan / April
Mayıs / May
Haziran / June
Temmuz / July
Ağustos / August
Eylül / September
Ekim / October
Kasım / November
Aralık / December
Yıllık ortalama sıcaklık
Annual average temperature

2014
–3.2
–1.6
6.8
10.2
15.7
17.5
20.3
20.1
15.8
8.3
2.7
–1.2

Briceni
2015
–0.8
–0.5
4.4
9.3
15.8
19.7
22.0
22.9
17.8
8.2
5.1
2.3

2016
–3.9
3.3
5.1
12.7
14.8
19.9
21.8
20.6
17.0
6.6
2.0
–1.1

2014
–1.9
–1.2
8.1
11.6
16.8
19.5
23.0
23.2
18.6
9.8
3.6
–0.1

Kişinev
2015
–0.5
0.6
5.2
10.2
17.7
21.5
24.4
24.7
20.0
9.9
7.1
3.0

2016
–3.3
4.7
6.3
13.1
15.8
21.3
23.4
23.1
19.2
7.9
3.5
–0.3

2014
–1.0
–0.2
8.5
11.5
16.5
19.6
22.7
23.1
18.6
11.0
4.8
0.3

Cahul
2015
–0.9
1.4
5.5
10.9
17.8
21.2
24.2
24.2
20.1
10.6
7.5
2.6

2016
–2.3
5.8
7.0
13.6
16.0
21.8
23.7
22.9
19.3
9.3
4.7
0.0

9.3

10.5

9.9

10.9

12

11.2

11.3

12.1

11.8

Moldova’da tarım ve hayvancılık alanında
hane halklarının üretimdeki payı oldukça
önemlidir. Ülke üretiminin %29’u tarımsal
işletmeler, %22’si çiftlik tipi işletmelerce
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yapılırken, %49’u ise hane halkları tarafından
gerçekleştirilmekte, hayvancılık alanında ise,
üretimin yaklaşık %81’i hane halkları tarafından
yapılmaktadır. Süt üretiminin %97’si, et
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üretiminin %75’i ve yumurta üretiminin %61’i
hane halkları ile çiftlik tipi işletmeler tarafından
yapılmıştır (2, 3).
Hayvan Sayıları ve Yıllara Göre Değişimi
Bir ülkenin hayvan sayısı bakımından dünya
ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almasından
daha önemlisi kaliteli ve yüksek verimli
hayvanlara sahip olabilmektir. Yüksek verimli
hayvanların olması demek, kültür ırkı denilen
yüksek verimli hayvan sayısı ile ölçülür.
Hayvancılığın gelişmesi ve hayvansal ürünlerin
daha çok üretilmesi hayvan ırklarının ıslahı ile
mümkündür. Bununla birlikte yüksek verimliliğin
devamı
için
damızlıkların
seçilmesi,
çiftleştirilmesi ve yetiştirilmesi, hayvanların sevk
ve idaresinin bilimsel metotlarla yapılmasına
bağlıdır. Tüm canlılarda olduğu gibi çiftlik
hayvanlarının da sevk ve idaresinde iyi bir
program ile yetiştirme, bakım–besleme ve
barınmalarının sağlanması gerekmektedir.
Moldova da hayvan sayıları ve hayvansal
üretim için bir belirsizliğin olması nedeniyle,
2000 yılından önceki veriler çizelge ve
grafiklerde
verilmiştir.
Ancak,
hayvan
sayılarındaki artı ve azalışların yanıltıcı olmaması

için
2000
yılından
sonraki
veriler
değerlendirilmeye
alınmıştır.
Buna
göre;
Moldova da ruminant hayvanların varlığı, hayvan
varlığının artış–azalış ve yıllara göre değişim
grafikleri Çizelge 4 ve Şekil 2’de özetlenmiştir.
Çizelge 4 incelendiğinde yıllara göre Moldova
da keçi varlığı bir yükseliş eğiliminde olup, diğer
hayvan türlerinde (sığır ve koyun) bir azalışın
olduğu görülmektedir. Bu azalış oranı toplam
sığır, sağmal inek ve koyunlar için sırasıyla %
olarak –57, –55 ve –24 şeklinde olmuştur. Keçi
sayısında ise %59 oranında bir artışın olduğu
belirlenmiştir. Yine aynı şekilde yıllara göre
hayvan sayılarının değişimi Şekil 2’de de
grafiksel olarak verilmiştir.
Diğer hayvan türlerinde olduğu gibi Moldova
da domuz varlığı 2000 yılında, tavşan varlığı ise
2005 yılında en yüksek düşünü yaşamıştır.
Bununla birlikte 2000 yılı ile 2017 yılları
arasındaki hayvan sayısı artış ve azalış oranları,
yıllara göre hayvan sayıları ve değişim grafikleri
Çizelge 5’te ve Şekil 3’de özetlenmiştir. 2017
yılına gelindiğinde tavşan varlığı 1980’li yılların
seviyesine tekrar ulaşmış olup, yükselme
eğilimini sürdürmektedir. Domuz hayvan sayısı
ise düşüş eğilimine devam etmektedir.

Çizelge 3. Türkiye ve Moldova’nın hayvan varlığı bakımından karşılaştırılması
Table 3. The comparison in terms of the animal's presence in Turkey and Moldova
Ülke
Country
Moldova
Türkiye

Nüfus
Population
4.317.000
80.810.525

Büyükbaş
Cattle
300.000
14.659.278

Küçükbaş
Small ruminant
1.050.000
44.572.635

Alan
Area
33.843
783.562

BH/N

KB/N

BH/A

KB/A

14.39
5.51

4.11
1.81

8.86
18.71

31.03
56.88

Çizelge 4. Yıllara göre Moldova ruminant hayvan sayıları (11)
Table 4. Ruminant animal numbers by years in the Moldova (11)
Ruminant
Yıllar / Years
Hayvan / Animals 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Toplam sığır
1150 1254 1112 751
423
331 221.6 191.2
Total cattle
Sağmal inek
429
453
402
367
275
231 161.2 130.3
Milking cows
Koyun / Sheep
1207 1238 1306 1393 930
823 803.7 729.8
Keçi / Goat
19
20
32
90
100
119 111.2 144.9
*Azalış–artış % olarak; (–): işareti azalışı, (+): işareti artışı göstermektedir.
*Decrease–increase as %; (–): sign decrease; (+): sign increases.

Söz konusu düşüşün daha anlaşılması
bakımından Çizelge 5 incelendiğinde domuz
sayısının % olarak –36 oranında azaldığı, Tavşan
sayısının
ise,
%100
oranında
arttığı
görülmektedir. Ayrıca, bu hayvan sayılarındaki
artış ve azalışlar Şekil 3’de gösterilmiştir.

2016

Artış* Azalış %
2017 Increase* Decrease

186.1 182.3

–57

127.7 122.9

–55

717.8 710.6
150.6 159.2

–24
+59

Ekim–dikim için araziye ihtiyaç duymaması
nedeniyle tarım işletmeleri tarafından tercih
edilen arıcılık, az yatırım masrafı ve işçilik
gerektirmesiyle, kısa sürede gelir getirmesi
bakımından tercih sebepleri arasındadır. Bu
faaliyetten bal, polen, arı sütü, arı zehri ve
balmumu gibi ürünler elde edilmekte olup, bal
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içerisindeki proteinler, aminoasitler, vitaminler
vb. bileşiklerden dolayı doğal bir antioksidan
özelliğindedir. Bunun için geleneksel tıpta ve
insan sağlığında da son derece kullanım tercihidir

(13). Bal ve diğer arı ürünleri olan polen, arı sütü,
arı zehri ve balmumu gibi ürünler sağlık alanında
kullanılmalarının yanında, beslenme ve ihracat
yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Çizelge 5. Yıllara göre Moldova domuz ve tavşan hayvan sayıları (11)
Table 5. Pigs and rabbits according to years in the Moldova (11)
Hayvan tipi
Yıllar / Years
Artış* Azalış %
Animal type
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 Increase* Decrease
Domuz / Pig
2079 1947 2045 946
683
398 377.1 472.8 453.2 439
–36
Tavşan / Rabbit 365
481
249
237
183
239 274.5 326.1 350.2 366.7
+100
*Azalış–artış % olarak; (–): işareti azalışı, (+): işareti artışı göstermektedir.
*Decrease–increase as %; (–): sign decrease; (+): sign increases.
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Şekil 2. 1980–2017 yılları arası ruminant hayvanların sayısal olarak değişim grafiği
Figure 2. Change graph of numerically ruminant animals in the Moldova between 1980 and 2017
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Şekil 3. Yıllara göre Moldova domuz ve tavşan sayısı değişim grafiği
Figure 3. Change graph of numerically pig and rabbit in the Moldova between 1980 and 2017
Arılar
yeryüzündeki bitkilerin yaklaşık
%30’dan fazlasının döllenmesinde önemli rol
oynamaktadırlar (14, 15). Sonuç olarak
arıcılıktan elde edilecek faydanın 10 (on) katı
arıların bitkilerin tozlaşmasında ki rollerinde
saklıdır (16).
Moldova da yıllara göre arılı kovan sayıları,
azalış–artış oranları ve değişim grafikleri Çizelge
6’da ve Şekil 4’te verilmiştir.
Buna göre, Moldova da arılı kovan sayısı
dikkate alındığında 2000 yıllarında bir düşüşün
meydana geldiği, 2017 yılına gelindiğinde ise,
176

1980’li yıllardaki seviyesine yükseldiği ve
yükseliş eğilimini sürdürdüğü belirlenmiş olup,
bu artış oranın %95’tir (Çizelge 6).
Arıcılık,
hayvansal
üretimde
çevre
koşullarından en fazla etkilenen tarımsal
faaliyettir. Bu üretim modelinde uygun iklim
şartları, zengin bitki örtüsü ve doğru koloni
yönetimi üreticiyi başarıya götürecektir. Arıcılar
kolonilerinden maksimum verim almak için
gerek ﬂoral kaynak gerekse iklim şartları
bakımından en uygun yerlere gitmeye çalışırlar.
Başarıda önemli etkenlerin başında, koloni
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düzenini sağlayan ve genetik yapının temelini
oluşturan ana arı gelmektedir. Ana arı çiftleşme
sonrasında döllenmiş yumurtasından dişi birey,
döllenmemiş yumurtasından da erkek birey
üretmesiyle, koloninin hem anası, hem de babası
durumundadır.
Genotip üzerine arıcının etkisi ise, çalıştığı
yöreye ve arıcılık amacına uygun olan genotipi
seçmek, bir başka deyişle doğru ana arı
tercihinde bulunmaktır. Bunun yanı sıra, şayet
gerçekleştirebiliyorsa, uygun zamanda kaliteli
ana arı yetiştirmektir. Kaliteli bir ana arı, işletme
ekonomisini etkileyerek, üreticiye yüksek kazanç
sağlayacaktır (17).
Ayrıca, ülkede ki arılı kovan sayısının yıllara
göre değişimi ve eğilimi Şekil 4’te grafiksel
olarak görülmektedir. Söz konusu grafik
incelendiğinde 1990 yıllarında ani bir artış
gösteren arılı kovan sayısı 2000 yıllarında en az
seviyeye gerilemiştir. 2005 yılında yükselişe
geçen arılı kovan sayısı varlığı 2017 yılına kadar
sürekli bir artışa devam etmiştir (Şekil 4). Arı
yetiştiriciliğinin ballı bitkilerin tarımı yapılarak,
sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde
(Kıraç, engebeli ve taşlık alanlar vs.), mesire
yerlerinde ve ormanlık alanlarda bal ormanı
kurularak, ortalama bal verimi hektara 600 kg/yıl
olan akasya türleri ve ıhlamur gibi ağaçlara daha
fazla yer verilmelidir (23). Ülkede işlenebilir
arazilerde nadas alanları bırakılması yerine,
korunga gibi bal verimi yüksek olan bitkilere

tarımsal faaliyet içerisinde yer verilmelidir.
Böylece hem toprak yapısı ıslah olacak, hem de
bal üretimi artacaktır.
Bir ülkede hayvancılığın gelişimini etkileyen
ana faktörlerin başında, hayvan besleme
teknikleri yanında yeterli ve kaliteli kaba yem
üretimi gelmektedir. Yeterli ve kaliteli kaba yem
olmadan süt sığırcılığı gibi başarılı bir
hayvancılıktan söz etmek mümkün değildir (18).
Yem bitkileri, hayvancılık yapılan işletmelerce
üretildiğinde, maliyetleri önemli oranlarda
düşürmesinin yanında, yetiştirildikleri toprakların
fiziksel ve kimyasal özelliklerine olumlu
etkisinden dolayı da büyük öneme sahiptir (19).
Moldova için yem bitkisi ekilişlerinin
hayvancılık açısından daha iyi değerlendirilmesi
ve hayvancılıkta yeterli olup, olmaması
bakımından Moldova’nın yem bitkisi ekim
alanları ve ekilen yem bitkinin çeşitleri ile yıllara
göre değişimleri ve azalış–artış oranları Çizelge
7, 8, 9’de ve değişim grafikleri ise Şekil 5, 6 ve
7’de verilmiştir.
Çizelge 7’de toplam yem bitkileri ekilişi,
yumrulu yemler ve silaj–yeşil yemlerin yıllara
göre artış ve azalış oranları sırasıyla % olarak –
27, –78 ve –81 olarak belirlenmiştir. Gelişmiş
pek çok ülkede olduğu gibi Moldova’da, yem
bitkilerine önem verilmelidir. Hayvancığın
gelişmesinde devlet tarım politikalarıyla yem
bitkileri
desteklerinin
artırılması
ve
devamlılığının olması zamanla bölgesel ve
ülkesel etki oluşturacaktır.

Çizelge 6. 1980–2017 yılları arası Moldova arılı kovan sayıları (11)
Table 6. Beehive numbers between 1980 and 2017 years in the Moldova (11)
Yıllar / Years
Arıcılık
Artış* Azalış%
Beekeeping
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 Increase*Decrease
Arılı kovan sayısı (adet)
168 169 388 138
76
87 101.5 124.3 135.9 148.1
+95
Beehive number (piece)
*Azalış–artış % olarak; (–):işareti azalışı, (+): işareti artışı göstermektedir.
*Decrease–increase as %; (–): sign decrease; (+): sign increases.

Ülkede yaklaşık son 15 yıl içerisinde yem
bitkileri ekiliş alanları ile ilgili bir artış meydana
gelmemiştir (Çizelge 7). Toplam yem bitkileri,
yumrulu bitkiler ve silaj–yeşil yem bitkileri ekiliş
alan miktarları yıllara göre artış için değişim
göstermemiştir (Şekil 5).
Moldova da Toplam yem bitkileri, yumrulu
bitkiler ve silaj–yeşil yem bitkileri üretim
miktarları da yıllara göre bir azalış göstermiştir
(Çizelge 8).
Çizelge 8 ve Şekil 6 incelendiğinde Moldova
yumrulu ve silaj–yeşil yem üretimi 2000

yıllarında ani bir düşüş yaşadığı ve daha sonra bu
pozisyonunu devam ettirdiği anlaşılmaktadır.
Yumrulu yemlerin üretiminin azalış oranı %
olarak –81 iken, silaj–yeşil yem üretimi %–47
oranında azalış göstermiştir. Hayvansal üretim
yapan işletmelerde yem bitkileri üretiminin özel
bir önemi vardır. Karlı ve verimli bir hayvancılık
için çiftçilerin kaba yem ihtiyaçlarını kaliteli yem
bitkileri üretimi ile kendi işletmelerinden
sağlamaları önerilir (18).
Moldova da yıllara göre yumrulu yemler ve
silaj–yeşil yemler için ekili alan ve yem
177
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üretiminin düşünün aksine; birim alandan (hektar
başına) elde edilen yumrulu ve silaj–yeşil yem
üretim miktarları artış göstermiştir (Çizelge 9 ve
Şekil 7).
2000 yılı üretim miktarı dikkate alındığında
ve 2016 yılına gelindiğinde yem bitkisi olarak
ekilen yumrulu yemlerde %12, silaj–yeşil
yemlerin birim alandan alınan ürün miktarında
(verim) %166 oranında bir artış olduğu
belirlenmiştir (Çizelge 9).

Karlı bir hayvancılık için birim alandan daha
fazla verim elde edilmesi için çalışmalar
yapılmalıdır. Moldova 2016 yılı hektar başına
yumrulu yem verimi ele alındığında (Çizelge 9)
142 quintal = 142×100 = 14.200 kg/hektar’dır.
14.200 kg/10 = 1.420 kg/da’dır. Burada da
görüldüğü gibi yumrulu yem bitkisi verimi çok
düşüktür. Fakat 1980’li yıllarda bu verimin
yüksek olduğu görülmektedir.

Çizelge 7. Yıllara göre Moldova yem bitkisi ekiliş alanı (hektar) (11)
Table 7. Feed plant area (hectar) according to years in the Moldova (11)
Yıllar / Years
Artış*
Yem bitkisi ekilişi (hek./yıl)
Azalış%
Forage planting area (hectare/year) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 Increase*
Decrease
Toplam yem bitkisi ekilişi
(hektar/yıl)
500 562 560 322
85
68
75
62
61
62
–27
Total fodder planting (hectare/year)
Yumrulu yemler (hek./yıl)
27
28
26
20
9
2
2
1
1
2
–78
Tuberous fodders (hectare/year)
Silaj–yeşil yem (hek./yıl)
Silage–green fodder plant
165 249 292 153
32
11
7
6
7
6
–81
(hectare/year)
*Azalış–artış % olarak; (–): işareti azalışı, (+): işareti artışı göstermektedir.
*Decrease–increase as %; (–): sign decrease; (+): sign increases.
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Şekil 4. 1980–2017 yılları arası Moldova arılı kovan sayısı değişim grafiği
Figure 4. Beehive number change graph from 1980 to 2017 in the Moldova
Çizelge 8. Yıllara göre Moldova yumrulu ve silaj–yeşil yem ürettim miktarları (11)
Table 8. Lump and silage–green feed production quantities by years in the Moldova (11)
Yıllar/Years

Yeşil yemler (ton/yıl)
Green forages (tons/year)

Artış*
Azalış%
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 Increase*
Decrease

Yumrulu yemler (ton/yıl)
1013 1451 1172 546 117
39
31
Tuberous forages (tons/year)
Silaj–yeşil yemler (ton/yıl)
3334 4525 4509 1766 212 125
94
Silage–green forages (tons/year)
*Azalış–artış % olarak; (–):işareti azalışı, (+): işareti artışı göstermektedir.
*Decrease–increase as %; (–): sign decrease; (+): sign increases.
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Çizelge 9. Yıllara göre Moldova yem bitkisi hektar başına verim (quintal/hektar**)(11)
Table 9. Yield of feed crop per hectare according to years in the Moldova (quintal/hectar**)(11)
Yıllar / Years
Yemler
Fodders

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

Artış*
Azalış%
2016 Increase*
Decrease
142
+12

Tuberous fodders
372
510
454
268
127
163
182
192
206
118
Silaj–yeşil yemler
192
177
148
111
67
111
141
201
166
84
178
Silage–hylage forage
*Azalış–artış % olarak; (–): işareti azalışı, (+): işareti artıştır. **: 1 quintal = 100 kg’dır (20).
*Decrease–increase as %; (–): sign decrease; (+): sign increases. **: 1 quintal = 100 kg is (20).
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Şekil 5. Yıllara göre Moldova yem bitkileri ekiliş alanı değişim grafiği
Figure 5. Change chart of forage crops area for years in the Moldova
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Şekil 6. Yıllara göre Moldova yumrulu ve silaj–yeşil yem üretim miktarları değişim grafiği
Figure 6. According to years, production quantities of lump and silage–green feed for Moldova
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Şekil 7. Yıllara göre Moldova yumrulu ve silaj–yeşil yem verim miktarı değişim grafiği
Figure 7. According to years, Moldova lump and silage–green feed yield is change graph
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Sığır yetiştiriciliğinde amaç et ve süt elde
etmektir.
Eğer
amacımız
süt
sığırcığı
yetiştiriciliği yapmak ise, yüksek süt almak bizim
amacımızdır. Yüksek süt verimli hayvanlara
sahip olmak için damızlık seçiminde bazı
kriterlere uymak ile başarılı olunabilir. Eğer süt
verimini yükseltmek ister isek, damızlığa
ayıracağımız düvelerin başlangıç verimlerinin
4000 kg ve üzerinde olması arzu edilir
kullanılmamalıdır (10). Moldova süt sığırlarının
ortalama verimleri kültür ırkı, iri cüsseli süt
sığırlarının damızlık seçiminde Türkiye de bazı
Tarım İşletmelerinde kriter olarak kullanılan (10)
ilkine doğumda süt verimlerinin yıllık olarak
ortalaması 15 kg/gün’e yaklaştıkları ve yıllara
göre ortalama verimleri Çizelge 10’de verilmiştir.
Buna göre Moldova süt sığırlarının ortalama
verimleri yıllık 4000 baş/kg’a yaklaştıkları
görülmektedir. İnek sütü, kırmızı et ve tavuk eti
artış oranları sırasıyla %35, %391 ve %517
şeklinde gerçekleşmiştir (Çizelge 10).
Kültür ırkı sığırlar için süt üretimi amacıyla
yetiştirilecek ve damızlığa ayrılacak hayvanların
yüksek verimliliğini sürdürebilmek için, damızlık
seçim kriterlerine uygun hayvanların yüksek
verimlileri
sürekli
damızlığa
ayrılmalıdır.
Düvelerin ilk veriminin 4.000 kg/yıl olanlar
damızlığa ayrılmalıdır (10).
Şekil 8 incelendiğinde yıllara göre ortalama
hayvan başına süt veriminin sürekli bir yükseliş
trendin de olduğu görülmektedir. Yıllara göre
kırmızı et ve beyaz et veriminde ise verimin sabit
olduğunu ve bir artışın olmadığını söylemek
mümkündür.
Yıllara Göre Moldova İhracat ve İthalat
Bilgileri

Yıllara göre, Moldova da ihracat ve ithalat
bilgileri Çizelge 11 ve Çizelge 12’de verilmiştir.
Hayvansal
üretimin
değerlendirilmesi
ve
karşılaştırılması açısından bu veriler önemlidir.
Moldova 2015 yılı toplam ihracat hacmi
değeri 116.752.82 bin dolar iken 2017 yılında
220.460.48 bir dolar olmuştur. Yaklaşık iki kat
ihracat değeri artmıştır. Aynı şekilde Gıda
ürünleri ve canlı hayvan ihracatları da iki kat
artmıştır. Canlı hayvan–et ve et ürünleri ise
yaklaşık üç kat artış göstermiştir. Süt ürünleri ve
yumurtada ihracat değerleri ise yine az miktarda
bir artışa sahip olduğu gözlemlenmektedir
(Çizelge 11).
Çizelge 12 incelendiğinde ise, toplam ithalat
hacminin değeri 2015 yılında 207.308.76 bir
dolar iken, 2017 yılında ise bu değer yaklaşık iki
kat artarak 374.295.11 bin dolar olmuştur. Gıda
ürünleri ve canlı hayvan ithalatı 2015 yılında
25.208.77 iken, 2017 yılında 40.011.32 bin dolar
olmuştur. Canlı hayvan ithalat değerinde ise bir
düşüş meydana gelmiştir (2015 yılında 281,37;
2017 yılında 246,41). Et ve et ürünleri ithalat
değeri incelendiğinde ise, 1.485,30 bin dolar
iken, 2017 yılında bu değer 2.078.63 bin dolardır.
Yine az bir artış söz konusudur. Süt ürünleri ve
yumurta ithalat değerleri ise yaklaşık 2.5 kat artış
göstermiştir (2015 yılında 2.152.80 bin dolar;
2017 yılında 4.559.65 bin dolar).
Sonuç olarak, Moldova ihracat ve ithalat
bilgileri birlikte değerlendirildiğinde; hayvan ve
hayvansal ürünler açısından, ithalat değerinin
ihracat değerine göre daha az artış gösterdiği
gözlemlenmiştir. Bu durum üretimde bir
istikrarın ve yükselişin olduğu kanaatini
uyandırmaktadır.

Çizelge 10. Moldova da yıllara göre bazı hayvansal ürünlerin ortalama verimleri (11)
Table 10. Average yields of some animal products over the years in the Moldova (11)
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Yıllar / Years
Ürünler
Production

Hayvan başına yıllık süt
verimi (kg/yıl)
2913 2710 2743 3098 2993 3224 3380 3225 3742 3468 3939
Annual milk yield per
animal (year/kg)
Kırmızı et (bin/ton)
9
14.3 12.1 15.3 23.7 27.8 31
34.5 43.1 44.6 44.2
Red meat (tho. tons)
Tavuk eti (bin/ton)
4.8
5.8
7.6 10.4 12.5 14
16.7 21.3 26.6 28.5 29.6
Chicken meat (tho. tons)
*Azalış–artış % olarak; (–):işareti azalışı, (+): işareti artışı göstermektedir.
*Decrease–increase as %; (–): sign decrease; (+): sign increases.
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Artış*
Azalış%
Increase*
Decrease
+35

+391
+517
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Çizelge 11. Yıllar itibariyle Moldova Cumhuriyeti ihracat verileri
Table 11. Export figures of the Republic of Moldova by years
İhracat ve İhracat Kalemleri
Export and Export Items
Toplam ihracat hacmi
Gıda ürünleri ve canlı hayvan
Canlı hayvan
Et ve et ürünleri
Süt ürünleri ve yumurta
Balık, kabuklular, yumuşakçalar
Tahıllar ve tahıl müstahzarları
Sebze ve meyve
Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler
Hayvansal ve bitkisel sıvı yağlar, katı yağlar ve mumlar

S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bin dolar / Thousand dollars
2015
2016
2017
116.752,82
139.493,99
220.460,48
26.462,59
34.888,70
55.367,09
675,51
45,4
1.957,06
208,2
536,78
720,07
785,89
850,48
929,34
0,51
0,92
1,25
5.461,13
7.903,24
16.791,82
15.793,46
20.426,50
29.885,75
8.783,29
11.641,70
27.163,49
5.522,98
2.814,95
9.587,46

Çizelge 12. Moldova Cumhuriyeti ithalat verileri
Table 12. Import data for Republic of Moldova by years
İthalat ve İthalat Kalemleri
Import and Import Items
Toplam İthalat hacmi
Gıda ürünleri ve canlı hayvan
Canlı hayvan
Et ve et ürünleri
Süt ürünleri ve yumurta
Balık, kabuklular, yumuşakçalar
Tahıllar ve tahıl müstahzarları
Sebze ve meyve
Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler
Hayvansal ve bitkisel sıvı yağlar, katı yağlar ve mumlar

S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bin dolar / Thousand dollars
2015
2016
2017
207.308.76
266.837.05
374.295.11
25.208.77
34.605.29
40.011.32
281.37
194
246.41
1.485.30
1.450.78
2.078.63
2.152.80
3.380.47
4.559.65
2.652.22
2.367.70
4.163.02
2.387.42
3.010.29
4.069.01
7.298.91
8.670.25
12.541.43
581.51
3.636.26
4.058.39
274.07
676.15
690.75
Süt

5000

Kırmızı et

Beyaz et

4000
3000
2000
1000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Şekil 8. Yıllara göre bazı hayvansal ürünler ortalama yıllık verim miktarı değişim grafiği
Figure 8. According to years, average annual yield of some animal products is change graph
TARIMSAL ÜRÜN DESENİ
Moldova topraklarının ekili alanları ürün bazında
incelendiğinde, ekili toprakların %66 tahıl ve
baklagiller üretimi yapıldığı, bu ürünler arasında
özellikle mısırın başı çektiği, ekili toprakların
%27’sini oluşturan kültür bitkileri arasında ise,
en önemli ürünlerin sırasıyla ayçiçeği ve şeker
pancarı olduğu görülmektedir. Yem bitkileri
üretimi ise %5’dir (3, 9). Bu durum hayvancılık

açısından avantaj sayıla bilir. Zira tahıl
üretiminin yanı sıra bir miktar kaba yem de
üretilmiş olacaktır. Ayçiçeğinin küspesi ve şeker
pancarının posası iyi bir hayvan yiyeceğidir.
HAYVANSAL ÜRETİMDE YÖNELİMLER
2017 yılı içerisinde, Moldova’nın genel tarım
ve hayvancılık üretimi %8.6 oranında artmıştır.
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Kaydedilen büyüme, tarım sektörünün %13.1
oranında artış ve hayvancılık sektörünün %2.1
oranında
azalmadan
kaynaklanmıştır
(3).
Moldova’da Tarımsal üretimde kaydedilen artış
büyük ölçüde ortalama verimliliğin artması ve
ekilen
arazilerin
genişlemesinden
kaynaklanmıştır. Türkiye’de tarımsal üretimde
kaydedilen artış ekilen arazilerin azalmasına
karşılık, büyük ölçüde ortalama verimliliğin
artmasından kaynaklanmıştır.
Tarımsal üretim, 2016 yılında toplam tarım ve
hayvancılık üretiminin %71’ünü oluştururken,
2017 yılında toplam tarımsal üretimin %74’ünü
bitkisel
üretim
oluşturmuş;
hayvancılık
üretiminin payı ise aynı dönemde %26 olmuştur.
Moldova Hayvancılık üretiminde yumurta
üretimi %5.1 oranında artarken, hayvan ve kümes
hayvanı üretimi ile süt üretiminde sırasıyla %3.1
ile %3.8 oranlarında azalma kaydedilmiştir (3).
Türkiye’de Hayvancılık üretiminde yumurta
üretimi %8.1 oranında artarken, hayvan ve kümes
hayvanı üretimi ile süt üretimlerinde ise değişim
olmamıştır (4, 9).
HAYVANCILIĞA VERİLECEK YÖN
Yetiştiriciler
hayvansal
üretime
yönlendirilirken, başta üniversiteler, devlet
yetkilileri ve araştırma kuruluşları olmak üzere,
çeşitli unsurlar ve hayvancılıkla ilgili örgütlü
kuruluşlar tarafından ülkenin coğrafi, iklim,
hayvancılıkta
kullanılabilecek
ekilişler
ve
bölgenin kaynakları da dikkate alınarak üretimi
yapılacak hayvan tür, ırk ve geçimi sağlayacak
asgari
hayvan
sayısının
belirlenmesi
gerekmektedir. Yetkililerde destekleme sınırını
bu alt sınır olarak belirleyip, bu şartı saplayan
tüm işletmeleri teşvik etmeli ve desteklemelidir.
Buna ek olarak ta hayvansal ürünlerin işlenmesi,
ambalajlanması, depolanması ve pazarlanması
konusunda teşviklerini sürdürmelidir. Bu sayede
hayvancılık hem gelişmiş hem de sanayileşmiş
olacaktır.
Moldova aile nüfus yapısı da dikkate alınarak,
geçimini tamamen hayvancılıktan sağlayacak
tarımsal işletme sahiplerinin yaşanabilir bir
kazanç elde etmeleri için hayvan sayı
büyüklüklerinin
belirlenmesi
gerekir.
Bu
büyüklükler bölgeden bölgeye değişebilir. Örnek
olarak, A bölgesinde bir ailenin (çiftçi ailesi)
geçimini tamamen hayvancılıktan sağlaması için
bulunduğu bölgede yetiştirilen hayvanların
sayısal olarak büyüklüğü değişir. A bölgesinde ki
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şartlar 20 baş yerli sığır iken, B bölgesinde 5 baş
kültür ırkı sığır olabilir. Yine A bölgesinde 50
arılı kovan iken B bölgesinde aynı kazancı
sağlamak için 30 arılı kovan olabilir. A
bölgesinde 100 baş koyun, iken B bölgesinde 150
baş koyun olabilir. Burada amaç işletme
büyüklüklerini bir standart da oturtmak,
geliştirmek, örgütlemek ve katma değeri yüksek
üretim yaptırmaktır.
Bu bilgilerin ışığı altında; Yetiştiriciliği
yapılacak hayvan tür ve ırkının belirlenmesinde
önemli rol oynayan yem bitkisi ekilişi, hububat
ekilişi, çayır–mera varlığı gibi zenginliklerin yanı
sıra; ülkede hayvansal üretim yapan işletmelerin
sermaye durumu, bölge insanlarının hayvansal
ürün tüketim tercihleri, hayvancılıkta kullanılan
girdi
materyallerinin
maliyeti,
hayvansal
üretimde maliyetlerin düşmesine ve karlılığın
armasını sağlayan yem kaynaklarının ucuza
temini, Pazar durumunun sağladığı imkânlar
doğrultusunda üretim yapılmalı ve devlet
tarafından desteklenmelidir.
Gelişmekte olan ülkelerde hayvan başına
üretimi artırmak için genellikle 3 yol takip
edilmektedir. (i) Yerli ırkların seleksiyonla ıslahı
(ii) adaptasyon yeteneği yüksek yerli ırklar ile
verim yeteneği yüksek kültür ırkları arasındaki
melezlemeler
yapmak
(iii)
kültür
ırkı
yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak.
Yerli Irkların Seleksiyonla Islahı
Yerli ırklar adaptasyon yeteneği yüksek ancak
verim yeteneği kültür ırklarından düşük olan
ırklardır. Yerli ırklarda seleksiyonla verim
yeteneği bir miktar artırılabilirse de, genetik
ilerleme genetik varyasyon ile sınırlıdır. Yerli
ırklarla yapılan seleksiyon çalışmaları sonucunda
kısa bir sürede seleksiyon sınırına ulaşılır.
Ulaşılacak verim seviyesi hiçbir zaman kültür
ırklarını seviyesine çıkamaz.
Ancak, yerli hayvan tür ve ırkının daha
verimli ve karlı olduğu durumlar dikkate
alınmalıdır. Yerli hayvanların seleksiyonuyla
belli miktar verimi artırılabileceği dikkate
alınmalıdır.
Yukarıda
hayvancılıkla
ilgili
sıralanan şartlara göre yerli ırklarla çalışıla
bilinir. Bölgenin durumuna göre bazı avantajları
dikkate alındığında çayır–mera değerlendirme,
hastalıklara karşı dayanıklılık, tüketici tercihi ve
organik üretime uygunluk gibi kriterler dikkate
alınmalıdır. Ayrıca, yerli gen kaynaklarının
korunması da sağlanmalıdır.
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Melezleme
Melezleme ile elde edilen genotiplerin verim
düzeyi yerli ırklara göre yüksek olmakla beraber
hiçbir zaman kültür ırkları kadar yüksek olamaz.
Melezlenecek ırklar çok iyi seçilmelidir. Zira
melezleme ile ırkların iyi özellikleri bir araya
gelebileceği gibi mevcut verim düzeyinden
geriye düşmede söz konusu olabilir.
Saf Kültür Irklarının Yetiştirilmesi
Gelişmekte olan ülkeler için tavsiye
edilebilecek yöntemdir. Yüksek verimli kültür
ırkları arasından özellikle iklime adaptasyon
yeteneği açısından seleksiyon yapılmalıdır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
1–Hayvancılığın
geliştirilmesi
ve
sürdürülebilir olmasını sağlamak için yerli
ırkların ıslahı, melezleme ve kültür ırkı hayvan
yetiştirme programları titizlikle uygulanmalıdır.
Bilimsel araştırma ve çalışmalara hayvancılık
bölgelerinde konu ile ilgili öncelik verilmelidir.
2–Ülke ihtiyaçlarına göre, hayvan sayıları ve
hayvansal üretimin artırılması için gerekli
önlemler alınmalıdır. Ülkelerin bir birleriyle
rekabeti elinde bulundurduğu doğal kaynaklara
bağlıdır. Bu kaynakların önce kendi iç ihtiyacını
karşılamak ve kendi kendine yeter duruma
gelmek için kullanmalıdır.
3–Hayvan ve hayvansal ürünlerin ithali, eğer
ülke kaynakları en iyi şekilde değerlendirildikten
sonra yeterli gelmez ise düşünülmelidir. Aksi
halde
izin
verilmemelidir.
Çünkü
ülke
hayvancılığının
gelişmesine
engel olacağı
bilinmelidir.
4–Bölgelere göre, yetiştiriciliği yapılacak
hayvan tür ve ırkının belirlenmesinde önemli rol
oynayan yem bitkisi ekilişi, hububat ekilişi,
çayır–mera varlığı gibi zenginliklerin dikkate
alınarak hayvan tür ve ırkının belirlenmesi,
belirlenen hayvan tür ve ırkının hangi verim
yönüyle çalışılacağı belirlenmelidir. Bunlar; et,
süt, yumurta, broiler ve kombine verim yönü gibi
yönlerdir.
5–Ülkede arılı kovan sayısında istikrarlı bir
artış olduğu belirlenmiştir. Arı yetiştiriciliğini
sürdürülebilir yapmak için, kaliteli ana arı
yetiştiriciliği yapılmalı, bal üretimi amacıyla ballı
bitki tarımı yapılmalı, bal ormanları kurulmalı ve
ballı bitkiler dikilmelidir. İşlemeli tarıma uygun

olmayan arazilerde (Kıraç, engebeli ve taşlık
alanlar vs.), mesire yerlerinde ve ormanlık
alanlarda bal ormanı kurularak, ortalama bal
verimi hektara 600 kg/yıl olan akasya türleri ve
ıhlamur gibi ağaçlara daha fazla yer verilmelidir.
Ülkede işlenebilir arazilerin nadasa bırakılması
yerine, korunga gibi bal verimi yüksek olan
bitkilere tarımsal faaliyet içerisinde yer
verilmelidir. Böylece hem toprak yapısı ıslah
olacak, hem de bal üretimi artacaktır.
6–Ülkenin asgari geçim standardına göre
belirlenen iki veya üç çocuklu bir ailenin başka
hiçbir gelire ihtiyaç duymadan geçimini tamamen
hayvancılıktan sağlaması düşüncesiyle bölgelere
göre hayvan tür ve ırkının belirlenmesinin yanı
sıra yapılacak hayvancılığın yönünü de dikkate
alarak işletmelerde yetiştirilmesi gereken asgari
hayvan sayısının belirlenmesi gereklidir.
7–Hayvancılığa verilecek destekler devam
ettirilmelidir. Bu destekler; yem bitkisi üretimi,
canlı hayvan, pazarlama ve ürün işleme tesisleri
şeklinde bir birini bütünler şekilde olmalıdır.
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ÖZET
Türkiye’de rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulabilmesi için, fiziksel potansiyelin, enerji ve kaynaklarının
etkin kullanılması, arazi düzenlenmesi ve toplulaştırılması ve tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi
için enerji verimliliği faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal uygulamalarda yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılması gereklidir. Bu çalışmada, tarım sektöründe enerji verimliliğinin artırılması
konusunda, tarım alet ve makinalarının enerji tüketiminin azaltılması, enerji verimliliği yüksek tarımsal
teknolojilerin kullanılması, tarım sektöründe enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi ve tarımsal üretimde
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmesi ve biyokütle elde etmek amacıyla tarım yan ürün
ve atık potansiyelinin belirlenmesi ve kullanımının teşvik edilmesi tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, tarımsal üretim, enerji verimliliği
IMPROVING OF ENERGY EFFICIENCY IN TURKISH AGRICULTURE
ABSTRACT
In order to establish a competitive agricultural sector in Turkey, the physical potential, efficient use of energy
and resources, land regulation and consolidation and dissemination of energy efficiency activities for the
improvement of agricultural mechanization level and the us e of renewable energy sources in agricultural
applications it is required. In this study, we will focus on increasing energy efficiency in the agricultural sector
by reducing energy consumption of agricultural machinery and machinery, using energy efficien t agricultural
technologies, supporting energy efficiency projects in the agriculture sector and encouraging the use of
renewable energy sources in agricultural production.
Keywords: Turkey, agriculture, energy efficiency

GİRİŞ
Sürdürülebilir kalkınmanın giderek önem
kazanması, enerji verimliliği konusunda çabaların
değerini de artırmaktadır. Bu durum, bütün
ülkeleri enerji verimliliğine yöneltmiş ve bu
konudaki
kararlı
adımları
hızlandırmıştır.
Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas
alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını
çözmüş, verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı
üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü
artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan
bir
tarım
sektörünün
oluşturulması
amaçlanmaktadır. Ayrıca, tarımsal üretim ve
hizmetlerde yenilenebilir enerji, eko–verimlilik,
temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu
uygulamaların desteklenmesi, çevre dostu yeni
ürünlerin geliştirilmesi ve markalaştırılmasının
teşvik edilmesi hedeflenmektedir (1).

Tarımın, Türkiye'nin ulusal enerji tüketiminde
payı son 10 yılda sürekli olarak artmaktadır.
Farklı tarım ürünlerinin verimleri, optimum
düzeyde enerji kullanılarak %30'a kadar
arttırılabilir (2) Son yıllarda, tarımsal üretimde
değişken
giderlerin
azaltılma
gereksinimi
korumalı ve sürdürülebilir tarımsal üretimi
gündeme getirmiştir. Herhangi bir tarımsal
ürünün üretiminde, toprak hazırlığı ve bakım
işlemleri için gerçekleşen değişken giderlerin
%25−30 gibi önemli bir bölümünü enerji
giderleri
oluşturmaktadır.
Toprak
işleme
uygulamaları
azaltılarak
enerji
tüketimi
sonucunda gerçekleşen değişken giderler önemli
düzeyde azaltılabilir. Toprak işlemesiz üretim ve
azaltılmış
toprak
işleme
uygulamaları;
maliyetlerin azaltılması, enerji verimliliği ve
çevre korunumu açısından önemli faydalar
sağlayacaktır (3).
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Enerji, tarımsal üretimde önemli bir girdi
olduğu için, tarımsal üretim işlemlerinde enerji
tüketimi, Türkiye'nin genel enerji dengesi için
çok önemlidir. Tarım, aynı zamanda enerji
üretimi için bir kaynak oluşturmaktadır. Bu
nedenle, gelecekte enerji kaynaklarına olan talebi
değerlendirmek için, tarımsal üretimde enerji
tüketimi ve tarımsal üretimden kazanılan enerji
miktarı
arasındaki
ilişkilerin
modelleme
çalışmalarında
birlikte
dikkate
alınması
gerekmektedir (4). Bu konuların analizi,
Türkiye’de tarımsal üretim ve üretkenliği
artırmak amacıyla, gelecekte önemli bir rol
oynamak zorunda olan bitkisel üretim sistemine
ilişkin
sağlam
bir
enerji
politikasının
geliştirilmesinin ön koşuludur.
Tarımda birim alan başına enerji tüketimi,
tarımsal üretimdeki teknolojisi seviyesinin
gelişmesi ile doğrudan ilgilidir. Tohum, gübre,
tarım ilacı, yakıt, elektrik ve makine gibi girdiler,
modern tarımsal üretim sistemlerinde enerji
kaynaklarının
etkin
kullanımı bakımından
önemlidir. Tarımda yoğun girdi ve fosil yakıt
kullanımı, gıda üretiminin artması ve yaşam
koşullarının iyileşmesin sağlamıştır. Enerji
kaynaklarının
verimli
kullanımı,
üretim,
verimlilik, tarımın rekabet gücü ve çevrenin
korunması ile kırsal yaşamın sürdürülebilirliğinin
artırılması açısından hayati önem taşımaktadır.
Enerji yönetimi, enerji verimliliği ve üretim
sisteminin çevresel etkilerini inceleyen en yaygın
yaklaşımlardan biridir (4).
Bu çalışmada, tarım sektöründe enerji
verimliliğinin artırılması konusunda, tarım alet ve
makinalarının enerji tüketiminin azaltılması,
enerji verimliliği yüksek tarımsal teknolojilerin
kullanılması, tarım sektöründe enerji verimliliği
projelerinin desteklenmesi ve tarımsal üretimde
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
özendirilmesi ve biyokütle elde etmek amacıyla
tarım yan ürün ve atık potansiyelinin belirlenmesi
ve kullanımının teşvik edilmesi tartışılmıştır.

kaynaklarının kullanımı ön plana çıkmaktadır.
Tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir
şekilde geliştirilmesi, doğal ve biyolojik
kaynakların
korunması
ve
geliştirilmesi,
verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ve
güvenliğinin güçlendirilmesi, üretici örgütlerinin
geliştirilmesi,
tarımsal
piyasaların
güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması
suretiyle tarım sektöründeki refah düzeyini
yükseltmek tarım politikalarının amaçları olarak
Tarım Kanunu’nda yer almaktadır. Ayrıca
Onuncu Kalkınma Planı ile küresel gelişmeler ve
eğilimler başlığı altında; gıda, su ve doğal
kaynakların etkin kullanımı ve küresel enerji
sisteminde dönüşüm konuları öncelikli olarak ele
alınmıştır. Toplumun yeterli ve dengeli
beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı,
altyapı sorunlarını çözmüş, verimliliği yüksek,
etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla
uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal
kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım
sektörünün
oluşturulması
amaçlanmaktadır.
Ayrıca, tarımsal üretim ve hizmetlerde
yenilenebilir enerji, eko–verimlilik, temiz üretim
teknolojileri gibi çevre dostu uygulamaların
desteklenmesi, çevre dostu yeni ürünlerin
geliştirilmesi ve markalaştırılmasının teşvik
edilmesi hedeflenmektedir (1).
Tarım sektöründeki mevcut destek sistemleri
ile ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından iyi tarım uygulamalarını dikkate alan
destek politikaları uygulanmaktadır. Farklı destek
mekanizmaları altında tarımsal üretime yönelik
yürütülen söz konusu destek programları enerji
verimliliğinin de dolaylı olarak iyileştirilmesine
etki etmektedir (1).

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM
PLANINDA TARIM SEKTÖRÜ

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında
tarım
sektöründe
enerji
verimliliğinin
artırılmasına
yönelik
traktörlerin
ve
biçerdöverlerin
enerji
verimlileri
ile
yenilenmesinin özendirilmesi, enerji verimli
sulama yöntemlerine geçilmesi, tarım sektöründe
enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi,
tarımsal
üretimde
yenilenebilir
enerji
kaynaklarının
kullanımının
özendirilmesi,
biyokütle elde etmek amacıyla tarım yan ürün ve

Ülkemizde rekabetçi bir tarım sektörünün
oluşturulmasında, fiziki potansiyelin, enerjinin ve
kaynakların etkin kullanılması, arazi düzenlemesi
ve toplulaştırılması, tarımsal mekanizasyon
düzeyinin yükseltilmesi için enerji verimliliği
faaliyetlerinin
yaygınlaştırılması
ve
tarım
uygulamalarında
yenilenebilir
enerji
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atık potansiyelinin belirlenmesi ve kullanımının
teşvik edilmesi ve su ürünleri sektöründe enerji

verimliliğinin desteklenmesi konularında 6 eylem
belirlenmiştir (1).

Çizelge 1. Traktörlerin ve biçerdöverlerin yenilenmesi (1)
Table 1. Renewal of tractors and combine harvesters (1)
Eylemin kodu ve
T1–Traktörlerin ve biçerdöverlerin enerji verimlileri ile yenilenmesinin özendirilmesi
adı
Amacı:
✓ Mevcut traktör ve biçerdöver filosunun daha verimlileri ile değişiminin özendirilmesidir.
➢ Mevcut traktör ve biçerdöver filosunun daha verimlileri ile değişimi için bir destek
mekanizması tanımlanacak, gerekli mevzuat düzenlemesi değerlendirilecektir.
➢ Destek mekanizmasının hurda teşviki, faiz desteği vb. şeklinde yapılandırılmasına yönelik
Yürütülecek çalışmalar yürütülecektir.
faaliyetler:
➢ Traktör için 20 yaş ve biçerdöver için 10 yaş üzerindekilerin yüksek verimlileri ile
değiştirilmesi desteklenecektir.
➢ Ortak traktör ve biçerdöver kullanımını özendirilerek, traktör ve biçerdöverlere yönelik
enerji verimliliği desteğinin etkisi artırılacaktır.
✓ Destek mekanizması tasarlanması
Çıktılar ve
✓ Destek etki analizinin yapılması
göstergeler:
✓ Değişimi gerçekleştirilecek traktör ve biçerdöver sayısı
Sorumlu kurum: • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İlgili kurum ve
• Maliye Bakanlığı
kuruluş
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
➢ 2017 ve 2018 yıllarında destek mekanizmaları ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır.
Zaman planı:
➢ 2019 ve 2020 yıllarında tüm çalışmalar tamamlanarak destek uygulamasına geçilecektir.

Çizelge 2. Enerji verimli sulama yöntemlerine geçilmesi (1)
Table 2. Implementation of energy efficient irrigation methods (1)
Eylemin kodu ve
adı

T2–Enerji verimli sulama yöntemlerine geçilmesi

✓ Suyun kaynaktan bitkiye ulaştırılıncaya kadar geçen süreçte enerji verimliliği sağlayan
mevcut en iyi teknolojilerin kullanılması ve düşük basınçlı damlama sulama yöntemlerinin
özendirilmesidir.
➢ Kullanılan mevcut pompaların iyileştirilmesini veya daha verimlileri ile değişimini
kapsayan verimlilik artırıcı projeler desteklenecektir.
➢ Sistemdeki reaktif kayıpların azaltılması için kompanzasyon sistemlerinin aktif hale
getirilmesi desteklenecektir.
➢ Mevcut açık sulama sistemlerinin kapalı sistemlere dönüştürülmesi için eski açık sistem
Yürütülecek sulama tesislerinin envanteri çıkarılacak, ayrıntılı geçiş planları hazırlanacak ve
faaliyetler:
rehabilitasyonları yapılacaktır.
➢ Teknik değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak, yüzey sulamadan basınçlı sulamaya geçiş
için teknik ve ekonomik desteklerin verilmesi sağlanacaktır.
➢ Kaynak verimli su tüketimi için çiftçilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.
➢ Birliklerin verimli sulamaya geçişte görev almaları sağlanacaktır.
✓ Desteklenecek proje sayısı
Çıktılar ve
✓ Eski açık sistem sulama tesislerinin envanteri çıkartılması
göstergeler:
✓ Geçiş planları hazırlanması
Sorumlu kurum: • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İlgili kurum ve
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı
kuruluş
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
➢ 2018 yılında mevzuat geliştirme ve envanter çalışmaları yapılacaktır.
Zaman planı:
➢ 2019 yılı itibariyle eylem uygulaması başlanacaktır.
Amacı:
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Çizelge 3. Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi (1)
Table 3. Supporting of energy efficiency projects (1)
Eylemin kodu ve adı

Amacı:

Yürütülecek
faaliyetler:

Çıktılar ve
göstergeler:
Sorumlu kurum:
İlgili kurum ve
kuruluş
Zaman planı:

T3–Tarım sektöründe enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi
✓ Tarımsal üretim, tarım ürünlerinin hazırlanması, kurutulması, depolanması, soğutulması
ve taşınması aşamalarında fizibilite sonuçlarına göre enerji verimliliği projelerine destek
sağlanmasıdır.
✓ Sürdürülebilir tarımsal üretimde kaynak verimliliği sağlanması için; gübre, bitki besin
elementleri, bitki büyüme düzenleyicileri, biyoaktif mikroorganizmalar, yüksek kalitede
ekim ve/veya dikim ile hasat malzemelerinin üretimi ve kullanımındaki doğrudan ve
dolaylı enerji girdilerinin azaltılması sağlanacaktır.
➢ Verimlilik artırıcı proje destek sistemi tanımlanacaktır.
➢ Seralarda, hayvansal üretim yapılarında ve ürün depolarında; ısı kayıplarının önlenmesi,
ısı geri kazanımı, enerji verimli ısıtma–soğutma–havalandırma uygulamaları ile enerji
tüketiminin azaltılması ve ısı pompası kullanımı, kojenerasyon veya trijenerasyon
uygulamaları teknik olarak mümkün, maliyet olarak etkin bulunduğu durumlarda
desteklenecektir.
➢ Arazi toplulaştırmalarını da kapsayan projelerin özendirilmesine geliştirilerek devam
edilecektir.
✓ Desteklenecek enerji verimliliği proje sayısı
✓ Elde edilecek enerji tasarruf miktarı
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
➢ 2018 yılında desteklere yönelik ön analizler yapılacaktır.
➢ 2019 yılında mevzuat hazırlama çalışmaları başlatılacaktır.
➢ 2019 ve 2020 yıllarında eylem uygulanacaktır.

Çizelge 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmesi (1)
Table 4. Encouragement of the use of renewable energy resources (1)
Eylemin kodu ve
adı:

T4–Tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmesi

✓ Sürdürülebilir tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan enerjinin yerinde ve yerel kaynaklar ile
sağlanarak dağıtık enerji sistemlerin avantajlarından faydalanılması ve enerji maliyetlerinin ve
Amacı:
tarımsal üretimin çevresel etkilerinin azaltılması için tarımsal üretim süreçlerinde yenilenebilir
enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle) kullanılmasının özendirilmesidir.
➢ Güneş enerjili pompalar ile ilgili kullanım farkındalığı artırılacaktır.
➢ Sulamada güneş (fotovoltaik, konsantre güneş enerjisi sistemleri vb.) ve rüzgâr enerjisi
kullanımı desteklenecektir.
➢ Kurutma ve iklimlendirmede güneş enerjisi desteklenecektir.
➢ Tarımsal üretim yapılarında (sera, ahır, ağıl, kümes vb.) yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımı desteklenecektir.
Yürütülecek
➢ Tarım ve orman atıklarının yem ve gübre olarak kullanılması esas olup biyokütlenin (yem
Faaliyetler:
ve gübre amaçlı kullanılan tarım ve orman atıkları hariç) enerji amaçlı kullanım farkındalığı
artırılacaktır.
➢ Tarım ve orman atıkları ile çalışan kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamaları
desteklenecektir.
➢ Ar–Ge faaliyetleri konusunda TUBİTAK ve TAGEM özel çağrılı projeleri
destekleyecektir.
Çıktılar ve
✓ Tarımsal üretimde kullanım amaçlı tesis edilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
Göstergeler: tesis sayısı ve kurulu gücü
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Sorumlu Kurum:
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı
İlgili Kurum ve
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kuruluş
• TKDK, TAGEM, TUBİTAK
➢ 2018 yılında mevzuat geliştirme çalışmaları yapılacaktır.
Zaman Planı:
➢ 2019, 2020 ve 2021 yıllarında eylem uygulanacaktır.
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Çizelge 5. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmesi (1)
Table 5. Encouragement of the use of renewable energy resources (1)
Eylemin kodu ve T5–Biyokütle elde etmek amacıyla tarım yan ürün ve atık potansiyelinin belirlenmesi ve
adı:
kullanımının teşvik edilmesi
✓ Tarım yan ürünleri ve atıklarının öncelikle yem ve toprak iyileştirici malzeme olarak
değerlendirilmesi, daha sonra tarım sektöründe ihtiyaç duyulan enerjinin yerinden üretimine
Amacı:
katkı sağlanması amacıyla enerji kaynağı olarak kullanılması ile olumsuz çevresel etkilerin ve
enerji tüketiminin azaltılması için tarım yan ürünleri ile atıklarının ve tarımsal sanayi
ürünlerinin enerji potansiyelinin belirlenmesi ve kullanımının teşvik edilmesidir.
➢ Biyokütle enerjisi elde etmek amacıyla tarım yan ürünleri ile atıklarının ve evsel organik
atıkların ilgili potansiyel belirleme yapılacaktır.
Yürütülecek ➢ Geliştirilebilecek enerji üretim metotlarının yaygınlaştırılması için farkındalık artırılacaktır.
faaliyetler:
➢ Tarımda elektrik ve ısı üretiminde atıklardan ve yan ürünlerden üretilecek enerji
kullanımının desteklenmesine devam edilecektir.
➢ Biyokütle eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
Çıktılar ve
✓ Enerji potansiyelinin belirlenmesi
göstergeler: ✓ Kurulacak tesis sayısı ve kurulu gücü
Sorumlu kurum: • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İlgili kurum ve
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
kuruluş
• TKDK
➢ 2018 ve 2019 potansiyel belirlenme çalışmaları yapılacaktır.
Zaman planı: ➢ 2019 ve 2020 yıllarında destekleme yapısının belirlenecektir.
➢ 2021 yılında eylem uygulanmaya başlanacaktır.

Çizelge 6. Su ürünleri sektöründe enerji verimliliği (1)
Table 6. Energy efficiency in the aquaculture sector (1)
Eylemin kodu ve
adı:

T6–Su Ürünleri Sektöründe Enerji Verimliliğ inin Desteklenmesi

✓ Su ürünleri sektöründe kullanılan ekipman ve tesislerde enerji verimliliğinin
özendirilmesidir.
➢ Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı desteklenecektir.
➢ Su ürünlerinde enerji verimliliği ile ilgili göstergeler geliştirilecektir.
➢ Isıtma, soğutma, havalandırma ve taşıma projeleri desteklenecektir.
Yürütülecek
➢ Trijenerasyon teşvik edilecektir.
faaliyetler:
➢ Destekleme mekanizması için mevzuat gerçekleştirilecektir.
➢ Sektörde uygulanan en verimli uygulamalar tespit edilerek bu konuda kullanıcıların
farkındalığının artırılması çalışmaları yapılacaktır.
✓ Mevzuat düzenlemesi
Çıktılar ve
✓ Desteklenecek proje sayısı
göstergeler:
✓ Elde edilecek enerji tasarruf miktarı
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Sorumlu kurum:
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili kurum ve • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
kuruluş
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı
➢ 2018 ve 2019 yılında mevzuat çalışmaları yapılacaktır.
Zaman planı:
➢ 2020 yılında uygulamaya geçilecektir.
Amacı:

SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemiz, enerji ve doğal kaynaklarını verimli
ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke
refahına en yüksek katkıyı sağlama misyonu,
enerji ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek
vizyonu
ile
enerjinin
üretiminden
nihai

tüketimine kadar bütün süreçlerde verimliliğin
artırılmasını hedeflemektedir. Enerji verimliliği;
enerji maliyetlerinin ekonomiye olan yükünün
hafifletilmesi,
enerjide
arz
güvenliğinin
sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan
risklerin azaltılması, düşük karbonlu ekonomiye
geçiş ve çevrenin korunması gibi ulusal stratejik
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hedefleri tamamlayan ve bunları yatay kesen bir
alandır. Sürdürülebilir kalkınmanın giderek önem
kazanması enerji verimliliğine yönelik çabaların
değerini de artırmaktadır. Bu durum, bütün
ülkeleri enerji verimliliğine yöneltmiş ve bu
konudaki kararlı adımları hızlandırmıştır.
Nüfus artışı, refah düzeyinin yükselmesi,
hizmet sektörünün güçlenmesi ve sanayileşme
gibi nedenlerden dolayı ülkemizin enerji
kullanımı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı
artmaktadır. Ülke genelinde enerji verimliliğinin
iyileştirilmesi için doğru ve tutarlı politika ve
önlemlerin ortaya konulması kadar, bu politika ve
önlemlerin etkin bir biçimde uygulanması ve
sonuçların izlenmesi de önem taşımaktadır.
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ABSTRACT
The agricultural sector has a dominant position in the economy of Gagauzia for a number of reasons: first,
relatively small investment gives it a more substantial increase in employment, import substitution and export;
secondly, the position of the Republic of Moldova for the cultivation of agricultural products; thirdly, the
presence of highly skilled and relatively cheap labor.
Keywords: Crisis management, agriculture, overcoming the crisis, efficiency of the agricultural sector, the
enterprise crisis, crisis phenomenon.

INTRODUCTION

RESULTS AND DISCUSSION

This crisis presents an opportunity to change
the structure of production, the rate and level of
socio–economic development and reach a higher
level of economic security. The task of crisis
management is not so much the elimination of
the consequences of the crisis, but rather the
prevention of the crisis and to identify in advance
the point which would prevent irreversible
negative changes and achieve a new level of
development
with
minimal
negative
consequences.
This objective should be pursued at all levels
of socio–economic systems. To minimize the
negative effects of crises and maximize the
opportunities of ATU Gagauzia, crises need to
be timely diagnosed, their impact predicted,
target the prevention of crisis trends, to monitor
the results of these impacts and a needed is a
system of specific measures of crisis
management [2].

Among the tasks carried out today for the
revivals of the agricultural sector in Gagauzia are
the following:
•Establishment of superior mechanical and
technological stations. In November 2005, the
MTS was opened in Ceadir–Lunga. Recently,
Machinery Service Center opened in Ciok–
Maidan, and Comrat MTS is preparing to be
opened. This will solve the problem of handling
agricultural machinery and thus aid the farmers
and agriculture in the region.
•Meeting the people’s needs in diverse and
high–quality food products; ensuring the supply
of agricultural products for export in fresh and
processed form.
•Saving mostly established a diversified
agricultural structure to simultaneously produce a
variety of food and raw materials for the
processing industry.
•Priority development of the most important
sectors of agriculture, defining much of the
export opportunities of Gagauzia as viticulture,
pomology (fruit varieties), tobacco, sunflower, to
the extent that the needs of the people are met in
vegetable oil. The optimal size should ensure
grain production, as a basis for food security in
the region, as well as the production of
vegetables, potatoes and other agricultural
products for the domestic market.
Thus, identification of a crisis situation allows
the defining of the fundamental direction of the
forms and methods of its financial recovery,
Table 1.

MATERIALS AND METHODS
The most dynamic emergence and
development of the private sector in the economy
of Gagauzia, especially in the first years of
reform, of course, was observed in agriculture.
The main problem in Gagauzia today is the
urgent need for reform of the system of the
government to create favorable conditions for the
development of agriculture, which, in turn, is
essential for achieving strong and sustainable
economic growth.
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To address some of the problems related to
overcoming the economic agricultural crisis, it
is possible to use our concept.
A promising sector under the branch of
Agriculture of Gagauzia is seed production, not
necessarily to expand the area of the optimum
sizes for the production of hybrid seeds of
sunflower and corn seeds in order to meet the
needs of farms and partial implementation in CIS
countries.

Analysis of the agricultural enterprises of
Gagauzia to ensure early detection of signs of
crisis development is an integral part of the
overall study. However, through the analysis of a
number of problems in the development of the
agricultural sector of the region, Table 2.
Because of the above problems, table 1 is
necessary to stimulate the local economy through
the development of a strong and viable agro–
industrial sector of Gagauzia.

Table 1. Scope of the enterprise crisis and the possible ways out of it
The likelihood of
The scale of the
Method of response
bankruptcy evaluation
enterprise crisis
Possible
Easy crisis
Normalization of current financial performance
High
Severe crisis
Full use of the internal mechanisms of financial stabilization
Very high
Disaster
The search for effective forms of sanitation (failure–assassination)
Source: Created by author on the basis. [4 s. 19.]

The findings of the study and prospects of the further researches in this area:
Table 2. Identification of the problems of agriculture
Problem

Description of the problems
1. Frequent changes in legislation.
2. The presence of "barriers" (high taxes, the complexity of the reporting, registration,
license, corruption).
3. The absence of a clear strategy for the development of agricultural enterprises.
1. The unfavorable 4. The lack of a mechanism to attract the broad business community to address the
business environment development challenges of the region.
5. Lack of training for local authorities.
6. Excessive amount of inspection and monitoring bodies.
7. The absence of information and communication networks between business
associations
1. Lack of access to information resources and statistics.
2. Lack of infrastructure support to agriculture.
2. Limited access to
3. Imperfect credit.
key resources
4. Limited access for agricultural entrepreneurs to production and office areas.
5. Poorly developed market for business services.
1. Low investment attractiveness in Gagauzia.
3. Low
2. Weak export capabilities of local firms.
competitiveness and 3. The low competitiveness of the ATU Gagauzia.
lack of integration into 4. The lack of a clear strategy training personnel for agricultural workers.
the world economy 5. The low level of knowledge.
6. The low level of entrepreneurial culture and ethics.
Source: Created by the author.

Strategic objectives
1–Creating an enabling business environment.
2–Increase access to key resources.
3–Improving
the
competitiveness and
integration into the world economy.
Implementation of the strategic goals is to
implement a set of activities that are combined in
three directions shown in Table 3.
1–Create an enabling business environment.
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The first planned actions aimed at
improvement of the legislative and institutional
framework of agricultural enterprises requires the
active participation of all stakeholders: national
structures of local and regional authorities and
associations of the region.
To improve a number of laws, it is necessary
to take the initiative to simplify registration,
licensing and elimination of agricultural
enterprises and also intends to increase the
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competence of agricultural enterprises in legal
matters, lobbying and promotion of interests at
the national and regional levels.
2–Increasing the access of agricultural
enterprises to key resources.
The activities included in this expanded
access to key agricultural resources. In particular,
the statistical information and resources through
the establishment of website support of
agricultural enterprises in Gagauzia, publication
of the newsletter “Journal of Agricultural
Business” and a number of other events. An
important role is given to the opening of the
Representation of Entrepreneurship Support and
Guarantee Fund of the Republic of Moldova in
the territory of Gagauzia in order to expand
access to financial resources.
3–Improving the competitiveness of the
agricultural enterprises and their integration into
the economy.
The third area of activities will speed up the
process of integration of agricultural enterprises
and other integration processes in the region, and
expand export opportunities for companies to
increase the competitiveness of products and
services. This may also develop such promising
business areas as tourism and traditional crafts.
The project for the study of the investment
needs of agricultural enterprises and publication

of the "Guide for the investor" will help to attract
foreign investments. The introduction of the
international quality standards will improve the
export and the agricultural potential of the region
and will lead to the growth of the gross domestic
product of the region.
Based on the concept of activities at the
regional level, we have attempted to develop a
system of anti–crisis measures. The proposed
system comprises of seven main blocks:
1–Analysis of the real situation in the test
subject;
2–The identification of priority directions of
activity;
3–Legal support of anti–crisis measures;
4–Unit of economic measures, which allows
you to get out of the crisis;
5–Full cycle analysis unit, accumulating the
positive and negative experience aimed at
developing further recommendations at a higher
level.
6–Information unit to bring to the attention of
the leaders the latest developments in the field of
crisis management;
7–Practical debugging interaction at various
anti–crisis structures on the basis of the latest
scientific achievements.

Table 3. Strategic goals and objectives for the crisis of agricultural enterprises in the region
Strategic goals

Tasks
1. Improvement of the legislative and institutional framework agricultural enterprises.
2. Simplification of registration and licensing procedures and the elimination of
1. Create an enabling the
agricultural enterprises.
business environment.
3. Lobbying and promotion of interests agricultural enterprises at the national and
regional levels.
2. Increase access for 1. Increase access for agricultural enterprises to statistical and information resources.
agricultural enterprises to 2. Facilitating access agricultural enterprises to finance.
key resources.
3. Increase access to consulting services
3. The competitiveness of 1. Improving the competitiveness of agriculture enterprises.
the agriculture enterprises 2. Export opportunities for local companies.
and integration into the 3. Development and promotion of the interests of foreign investors in ATU Gagauzia.
economy.
4. Improving management capacity and economic culture in the region.
Source: Created by the author.

FINDINGS
For the long–term sustainable development of
Agriculture of the Republic of Moldova and ATU
Gagauzia activities must be on a scientific basis
and work actively on the following priority areas:
•The development and strengthening of the
scientific and technical potential of the agrarian

sector, the deployment of large–scale studies of
actual problems of the progressive development
of agriculture;
•Restoration of soil fertility and the most
complete, efficient and rational use of land,
natural, and industrial and labor resources;
•Improvement of technique and technology,
interpreting agriculture from partial to complete
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mechanization of the subsequently on–stage
"system of machines", and from there to the
biological systems based on two key technology–
global positioning systems and genetic
engineering;
•Increase crop yields and livestock
production, large–scale development of seed
production, livestock breeding, land reclamation
and chemicals;
•Training and skills development of workers,
professionals and decision makers, the modern
scientific and technological progress and market
conditions of managing.
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ÖZET
Moldova Cumhuriyeti 33.000 km² yüzölçümü ve 4 milyonluk nüfusu ile küçük bir güneydoğu Avrupa ülkesidir.
Kuzey, Güney ve Doğu’da Ukrayna, batıda ise Romanya ile çevrelenmiştir. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları
sıcak bir karasal iklime sahiptir. Moldova'nın yıllık yağış miktarı yaklaşık 540–550 milimetre dolaylarında olup
yılın en yağışlı ayları Haziran ve Temmuz aylarıdır. Moldova yaklaşık 3.288.000 ha araziye sahiptir. Sahip
olduğu arazinin yaklaşık %75’i tarım arazisi (2.460.000 ha), %12’si orman arazisi (409.000 ha) ve %13’ü diğer
sınıfa giren arazilerden (919.000 ha) oluşmaktadır. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, ayçiçeği, soya fasulyesi,
kolza, şeker pancarı, patates, kuru fasulye, nohut ve tütün Moldova’da tarımı yapılan önemli tarla bitkileridir.
Anahtar Kelimeler: Moldova, tarım, üretim.
RECOMMENDATIONS AND CURRENT SITUATION OF FIELD CROPS IN MOLDOVA
ABSTRACT
The Republic of Moldova is a small southeastern European country with an area of 33.000 km² and a population
of 4 million. It is surrounded by Ukraine in the North, South and East, and Romania in the west. The winters are
cold and snowy, and the summers have a hot continental climate. Moldova's annual rainfall is around 540–550
millimeters, and the rainiest months of the year are June and July. Moldova has approximately 3.288.000 ha of
land. Approximately 75% of the land that it has is composed of agricultural land (2.460.000 ha), 12% forest land
(409.000 ha) and 13% of the other class land (919.000 ha). Wheat, barley, rye, oats, corn, sunflower, soybean,
rapeseed, sugar beet, potatoes, dried beans, chickpeas and tobacco are important field crops cultivated in
Moldova.
Keywords: Republic of Moldova, agriculture, production

MOLDOVA HAKKINDA GENEL
BİLGİLER
Temsili demokrasi prensipleriyle ve çok
partili sistemle yönetilen Moldova Cumhuriyeti,
tarih boyunca Romanya’nın bir parçası olmuş ve
İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle Sovyetler
Birliği’ne katılmıştır. 1991’de bağımsızlığını
kazanan ülke, 29 Temmuz 1994 tarihinde
referandum yoluyla kabul edilmiş olan anayasa
ile idare edilmektedir. Moldova Cumhuriyeti
yaklaşık 33.000 km² yüzölçümü ve 4 milyonluk
nüfusu ile küçük bir güneydoğu Avrupa ülkesidir.
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile 1991 yılında
bağımsızlığını kazanan ülke, Kuzey, Güney ve
Doğu’da Ukrayna, batıda ise Romanya ile
çevrelenmiştir. Başkenti Kişinev olup diğer en
büyük iki şehri Tiraspol ve Beltz’dir (1).
Son sekiz yıllık (2010–2017) verilerine göre
(Çizelge 1), Moldova nüfusu ortalama 4.069.281
kişidir. Bu nüfusun %48’ini (1.955.545 kişi)

erkekler, %52’sini (2.113.740 kişi) ise kadınlar
oluşturmaktadır. Nüfusun %55’i kırsalda, %45’i
ise şehirde yaşamaktadır (3). Moldova kışları
soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak olan bir karasal
iklime sahiptir (Çizelge 2). Ülkeye hava akımları
kuzeyden ya da batıdan geldiğinden, Karadeniz'e
(güney doğu) olan yakınlığı iklimi çok fazla
etkilemez. Küçük farklılıklarla oldukça homojen
bir iklim yapısına sahiptir. Moldova'da yazlar
nispeten sıcaktır. Temmuz ve Ağustos ayları en
sıcak aylar olup ortalama minimum sıcaklıklar
kuzeyde 15/16 ve 16/17℃, gündüz ise en yüksek
sıcaklık kuzeyde 26℃, güneyde 27/28℃
dolaylarındadır. Haziran'dan Ağustos'a kadar
günde yaklaşık 9/9.5 saatlik güneş ışığı vardır.
Başkent Kişinev'de en yüksek kaydedilen
sıcaklık 39℃’dir (4).
Moldova'nın yıllık yağış miktarı yaklaşık
540–550 milimetre dolaylarındadır. Kuzeyde 600
milimetre ile güneyde 400 milimetre arasında
değişen bir yağış rejimine sahiptir. Yağışın en
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yoğun olduğu mevsim kış olup, çoğunlukla hafif
kar şeklinde oluşmaktadır. Yılın en yağışlı ayları
Haziran ve Temmuz ayları olup, diğer aylarda da
belirli bir oranda yağış almaktadır.

Moldova yaklaşık 3.288.000 ha araziye
sahiptir. Sahip olduğu arazinin yaklaşık %75’i
tarım arazisi (2.460.000 ha), %12’si orman
arazisi (409.000 ha) ve %13’ü diğer sınıfa giren
arazilerden (919.000 ha) oluşmaktadır (2).

Çizelge 1. 2010–2017 yılları Moldova Cumhuriyeti nüfus bilgileri
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ortalama
Toplam Nüfusun %

Erkek Nüfus
1.963.730
1.960.870
1.959.150
1.957.930
1.956.240
1.953.410
1.949.210
1.943.820
1.955.545
48

Kadın Nüfus
2.120.760
2.116.500
2.114.550
2.114.040
2.113.700
2.112.570
2.110.400
2.107.400
2.113.740
52

Çizelge 2. Moldova’nın sıcaklık, yağış
güneşlenme sürelerine ilişkin veriler

ve

Sıcaklık
Yağışlı
Günlük
Yağış
Aylar Min. Max. Ort.
gün güneşlenme
(mm)
sayısı
(saat)
(℃) (℃) (℃)
Ocak
–4
1
–2
40
12
2
Şubat –4
3
–1
40
12
3
Mart
0
8
4
35
11
4
Nisan
6
16
11
40
10
6
Mayıs 12 22
17
50
11
8
Haziran 15 25
20
75
12
9
Temmuz 17 28
23
70
10
10
Ağustos 17 27
22
45
8
10
Eylül
12 22
17
45
6
8
Ekim
7
15
11
25
6
5
Kasım
2
7
5
40
11
2
Aralık –3
2
–1
40
12
2
Toplam
545
121
69

TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ
Moldova Cumhuriyetinin 2012–2016 yılları
serin ve sıcak iklim tahılları üretimi Çizelge 3’de
verilmiştir (2). Çizelge 3’den 911.275 ha alanda
serin ve sıcak iklim tahılları ekiminin yapıldığı ve
2.537.989 ton üretim gerçekleştiği görülmektedir.
Tahıllardan buğday 348.811 ha, arpa 91.683 ha,
yulaf 1.728 ha, mısır 468.609 ha ve çavdar 444
ha alanda ekilmekte, sırasıyla 964.025 ton
buğday, 198.315 ton arpa, 2.412 ton yulaf,
1.372.284 ton mısır ve 953 ton çavdar
üretilmektedir. Bu ürünlerin verimleri ise
sırasıyla buğdayda 2.732 kg/ha, arpada 2.179
kg/ha, yulafta 1.437 kg/ha, mısırda 2.936 kg/ha
ve çavdarda 2.046 kg/ha’dır. Tahıl üretiminin
%54’ünü mısır, %38’ini buğday oluşturmaktadır.
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Toplam Nüfus
4.084.480
4.077.370
4.073.700
4.071.960
4.069.940
4.065.980
4.059.610
4.051.210
4.069.281

Kırsal Nüfus
1.969.000
1.954.000
1.938.000
1.922.000
1.906.000
1.890.000
1.874.000
1.858.000
1.914.000
55

Şehir Nüfusu
1.603.780
1.589.330
1.576.450
1.565.020
1.555.020
1.546.400
1.539.020
1.532.700
1.563.465
45

Aynı yıllar yağlı tohumlar (ayçiçeği, soya ve
kolza) üretimi ile ilgili veriler Çizelge 4’de
verilmiştir (2). Yağlı tohumlar 390.954 ha alanda
ekilmekte ve 610.468 ton üretilmektedir.
Ayçiçeği 314.170 ha, soya fasulyesi 50.197 ha ve
kolza 26.427 ha ekilmektedir. Bu bitkilerden
sırasıyla ayçiçeği 502.014 ton, soya fasulyesi
62.596 ton ve kolza 45.853 ton üretilmektedir.
Bu ürünlerin verimleri ise ayçiçeğinde 1.590
kg/ha, soya fasulyesinde 1.296 kg/ha ve kolzada
1.887 kg/ha’dır. Yağlı tohumlar üretiminin
%82’sini ayçiçeği oluşturmaktadır.
Moldova’nın nişasta ve şeker bitkileri (şeker
pancarı ve patates) ekim alanı 390.954 ha,
üretimi ise 610.468 ton’dur (Çizelge 5). Şeker
pancarı 25.586 ha, patates ise 22.702 ha alanda
ekilmekte ve 830.926 ton şeker pancarı, 212.342
ton patates üretilmektedir. Bu ürünlerin verimleri
ise sırasıyla şeker pancarında 32.479 kg/ha ve
patateste 9.381 kg/ha’dır. Nişasta ve şeker
bitkileri üretiminin %80’ini şeker pancarı
oluşturmaktadır (2).
Dane baklagiller (kuru fasulye ve nohut)
üretim ile ilgili bilgiler Çizelge 6’da, tütün
üretimi ile ilgili bilgiler ise Çizelge 7’de
verilmiştir (2). Çizelge 6’dan 13.687 ha alanda
dane baklagiller ekimi yapıldığı ve 13.738 ton
üretim gerçekleştiği görülmektedir. Kuru fasulye
12.958 ha alanda, nohut ise 729 ha alanda
ekilmekte, 11.072 ton kuru fasulye, 2.666 ton
nohut üretilmektedir. Kuru fasulye verimi 882
kg/ha, nohut verimi ise 3.675 kg/ha’dır. Dane
baklagiller üretiminin %80’ini kuru fasulye
oluşturmaktadır.
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Çizelge 3. Serin ve sıcak iklim tahılları (buğday, arpa, yulaf, mısır ve çavdar) üretimi
Ekim Alanı (ha)
Üretim (ton)
Verim (kg/ha)
Ekim Alanı (ha)
Üretim (ton)
Verim (kg/ha)
Ekim Alanı (ha)
Üretim (ton)
Verim (kg/ha)
Ekim Alanı (ha)
Üretim (ton)
Verim (kg/ha)
Ekim Alanı (ha)
Üretim (ton)
Verim (kg/ha)

BUĞDAY
2013
2014
2015
2016
366.097
347.891
345.053
370.791
1.008.647
1.101.682
922.283
1.292.283
2.755
3.167
2.673
3.487
ARPA
2012
2013
2014
2015
2016
91.298
103.516
96.525
84.332
82.745
117.864
218.571
220.606
178.827
255.707
1.291
2.111
2.285
2.120
3.090
YULAF
2012
2013
2014
2015
2016
2.101
2.196
1.673
1.438
1.230
1.899
3.494
2.621
1.446
2.601
904
1.591
1.567
1.006
2.115
MISIR
2012
2013
2014
2015
2016
466.703
457.184
464.749
488.407
466.001
1.416.778
1.419.193
1.556.230
1.076.778
1.392.443
3.036
3.104
3.348
2.205
2.988
ÇAVDAR
2012
2013
2014
2015
2016
374
705
378
441
324
289
1.865
1.081
946
585
773
2.645
2.860
2.145
1.806
Toplam Ekim Alanı: 911.275 ha Toplam Üretim: 2.537.989 ton
2012
314.224
495.231
1.576

Ortalama
348.811
964.025
2.732
Ortalama
91.683
198.315
2.179
Ortalama
1.728
2.412
1.437
Ortalama
468.609
1.372.284
2.936
Ortalama
444
953
2.046

Çizelge 4. Yağlı tohumlar (ayçiçeği, soya ve kolza) üretimi (2)
Ekim Alanı (ha)
Üretim (ton)
Verim (kg/ha)
Ekim Alanı (ha)
Üretim (ton)
Verim (kg/ha)
Ekim Alanı (ha)
Üretim (ton)
Verim (kg/ha)

AYÇİÇEĞİ
2013
2014
2015
275.029
309.803
329.148
504.496
547.497
484.780
1.834
1.767
1.473
SOYA FASULYESİ
2012
2013
2014
2015
56.893
39.396
52.783
65.971
48.227
65.475
109.258
47.894
848
1.662
2.070
726
KOLZA
2012
2013
2014
2015
50.530
25.741
29.222
8.633
58.920
42.823
68.171
16.159
1.166
1.664
2.333
1.872
Toplam Ekim Alanı: 390.954 ha Toplam Üretim: 610.468 ton
2012
295.695
296.172
1.002

2016
361.177
677.124
1.875

Ortalama
314.170
502.014
1.590

2016
35.944
42.125
1.172

Ortalama
50.197
62.596
1.296

2016
18.008
43.191
2.398

Ortalama
26.427
45.853
1.887

2016
20.424
664.796
32.550

Ortalama
25.586
830.926
32.479

2016
20.532
213.975
10.421

Ortalama
22.702
212.342
9.381

Çizelge 5. Nişasta ve şeker bitkileri (şeker pancarı ve patates) üretimi (2)
Ekim Alanı (ha)
Üretim (ton)
Verim (kg/ha)
Ekim Alanı (ha)
Üretim (ton)
Verim (kg/ha)

ŞEKER PANCARI
2013
2014
2015
28.373
27.192
21.280
1.009.038
1.356.233
537.545
35.563
49.876
25.261
PATATES
2012
2013
2014
2015
24.320
23.779
22.751
22.128
182.033
239.464
268.018
158.222
7.485
10.070
11.780
7.150
Toplam Ekim Alanı: 48.288 ha Toplam Üretim: 1.043.268 ton
2012
30.659
587.019
19.147
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Çizelge 6. Dane baklagiller (kuru fasulye ve
nohut) üretimi (2)
KURU FASULYE
2012 2013 2014 2015
Ekim
14.034 9.537 13.565
alanı (ha)
Üretim
5.531 11.860 15.514
(ton)
Verim
394 1.244 1.144
(kg/ha)
NOHUT
2012 2013 2014
Ekim
400 800
900
alanı (ha)
Üretim
1.500 2.700 3.200
(ton)
Verim
3.750 3.375 3.556
(kg/ha)
Toplam ekim alanı: 13.687 ha
Toplam üretim: 13.738 ton

2016

Ort.

14.381 13.273 12.958
11.303 11.150 11.072
786

840

882

2015

2016

Ort.

800

743

729

3.000

2.932

2.666

3.750

3.945

3.675

Çizelge 7. Tütün üretimi (2)
Ekim
alanı (ha)
Üretim
(ton)
Verim
(kg/ha)

2012

TÜTÜN
2013 2014 2015 2016

Ort.

2.336

1.486

624

1.221

2.854

2.201 1.396 1.247 850

1.710

1.222

1.482 1.633 1.553 1.363 1.451

855

803

Tütün ise 1.221 ha alanda ekilmekte, 1.710
ton üretilmektedir. Hektara tütün verimi 1.451 kg
dolaylarındadır (Çizelge 7).
TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN KOMŞU
ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Moldova, Romanya ve Ukrayna ülkelerinin
tarla bitkileri ekim alanı, üretim ve verim
değerleri
Çizelge
8’de
görülmektedir.
Moldova’da
1.365.265
ha,
Romanya’da
7.042.336 ha ve Ukrayna’da 23.619.816 ha
alanda tarla bitkileri (buğday, arpa, çavdar, yulaf,
mısır, ayçiçeği, soya fasulyesi, kolza, şeker
pancarı, patates, nohut, kuru fasulye ve tütün)
ekilmektedir. Moldova’nın toplam 1.365.265 ha
ekim alanı, Romanya ekim alanının %19’una,
Ukrayna ekim alanının %6’sına tekabül
etmektedir. Moldova’da en fazla sırasıyla mısır,
buğday ve ayçiçeği; Romanya’da mısır, buğday
ve ayçiçeği; Ukrayna’da ise sırasıyla buğday,
ayçiçeği, mısır, arpa, soya fasulyesi ve patates
önemli miktarda ekilmektedir. Üretim yönünden
ise 500 bin tonun üzerinde Moldova’da mısır,
198

buğday, şeker pancarı ve ayçiçeği, Romanya’da
mısır, buğday, patates, ayçiçeği, arpa ve kolza,
Ukrayna’da ise mısır, buğday, patates, şeker
pancarı, ayçiçeği, soya fasulyesi, kolza, yulaf ve
çavdar üretilmektedir. Romanya ve Ukrayna’nın
ekim alanlarının Moldova’ya göre fazla olması,
üretimlerinin de fazla olmasına etki etmektedir.
Ekilen
bitkiler
birim
alan
verimleri
bakımından karşılaştırıldığında (Çizelge 8), nohut
dışında tüm ürünlerde Moldova’nın komşusu
Romanya ve Ukrayna’dan daha düşük verimlere
sahip olduğu görülmektedir. Özellikle mısır,
ayçiçeği, şeker pancarı ve patates gibi ürünlerde
verim düşüklüğü çok daha dikkat çekicidir.
İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
Moldova’da 2010–2014 yılları ortalaması
olarak 7.100 ton mısır yağı, 11.380 ton kolza
yağı, 5.398 ton soya yağı ve 79.975 ton ayçiçeği
yağı olmak üzere toplam 103.853 ton bitkisel yağ
üretilmektedir (2). Ayrıca 162.196 ton şeker,
144.154 ton şarap ve 94.362 ton bira
üretilmektedir (Çizelge 9).
TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE
İHRACAT DURUMU
Moldova’nın tarım ürünleri ithalat ve
ihracatına ilişkin 2013 yılı değerleri Çizelge 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19’da verilmiştir.
Moldova üretmiş olduğu buğdayın (964.025
ton) yaklaşık %32’sini (312.350 ton) ihraç
etmektedir. Yirmi farklı ülkeye buğday ihraç
eden Moldova, çoğunlukla İsviçre, Yeni Zelenda,
Türkiye, İtalya, Romanya ve İngiltere gibi
ülkelere buğday satmakta, 525 ton gibi az da olsa
Bulgaristan, Almanya, Romanya ve Ukrayna gibi
ülkelerden buğday ithalatı yapmaktadır (Çizelge
10).
Üretmiş olduğu arpanın (198.315 ton)
yaklaşık %63’ünü (125.207 ton) 11 farklı ülkeye
ihraç etmektedir (2). Önemli arpa alıcısı ülkeler
İsviçre, Yeni Zelenda ve İngiltere’dir. Komşusu
Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere 5 farklı
ülkeden 123 ton kadar arpa ithal etmektedir
(Çizelge 11).
Üretmiş olduğu soya fasulyesinin (62.596 ton)
yaklaşık %20’sini (12.725 ton) Romanya ve
İtalya’ya satmakta, ayrıca Polonya ve
Sırbistan’dan 44 ton soya fasulyesi almaktadır
(Çizelge 12).
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Çizelge 8. Moldova tarla bitkileri üretiminin Romanya ve Ukrayna ile karşılaştırılması
Ürünler
Buğday
Arpa
Yulaf
M ısır
Çavdar
Ayçiçeği
Soya
Kolza
Şeker pancarı
Patates
Kuru fasulye
Nohut
Tütün
Toplam

M oldova
348.811
91.683
1.728
468.609
444
314.170
50.197
26.427
25.586
22.702
12.958
729
1.221
1.365.265

Ekim Alanı (ha)
Romanya
Ukrayna
2.087.046 6.250.340
475.926
3.038.720
179.789
241.020
2.583.859 4.432.280
9.924
211.320
1.036.481 5.327.384
95.257
1.710.266
319.781
705.758
27.507
315.550
204.321
1.356.718
21.310
30.300
198
–
937
180
7.042.336 23.619.816

M oldova
964.025
198.315
2.412
1.372.284
953
502.014
62.596
45.853
830.926
212.342
11.072
2.666
1.710
4.207.168

Üretim (ton)
Romanya
7.314.497
1.536.943
364.748
9.802.958
23.332
1.909.542
196.519
818.996
1.040.116
2.932.724
18.853
248
1.368
25.960.844

Verim (kg/ha)
Ukrayna M oldova Romanya Ukrayna
22.957.360 2.732
3.494
3.658
8.253.638
2.179
3.209
2.742
539.566
1.437
2.035
2.252
26.361.968 2.936
3.822
5.936
515.032
2.046
2.346
2.492
10.875.868 1.590
1.846
2.034
3.454.804
1.296
2.059
2.013
1.729.132
1.887
2.401
2.452
13.860.902 32.479 37.672 44.065
22.358.342 9.381 14.437 16.487
43.162
882
909
1.422
–
3.675
1.262
–
296
1.451
1.491
1.260
110.950.070

Çizelge 9. Moldova’nın beş yıllık (2010–2014) işlenmiş tarım ürünü üretimi (2)
Ürünler
Mısır Yağı (ton)
Kolza Yağı (ton)
Soya Yağı (ton)
Ayçiçeği Yağı (ton)
Şeker (pancar)
Şarap (üzüm)
Bira (arpa)

2010
6.600
860
7.201
73.190
139.409
132.560
87.460

2011
6.900
860
7.337
82.233
124.236
131.860
97.572

2012
7.100
11.438
7.759
85.679
115.140
147.540
102.284

Çizelge 10. Moldova’nın buğday ihracat ve
ithalat miktar ve değerleri (2)
Ülkeler

BUĞDAY
İhracat
Miktar
Değer
(ton)
(1000 $)

Bulgaristan
Çin
3.191
Kıbrıs
228
Almanya
5.185
Yunanistan
11.762
Endonezya
5.166
İsrail
1.980
İtalya
29.372
Letonya
1.031
Lübnan
2.317
Malezya
2.913
Yeni Zelenda 67.146
Filipinler
5.938
Polonya
4.643
Romanya
24.756
Rusya Fed.
Svazland
5.585
İsviçre
71.559
Tayland
1.479
Türkiye
32.248
Ukrayna
11.744
İngiltere
24.115
Toplam
312.350

768
30
1.138
2.925
1.053
394
7.567
183
318
631
14.244
1.201
829
5.032
1.032
14.154
258
6.412
2.305
5.405
65.879

İthalat
Miktar Değer
(ton) (1000 $)
130
47

107

90

110
8

85
10

170

90

525

322

2013
7.300
11.352
2.281
51.634
193.397
158.960
93.541

2014
7.600
11.352
2.412
107.141
238.800
149.850
90.955

Ortalama
7.100
11.380
5.398
79.975
162.196
144.154
94.362

Çizelge 11. Moldova’nın arpa ihracat ve ithalat
miktar ve değerleri (2)
Ülkeler

ARPA
İhracat
Miktar
Değer
(ton)
(1000 $)

Bulgaristan
İsrail
8.728
İtalya
1.672
Libya
7.822
Yeni Zelanda 19.125
Panama
3.537
Kore Cumh.
1.052
Romanya
7.794
Rusya Fed.
İsviçre
43.954
Türkiye
5.100
Ukrayna
7.930
İngiltere
18.493
Toplam
125.207

1.889
431
1.227
3.842
1.086
197
1.676
9.376
1.117
1.663
4.110
26.614

İthalat
Miktar Değer
(ton) (1000 $)
6
9

43
1

32
1

2
71

2
45

123

89

Moldova üretmiş olduğu mısır tohumunun
(1.372.284 ton) yaklaşık %10’unu (132.995 ton)
İsviçre, İtalya, Polonya, Yunanistan ve Ukrayna
gibi ülkeler başta olmak üzere 15 farklı ülkeye
ihraç etmektedir. Romanya, Macaristan, Fransa
ve Ukrayna başta olmak üzere 12 farklı ülkeden
1.410 ton mısır ithalatı yapmaktadır (Çizelge 13).
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Moldova üretmiş olduğu kolza tohumunun
(45.853 ton) yaklaşık %97’sini (44.492 ton)
Romanya, İngiltere Ukrayna, Almanya ve Kıbrıs
gibi ülkeler başta olmak üzere 14 farklı ülkeye
ihraç etmektedir. Beş farklı ülkeden toplam 93
ton kolza ithalatı yapmaktadır (Çizelge 14).
Çizelge 12. Moldova’nın soya fasulyesi ihracat
ve ithalat miktar ve değerleri (2)
Ülkeler
İtalya
Polonya
Romanya
Sırbistan
Toplam

SOYA FASULYESİ
İhracat
İthalat
Miktar
Değer
Miktar Değer
(ton)
(1000 $)
(ton) (1000 $)
365
285
40
36
12.360
7.506
4
4
12.725
7.791
44
40

Çizelge 13. Moldova’nın mısır ihracat ve ithalat
miktar ve değerleri (2)
Ülkeler

MISIR
İhracat
Miktar
Değer
(ton)
(1000 $)

Arjantin
Avusturya
Belarus
1.346
Bulgaristan
Şili
Çin
3.028
Fransa
Almanya
Yunanistan
8.589
Macaristan
İtalya
17.011
Kazakistan
4
Lübnan
15
Malta
1.972
Yeni Zelanda 5.201
Polonya
10.248
Romanya
2.911
Rusya Fed.
47
Sırbistan
Güney Afrika
İsviçre
69.957
Türkiye
3.087
Ukrayna
8.245
İngiltere
1.334
Toplam
132.995

İthalat
Miktar Değer
(ton) (1000 $)
22
55
8
30

3.567
1
3

3
16

266
12

1.110
44

320
7

1.499
5

626

2.457
2.923
44
2
392
780
1.655
1.458
97

11.885
956
1.078
159
28.079

ülkeye ihraç etmektedir (2). Ayrıca Fransa,
Amerika ve Rusya Federasyonu başta olmak
üzere14 farklı ülkeden 1.289 ton ayçiçeği tohumu
ithal etmektedir (Çizelge 15).
Susam tohumu üretmeyen Moldova, 154 tonu
Hindistan’dan olmak üzere 160 ton susam ithal
etmekte ve 404 bin dolar ödemektedir (Çizelge
16).
Bulgaristan’a 41 ton kabuklu yerfıstığı ihraç
eden Moldova, 383 tonu Arjantin’den olmak
üzere 609 ton ithalat yapmaktadır. Yaptığı bu
ithalat için yaklaşık 1 milyon dolar ödemektedir
(Çizelge 17).
Yılda 212.342 ton patates üreten Moldova,
Rusya Federasyonu ve Belarus’a 947 ton patates
ihraç etmekte, Polonya, Belarus, Ukrayna,
Almanya ve Romanya gibi ülkeler başta olmak
üzere 28.818 ton patates ithal etmektedir. Patates
ithalatı karşılığında 6.3 milyon dolar ödemektedir
(Çizelge 18).
Moldova’nın kuru bakliyat ihracatı yılda 530
ton, ithalatı ise 522 ton’dur. Kuru fasulye ve
bezelye ihraç etmekte, mercimek, kuru fasulye,
bezelye ve nohut ithal etmektedir. İhracatının
önemli bir kısmını Bulgaristan, Romanya ve
Panama gibi ülkelere yapan Moldova, Macaristan
ve Ukrayna’dan bezelye, Ukrayna’dan nohut,
Etiyopya, Kırgızistan ve Ukrayna’dan kuru
fasulye, Türkiye, Fransa ve Almanya’dan
mercimek ithal etmektedir (Çizelge 19).
Çizelge 14. Moldova’nın kolza ihracat ve ithalat
miktar ve değerleri (2)
Ülkeler

529

2.380

20
96

97
103

126

476

1.410

5.818

Yılda 502.014 ton ayçiçeği tohumu üreten
Moldova, üretmiş olduğu ayçiçeği tohumunun
%54 gibi önemli bir kısmını (270.733 ton)
Ukrayna, Türkiye, İngiltere, Romanya, Yeni
Zelenda ve İsviçre başta olmak üzere, 30 farklı
200

Kanada
Kıbrıs
Fransa
Almanya
Macaristan
İzlanda
Malezya
Nepal
Pakistan
Polonya
Romanya
İspanya
İsviçre
Ukrayna
Bir.Arap Em.
İngiltere
Vietnam
Toplam

KOLZA
İhracat
Miktar
Değer
(ton)
(1000 $)
461
240
2.055
799
2
24
2.236
1.197

1.062
322
491
1.058
15.796

489
189
256
427
7.732

351
5.677
619
13.860
502
44.492

165
2.482
237
6.253
216
20.706

İthalat
Miktar Değer
(ton) (1000 $)

22
36
15
2

327
476
212
30

18

291

93

1.336
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Çizelge 15. Moldova’nın ayçiçeği ihracat ve
ithalat miktar ve değerleri (2)

Çizelge 17. Moldova’nın kabuklu yerfıstığı
ihracat ve ithalat miktar ve değerleri (2)

AYÇİÇEĞİ TOHUMU
İhracat
İthalat
Ülkeler
Miktar
Değer
Miktar Değer
(ton)
(1000 $)
(ton) (1000 $)
Arjantin
55
441
Avusturya
217
244
Belarus
64
104
Bulgaristan
1.953
1.625
30
301
Kanada
7
12
Şili
131
1.418
Çin
4.320
1.666
Hırvatistan
23
264
Çekya
456
503
Estonya
84
45
Fransa
360
4.569
Almanya
3.937
3.402
2
22
Yunanistan
10
19
Macaristan
95
239
İtalya
9
17
39
318
Letonya
66
55
Lübnan
396
417
Litvanya
1.680
2.102
Hollanda
754
916
Yeni Zelenda 28.868
13.594
Pakistan
4.714
1.674
Panama
110
41
Polonya
7.623
4.855
Romanya
33.562
12.553
87
1.029
Rusya Fed.
1.110
2.923
192
128
Sırbistan
1.148
630
2
14
Singapur
2.259
706
Slovakya
242
332
İspanya
12
154
İsveç
18
10
İsviçre
14.168
5.739
Türkiye
58.251
34.267
115
1.298
Ukrayna
60.941
26.164
10
103
Bir.Arap Em.
360
122
İngiltere
43.311
19.515
Amerika
231
2.567
Toplam
270.733 134.491
1.289
12.626

KABUKLU YERFISTIĞI
İhracat
İthalat
Ülkeler
Miktar
Değer
Miktar Değer
(ton)
(1000 $)
(ton) (1000 $)
Arjantin
383
616
Bulgaristan
41
65
Çin
21
48
Hindistan
81
142
Nikaragua
18
26
Türkiye
40
116
Amerika
25
37
Özbekistan
41
65
Toplam
41
65
609
1.050

Çizelge 16. Moldova’nın susam ihracat ve ithalat
miktar ve değerleri (2)
Ülkeler
Bulgaristan
Hindistan
Lübnan
Tayland
Toplam

SUSAM TOHUMU
İhracat
İthalat
Miktar
Değer
Miktar Değer
(ton)
(1000 $)
(ton) (1000 $)
2
4
154
384
3
11
1
5
160
404

Çizelge 18. Moldova’nın patates ihracat ve ithalat
miktar ve değerleri (2)
Ülkeler
Belarus
Fransa
Almanya
İsrail
İtalya
Litvanya
Hollanda
Polonya
Romanya
Rusya Fed.
Makedonya
Türkiye
Ukrayna
Toplam

PATATES
İhracat
Miktar
Değer
(ton)
(1000 $)
182
127

765

947

İthalat
Miktar Değer
(ton) (1000 $)
9.006
1.768
5
10
1.568
621
27
22
2
3
40
8
700
578
9.166
2.086
1.184
298

148

275

5
22
5.093
26.818

4
4
995
6.397

Kuru bakliyat ihracatından 274 bin dolar elde
eden Moldova, ithalat için 675 bin dolar
ödemektedir.
Moldova 3.864 ton tütün ihracatı karşılığı
25.5 milyon dolar gelir elde etmekte, 7.011 ton
tütün ithalatı karşılığında ise 76.1 milyon dolar
ödemektedir (Çizelge 20).
İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT
VE İTHALAT DURUMU
Moldova’nın işlenmiş tarım ürünleri ithalat ve
ihracatına ilişkin 2013 yılı değerleri Çizelge 21,
22, 23, 24, 25, 26 ve 27’de verilmiştir.
Moldova Cumhuriyeti toplam 28.672 ton
rafine şeker ihracatı karşılığı 23.4 milyon dolar
gelir elde etmektedir. İhracatının önemli bir
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kısmını (20.861 ton) Romanya’ya yapmaktadır.
33.747 tonu Belarus’dan olmak üzere 36.018 ton
şeker ithalatı yapmakta, karşılığında 25 milyon
dolar ödemektedir (Çizelge 21).
Çizelge 19. Moldova’nın kuru bakliyat ihracat ve
ithalat miktar ve değerleri (2)
Ülkeler
Mercimek
Kanada
Fransa
Almanya
Rusya Fed.
Türkiye
Kuru Fasulye
Arnavutluk
Bulgaristan
Etiyopya
Kırgızistan
Hollanda
Romanya
Sırbistan
Ukrayna
Amerika
Nohut
Ekvator
İtalya
Romanya
Türkiye
Ukrayna
Bezelye
Bulgaristan
Kanada
Çekya
Almanya
Yunanistan
Macaristan
Hollanda
Panama
Polonya
Romanya
Rusya Fed.
Slovenya
Ukrayna
Toplam

KURU BAKLİYAT
İhracat
İthalat
Miktar
Değer Miktar Değer
(ton)
(1000 $) (ton) (1000 $)

21
111

3
76
21

1
2
2
1
5

2
4
5
2
11

88
64
1

81
84
3

22
8

44
8

1
1
1
1
66

1
2
2
2
52

17

16

201
3

327
4

1

1

5

7

31
522

17
675

17
73

7
38
33

94
1

30
1

4
1

2
1

6
48

6
19

122

39

22

8

530

274

Çizelge 20. Moldova’nın tütün ihracat ve ithalat
miktar ve değerleri (2)

Toplam

202

TÜTÜN
İhracat
İthalat
Miktar
Değer Miktar Değer
(ton)
(1000 $) (ton) (1000 $)
3.864
25.511
7.011
76.163

Çizelge 21. Moldova’nın rafine şeker ihracat ve
ithalat miktar ve değerleri (2)
Ülkeler
Belarus
Bulgaristan
Kıbrıs
Fransa
Gürcistan
Almanya
Yunanistan
Macaristan
Hollanda
Polonya
Romanya
Rusya Fed.
Slovakya
Ukrayna
Toplam

RAFİNE ŞEKER
İhracat
İthalat
Miktar
Değer Miktar Değer
(ton)
(1000 $) (ton) (1000 $)
33.747 23.455
210
183
46
36
41
76
420
189
16
40
1.998
1.640
22
20
14
9
3.298
2.579
2.075
1.305
20.861
17.640
103
172
1.709
991
1
2
108
99
21
14
28.672
23.377 36.018 25.073

Önemli miktarda şarap ve bira ticareti yapan
Moldova 76.182 tonluk şarap ve bira ihracatının
%98’ini (75.091 ton) şarap oluşturmaktadır.
İthalatının ise %99’unu arpa birası (28.233 ton)
oluşturmaktadır. İhracat karşılığı 84 milyon dolar
gelir elde eden Moldova, bira ithalatı karşılığında
15 milyon dolar ödemektedir (Çizelge 22). Şarap
ihracatının yarısını Belarus’a yapmakta, ayrıca
Gürcistan, Kazakistan, Çekya, Azerbaycan ve
Çin gibi ülkelere önemli miktarda şarap
satmaktadır.
Moldova yılda 212.342 ton patates üretmesine
rağmen üretimin yetersiz kalması dolayısıyla
dışarıdan
önemli
miktarda
patates
ve
dondurulmuş patates ithal etmektedir. Polonya ve
Almanya başta olmak üzere 978 ton dondurulmuş
patates ithal etmekte, karşılığında yaklaşık 1
milyon dolar ödemektedir (Çizelge 23).
Önemli miktarda buğday unu ve pirinç ticareti
yapan Moldova 55.016 tonluk buğday unu ve
pirinç ithalatı karşılığında 23 milyon dolar
ödemektedir. Yaklaşık 10 bin ton pirinç ve 45 bin
ton buğday unu ithal etmektedir. Buğday unu
ithalatının %91’ini Ukrayna’dan yapmaktadır.
2.527 ton buğday unu ihracatının ise %80’ini
(2.071 ton) Romanya’ya yapmaktadır (Çizelge
24).
2013 yılı verilerine göre İtalya ve Türkiye’den
73 ton pamuk lifi ithal eden Moldova, ithal ettiği
pamuk lifinin 61 tonunu Rusya Federasyonuna
ihraç etmiştir (Çizelge 25). Moldova’nın bitkisel
yağ ihracatı 44.949 ton, ithalatı ise 9.678 ton’dur
(Çizelge 26).
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Çizelge 22. Moldova’nın şarap ve bira ihracat ve
ithalat miktar ve değerleri (2)

Çizelge 24. Moldova’nın buğday unu ve pirinç
ihracat ve ithalat miktar ve değerleri (2)

ŞARAP
İhracat
İthalat
Miktar
Değer Miktar Değer
(ton)
(1000 $) (ton) (1000 $)
21
47
9
21
1
9
12
51
1.784
1.176
42.917
40.384
28
91
116
220
4
10
22
28
7
41
1
8
1.050
3.787
35
66
42
116
6.348
8.177
4
13
73
145
57
316
13.335
10.353
6
51
604
1.238
1
8
10
20
27
64
11
28
134
255
48
71
127
885
84
184
7.148
14.240
19
38
818
1.503
391
796
11
20
75.091
83.163
214
1.297
BİRA
1.091
1.263
28.233 13.638
1.091
1.263
28.233 13.638
76.182
84.426 28.447 14.935

BUĞDAY UNU
İhracat
İthalat
Miktar Değer Miktar Değer
(ton) (1000 $) (ton) (1000 $)
3
7
2
1
85
17
4
2
23
9
3
2
1
2
5
3
13
14
410
301
1.001
634
2
1
2.071
616
1.059
506
1.450
930
337
66
40.987 14.376
2
1
37
14
2.527
714
44.968 16.788
PRİNÇ
–
–
10.048
6.359
2.527
714
55.016 23.147

Ülkeler
Arnavutluk
Ermenistan
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Belarus
Belçika
Bosna Hersek
Bulgaristan
Kanada
Şili
Çin
Hırvatistan
Kıbrıs
Çekya
Danimarka
Estonya
Fransa
Gürcistan
Almanya
Gana
Yunanistan
İrlanda
İsrail
İtalya
Japonya
Kazakistan
Kenya
Kırgızistan
Letonya
Lübnan
Toplam
Arpa birası
Toplam
Genel Toplam

Çizelge 23. Moldova’nın dondurulmuş patates
ihracat ve ithalat miktar ve değerleri (2)
DONDURULMUŞ PATATES
İhracat
İthalat
Ülkeler
Miktar Değer Miktar Değer
(ton) (1000 $) (ton) (1000 $)
Belçika
48
53
Fransa
2
2
Almanya
32
28
Hollanda
186
215
Polonya
698
729
Romanya
12
10
Toplam
978
1.037

Ülkeler
Avusturya
Belarus
Bulgaristan
Kanada
Kıbrıs
Finlandiya
Fransa
Almanya
İtalya
Kırgızistan
Hollanda
Romanya
Rusya Fed.
İsviçre
Ukrayna
Amerika
Toplam
Toplam
Genel Toplam

Çizelge 25. Moldova’nın pamuk lifi ihracat ve
ithalat miktar ve değerleri (2)
Ülkeler
İtalya
Rusya Fed.
Türkiye
Toplam

PAMUK LİFİ
İhracat
İthalat
Miktar Değer Miktar Değer
(ton) (1000 $) (ton) (1000 $)
12
8
61
135
61
135
61
135
73
143

Bitkisel yağ ihracatının önemli bir kısmını
(43.088 ton) ayçiçeği yağı oluşturmakta, bunu
1.830 ton ile soya yağı izlemektedir. Dışarıdan
mısır yağı, kolza yağı, palm yağı, zeytinyağı,
soya ve ayçiçeği yağı ithal etmektedir. Bitkisel
yağ ihracatı karşılığı 43.6 milyon dolar gelire,
ithalat karşılığı ise 12.7 milyon dolar gidere
sahiptir. İthalatın %58’ini ayçiçeği yağı, %40’ını
palm yağı oluşturmaktadır. Moldova 30.999 ton
soya ve ayçiçeği küspesi ihracatı yapmakta, 7.1
milyon dolar gelir elde etmektedir. İhracatın
19.446 tonu ayçiçeği küspesi, 11.553 tonu soya
küspesidir. İhraç ettiği soya küspesine yakın bir
miktarda (10.541 ton) ağırlıklı olarak Arjantin,
Brezilya ve Romanya gibi ülkelerden ithalat
yapmaktadır. Soya küspesi ithalatı karşılığında
6.6 milyon dolar para ödemektedir (Çizelge 27).
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Çizelge 26. Moldova’nın bitkisel yağ ihracat ve
ithalat miktar ve değerleri (2)
AYÇİÇEĞİ YAĞI
İhracat
İthalat
Ülkeler
Miktar
Değer
Miktar Değer
(ton) (1000 $) (ton) (1000 $)
Avustralya
2
4
Belarus
94
112
Bulgaristan
762
760
Toplam
43.088
41.636
5.586
7.176
SOYA YAĞI
Bulgaristan
518
536
Hollanda
2
3
Polonya
302
284
Romanya
1.010
1.026
Amerika
46
18
Toplam
1.830
1.846
48
21
MISIR YAĞI
İtalya
1
2
Rusya Fed.
4
8
Toplam
5
10
KOLZA YAĞI
Almanya
3
7
Toplam
3
7
PALM YAĞI (tohum + meyve)
Almanya
7
14
Endonezya
636
724
Malezya
2.845
3.396
Danimarka
20
37
Ukrayna
320
359
Toplam
3.828
4.530
ZEYTİNYA ĞI
Ekvator
4
18
Fransa
18
1
Almanya
1
8
Yunanistan
51
279
Irak
11
73
İtalya
81
334
İspanya
53
329
Rusya Fed.
12
71
Ukrayna
8
39
Toplam
31
183
208
969
Genel Toplam 44.949
43.665
9.678
12.713

SONUÇ VE ÖNERİLER
Moldova 2.460.000 ha tarım arazisine sahip
olup, bu arazinin %9’u sulanabilmektedir. Komşu
ülkeler Romanya ve Ukrayna’ya göre gübre
kullanımı oldukça düşüktür. Romanya ve
Ukrayna’ya göre tarla bitkilerinin verimleri
(özellikle mısır, ayçiçeği, soya, kolza, patates)
önemli oranda düşüktür. İhracatını daha çok ham
(işlenmemiş) tarla ürünü olarak Buğday, Arpa,
Mısır, Soya, Kolza, Ayçiçeği; işlenmiş ürün
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olarak ayçiçeği yağı ve büyük oranda Şarap
oluşturmaktadır. İthalatını daha çok yeterli
üretime sahip olmadığı (susam, yerfıstığı, patates,
kuru bakliyat, tütün gibi) ürünler ile rafine şeker,
dondurulmuş patates, buğday unu, pirinç, palm
yağı, zeytinyağı, arpa birası, pamuk lifi
oluşturmaktadır. Tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili
rakamsal herhangi bir veriye ulaşılamamıştır.
Çizelge 27. Moldova’nın soya ve ayçiçeği
küspesi ihracat ve ithalat miktar ve
değerleri (2)
SOYA VE AYÇİÇEĞİ KÜSPESİ
İhracat
İthalat
Ülkeler
Miktar Değer Miktar Değer
(ton) (1000 $) (ton) (1000 $)
Soya
Arjantin
4.331
2.765
Belarus
7.734
1.827
Brezilya
3.508
2.287
Kanada
74
45
Çin
12
11
Kıbrıs
3.776
491
Macaristan
47
37
Polonya
43
25
Romanya
1.624
938
Ukrayna
189
115
Amerika
756
452
Toplam
11.553
Ayçiçeği
İtalya
4.900
1.464
Polonya
231
35
İspanya
2.602
630
Svizland
1.736
403
İsviçre
4.385
968
Ukrayna
5.592
1.264
Toplam
19.446
Genel Toplam 30.999
7.107
10.541
6.650

Moldova tarımı ile ilgili şu huşuların yerine
getirilmesinde
yarar vardır. a) Sulama
imkânlarının ve gübre kullanımının geliştirilmesi.
b) Yağmur koşullarına uygun, yüksek verimli,
hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşit kullanılmalı
ve bu amaca yönelik ıslah çalışmalarının
yapılması. c) Gübre kullanımının düşük olması,
organik ürün üretimi için bir avantaj oluşturabilir.
d) Üretimde kullanılan tarla bitkilerinin çeşit–
tohumluk özelliklerinin iyileştirilmesi. Özellikle
yüksek verimli (mısır ve ayçiçeği için melez
tohum) çeşitlere ait sertifikalı tohumluk
kullanımının yaygınlaştırılması. Bu doğrultuda
Moldova üreticilerinin desteklenmesi ve teşvik
edilmesi. e) Tarım ürünlerinin ülke içerisinde
işlenmesine yönelik sanayinin (un ve makarna,
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yağ, şeker, bira, yem) geliştirilmesi. Türk ve
diğer ülke yatırımcı firmalarının Avrupa pazarına
açılmasında avantajlar sunabilir. f) Ülkede tıbbi
aromatik bitkiler ile ilgili flora çalışmalarının
yapılması ve mevcut potansiyelin belirlenmesi.
İlaç, gıda, kozmetik, temizlik ürünleri ve aroma
bitkisi olarak kullanılan tıbbi aromatik bitkiler
pazarı 110 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır.
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ÖZET
Tıbbi ve aromatik bitkiler, insanlık tarihi boyunca sağlığın temel bileşenleri olmuştur. Son yıllarda Türkiye’de
tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep, yerel, ulusal ve uluslararası ilgiden dolayı hızla artmıştır. Bu çalışma,
Türkiye'deki bitkisel ürünlerin yıllık ticaret hacmini ve değerini ölçerek, tıbbi ve aromatik bitki pazarının
anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 2012–2016 dönemi için tıbbi ve aromatik bitkilerde
uluslararası ticaret incelenmiştir. Ticari bazda yaklaşık 32 tıbbi ve aromatik bitki türü kullanılmaktadır. İlk beş
tür haşhaş, defne, kekik, kimyon ve adaçayı; birlikte toplam değerin %86'sından fazlasını oluştururlar.
Türkiye’de, 2012–2016 yıllarında, ortalama 9.934 ton tıbbi ve aromatik bitki ile 32.342 milyon ABD doları
değerinde ihracat yapıldığı rapor edilmiştir. ABD, Almanya, Vietnam, Hollanda, Polonya, Brezilya, Kanada,
İtalya, Belçika, Yunanistan, Fransa ve Japonya ülkelerinin hâkimiyeti ile Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, Latin
Amerika, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yapıldı. İlk beş türde (siyah kimyon, sarımsak,
karabiber, kekik ve zencefil) yaklaş ık %43 ürün ithal edildi. 2012–2016 yılları arasında, yıllık toplam ithalat
ortalaması 38.190 milyon ABD doları olarak 20.872 tona ulaşmıştır. Bu veriler sonucunda kekik, hem ithalat
hem de ihracat değerleri açısından ilk 5 tıbbi ve aromatik bitki arasında görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, tıbbi ve aromatik bitkiler, ihracat, ithalat
ABSTRACT
Medical and aromatic herbs have been essential components of healthcare throughout human history. In recent
years the demand for medicinal and aromatic plants has grown rapidly because of accelerated local, national and
international interest in Turkey. This paper aims at contributing to the understanding of the medicinal and
aromatic plant market by quantifying the volume and value of the annual trade of these plant products in Turkey.
The international trade in medicinal and aromatic plants for the period 2012–2016 was investigated. About 32
medicinal and aromatic plant species are used on a commercial basis. The top five species are poppy, laurel,
thyme, cumin and sage; together they make up more than 86% of the total value. The Turkey reported the export
of an average 9.934 tonnes of medicinal and aromatic plants at a value of US$ 32.342 million in the period
2012–2016. The exports were destined for North America, European Union, Latin America, Far East and North
Africa countries with the dominance of USA, Germany, Vietnam, Netherlands, Poland, Brazil, Canada, Italy,
Belgium, Greece, France and Japan countries, which imported almost 43% of the commodity including five top
species (Black cumin, garlic, black pepper, thyme and ginger). Among the 2012–2016 years, its reported annual
overall importation amounted on average to 20.872 tonnes valued at USD 38.190 million. As a result of these
data, thyme was seen among the first 5 medicinal and aromatic plants in terms of both import and export values.
Keywords: Turkey, medicinal and aromatic plants , export, import

GİRİŞ
Tıbbi ve aromatik bitkiler uzun yıllardan beri
insanlar tarafından baharat, ilaç, sanayi, kozmetik
gibi birçok alanda kullanılmakta ve ülkemizde
tıbbi bitki tüketim istekleri her geçen gün artış
göstermektedir. Bu nedenle, tıbbi ve aromatik
bitkiler açısından dünyada hızlı şekilde büyüyen
bir pazar oluşmaktadır [1].
Ülkemizin farklı iklim ve ekolojik koşullara
sahip olması, floranın çok sayıda bitki tür ve
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çeşitliliği içermesi doğadan toplanan ve kültürü
yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük
bir ekonomik potansiyel oluşturmaktadır. Türkiye
tıbbi bitkiler ticaretinde dünyada en önemli
ülkelerden birisi konumunda olup, doğadan
toplanarak ithalat ve ihracatı yapılan 347 tür
bulunmakta ve bunların %30‘unun dış ticareti
yapıldığı bilinmektedir [2]. Ancak bu bitkilerin
ihracatının
büyük
kısmının
işlenmemiş
ürünlerden oluşmasından dolayı, sektör olarak
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ülke ekonomisine yeterli miktarda katma değer
katmamaktadır [3, 4].
Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkiler yoğun
olarak Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz
ve
Güneydoğu
Anadolu
Bölgeleri’nde
yetiştirilmekle ile birlikte, bu bölgelerde doğadan
toplanmakta ve bu şekilde pazarlanmaktadır [5].
Bu çalışmada, Türkiye’nin önemli ekim alanı,
üretim miktarına sahip olduğu, ihracat ve ithalatta
pazar sahibi olan tıbbi ve aromatik bitkilerinden
kekik, defne yaprağı, kimyon, anason ve adaçayı
bitkilerinin, yıllar bazında değişimleri, ihracat ve
ithalat
miktarı
ve
değerleri
yönünden
incelenmiştir.
Türkiye’de Üretimi Yapılan Bazı Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler
Defne, mahlep, ıhlamur çiçeği, adaçayı,
biberiye, meyan kökü ve ardıç kabukları doğadan
toplanmaktadır. Kırmızıbiber, kekik, kimyon,
anason, çemen, çörekotu, haşhaş, gül, lavanta,
rezene, nane ve kişnişin tarımı yapılmaktadır.
Türkiye’de 2010–2017 yıllarını kapsayan sekiz
yıllık ortalamalarına göre en fazla ekiliş alanına
sahip tıbbi bitkiler haşhaş (268.265,00 da),
kimyon (234.450,00 da), anason (157.870,00 da),
kırmızıbiber (108.250,00 da), kekik (98.360,00
da), gül (yağlık) (29.746,00)’dür. Türkiye’nin son
sekiz yıllık ortalama kırmızıbiber üretimi
yaklaşık 187.940 ton, kimyon 15.869 ton, kekik
12.668 ton, gül (yağlık) 11.158 tondur (Çizelge
1) [6].
Türkiye'nin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhracatı
Türkiye, dünyada yaklaşık 100 ülkeye tıbbi ve
aromatik bitki dış satımını gerçekleştirmekte ve
dış satımının önemli bir kısmını Kuzey Amerika,
Avrupa Birliği, Latin Amerika, Uzak Doğu ve
Kuzey Afrika ülkelerine yapmaktadır. ABD,
Almanya, Vietnam, Hollanda, Polonya, Brezilya,
Kanada, İtalya, Belçika, Yunanistan, Fransa ve
Japonya listenin başında yer alan ülkelerdendir.
Ülkemizde doğadan toplanarak iç ve dış ticareti

yapılan 347 tür bulunurken, bunların sadece
%30’unun dış ticareti yapılmaktadır [7].
Türkiye’nin 2012–2016 yıllarını kapsayan beş
yıllık tıbbi bitkilerin dış satım miktarlarının
yıllara göre ortalaması 58.360 ton ve ülkeye giren
dövizin ortalaması ise 191.447.828 dolardır.
Yaklaşık 20 bitki türünün satışı ile bu para ülkeye
kazandırılmıştır.
Türkiye’den
2012–2016
yıllarında ihracat edilen bazı tıbbi ve aromatik
bitkiler arasında haşhaş (16–19 bin ton), kekik
(12–15 bin ton), defne (10–12 bin ton), kimyon
(3–7 bin ton), adaçayı (1–2 bin ton), rezene (1–2
bin ton) ilk sıralarda yer almaktadır.
Türkiye'nin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İthalatı
Birçok tıbbi ve aromatik bitkinin dış satımını
yapan Türkiye, aynı zamanda bazı bitki türlerinin
dış alımını da yapmaktadır. Ülkemiz 2012–2016
yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde ise 23.321
ton dış alım miktarına karşılık 40.498.279 dolar
ödeme yapılmıştır (Çizelge 2).
2012–2016 yıllarında ithal edilen bazı tıbbi ve
aromatik bitkiler arasında karabiber (3–6 bin
ton), sarımsak (taze + kuru) (2–3 bin ton), rezene
+ anason + ardıç + kimyon (1–2 bin ton), çörek
otu (1–2 bin ton), tarçın (1–1.5 bin ton) ilk
sıralarda yer almaktadır (Çizelge 3) [8].
Türkiye tıbbi ve aromatik bitkiler ithalatında
39. sırada (13.106 ton), ihracatında ise 18. sırada
(59.978) yer almaktadır (Çizelge 4) [8].
Tıbbi Bitki Ticaretinin Dünyadaki Durumu
Dünyadaki ithalat ve ihracat verileri ülkeler
bazında incelendiğinde; en fazla ithalat yapan
ülkeler, Endonezya (507.585 ton), ABD (374.343
ton) ve Malezya (219.165 ton) iken, en fazla
ithalat değerine sahip ülkeler ise; ABD,
Endonezya ve Almanya olarak görülmektedir.
İhracat bazında ise; Çin (1.910.282 ton),
Hindistan (624.954 ton) ve İspanya (119.644 ton)
öne çıkarken, en fazla gelir sağlayan ülkeler; Çin,
Hindistan ve ABD olmuştur.

Çizelge 1. Türkiye’de üretimi yapılan bazı tıbbi ve aromatik bitkiler
Table 1. Some medicinal and aromatic plants producted in Turkey
Bitki
Plant
Kırmızı
biber

Yıl
Year
2010
2011
2012
2013

Ekiliş (da)
Cultivation area
104.05
91.56
112.68
112.74

Üretim (ton)
Production
196.9
186.27
162.13
165.53

Ekiliş (da)
Cultivation area
518.97
549.11
Haşhaş
(Kapsül)
135.11
322.77
Bitki
Plant

Üretim (ton)
Production
33.56
40.98
3.50
19.24
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Bitki
Plant

Anason

Kimyon

Kekik

Rezene

Süpürge
Otu
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Yıl
Year
2014
2015
2016
2017
Ortalama
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ortalama
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ortalama
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ortalama
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ortalama
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ortalama
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ortalama

Ekiliş (da)
Cultivation area
108.51
112.89
122.42
101.71
108.250,00
119.18
186.45
211.54
194.43
152.43
140.51
136.55
121.83
157.870,00
171.242
200.117
226.294
247.045
224.421
270.247
268.849
267.358
234.450,00
85.351
77.707
94.283
89.137
92.959
104.863
121.127
121.472
98.36
–
–
2.299
3.261
1.717
23.160
32.560
12.599,00
–
–
15.775
13.848
15.848
15.512
17.503
16.525
15.835,00
–
–
19.059
15.221
14.600
15.035
13.850
10.339
14.684,00

Üretim (ton)
Production
198.64
186.29
228.53
179.26
187.940,00
13.99
14.88
11.02
10.05
9.31
9.05
9.49
8.42
10.776,00
12.587
13.193
13.900
17.050
15.570
16.897
18.586
19.175
15.869,75
11.190
10.953
11.598
13.658
11.752
12.992
14.724
14.477
12.668,00
–
–
161
352
140
2.527
3.094
1.254,80
–
–
1.862
1.994
2.289
1.461
2.464
2.022
2.015,00
–
–
2.798
2.124
2.010
2.078
1.883
2.183
2.179,00

Ekiliş (da)
Cultivation area
266.21
615.92
299.217
237.314
268.265,50
3.550
3.570
3.442
3.544
Şerbetçi
3.530
Otu
3.500
3.415
3.300
3.481,00
–
–
450
505
Oğulotu
505
(Melissa)
512
213
207
398,67
–
–
3
3
Isırgan
3
Otu
0
5
5
3,17
–
54
30
130
536
3.681
4.123
1.425,67
–
–
30.832
28.012
Gül
28.359
(Yağlık)
28.243
29.753
33.277
29.746,00
–
–
509
709
Lavanta
2.189
3.218
5.700
6.606
3.155,17
Bitki
Plant

Üretim (ton)
Production
16.22
30.73
16.550
13.836
10.129,83
1.842
1.759
1.752
1.852
1.832
1.869
1.846
1.785
1.817,00
–
–
238
238
238
242
108
106
195
–
–
0
0
0
0
1
1
0,33
–
7
4
19
80
411
557
179,67
–
–
10.225
10.769
10.831
9.483
12.267
13.372
11.158,00
–
–
123
105
297
400
747
845
419,5
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Çizelge 2. Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatı
Table 2. Exportation of medicinal and aromatic plants of Turkey
2012
2013
2014
2015
2016
M iktar
M iktar
M iktar
M iktar
M iktar
Değer ($)
Değer ($)
Değer ($)
Değer ($)
Değer ($)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
Zencefil
6.408
39.039
11.598
77.293
8.164
63.570
13.830
99.749
8.779
59.702
Safran
2.104
25.860
3.879
41.557
3.105
5.823
3.369
65.814
1.659
21.068
Zerdeçal
8.864
56.942
21.324
123.013
13.330
94.990
14.198
66.079
18.881
86.310
Köri
10.203
58.096
11.772
50.556
16.469
63.426
18.609
59.625
12.970
44.062
Çemen
87.485
176.739
86.242
163.447 138.173 286.615 265.768 399.980 102.460 221.753
Kekik 13.900.361 39.718.997 14.718.24555.976.428 15.490.927 59.699.747 15.153.249 55.703.347 12.188.613 44.237.582
Defne 10.482.554 29.951.348 10.676.87532.231.082 12.255.915 35.762.159 12.723.657 35.831.347 10.033.823 28.982.316
M ahlep
144.240 1.745.584 101.711 1.716.151 71.165 1.457.354 213.952 4.673.812 100.484 1.830.783
Sumak 1.205.632 2.613.616 1.292.100 3.012.971 1.538.564 3.570.603 1.743.159 4.199.172 1.276.897 3.210.225
Çörek otu 44.676
170.109
65.131
219.136
57.400
224.544
52.445
244.489
56.952
265.428
Biberiye
–
–
–
–
–
–
–
–
457.524 1.409.102
Vermut otu
100
3.527
–
–
21.56
38.269
80
381
90
514
Kına
24.453 1.936.776 39.653
144.573 105.700 235.155 110.144 402.935
66.968
259.547
Güvey otu
22
926
87
1.692
40.084
9.823
57.524
15.036
6.720
3.950
M eyan
433.781 810.749 621.113 1.259.866 1.329.258 2.321.804 919.531 1.522.501 225.503 573.603
kökü
Ihlamur
61.172
888.230
67.861
974.451
77.441
861.797
61.594
666.299
26.519
331.497
Adaçayı 1.489.820 5.850.911 1.345.911 5.891.903 1.644.249 6.341.455 2.029.563 7.633.673 1.422.095 5.147.802
Nane
166.393 805.545 189.560 1.010.017 205.356 1.045.155 360.585 1.314.201 277.579 1.030.523
Keçi
875.873 661.805 1.416.006 1.085.242 948.047 847.173 542.793 600.412 1.026.376 747.680
boynuzu
Rezene +
anason + 1.837.81 6.322.749 1.944.227 7.902.851 3.808.886 14.186.420 3.250.740 11.589.069 2.462.150 8.749.434
ardıç +
kimyon
Kimyon 3.731.98 10.167.323 7.941.931 20.574.688 6.011.18 15.398.65 3.764.98 11.134.10 6.511.75 17.975.52
Kişniş
76.170
192.797 228.596 566.088
71.394
144.727 166.743 307.265 134.046 221.269
Sarımsak
(taze +
331.440 381.386
60.887
171.186
69.676
189.057
56.322
181.035
43.146
434.884
kuru)
Kırmızı
617.511 2.538.805 855.796 3.520.518 1.223.142 4.457.867 1.272.161 4.018.914 1.132.789 3.502.190
biber
Karanfil
173.709 381.639 116.858 172.689 371.783 571.265 305.519 593.680
76.860
121.595
(kuru)
Tarçın 1.035.885 864.391 1.232.895 1.007.308 1.668.793 1.381.219 999.006 991.830 863.633 903.133
Şerbetçi
11812
181408
0
0
295
5193
1517
28747
10659
149.197
otu
Haşhaş
0
0
0
0
0
0
600
2.540
0
0
Kara
237700
202930 235.500 203.681 198.500 182.265 417.094 410.921 281.088 275.639
buğday
Vanilya
3.595
164.979
3.290
140.928
3.551
243.141
3.853
318.357
2.144
175.921
Karabiber 3.407.484 5.877.398 4.086.219 6.484.125 3.286.566 5.220.014 3.127.215 5.657.906 3.448.508 6.139.000
Baharat
53.249
177.589
45.501
156.808
45.825
89.840
90.408
176.854 205.718 170.882
karışık
Toplam 19.574.086 34.830.323 22.405.24637.880.795 25.370.504 42.476.014 26.886.604 46.443.758 22.373.152 40.860.503
Ürünler

Çizelge 3. Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler ithalatı
Table 3. Imports of medicinal and aromatic plants of Turkey
Ürünler
Products
Zencefil
Safran
Zerdeçal
Köri
Çemen
Kekik

2012
M iktar
Değer ($)
(kg)
Value
Quantity
1.151.31 950.650
80
51.678
378.70
479.934
184.15
138.619
915.76
571.222
1.687.97 3.341.972

2013
M iktar
Değer ($)
(kg)
Value
Quantity
1.162.047 1.017.816
64
13.184
389.579 666.670
211.074 167.477
315.575 172.668
1.695.371 4.303.706

2014
M iktar
Değer ($)
(kg)
Value
Quantity
1.743.748 1.765.524
124
35.677
498.616 422.503
299.552 246.099
97.856
54.609
1.360.191 3.654.247

2015
M iktar
Değer ($)
(kg)
Value
Quantity
1.950.618 1.801.487
49
26.996
506.542 607.976
227.588 193.093
21.100
37.135
1.348.315 3.875.277

2016
M iktar
Değer ($)
(kg)
Value
Quantity
1.399.807 1.283.241
61
29.198
445.620 486.229
313.145 279.145
37.133
41.131
1.368.087 4.006.214
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2012
2013
2014
2015
2016
M iktar
M iktar
M iktar
M iktar
M iktar
Değer ($)
Değer ($)
Değer ($)
Değer ($)
Değer ($)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
Value
Value
Value
Value
Value
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Defne
716.06 1.274.010 882.412 1.537.690 1.140.492 1.769.828 2.302.200 3.455.169 1.379.956 1.720.954
M ahlep
0
0
0
0
13.000
56.130
0
0
6.400
20.115
Sumak
123.50
13.680
217.923
21.792
451.176
93.338
131.900
60.740
315.822 153.425
Çörek otu 2.218.25 1.731.436 2.287.785 1.909.520 2.932.987 2.766.173 2.898.392 3.017.157 2.498.934 2.645.365
Biberiye
–
–
–
–
–
–
–
–
95.002
146.333
Kına
130.85 2.049.250 1.910.348 1.728.259 1.350.177 1.426.631 1.654.920 1.678.512 990.864 1.180.686
Güvey otu
180
1066
510
4.027
120
1.188
420
4.365
607
6.232
M eyan
197
1.695
57.148
80.364
267.110 198.087
36.483
46.842
280.940 311.987
kökü
Ihlamur
88.400
369.371 110.165 605.947
83.706
413.841 105.013 398.212
26.290
78.019
Adaçayı 843.924 2.337.254 489.377 1.431.003 993.219 2.865.054 838.294 1.927.055 950.478 2.010.636
Nane
150.417 217.324 168.095 224.534
7.870
30.208
8.865
21.560
27.331
53.829
Keçi
349.520 151.683 114.510
49.630 1.802.402 913.562 2.865.211 917.875 619.105 254.643
boynuzu
Rezene +
anason +
1.749.813 3.562.422 774.690 1.965.624 1.344.901 3.971.533 1.040.566 2.594.201 1.131.249 2.622.631
ardıç +
kimyon
Kimyon 307.870 859.283 601.541 1.661.714 736.443 2.031.505 1.791.364 4.438.898 1.233.193 3.229.116
Kişniş
44.080
27.727
93.880
65.409
493.888 388.296 510.791 396.647 965.889 609.842
Sarımsak
(taze + 3.073.304 7.765.493 4.088.727 9.803.669 3.895.585 10.940.432 3.537.361 12.289.066 3.192.634 11.164.425
kuru)
Kırmızı
536.315 1.084.220 1.114.162 2.284.553 282.028 738.612 165.400 474.660 205.995 591.740
biber
Karanfil
173.709 381.639 116.858 172.689 371.783 571.265 305.519 593.680
76.860
121.595
(kuru)
Tarçın 1.035.885 864.391 1.232.895 1.007.308 1.668.793 1.381.219 999.006 991.830 863.633 903.133
Şerbetçi
11812
181408
0
0
295
5193
1517
28747
10659
149.197
otu
Haşhaş
0
0
0
0
0
0
600
2.540
0
0
Kara
237700
202930 235.500 203.681 198.500 182.265 417.094 410.921 281.088 275.639
buğday
Vanilya
3.595
164.979
3.290
140.928
3.551
243.141
3.853
318.357
2.144
175.921
Kara biber 3.407.484 5.877.398 4.086.219 6.484.125 3.286.566 5.220.014 3.127.215 5.657.906 3.448.508 6.139.000
Baharat
53.249
177.589
45.501
156.808
45.825
89.840
90.408
176.854 205.718 170.882
karışık
Toplam 19.574.086 34.830.323 22.405.246 37.880.79525.370.504 42.476.014 26.886.604 46.443.758 22.373.152 40.860.503
Ürünler
Products

Çizelge 4. Tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyadaki ithalat–ihracat verileri
Table 4. Imports–exports of medical aromatic plants in the World
İthalatçı ülke
Importer country
ABD
Endonezya
Almanya
Japonya
Fransa
İngiltere
Hollanda
Singapur
Brezilya
M alezya
Türkiye (39. Sıra)
Toplam
Diğer
Dünya Toplam
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İthalat / Import
M iktar (ton)
Değer (1.000 $)
Quantity
Value
374.343
1.472.995
507.585
726.987
119.055
661.797
186.137
624.734
64.074
567.480
110.090
530.787
137.569
419.520
64.708
405.182
181.279
366.079
219.165
337.795
13.106
43.341
1.977.111
6.156.697
2.349.431
5.610.443
4.326.542
11.767.140

İthalatçı ülke
Exporter country
Çin
Hindistan
ABD
İspanya
Almanya
Fransa
Hollanda
Arjantin
İran
Brezilya
Türkiye (18. Sıra)
Toplam
Diğer
Dünya Toplam

İhracat / Export
M iktar (ton)
Değer (1.000 $)
Quantity
Value
1.910.282
3.242.388
624.954
1.663.940
98.039
655.322
119.644
515.587
50.880
507.235
32.819
447.636
103.762
397.132
103.166
390.488
28.796
339.040
71.696
295.080
59.978
177.888
3.204.016
8.631.736
825.727
3.304.916
4.029.743
11.936.652
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SONUÇ
Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok değişik
alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine paralel
olarak bu bitkilerin dünya pazar hacmi her geçen
gün artmaktadır. Üç önemli floristik bölgenin
kesiştiği, farklı iklimlere ve geniş yüz ölçüme
sahip olan ülkemiz, tıbbi ve aromatik bitkilerin
üretilmesinde önemli bir ticari potansiyele
sahiptir. Bu kadar zengin bir kaynağa sahip
ülkemizde halen doğadan toplanan ve üretimi
yapılan bitkilerin sayısı çok azdır. Ülkemizde
tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin arttırılması
ve ilgili sanayi kolunun gelişmesi bazı önlemlerin
alınması ile sağlanabilir. Bu bağlamda, tıbbi ve
aromatik bitkilerde gerek doğrudan kullanım ve
gerekse sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri
taşıyan çeşitler geliştirilerek tescil edilmelidir.
Bitkisel üretim deseninde, alternatif ürünler
kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilere yer
verilmesi bu bitkilerin tarımının gelişmesine
yardımcı olacaktır.
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ÖZET
Beton malzemesinin hammaddesi olan agrega ihtiyacı, dünyada hızla gelişen yapı sektörü ile beraber
artmaktadır. Artan talebe karşın madencilik faaliyetleri artmakta ve bu faaliyetler sonucu açığa çıkan başta toz
emisyonu olmak üzere birçok çevresel soruna neden olmaktadır. Dünyada tarım ve madencilik faaliyetleri çoğu
yerde iç içe yürütülmektedir. Bu nedenle, taş ocaklarında yapılan üretim, boyut küçültme, nakliye, depolama gibi
işlemlerde ortaya çıkacak olumsuzluklar tarım arazilerini direk etkileyecektir. Madencilikte agreganın
çıkarılmasında ve kırma eleme devreleri ince parçacık madde kaynağı olup, burada oluşan çok ince malzeme taş
ocağı çevresine rüzgâr etkisi ile iletilmekte ve çevresel etkilere neden olabilmektedir. Madencilik faaliyetleri
sonucu ortaya çıkan toz adı verilen çok küçük partiküller rüzgârın etkisi ve sonrasında yer çekiminin yardımı ile
bitkilerin üzerine kuru olarak çökebilmektedir. Bu çökelen tozlar bitkilerin yapraklarında fotosentezin başlangıç
noktası olan stomaları ve güneş ışığını kapatarak bitkinin gelişimini engelleyebilirler. Toz partikül boyutu
küçüldükçe bu etki daha şiddetli olarak gerçekleşmektedir. Bu yönüyle taş ocaklarında oluşacak tozların tarım
arazilerini olumsuz etkileyebileceği ve verim düşüklüğüne sebep olurlar. Bu çalışmada, kalker malzemesinden
agrega üretimi yapan örnek bir taş ocağı ve kırma eleme tesisinde oluşabilecek toz emisyonları incelenmiştir.
Üretim aşamalarında ortaya çıkması muhtemel toz miktarları her bir aşama için ayrı ayrı belirlenmiştir. Toz
emisyon hesapları yapılarak çevresel etkiler standartlara uygun olup olmadığı araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevresel etki standartları, taş ocakları, tarım alanları, toz emisyonu
A CASE STUDY ON
AGRICULTURAL LAND

THE

EFFECTS

OF

STONE

QUARRIES

ON

ENVIRONMENT

AND

ABSTRACT
The aggregate requirement, which is the raw material of concrete materials, is increasing along with the rapidly
developing building sector in the world. Despite increased demand, mining activities are increasing and these
activities cause many environmental problems, including dust emissions which are finally released. In most parts
of the world, agriculture and mining activities are carried out in –house. For this reason, the problems that will
arise in the quarries such as production, size reduction, transportation and storage will affect the agric ultural land
directly. In mining, the removal of the agglomerate and the crushing rejection circuits are the sources of fine
particulate matter, and the very fine material formed here is transmitted by the wind effect around the stone
quarry and can cause environmental effects. The very small particles called dust, which are the result of mining
activities, can dry out on the plants with the help of wind and the gravity afterwards. These precipitated dusts can
inhibit the growth of the plant by closing the sun's rays and stomata, the starting point of photosynthesis in the
leaves of plants. This effect is more severe as the powder particle size decreases. In this way, the dusts that will
form in stone quarries may adversely affect the agricultural land and cause the yield to be low. In this study, the
dust emissions which can occur in a stone quarry and crushing screening plant producing aggregate from
limestone material were investigated. The possible amounts of dust that may occur in the production stages a re
determined for each stage separately. Dust emission calculations have been carried out to investigate whether the
environmental effects comply with the standards.
Keywords: Environmental impact standards, quarry, agricultural land, dust emission
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GİRİŞ
Dünyada ve ülkemizde hızlı bir şekilde
gelişen inşaat sektörü, taş ocaklarına olan ihtiyacı
da artırmaktadır. Oluşan ihtiyacı karşılamak için
birçok taş ocağı açılmakta ve bunların büyük bir
çoğunluğu tarım arazilerine yakın yerlerde
kurulmaktadır. Tarım arazilerinin içinde ya da
yakınında kurulan taş ocaklarının tarım arazileri
ile uyumlu bir şekilde üretim yapması
gerekmektedir.
Verimli ve hızlı bir üretim için taş ocaklarında
patlatma yapılarak üretim yapmak kaçınılmazdır.
Patlatmanın kaçınılmaz olduğu madencilik gibi
çeşitli sektörlerde yer sarsıntısı, kaya fırlamaları,
zehirli gazlar ile dumanlar, toz ve hava şokundan
kaynaklanan
çevre
problemleriyle
sıkça
karşılaşılmaktadır. Bu problemlerin giderilmesi
için birçok araştırma yapılmıştır.
Birçok araştırmacı patlatma kaynaklı çevresel
sorunları farklı amaçlarla ele almıştır. Yapılan
çalışmaların temelde amacı, patlatmanın çevresel
etkilerini düşürmek ve patlatmada istenilen
sonucu almaktır (Aksoy ve ark., 2016; Aldas ve
Bilgin, 2004; Aldas, 2005; Özer ve ark., 2009).
Yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu,
patlatma yapılan yerin çevresinde bulunan yapılar
üzerindeki etkilerini kontrol ve tahmin etmektir
(Dowding, 1996; Ambraeys ve ark., 1968;
Siskind ve ark., 1980; Ghosh, 1983). Özellikle
yerleşim yerlerine yakın olan işletmelerde çevre
halkından pek çok şikâyet gelmektedir.
Şikâyetlerin başlıca kaynakları 4 sınıfta toplana
bilir (Barutsan, 2001):
1-Haklı şikâyetler: Taş ocaklarında yapılan
atımlar sonucunda çevreye ve çevredeki yapılara
zarar verecek boyutta titreşim ve gürültü
oluşabilmektedir. Bu şekilde oluşan şikâyetlerdir.
2-Psikolojik şikâyetler: Yakın yerde patlama
yapıldığının bilen kişinin patlama ne kadar
zararsız olursa olsun psikolojik olarak olaydan
etkilendiğini
düşünmesinden
kaynaklı
sorunlardır.
3-Bilgisizlikten kaynaklanan şikâyetler:
Patlatmadan kaynaklanan ses ve hava şoku sınır
değerlerin altında da olsa olayın etkisini
bilmeyen insanlar düzenli olarak yapılan
atımlardan etkilenebilmektedirler.
4-Kötü niyetli şikâyetler: Bazı şikâyetleri ise
insanlar belirli bir menfaat sağlamak için
yapmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı taş ocaklarında yapılan
faaliyetlerin çevrede yaşayan insanlara ve
girişimciyi
mağdur
etmemesi
için
bir

mühendislik çalışması ile taş ocaklarında
yapılacak
çalışmaların
çevresel
etkilerin
azaltılması gerekmektedir. Dünya genelinde
yapılan
değerlendirmelerde
birinci
grup
şikâyetlerin azınlıkta kaldığı ve diğer gruptaki
şikâyetlerin çoğunlukta olduğu anlaşılmıştır
(Barutsan, 2001).
Bu amaçla, bir kalker ocağında üretim
faaliyetleri sırasında oluşacak toz miktarını ve
çevresindeki tarım arazilerine olası etkisi
incelenecektir.
Maden Ocaklarının Çevreye Etkileri
Hızlı gelişen inşaat sektörü ve diğer agrega
kullanım alanları ile birlikte taş ocakları, merkez
yerleşim yerlerine yaklaşmış ve çevresel
sorunları artmıştır. Taşocakları, çalışmaları
sırasında çevrelerindeki yerleşim alanlarında toz,
gürültü ve yer sarsıntısı (vibrasyon) gibi olumsuz
etkiler yaratmakta, ayrıca gelişi güzel açılan
ocaklar, şehir görüntüsüne oldukça ters düşen
görsel
olumsuzlukları
da
beraberlerinde
getirmektedirler. Taşocaklarının çevresel etkileri
3 ana başlıkta toplanabilir. Bunlar;
1-Sarsıntı (vibrasyon), gürültü, taş fırlaması:
taş ocağında üretim sırasında yapılan patlatma
sonucu oluşurlar.
2-Toz: Patlatma, sökme, yükleme, nakliye
(gidiş–dönüş toplam mesafesi), boşaltma, kırma
eleme işlemleri sonucu oluşurlar.
3-Görsel kirlilik : Maden posasının döküldüğü
saha, cevherin üzerinde bulunan bitki örtüsünün
kaldırılması ve maden çalışmaları sırasında
oluşan boşluk ve yüksek şevlerin oluşturduğu
kirliliktir.
MATERYAL VE METOT
Yapılan çalışmada tarım arazileri ile iç içe
bulunan kalker ocağında yapılan hazırlık, üretim
ve depolama faaliyetleri sonucu oluşacak başta
toz miktarları olmak üzere tarım arazileri üzerine
olumsuz etkileri incelenmiştir.
Maden Ocaklarının Tarımsal Alanlara Etkisi
Madencilik işlemleri kontrolsüz ve bilinçsizce
yapıldığı takdirde tarım arazileri üzerinde birçok
olumsuz etki bırakmaktadır (GUO ve ark., 2011;
Jiang ve ark., 2015). Bu olumsuzlukların başında
yeraltı madenciliği sonucu yer üstünde oluşan
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büyük çaplı göçükler (tasman) ve açık ocak
faaliyetleri oluşan atık ve toz sorunu gelmektedir.
Tasman oluşumu
Yeraltı madencilik işlemlerinde değerli maden
alındıktan
sonra
oluşan
boşlukların
doldurulmaması veya yanlış doldurulması sonucu
göçükler meydana gelir. Oluşan boşlukların
yeryüzünde çökmeye neden olması durumuna
tasman denir. Tasman çapları birkaç m den
birkaç km ye kadar çıkabilmektedir.
Madencilik faaliyetleri ile tarım arazilerinin
büyük ölçüde iç içe olması nedeni ile çoğunlukla
tarım arazileri kullanılmaz hale getirmektedirler
(Şekil 1).
Toz ve atık kaynaklı tarımsal sorunlar
Açık ocak madencilik faaliyetleri sonucu atık
malzeme ve toz oluşmaktadır. Oluşan bu atıklar
kontrol altında tutulmaz ise tarım arazilerine
büyük zararlar vermektedir (Guo ve ark., 2011;
Jiang ve ark., 2015).
Açık ocaklarda değerli cevherin üzerinde olan
örtü tabakasının kaldırılması ve depolanması
ayrıca ulaşım yolları için tarım arazilerinin
bilinçsizce kullanılması tarıma zarar veren
etmenlerdendir (Şekil 2).
Maden ocaklarında maden çıkarma işleminde,
dekupaj kaldırılırken, üretimde, kırma eleme
devresin de kısacası madencilik işlemlerinin her
aşamasında toz oluşumu kaçınılmazdır. Taş ocağı
işletmelerinin birçoğu tarım arazileri ile iç içe
olduğu için kontrolsüz ve düzensiz yapılan
madencilik işlemlerinden çıkan tozun tarım
ürünlerini etkilemesi kaçınılmazdır (Şekil 3).
Çeşitli miktarlarda oluşan tozlar bitkilerin
özellikle toprak yüzeyinde kalan (dal, yaprak,
çiçek, gövde vb.) kısımlarını etkilemektedir.
Yağmur ve rüzgârın etkisi ile uzak mesafelere
taşınan toz zerrecikleri yağmur veya kurak
havanın etkisi ile bitkilerin üzerinde birikirler.
Bitkilerin
gelişmesinin
temelini
oluşturan
fotosentezi engelleyici seviyede çökelme olabilir.
Toz zerrecikleri rüzgârın etkisi ile gelişimini
tamamlamamış, yeni ekilmiş tomurcuk, fidan gibi
koruyucu epidermis katmanına sahip bitkilerin
koruyucu
katmanını
bozarak
gelişimini
durdurabilirler (Bağcı ve Şengün, 2012).
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Taş ocaklarında oluşan ve çeşitli etkiler ile
taşınan tozlar yağmur ya da yerçekiminin etkisi
ile çökelirler bitkilerin asimilasyon organı olan
yapraklarını kaplayan toz tabakası yüzünden ışık
alamayan bitki fotosentez yapamaz, ayrıca kalker
ocaklarının çevresinde bol miktarda bulunan
kireç tozu (CaO) kuru havada yaprak yüzeyine
yapışarak, stomalardan terleme sonucu çıkan
H₂O ile tepkimeye girerek Ca(OH)₂ ve ısı açığa
çıkarır. Açığa çıkan ısı yaprakların kavrulmasına
neden olur (Kupe ve Köse, 2013). Bunların
yanında bitkilerde hayati önem taşıyan terleme
olayı toz nedeni olumsuz etkilenir. Yaprak
üzerinde
biriken
toz zerrecikleri, sıcak
zamanlarda stomaların kapanmasını engelleyerek
terlemenin devam etmesine ve bitkinin su
kaybetmesine neden olur ve bitki zarar görür
(Yücedağ ve Kaya, 2016).
Bu olumsuz etkiler bitkilerin gelişiminin
durmasına, verimin düşmesine ve hatta bitkinin
ölmesine neden olabilirler (Singh ve Rao, 1980;
Katırcıoğlu ve İren, 1986; Hirano ve ark., 1995;
Elkoca, 2003).

Şekil 1. Çalışma alanında bulunan buğday
tarlasında oluşmuş bir tasman
Figure 1. A subsidence in wheat field in the study
area
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Şekil 2. Çalışma alanında maden atıklarının tarım arazisine bırakılmasına dair görüntü
Figure 2. The image of leaving the mine waste to agricultural land in the study area

Şekil 3. Çalışma sahasında bulunan taş ocağı tozundan etkilenme ihtimali olan tarım ürünleri
Figure 3. Agricultural products that are likely to be affected by stone–stone dust
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Tarımsal alanların kirletilmesinde kontrolsüz
çalışan
taş
ocaklarının
büyük
etkisi
bulunmaktadır. Örnek taş ocağında açığa çıka toz
emisyonları
aşağıda
başlıklar
halinde
incelenmiştir.
Örnek Taş
Hesaplanması

Ocağı

Toz

Emisyonunun

Karadeniz bölgesinde incelenen taş ocağında,
yılda 500.000 ton mekanize kazı yöntemi ile
üretim yapılmaktadır. Üretim sırasında yılda 9
ay, ayda 26 gün ve günde 8 saat çalışmakta ve
buna göre, sahada ayda 50.000 ton, günde
1923,08 ton ve saatte 240 ton üretim yapıldığı
bilinmektedir. İşletme aşamasında söz konusu
kalker ocağı ve kırma–eleme tesisinden
kaynaklanacak kirletici emisyonlar bu çalışma
kapsamında değerlendirilmiştir.
Taş ocağında yapılacak olan toz emisyon
oluşumu,
sıyırma
işlemleri,
malzemenin
sökülmesi, malzemenin yüklenmesi, malzemenin
depolanması, boşaltılması, kırılması, elenmesi ve
taşınması sırasında oluşacaktır. Bu faktörler ayrı
ayrı ele alınıp kirlilik miktarları aşağıda
hesaplanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
20 Aralık 2014 tarih ve 29211 sayılı “sanayi
kaynaklı
hava
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliğinde” verilen katsayılar kullanılmıştır.
Hesaplamalarda kullanılan emisyon faktörleri
Çizelge 1’de verilmiştir.
Dekupaj işlemlerinde oluşacak toz miktarı
Kalker yataklanmasının bulunduğu alan
200000 m² (20 hektar)’dir. Bu alanda cevher
yüzeye yakın olup sıyrılması gereken örtü
tabakasının kalınlığı ortalama 0,55 m’dir.
200000 m² / 10 yıl = 20000 m²/yıl × 0,55 m =
11000 m³/yıl
Faaliyet ömrü 10 yıl olarak belirlenmiştir.
Sıyırma işlemi, üretime paralel olarak yapılacak
ve yılda yaklaşık 11 günde, 1 vardiya çalışarak
tamamlanacaktır. Günlük sıyrılacak malzeme
miktarı 360 tondur. 55 cm’lik yüzey toprağının
alınması sırasında oluşacak toz emisyonu
aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Ocaktaki saatlik
yapılacak örtü kazı miktarı(m³/h)
Mös = K / (G × Vs × h) formülüne göre
hesaplanır (Köse, 1996).
Mös = Saatlik yapılacak örtü kazı
miktarı(m³/h),
K = Örtü Kazı kapasitesi (1100 m³),
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Vs = Vardiya sayısı (1), h = Vardiyadaki
çalışma süresi (8 saat),
G = Çalışılacak gün sayısı (11 gün),
Mös = 28.4 m³ / h’dır.
28.4 m³ / h × 2,1 ton/m³ = 59,64 ton saatlik
hafriyat yaklaşık 60 ton’dur.
Çizelge 1. Üretim sırasındaki toz emisyon
faktörleri
Table 1. Dust emission factors in production line
Kaynaklar
Resources
Patlatmadan kaynaklanan toz
Blasting–derived dust
Kazı esnasında kalkan toz
miktarı
Excavation
Yükleme
Loading
Ürün dökme
Dumping
Yollarda kalkan tozlar
Transportation
Depolama
Storage
Birincil kırıcı
Primary crusher
İkincil kırıcı
Secondary crusher

Emisyon faktörleri
(kg/ton)
Emission coefficients
Kontrolsüz Kontrollü
Uncontrolled Controlled
0,080

–

0,025

0,0125

0,010

0,005

0,010

0,005

0,7

0,35

5,8

2,9

0,243

0,0243

0,582

0,0582

Kazıdan kaynaklanan toz emisyonu: 60 ton/8
h × 0.025 kg/ton = 0.187 kg/h
Yüklemeden kaynaklanan toz emisyonu: 60
ton / 8 h × 0.01 kg/ton = 0.075 kg/h
Ürün dökme toz emisyonu: 60 ton / 8 h × 0.01
kg/ton = 0.075 kg/h
15 tonluk 1 kamyon ile 3 sefer taşımadan
kaynaklanan toz emisyonu (ocaktan bitkisel
toprak döküm alanına en uzun yol mesafesi 0.250
km): 3 sefer / 8 h × 0.7 kg/km–araç × 0.250 km ×
2 = 0.131 kg/h
Bitkisel toprak depolamasından kaynaklı
oluşacak toz emisyonu: Sıyırma işlemi üretime
paralel olarak devam edecektir. Çıkarılan
malzeme depolanacak ve üretime paralel olarak
oluşan
boşlukların
doldurulmasında
ve
ağaçlandırma işlemlerinde kullanılmak üzere
bekletilecektir.
Bitkisel Toprak Depo Alanı 0,16 hektar olup;
üretim alanı içinde seçilmiştir.
5,8 kg toz/ha.gün × 0, 16 ha ÷ 24 h/gün =
0,038 kg/h
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Toplam toz emisyonu: Kalker üzerinde
bulunan örtü toprağının, bitkisel toprağın
sıyrılması işlemi ocak çalışmalarına geçilmeden
yapılacak olup, oluşacak toz emisyonu üretim
çalışmaları sırasında oluşacak toz emisyonundan
ayrı tutulmuştur.
Buna göre; örtü toprağının sıyrılması,
yüklenmesi,
taşınması,
depolanması
ve
boşaltılması sırasında oluşacak toplam emisyon
miktarı; 0.187 kg/h +0.075 kg/h + 0.075 kg/h +
0.131 kg/h + 0,038 kg/h = 0,506 kg/h’dır.
Dekupaj kaldırma işlemleri sonrasında
oluşacak toz miktarları Şekil 4’de verilmiştir.
Kalkerin çıkarılması, tesise sevki sırasında
oluşacak toz emisyonu: Patlatmayla gevşetilerek,
ana kütleden ayrılan kalkerin, kamyonlara
yüklenmesi, taşınması, kırma–eleme tesisine
boşaltılması, kırılması, elenmesi ve taşınması
sırasında oluşacak emisyon hesaplamaları
gelmektedir.
Ocaktan
çıkarılan
malzeme
kamyonlara yüklenip kırma–eleme tesisine sevk
edilecektir. Kamyonlarla ocaktan tesise kadar,
ortalama 500 metre yol gidilecektir. Dolayısı ile
ocaktan kırma–eleme tesisine kadar gidiş–dönüş
olmak üzere 1000 m mesafede nakliyeden dolayı
toz emisyonu oluşacaktır. Buna göre;
Patlatma ile elde edilen malzemenin
sökülmesi sırasında oluşacak toz emisyonu;
Malzemenin sökülmesi toz emisyon = 240
ton/h × 0,025 kg/ton = 6 kg/h
Yüklemedeki toz emisyonu = 240 ton/h × 0,01
kg/ton = 2,4 kg/h
Malzemenin taşınması kırma–eleme tesisine
taşınması: 20 tonluk kamyon ile taşımadan
kaynaklanan toz emisyonu (ocaktan konkasör
tesisine yol mesafesi 1000 m)
Toplam sefer sayısı = 240 ton/saat / 20
ton/araç = 12 araç/saat olacaktır.
Ocakta yaklaşık 240 ton/saat üretim ve saatte
yaklaşık olarak 12 kez nakliye seferi yapılacaktır.
12 sefer × 0.7 kg/km–araç × 1000 km = 8,4
kg/h
Toplam toz emisyonu: 16,8 kg/saat
Kalkerin çıkarılması, tesise sevki sırasında
oluşacak toz emisyon miktarları Şekil 5’de
verilmiştir.
Patlatma sonucu toz emisyonu: Bir
patlatmada koparılacak üretim miktarı yaklaşık
8385 ton ve 43 delik açılacaktır. Patlatma
sırasında gecikme kapsülü kullanılacak olup bir
gecikme aralığı 30 sn sürecek ve her bir delik
sıralı olarak patlatılacaktır. Oluşacak tozuma
anlık
olup
10–15
sn
içinde
etkisini
kaybetmektedir. Dolayısıyla, ikinci gecikme

aralığında geçen sürede, ilk gecikme aralığında
gerçekleşen
patlamanın
tozuması
sönümlenecektir. Bu nedenle bir delikten çıkacak
malzeme miktarı (195 ton) dikkate alınarak
hesaplamalar yapılmıştır.
Malzeme miktarı = 195 ton / delik (bir atımda
koparılacak malzeme miktarı)
Patlatma emisyon faktörü = 0,08 kg/ton
Patlatmadaki toplam emisyon = 195 × 0,08 =
15,6 kg/patlatma

Şekil

4. Dekupaj işleminde oluşacak toz
miktarları
Figure 4. The Amount of dust to be formed in
stripping operations

Şekil 5. Kalkerin çıkarılması, tesise sevki
sırasında oluşacak toz emisyon miktarları
Figure 5. Dust caused during the excavation and
its delivery to the facility
Kırma–Eleme tesisinin çalışması sırasında
oluşacak emisyon: Ruhsat sahasının 10 hektarlık
bölümünde hammadde elde etmek amacıyla
kalker ocağı açılacak ve çıkarılan malzeme,
ruhsat sahası içindeki Kırma–Eleme Tesisine
nakledilerek, işlemden geçirilecektir.
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Ocakta üretilecek kalkerin tamamı kırma–
eleme tesisinde günlük olarak işlenecektir.
Alanda 200.000 ton/yıl malzeme çıkarılması ve
bunun tamamının kalkerin kırma–eleme tesisinde
işleme tabii tutulması planlanmaktadır. Sevkiyat
için kırma–eleme tesisinden asfalt yola kadar
yaklaşık 80 m uzunluğundaki stabilize yol
kullanılacaktır. Tesisten asfalt yola olan mesafe
gidiş–dönüş olmak üzere 2 × 80 m = 160 m’dir.
Toplam sefer sayısı = 240 ton/saat / 20 ton/araç =
12 araç/saat olacaktır.
Tesiste yaklaşık 240 ton/saat üretim
gerçekleştirilecektir ve saatte yaklaşık olarak 12
kez nakliye seferi yapılacaktır.
Malzemenin Sökülmesi: Üretim miktarı: 195
ton/saat
Malzemenin
ocaktan
sökülmesi
sırasındaki emisyon faktörü 0.025 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
195 ton/saat × 0,025 kg/ton = 4,875 kg/saat
Malzemenin
Yüklenmesi:
Malzemenin
kamyonlara yüklenmesi emisyon faktörü 0.01
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon
debisi; 195 ton/saat × 0.01 kg/ton =1,95 kg/saat
Malzemenin
Taşınması
(kırma–eleme
tesisine): Bir kamyonun 20 ton–sefer malzeme
taşıması durumunda saatlik kamyon sayısı; 195
ton/saat / 20 ton–sefer = 9,75 sefer/saat, 0,7 × 0,1
× 9,75 sefer/saat = 0,6825×2=1,365 kg/saat
Malzemenin
Boşaltılması:
Malzemenin
boşaltılması sırasındaki emisyon faktörü 0.01
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon
debisi; 195 ton/saat × 0.01 kg/ton = 1,95 kg/saat,
Malzemenin kırılması: Kırma işlemi kontrollü
gerçekleştireceği için malzemenin kırılması
sırasındaki emisyon faktörü 0,0585 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi; 195 ton/saat
× 0,0585 kg/ton = 11.41 kg/saat
Malzemenin Elenmesi: Malzemenin eleme
işleminden geçirilmesi sırasındaki emisyon
faktörü 0.01 kg/ton olarak alındığında oluşacak
emisyon debisi; 195 ton/saat × 0.01 kg/ton = 1,95
kg/saat
Malzemenin Açıkta Depolanması: Çıkarılan
kalker çalışma alanı içerisinde uygun bir alanda
geçici olarak depolanacaktır. 5,8 kg toz/ha.gün ×
0,1 ha ÷ 24 sa/gün = 0,024 kg/saat
Malzemenin Taşınması (sevkiyat): Bir
kamyonun 20 ton–sefer malzeme taşıması
durumunda saatlik kamyon sayısı; 195 ton/saat /
20 ton – sefer = 9,75 sefer/saat, 0,7 × 0,1 =
0,6825 × 2 = 1,365 kg/saat
Buna göre; çıkarılan malzemenin, sökülmesi,
yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve açıkta
depolanması sırasında oluşacak toplam emisyon
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miktarı; 4,875 kg/saat + 1,95 kg/saat + 1,365
kg/saat + 1,95 kg/saat + 11,41 kg/saat + 1,95
kg/saat + 0,024 kg/saat + 1,365 kg/saat = 24,90
kg/saat olarak bulunmuştur.
Kırma–eleme tesisinin çalışması sırasında
oluşacak emisyon miktarı Şekil 6’da verilmiştir.
Kalker ocağında yapılan üretim faaliyetleri
sonucu ortaya çıkan toplam toz miktarları
incelendiğinde kırma eleme devresinin %43
oranla en fazla toz ürettiği, ikinci sırada ise
yükleme taşıma işlemlerinde iş makinelerinin
oluşturduğu tozlar gelmektedir (Şekil 7).

Şekil

6. Kırma–eleme tesisinin çalışması
sırasında oluşacak emisyon miktarı
Figure 6. Emission to occur during the operation
of crushing–screening plant

Şekil 7. Kalker ocağında oluşan toplam toz
miktarları
Figure 7. Total amount of dust formed in
limestone
SONUÇLAR
Gelişen teknoloji ve inşaat sektörü ile birlikte,
tarım arazileri ile iç içe kalan maden sektöründe
tarım arazilerine zarar verilmeden üretim
yapılması zorunludur. Bu çalışmada örnek bir
kalker ocağının tarım arazileri üzerine etkileri ve
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bu etkileri önlemenin yolları araştırılmıştır.
Çalışma sonucunda,
Örtü toprağının sıyrılması, yüklenmesi,
taşınması, depolanması ve boşaltılması sırasında
oluşacak toplam emisyon miktarı; 0,506 kg/h’dır.
Kalkerin çıkarılması, tesise sevki sırasında
oluşacak toz emisyonu 16,8 kg/saat’tir.
Çıkarılan
malzemenin,
sökülmesi,
yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve açıkta
depolanması sırasında oluşacak toplam emisyon
miktarı; 23,90 kg/saat olarak bulunmuştur.
Patlatmadaki toplam emisyon = 195 × 0,08 =
15,6 kg/patlatmadır.
Yapılan çalışma sonucun da hesaplamada
kullanılan katsayılar Çizelge 1’de yer alan
kontrolsüz üretim katsayıları ile yapılmıştır.
Çalışmanın yapıldığı taş ocağında sulama, kapalı
taşıma sistemlerinin kullanılması, malzemenin
nemli tutulması, savrulma yapılmadan yükleme
boşaltılması vb. önlemler ve tedbirler alınarak
kontrollü üretim katsayıları ile tekrar yapılarak
toplam toz emisyon değerlerinin 30.03.2010 tarih
ve 27537 sayılı resmi gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğin deki 1 kg/saat
sınırının altında olup olmadığı eğer altında
değilse
ölçüm noktaları kurularak aynı
yönetmelikte belirtilen şekilde. Hava Kirlenmesi
Katkı Değeri (HKKD) mümkünse saatlik, aksi
taktirde, günlük, aylık ve yıllık olarak
hesaplanmalıdır.
Üretim
sonrası,
çıkarılan
malzemenin
kamyonlarla nakliyesi nedeni ile yollardan ve
çalışmalardan
kaynaklanacak
tozlanmayı
önlemek için ocak sahası içerisinde ve nakliye
yolunda sulama işlemi yapılmalıdır. Nakliye
esnasında gönderilen malzemenin üstü ve kurak
ve rüzgârlı havada stok malzemenin üzeri naylon
branda ile kapatılmalıdır.
Patlatma anında oluşacak toz emisyonunun
yayılım modellemesi yapılarak patlatma anında
oluşacak tozumadan etkilenecek alanın tespiti
saptanmalıdır.
Modelleme
çalışmaları
ile
faaliyetten kaynaklanan kirleticiler olan toz
emisyonlarının çalışma alanı içerisinde, mevcut
meteorolojik koşullar altında ne şekilde
yayılacağı, bu yayılma sonucunda söz konusu

kirleticilerin neden olacağı muhtemel yer seviyesi
çökelmeleri belirlenmelidir.
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ÖZET
Dünyada ve Türkiye’de organik sebze yetiştiriciliğinde ekim nöbetinin önemi son yıllarda anlaşılmaya
başlanmıştır. Organik tarımın yaygınlaşmasının birçok nedeni olmakla birlikte en önemli etkenlerden biri
monokültürün tarım yapılan topraklarda ve çevrede yol açtığı olumsuzluklardır. Sürekli aynı alanda aynı türde
bitkilerin yetiştiriciliği anlamına da gelen monokültür ile tarım topraklarının yapısı bozulmuş, verimliliği ve
organik maddesi azalmıştır. Hastalık ve zararlı popülasyonları büyümüş, mücadele etmek güçleşmiştir. Üretimde
bu sorunlar ile mücadelenin başında tarım işletmelerinin iklim koşullarına uygun bitkiler ile planlanan münavebe
sistemleri oluşturmak önem arz etmektedir. Bu çalışmada sebze yetiştiriciliğinde münavebe planı oluştururken
dikkat edilecek konular incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Münavebe, monokültür, sebze
THE IMPORTANCE OF CROP ROTATION IN ORGANIC VEGETAB LE PRODUCTION
ABSTRACT
The importance of crop rotation has gaining more significance both in the world and in Turkey mainly in the last
two decades. Although there are many reasons of organic agriculture becoming more popular, the main one is
the problems occurring in the soil and environment in fields with many years of monoculture. It is clear that
monoculture with growing the very same crop in the same field year after year resulted in agricultural soils with
decreased productivity due to less organic matter and disruption in the soil structure. It also led to spreading of
several diseases and pests which made protection of agricultural crops more difficult. Therefore, planning a
suitable crop rotation fitting to the climatic conditions of the production area is getting quite important for the
protection of yield in agriculture. This study aims to summarize and discuss important points to consider for
planning suitable and productive crop rotation.
Keywords: Crop rotation, monoculture, vegetable

GİRİŞ
Bitkisel üretimde ekim nöbeti uygulanması,
organik tarımın ana prensiplerinden birisidir.
Doğru ürün seçerek ekim nöbeti uygulayan
bilinçli üreticiler, arazilerinin verimliliğinin uzun
yıllar devam etmesini sağlarken, toprak yapısının
ve mikroflorasının korunmasını da sağlar. Ekim
nöbeti; rotasyon ve münavebe kelimeleri ile eş
anlamlı olup, tarımsal faaliyet gösterilen bölgenin
iklim ve toprak özellikleri dikkate alınarak, farklı
kültür bitkilerinin birbirini, karşılıklı olarak
destekleyebilecek ve tamamlayabilecek şekilde
art arda yetiştirilmesine denir (5). Bir üretim
alanında tek ürün yetiştiriciliği yapıldığında,
toprak verimliliğini olumsuz yönde etkileyen
koşullar oluşmaktadır. Bu koşullar; toprak besin
maddesi dengesinin bozulması, yetiştirilen bitki
türüne ait toprak kökenli hastalık etmenlerinin
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etkinliğinin artması, nematodların daha aktif hale
geçmesi ve popülasyonlarının yıldan yıla
artmasıdır. Ayrıca; topraktaki organik madde
miktarının sürekli olarak azalması, kullanılan
sentetik bitki besin maddesi ve zirai mücadele
ilaçlarının toksik etki yapan kalıntılarının artma
olasılığının yüksek olmasıdır (7, 8, 9). Ekim
nöbetinin üretim alanı ve çevreye olan etkileri
aşağıda açıklanmıştır.
Toprak Bitki Besin Maddesi Yapısının
Dengede Kalmasını Sağlar
Sebzeler yakılıp külleri incelendiğinde farklı
sebze türlerinin makro ve mikro besin maddesi
içeriklerinin farklı olduğu görülmüştür. Örneğin;
demir (F₂O₃) pırasada %7.0, lahanada ise %0.7
oranında bulunmaktadır. Bilindiği üzere bu iki
sebze türü farklı familyalara aittir. Bazı sebze

G. BEŞİRLİ İ. SÖNMEZ / BAHÇE 47 (Özel Sayı 2): 220-224 (2018)

türleri aynı familya ya ait olsalar da topraktan
kaldırdıkları besin maddesi miktarı farklı
olabilmektedir. Örneğin; potasyum (K₂O); lahana
külünde %48.3 iken karnabahar külünde ise
%23.4 düzeyinde bulunmaktadır. Bu iki tür
lahanagiller (Cruciferae) familyasına ait olmakla
beraber topraktan kaldırdıkları K₂O miktarı
lahanada karnabaharın iki katından fazladır. Mg
bezelye külünde %8.0 iken, salataların külünde
bu miktar %2.2’dir. Fosfor (P₂O₅) ise; turpta
%41.1, bezelyede %1.0’dir. Buradan da
anlaşılmaktadır ki aynı sebze türünü aynı üretim
alanında arka arkaya üretilmesi söz konusu
toprak besin maddelerinin tek yönlü eksilmesine
sebep olmaktadır (10, 11, 12). Planlanan ekim
nöbeti programlarında bilinçli sebze türlerinin
seçimi toprak yapısında bulunan makro ve mikro
besin elementleri ve toprak yapısının korunması
için önem arz etmektedir.
Toprak
Organik Madde
Artmasına Olumlu Katkı Yapar

Miktarının

Ekim nöbeti programlarında üretim için
seçilen bitkiden önce yetiştirilen bitkiye ön bitki,
söz konusu bitkiden sonra yetiştirilecek bitkiye
ise art bitki denir. Ekim nöbetinde bitki seçimi
yaparken, üretilen ön bitkinin toprakta ne kadar
organik madde bırakacağı kendisinden sonra
gelen bitkinin verimliliği için önemlidir. Kök
kalıntıları ile toprağa bırakılan organik madde
miktarı
sebze
türlerine
göre
değişim
göstermektedir.
Örneğin;
lahana
50–80,
karnabahar 30–60, ıspanak 30–40, havuç 50–90,
kırmızı pancar 60–70, maydanoz 10–20, kereviz
100–130, pırasa 50–100, soğan 90–100, bodur
fasulye 50–70, bezelye 20–50, hıyar 20–80,
domates 20–80 ve salatalar ise 10–30 kg/ da
organik madde bırakmaktadır. Ekim nöbeti
programlarında
seçilen
bitkilerin
bıraktığı
organik maddenin miktarının farklı olması kadar
bırakılan organik maddenin parçalanma süresi
bitki artığının yapısına bağlı olarak farklılık
göstermektedir. Örneğin; diğer sebze türlerine
göre
yazlık–kışlık
kabaklar, karpuz ve
baklagillerin bıraktığı organik materyaller kısa
sürede parçalanabilir olduğundan ekim nöbeti
programlarında bu bitkiler joker bitki olarak da
değerlendirilirler (12, 3, 2, 1, 6).

Üretim Alanında Hastalık ve Zararlı
Popülasyonu Yoğunluğunu Azaltır
Aynı familyaya ait sebze türleri, aynı hastalık
ve zararlı etmenlerine karşı hassas olurlar.
Yaygın olarak üretimi yapılan sebze türleri;
soğan, sarımsak ve pırasa soğangiller (Alliaceae),
domates, biber, patlıcan ve patates patlıcangiller
(Solanaceae), hıyar, karpuz, kavun ve kabak
kabakgiller (Cucurbitaceae), lahana, karnabahar,
brokoli, bürüksel lahanası, kırmızı lahana, turp,
şalgam, roka ve tere lahanagiller (Cruciferae)
familyalarına aittir. Bir türe etki yapan hastalık
ve zararlı genel olarak o türün ait olduğu familya
altında yer alan diğer türler için de etkili
olmaktadır. Bu nedenle sebze ekim nöbeti
programları oluşturulurken farklı türlere ait sebze
türlerinin seçimi söz konusu hastalık ve zararlı
popülasyonunun
artmasını
önlemektedir.
Toprakta yaygın olarak bulunan ve sebze
üretiminde büyük sorun olan toprak kökenli
birçok hastalığın etkinliği “zaman esas alınan
ekim nöbeti” programları ile önlenebilmektedir.
Fusarium kökenli hastalık etmenleri; fasulye ve
bezelyeyi de kapsayan birçok sebze türüne
önemli ölçüde zarar veren bir hastalık etmenidir.
Bu hastalık etmeni ile aynı üretim parselinde 2–3
yıllık ekim nöbeti programı uygulayarak başa
çıkılabilmektedir (8).
Lahana kök çürüklük etmeni bir fungus olup,
etkinliği; aynı üretim alanında 4–5 yıl
lahanagillerden bir tür üretilmeyerek ortadan
kaldırılabilmektedir. Örneğin; birinci yıl beyaz
baş lahana üretilmiş ve hastalık bu ürerim
periyodunda etkili olarak önemli ölçüde ürün
zararına neden olmuş ise; ikinci yıl aynı üretim
alanında brokoli, kırmızı baş lahana, brüksel
lahanası yâda karnabahar üretimi yapıldığında
zararın etkisi katlanarak artmaktadır (4).
Verticillium solgunluk etmeni bir fungus olup,
domateste önemli ölçüde zarar yapan toprak
kökenli bir hastalık etmenidir. Domates
tarımından sonra, topraktaki etkinliği uzun yıllar
kalabilmektedir. Bu nedenle hastalığın etkili
olduğu üretim alanlarında domatesin arkasından
tekrar domates, biber, patlıcan ve patates üretimi
yapılmamalıdır. Günümüzde, bakteri ve fungus
kökenli hastalıklara dayanıklı ya da toleranslı
sebze çeşitleri geliştirilmiştir. Ancak, bu
dayanıklılık etmeninin, söz konusu çeşitlere
hangi ıslah metotları ile aktarıldığı organik tarım
prensipleri yönünden önemlilik arz etmektedir
(9).
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Domates, havuç ve patates, kök ur
nematodlarına karşı çok duyarlı olan sebzelerdir.
Tatlı mısır ve diğer tahıl grubu sebzeler ise, bu
zararlı etmenini baskı altına alabilen bitki
gruplarıdır. Kök ur nematodları, genellikle sebze
grubu bitkilerden soğan ve karpuzda zararlanma
yapmaz (12).
BAZI SEBZELERİN BİRBİRLERİNE GÖRE
ÖN VE ART BİTKİ OLABİLME
DURUMLARI
Sebzelerin birbirlerine göre ön ve art bitki
olabilme durumları aşağıda sunulmuştur (12, 6, 4,
9, 10, 7).
Kırmızı pancar: Ön veya art bitki olabilme
özelliğine sahip bir sebzedir. Lahanagiller,
patates, hıyar, patlıcangiller, salata ve taze
bezelyeden sonra art bitki olarak gelebilir. Ön
bitki olarak ele alındığında ise; kendisinden sonra
bezelye, fasulye, soğan, pırasa, salata ve ıspanak
art bitki olarak üretilebilir.
Pazı: Ekim nöbetinde kendisinden önce ve
sonra gelecek bitkiler kırmızı pancarda olduğu
gibidir.
Ispanak : Ekim nöbetlerinde ön ve art bitki
olarak yer verilmesi gereken sebze türlerinden
birisidir. Ön bitkileri; patates, bezelye, bodur
fasulye, havuç, karnabahar, erkenci lahanalar ve
salatalardır. Ispanaktan sonra, art bitki olarak;
bezelye, fasulye, hıyar, domates, patates, lahana
ve soğan gelir. Ispanağın yetiştirme dönemi 6–8
hafta gibi kısa olduğundan ve yarı gölge
ortamlarda yetiştirilmekten hoşlanan bir tür
olduğundan;
ıspanak
birlikte
üretim
programlarında da yer alabilir.
Lahana: Özellikle erkenci lahana çeşitleri ön
ve art bitki olarak ekim nöbeti programlarında
yer alırlar. Lahana grubu sebzeler haricindeki
bütün sebze türleri, lahanalara ön bitki olabilir.
Lahanadan sonra art bitki olarak ise; domates,
fasulye, salata, hıyar, turp, pırasa ve bezelye yer
alır. Lahanalar, mantari hastalıklardan dolayı
uzun süreli ekim nöbetlerinde yer almalıdır.
Üretimi yapılan topraklar, kumlu yapıda ise
lahanalardan sonra gelen sebze türlerinden yeterli
düzeyde verim elde edilemez. Bu durum,
lahanaların aşırı düzeyde su tüketen sebzeler
olmasından kaynaklanır. Arkadan gelen sebze ya
az su tüketen sebze olmalı ya da sebze türleri
haricinde bir bitki türü ekim nöbetine alınmalıdır.
Şalgam: Ön bitkileri bezelye ve bakladır.
Kendisinden sonra gelebilecek art bitkileri ise;
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domates, patates, hıyar ve tatlı mısırdır. Şalgam
topraktan fazla miktarda potasyum klorür
kaldırdığı için endüstri bitkilerinden tütün için iyi
bir ön bitkidir.
Turp: Turpun ön bitkileri; patates, bezelye,
ıspanak, salata, yer fasulyesi, erkenci havuçlar ve
bakladır.
Art
bitkiler
ise
patlıcangiller
familyasına ait olan türlerdir. Turp kendi ardına
ekilmesi sakıncalı olan sebze türlerinden birisidir.
Ancak, yetiştirme periyodu oldukça kısa olan
turp, birlikte üretim programları için ideal bir
türdür.
Bezelye: Baklagiller hariç bütün sebze türleri
için uygun bir ön bitkidir. Arkasından ekim
nöbetine alınabilecek öncelikli sebze türleri ise;
karnabahar, lahana, havuç, salata ve kırmızı
pancardır. Bezelye kendisinden sonra aynı
parsele dört yılda bir getirilmelidir. Yabancı
otlara karşı toleransı olmayan bir tür olan
bezelyenin, çapa bitkilerinden sonra getirilmesi
olumlu sonuç vermektedir. Bezelye, toprağı azot
bakımından
zenginleştirdiğinden
ekim
nöbetlerinde genellikle ön bitki olarak yer
almasında yarar vardır.
Fasulye: Ön bitkileri; patates, domates,
kırmızı pancar, maydanoz, havuç, ıspanak, lahana
ve soğandır. Art bitkileri olarak bütün sebze
türleri gösterilebilmekle beraber en şanslı grup
ise lahanagillerdir. Bezelye de olduğu gibi
fasulye de toprağı azotça zenginleştiren bir tür
olduğundan ekim nöbeti programlarında daima
ön bitki olarak kullanılması, yetiştirilecek
bitkinin azot ihtiyacının doğal olarak sağlanması
ve nitrat kirliliğinin önlenmesi bakımından
önemlidir. Fasulye, uzun yıllar kuşkonmaz
üretimi
yapılarak
bozulan
toprakların
iyileştirilmesi için kullanılabilen bir sebzedir.
Ayrıca, kendisinden sonra yetiştirilebilecek bir
tür olmakla birlikte, zorunlu kalınmadıkça bu
yola başvurulmamalıdır.
Bakla: Bakla da bütün sebze türleri için hem
ön hem de art bitki olabilen bir sebzedir.
Gerekirse kendisinden sonra gelebilen bir türdür.
Ekim
nöbeti
programlarında
problem
çıkartmayan bu tür, ön ya da art bitki olarak her
yerde değerlendirilebilecek “joker” bir bitkidir.
Kendisinden ya da baklagillerden sonra üretimi
zorunlu kalmadıkça yapılmamalıdır. Bakla bir
çapa
bitkisi
olduğundan,
yabancı
ot
mücadelesinin mekanik olarak yapılabilmesine
olanak verir. Baklalar, rüzgâra hassas bitkiler ile
birlikte
üretim
programlarında
da
değerlendirilerek iyi bir rüzgâr kıran görevi
görürler. Ayrıca bezelye ile birlikte üretilmeleri
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halinde, bu bitkilerin sarılabilecekleri bir ortam
oluştururlar.
Hıyar: Hıyarın ön bitkisi, domates, patates,
lahana, şalgam, soğan, ıspanak, turp ve
salatalardır. Art bitkileri ise; salata, ıspanak,
lahana ve soğandır. İki yıl yonca üretiminden
sonra hıyar üretimi yapılması verimi oldukça
etkiler. Uygulamada, hıyar ekim nöbetlerinde
aynı üretim alanında 4–5 yılda bir üretilmelidir.
Kavun: Ön ve art bitkileri hıyarda olduğu
gibidir. Klora karşı oldukça hassastır ve yeni
kireçlenmiş üretim alanlarını pek sevmez.
Karpuz: Ön ve art bitkileri hıyarda olduğu
gibidir.
Kabak: Ön bitkileri; lahana, patates, domates,
baklagiller, ıspanak ve turptur. Art bitkileri ise;
lahana, ıspanak, salata ve soğandır. Ekim nöbeti
ve birlikte üretim programlarında rahatlıkla
kullanılabilecek bir sebze türüdür.
Domates: Domatesin ön bitkisi; hıyar, lahana,
kereviz, şalgam, baklagiller ve bunlar arasında
özellikle bakla, salata ve ıspanaktır. Art bitkileri
ise; ıspanak, havuç, bezelye, fasulye, bakla ve
kerevizdir.
Patlıcan: Ön ve art bitkileri domateste olduğu
gibidir.
Biber: Ön bitkileri; özellikle kabakgiller,
baklagiller, salata, ıspanak ve turptur. Art
bitkileri ise; domatesteki gibidir.
Havuç: Ön bitkiler; lahana, domates, hıyar,
fasulye, bezelye ve bakladır. Art bitkiler; salata,
ıspanak ve lahanagillerdir. Erkenci havuçlardan
sonra, aynı yerde ve aynı yıl içerisinde geççi
havuç çeşitleri üretilebilir. Ancak, yabancı ot
sorunu var ise bu durumdan kaçınılmalıdır. Aksi
halde, havuç üretimi mutlaka çapa bitkilerinden
sonra yapılmalıdır. Yonca üretiminden sonra
havuç üretiminden kaçınılmalıdır. Havuç, kendi
üretiminden sonra toprağı çok iyi bir şekilde
bırakır. Ayrıca hastalıklar bakımından da havuca
nötr bitki olarak bakılır. Bu nedenle her bitkinin
ön bitkisi olabilir. Örneğin; mantari, virüs ve
nematod hastalıklarına karşı havuç iyi bir ara
bitki olarak değerlendirilebilir.
Kereviz: Ön bitkisi; fasulye, bezelye, patates,
erkenci lahana ve salatalardır. Art bitkileri ise;
soğan, pırasa, ıspanak, taze bezelye, şalgam,
patates, domates, hıyar ve lahanadır. Kereviz için
dört yıllık ekim nöbeti programları uygundur.
Maydanoz: Ekim nöbeti programları için
uygun bir bitki değildir. Ekimi yapılan yerde
uzun süre kalır. Kökleri toprağa pek
yayılmadığından, toprakta önemli bir değişiklik
yapmaz.

Soğan: Ön bitkileri; hıyar, domates, kereviz
ve patatestir. Art bitki olarak; kendi familyasına
ait sarımsak ve pırasa gibi türler hariç bütün
sebze türleri gelebilir.
Pırasa: Besin maddesi bol olan topraklarda
yetişir. Ön bitkileri, erkenci sebzelerdir.
Özellikle; lahana, karnabahar ve ıspanak ile iyi
sonuç verir. Art bitkileri ise; soğanda olduğu
gibidir.
Salatalar: Bu grubun ön bitkileri; hıyar,
domates, lahana, kereviz ve patatestir. Art
bitkileri ise; taze fasulye, erkenci lahana, havuç,
turp, ıspanak ve soğandır. Ekim nöbetlerinde
salatalar, hem ön hem de art bitki olarak yer alan
önemli sebzelerdendir. Salatalar, yetiştirme
dönemi kısa olan sebzeler olduklarından, organik
tarımda bir başka üretim programı olan birlikte
üretim programlarında da yer alan sebzelerdir.
Yalnızca,
ekim
nöbetlerinde
art
arda
getirilmelerinden kaçınılması gereken bitkilerdir.
EKİM NÖBETİ PROGRAMI
OLUŞTURURKEN DİKKAT EDİLECEK
NOKTALAR
Organik tarım işletmelerinde ekim nöbeti
programları
oluşturulurken
işletmede
hayvancılığın olup olmaması, Pazar istekleri,
işletmenin bulunduğu ekolojik koşullar ve iklim
şartları
ekim
nöbetine
seçilen
bitkileri
etkilemekte olup sebzeler dışında ürün seçimi
yapılırken aşağıdaki noktalara dikkat etmek
gerekmektedir (7).
1–Azot tüketimi fazla olan kültür bitkileri
(şeker pancarı, patates, pamuk, mısır, kolza) ile
azot depolama özelliklerine sahip olan bitkiler
(baklagiller) art arda yetiştirilmelidir.
2–Derin köklü bitkiler (yonca, şeker pancarı,
üçgül, kolza, pamuk, domates, hıyar, havuç) ile
yüzlek köklü bitkiler (hububat, pırasa, marul,
soğan, sarımsak, salata grubu) art arda
yetiştirilmelidir. Aynı kültür bitkisinde ise; daha
derin köklü ve sağlam yapılı çeşitlerin üretimi
tercih edilmelidir. Ayrıca, üretim tarihi erkene
çekilerek bitkilerin daha derin kök yapmaları
teşvik edilebilir.
3–Su tüketimi fazla olan kültür bitkileri
(yonca, çeltik, mısır, pamuk, şeker pancarı,
lahanagiller, patlıcangiller) ile daha az su tüketen
bitkileri (patates, hububat, soğan, sarımsak,
bezelye) arka arkaya yetiştirilmelidir.
4–Yetiştirme döneminde yavaş gelişen kültür
bitkileri (domates, soğan, sarımsak) ile hızlı
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gelişme özelliğinde olan bitkiler (mısır, soya
fasulyesi, sorgum, ıspanak, marul, fiğ, yemlik
kolza, salata grubu, turp) art arda yetiştirilmelidir.
5–Bitki kalıntısı fazla olan bitkiler (baklagil,
yem bitkileri, tahıllar, kereviz, soğan) ile kalıntısı
az olan bitkiler (patates, şeker pancarı,
karnabahar, lahana, salatalar, ıspanak) art arda
yetiştirilmelidir.
6–İyi planlanmış sağlıklı bir ekim nöbeti ile
toprağın organik madde ihtiyacı karşılanmalıdır.
Bu amaçla baklagil bitkileri gibi karbon/azot
(C/N) oranı düşük olan ürünlere ekim nöbetinde
mutlaka yer verilmelidir.
7–Hastalık ve zararlılara dayanıklı bitki
çeşitleri seçilmelidir.
8–Zararlıların önlenmesinde, ön bitkiden
sonra art bitki olarak seçilen bitkinin ön bitkide
zarar yapan hastalık ve zararlının konukçusu
olmamasına dikkat edilmelidir.
9–Hastalık ve zararlılara konukçu olma
potansiyelleri bakımından ön ve art bitkileri
seçerken programda yer alacak olan yeşil gübre
amaçlı bitkinin bu özellikleri de göz ardı
edilmemelidir. Örneğin; Beşirli ve ark. (6),
Yalova koşullarında yürüttükleri çalışmada fiğ
(Vicia sativa L.) türünün toprak kökenli
Fusarium
spp.’ye
konukçu
olduğunu
belirlemişler ve ekim nöbeti çalışmalarında fiğ
yerine baklayı (Vicia faba L.) idame etmişlerdir.
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ÖZET
Lahana, ülkemiz ve özellikle Karadeniz Bölgesi’nde büyük bir üretim potansiyeline sahip kışlık sebzeler
arasında yer almaktadır. Dünyada uzun yıllardan beri yetiştiriciliği yapılan ve savoy adı verilen kıvırcık yapraklı
lahananın son yıllarda ülkemizde de yetiştiriciliğine başlanmıştır. Bu çalışma; yurt dışından ve Türkiye’nin farklı
bölgelerinden elde edilen ve ileri kendileme kademelerinde olan savoy lahanası genotiplerinin morfolojik
özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen çalışmada
toplam 17 adet savoy lahanası genotipi, 27 adet morfolojik özellik yönünden incelenmiştir. Genotipler arasında
incelenen özellikler bakımından büyük bir varyasyon gözlenmiştir. Genotiplerin bitki boyu 29–65 cm, bitki eni
67–113 cm, dış yaprak eni 28–50 cm, dış yaprak boyu 33–60 cm, baş ağırlığı 950–3600 g, baş çapı 19.1–26.5
cm, baş yüksekliği 13.5–24.3 cm, iç sap uzunluğu 5.1–11.4 cm, iç sapın çapı 2.9–5.0 cm ve olgunlaşma süresi
90–129 gün arasında değişiklik göstermiştir. Genel olarak genotiplerin dış yaprak rengi koyu yeşil, dış yaprakta
mumluluk ve kabarıklılık kuvvetli, yaprak şekli dairesel, baş şekli eliptik, üst yaprak rengi yeşil, başın üst kısmı
dış yapraklar tarafından örtülü veya yarı örtülü, baş sertliği–sıkılığı orta düzeyde, yaprakların açılma durumu iyi,
başın et rengi krem veya sarımsı olarak belirlenmiştir. Bu savoy lahanası genotiplerinden verim ve kalite
özellikleri bakımından öne çıkan ve yüksek oranda saflaşmış olanların çeşit geliştirme çalışmalarında
değerlendirilebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Savoy lahanası, morfolojik karakterizasyon, ıslah
MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF SAVOY CABBAGE GENOTYPES
ABSTRACT
Cabbage is one of the winter vegetables with a great production potential in our country and especially in the
Black Sea Region. The curly leaf cabbage grown in the world for many years and called as savoy has been
started to grow in our country in recent years. This study was conducted to determine the morphological
characteristics of savoy cabbage genotypes obtained from abroad and different regions of Turkey and at the advanced
stages of inbreeding. In the study carried out at the Black Sea Agricultural Research Institute, a total of 17 savoy
cabbage genotypes were studied in terms of 27 morphological characteristics. A great variation was observed
with respect to morphological characteristics examined among genotypes. Plant height, plant width, width of
outer leaf, length of outer leaf, head weight, head diameter, head height, length of interior stem, diameter of
interior stem and maturation time of the genotypes ranged from 29 to 65 cm, 67 to 113 cm, 28 to 50 cm, 33 to 60
cm, 950 to 3600 g, 19.1 to 26.5 cm, 13.5 to 24.3 cm, 5.1 to 11.4 cm, 2.9 to 5.0 cm and 90 to 129 days,
respectively. In general, it was determined in the genotypes that colour of outer leaf was dark green, waxiness
and blistering in outer leaf was strong, blade shape of outer leaf was circular, head shape was elliptic, colour of
cover leaf was green, upper part of head was covered or partially covered by outer leaves, hardness–tightness of
head was medium, opening status of leaves was good, internal color of head was cream or yellowish. It is
thought that those of these savoy cabbage genotypes, which come to the forefront in terms of yield and quality
characteristics and highly purified, can be evaluated in variety development studies.
Keywords: Savoy cabbage, morphological characterization, breeding
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GİRİŞ
Oldukça fazla tür ve çeşit zenginliğine sahip
olan lahana, Brassicaceae familyasında yer
almaktadır.
Lahana,
değişik
şekillerde
değerlendirilebilen (sarma, turşu, salata, kapuska
ve garnitür) ve ekonomik önemi bulunan kışlık
sebze türlerinden biridir. Türkiye, dünyada önemli
lahana üreticisi ülkeler arasında yer almakta olup,
üretimin büyük bir bölümü Karadeniz Bölgesi’nde
yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi gerek lahana
yetiştiriciliği ve gerekse tüketimi açısından büyük
bir potansiyele sahiptir. Samsun, Karadeniz
Bölgesi’nde lahana üretiminin en yoğun yapıldığı
ildir. Türkiye’de 2017 yılında toplam 775.717 ton
lahana (beyaz baş lahana, kırmızı baş lahana,
yaprak lahana) üretilmiş ve bu miktarın %32.3’ü
(250.686 ton) Samsun ilinden sağlanmıştır [10].
Anadolu’nun lahananın gen merkezleri arasında
yer alması bu sebzenin Türkiye’de yoğun olarak
yetiştirilmesinin önemli nedenlerinden biridir
[12]. Ülkemizde üretim miktarı artarak devam
eden lahananın ihracat potansiyeli de oldukça
yüksektir.
Dünyada yaygın olarak çok farklı tipteki
lahanalar yetiştirilmesine rağmen, ülkemizde
sınırlı sayıda lahana türleri (beyaz baş lahana,
kırmızı baş lahana, yaprak lahana) yetiştirilmekte
ve tüketilmektedir [12]. Dünyada uzun yıllardan
beri yetiştiriciliği yapılan ve savoy adı verilen
kıvırcık yapraklı lahananın son yıllarda
ülkemizde de yetiştiriciliğine başlanmıştır [1].
Koyu yeşilden fıstık yeşiline kadar değişen yeşil
tonlarının yanında, kıvırcık dokulu yüzeyi savoy
lahanasını lahana çeşitleri arasında en güzeli ve
en alımlısı yapmaktadır.
Savoy lahanası sahip olduğu kıvırcık ve
gevrek yaprakları nedeniyle genellikle salatalarda
kullanılmaktadır [1]. Ayrıca turşu, sarma ve
haşlanarak garnitür olarak da değerlendirile
bilmektedir. Besin değeri yüksek ve bağışıklığı
güçlendirici etkilere sahip olan savoy lahanası,
beyaz baş lahanaya göre daha tatlı ve lezzetli
olup, kokusu daha azdır. Önemli miktarlarda A,
B, C, E ve K vitamini, diyet lifi, potasyum,
kalsiyum, magnezyum, fosfor ve selenyum
içermektedir. Karbonhidrat ve kalori değeri
düşüktür. İçerdiği antioksidan ve diğer bazı
maddelerle hastalıklara karşı vücut direncini
arttırmaktadır [3, 7, 8]. Savoy lahanası uzun
süreli soğuklara dayanıklılığı nedeniyle kışın
soğuk bölgelerde yetiştiriciliği sınırlı olan salata
ve marul grubu sebzelerin yerine soğuk
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dönemlerde yetiştirilebilecek ve salatalarda
kullanılabilecek bir sebze türüdür [2].
Bu çalışma; yurt dışından ve Türkiye’nin
farklı bölgelerinden elde edilen ve ileri
kendileme kademelerinde olan savoy lahanası
genotiplerinin morfolojik özelliklerini belirlemek
amacıyla yapılmıştır.

MATERYAL VE METOT
Materyal
Çalışma, Samsun ilinde bulunan Karadeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmüştür.
Araştırmanın
materyalini
yurt
dışından
introdüksiyon yolu ile getirilen ve Türkiye’nin
farklı bölgelerinden elde edilen ileri kendileme
kademelerinde (S7 ve S8) olan toplam 17 adet
savoy lahanası (Brassica oleracea L. var.
sabauda) genotipi oluşturmuştur. Genotiplerden
11 adedi ABD (USDA), 3 adedi Rusya ve 3 adedi
ülkemizden temin edilmiştir.
Metot
Materyallerin tohum ekimleri 18 Temmuz 2011
tarihinde yapılmıştır. Fideler ısıtmasız plastik
serada 3:1 oranında torf: perlit karışımı ile
doldurulan viyollerde yetiştirilmiştir. Fideler 4–5
gerçek
yapraklı
büyüklüğe
geldiklerinde
(23.08.2011)
araziye
dikim
işlemi
gerçekleştirilmiştir. Her genotipten 20 adet fide
60×90 cm mesafeyle çift sıralı olarak dikilmiştir.
Deneme süresince kültürel işlemler (sulama,
gübreleme, yabancı ot temizliği, ilaçlama, vs.)
düzenli olarak yapılmıştır [11].
Baş bağlama ve hasat döneminde (Kasım
2011–Ocak 2012) materyallerin morfolojik
karakterizasyonu
Uluslararası Yeni Bitki
Çeşitlerini Koruma Birliği (UPOV) ve Uluslararası
Bitki Gen Kaynakları Araştırma Enstitüsü (IPGRI)
kriterlerine göre yapılmıştır. Yetiştirilen savoy
lahanası materyallerinin toplam 27 adet morfolojik
özelliği (bitki boyu, bitki eni, dış yaprak eni, dış
yaprak boyu, dış yaprak rengi, dış yaprakta
mumluluk, dış yaprakta kabarıklılık, dış yaprakta
orta damar rengi, dış yaprakta orta damarın
durumu, yaprak şekli, yaprak uç şekli, petiol
genişlik durumu, petiol kalınlık şekli, üst yaprak
rengi, üst yapraklarda antosiyanin oluşumu, baş
örtme, olgunlaşma süresi, baş şekli, baş ağırlığı,
baş çapı, baş yüksekliği, baş sertliği–sıkılığı, iç
sap uzunluğu, iç sapın çapı, yaprakların açılma
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durumu, başın maksimum genişlik bölgesi, başın
et rengi) belirlenmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada
yer alan savoy lahanası
genotiplerinin morfolojik özellikleri Çizelge 1’de,
genotiplerden bazılarının hasat dönemindeki
görünümleri Şekil 1’de verilmektedir. Genotipler
arasında
incelenen
morfolojik
özellikler
bakımından büyük bir varyasyon gözlenmiştir.
Genotiplerin bitki boyu 29–65 cm, bitki eni 67–
113 cm, dış yaprak eni 28–50 cm ve dış yaprak
boyu 33–60 cm arasında değişiklik göstermiştir.
G17 nolu genotip bitki boyu, bitki eni, dış yaprak
eni ve dış yaprak boyu bakımından en yüksek
değerlere sahip bulunmuştur. Buna karşılık, en
düşük bitki boyu ve bitki eni değerleri G7 nolu
genotipte, en düşük dış yaprak eni ve dış yaprak
boyu değerleri ise G5 nolu genotipte tespit
edilmiştir (Çizelge 1).
Savoy lahanası genotipleri arasında, en yüksek
baş ağırlığı 3600 g ile G6 nolu genotipte, en düşük
baş ağırlığı ise 950 g ile G7 nolu genotipte
belirlenmiştir. G6 nolu genotip, baş ağırlığında
olduğu gibi baş çapı (26.5 cm) ve baş yüksekliği
(24.3 cm) bakımından da en yüksek değerlere
sahip bulunmuştur. Baş çapı ve baş yüksekliği
bakımından ise en düşük değerler sırasıyla G7
(19.1 cm) ve G2 (13.5 cm) nolu genotiplerde
saptanmıştır. İç sap uzunluğu ve iç sapın çapı
bakımından en düşük değerler G7 ve G8’de
(sırasıyla 5.1 cm ve 2.9 cm), en yüksek değerler ise
G15 ve G17 nolu genotiplerde (sırasıyla 11.4 cm
ve 5.0 cm) belirlenmiştir. Genotiplerin olgunlaşma
süresi 90–129 gün arasında değişmiştir. G12 ve
G13 en erkenci, G6 ve G9 en geçci genotipler
olarak tespit edilmiştir (Çizelge 1).
Genel olarak genotiplerin dış yaprak rengi
koyu yeşil, dış yaprakta mumluluk ve kabarıklılık
kuvvetli, dış yaprakta orta damar rengi açık yeşil,
dış yaprakta orta damarın durumu düz, yaprak
şekli dairesel, yaprak uç şekli geniş, petiol
genişlik durumu orta, petiol kalınlık şekli
dairemsi, üst yaprak rengi yeşil, baş sertliği–
sıkılığı orta düzeyde ve yaprakların açılma durumu
iyi olarak belirlenmiştir. Baş şekli 8 genotipte
eliptik, 4 genotipte dar eliptik, 3 genotipte
yuvarlak, 1 genotipte köşeli yumurta ve 1
genotipte geniş eliptik olarak tespit edilmiştir.
Genotipler arasında yalnızca 2 genotipte (G7 ve
G9) üst yapraklarda antosiyanin oluşumu
gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca G9 nolu genotip

hariç tüm genoriplerde başın üst kısmı dış
yapraklar tarafından örtülü veya yarı örtülü
olarak belirlenmiştir. Başın maksimum genişlik
bölgesi 13 genotipte ortada ve 4 genotipte alt
kısımda belirlenmiştir. Başın et rengi 10
genotipte krem, 6 genotipte sarımsı ve yalnızca 1
genotipte beyazımsı olarak bulunmuştur (Çizelge
1).
Savoy lahanası genellikle salata yapımında
kullanıldığı için başların gevrek ve sıkı yapılı
olması tercih edilmektedir. Eğer sarmalık olarak
kullanılacaksa yaprakların kolayca açılabilir
olması istenmektedir. Bitki ve baş kısmının bir
örnek olması oldukça önemlidir. Genellikle 1–3
kg ağırlığında eliptik, dar eliptik ya da yuvarlak
şekle sahip lahanalar tercih edilmektedir. Üst
yapraklarda ve başın iç kısmında antosiyanin
olması, başın üst kısmının dış yapraklar
tarafından örtülmemesi ve iç sap uzunluğunun
fazla olması istenmeyen özelliklerdir. Bu
çalışmada verim ve kalite ile ilgili baş özellikleri
dikkate alındığında G4, G5, G6, G10, G13 ve G14
öne çıkan genotipler olmuştur.
Lahanada baş ağırlığı verimi etkileyen en
önemli bileşendir [6, 9]. Kibar ve ark. [5]
tarafından yapılan çalışmada lahanada baş
ağırlığı, baş çapı ve baş yüksekliği ile verim
arasında oldukça önemli ve pozitif korelasyonlar
belirlenmiştir. Bizim sonuçlarımız, Kaygısız
Aşçıoğul [4]’un sonuçları ile uyumludur. Diğer
taraftan, bu çalışmada belirlenen baş ağırlığı, baş
çapı ve baş yüksekliği değerleri Bozokalfa ve
ark. [1] ile Yağmur ve ark. [12]’nın
sonuçlarından daha yüksek bulunmuştur. Elde
edilen sonuçlar; çeşide, genotipe, kültürel
işlemlere
ve
çevresel
faktörlere
göre
değişebilmektedir.
SONUÇ
Son yıllarda ülkemizde savoy lahanasının
üretimi ve tüketimi yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde
henüz tescil edilmiş bir savoy lahanası çeşidi
yoktur. Bu çalışmada yurt dışından ve
Türkiye’nin farklı bölgelerinden elde edilen ve
ileri kendileme kademelerinde olan toplam 17
adet savoy lahanası genotipinin morfolojik
karakterizasyonu
yapılmıştır.
Çalışmanın
sonucunda G4, G5, G6, G10, G13 ve G14 nolu
genotipler verim ve kalite ile ilgili baş özellikleri
yönünden
öne
çıkan
genotipler
olarak
belirlenmiştir. Bu çalışmada yer alan savoy lahana
genotiplerinden verim ve kalite özellikleri
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bakımından öne çıkan ve yüksek oranda saflaşmış
olanların
çeşit
geliştirme
çalışmalarında

değerlendirilebileceği düşünülmektedir.

Şekil 1. Savoy lahanası genotiplerinden bazılarının hasat dönemindeki görünümleri.
Figure 1. The appearance of some of the savoy cabbage genotypes at harvest period
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Çizelge 1. Savoy lahanası genotiplerinin morfolojik özellikleri
Table 1. Morphological characteristics of savoy cabbage genotypes
Özellikler

G1
G2
Bitki boyu (cm)
41
50
Bitki eni (cm)
79
90
Dış yaprak eni (cm)
34
45
Dış yaprak boyu (cm)
43
48
Dış yaprak rengi
koyu yeşil koyu yeşil
Dış yaprakta mumluluk
hafif
orta
Dış yaprakta kabarıklılık
kuvvetli kuvvetli
Dış yaprakta orta damar rengi açık yeşil
beyaz
Dış yaprakta orta damarın
kabarık
basık
durumu
ters
Yaprak şekli
dairesel
yumurtamsı
Yaprak uç şekli
yuvarlak
geniş
Petiol genişlik durumu
orta
orta
yarı
Petiol kalınlık şekli
dairemsi
dairemsi
Üst yaprak rengi
açık yeşil açık yeşil
Üst yapraklarda antosiyanin
yok
yok
oluşumu
Baş örtme
yarı örtülü yarı örtülü
Olgunlaşma süresi (gün)
125
125

G3
G4
55
34
70
68
42
31
46
38
koyu yeşil mavi yeşil
hafif
kuvvetli
orta
kuvvetli
açık yeşil
beyaz
düz

kabarık

Genotipler
G5
G6
G7
G8
G9
36
51
29
35
43
68
90
67
76
81
28
42
29
29
42
33
53
34
34
41
koyu yeşil koyu yeşil mavi yeşil
yeşil
koyu yeşil
kuvvetli
hafif
kuvvetli
hafif
orta
kuvvetli
orta
kuvvetli
orta
kuvvetli
açık yeşil açık yeşil
beyaz
açık yeşil açık yeşil
kabarık

düz

düz

düz

kabarık

ters
ters
ters
ters
dairesel
dairesel
yumurtamsıyumurtamsıyumurtamsı
yumurtamsı
geniş
yuvarlak yuvarlak
geniş
yuvarlak yuvarlak
geniş
geniş
orta
orta
orta
dar
dar
orta
yarı
yarı
yarı
dairemsi dairemsi
dairemsi dairemsi
dairemsi
dairemsi dairemsi
açık yeşil açık yeşil açık yeşil açık yeşil
yeşil
yeşil
yeşil
dairesel

yok

yok

yok

yok

var

yok

örtülü yarı örtülü yarı örtülü örtülü yarı örtülü yarı örtülü
127
120
115
129
120
120
köşeli
eliptik
eliptik
yuvarlak yuvarlak dar eliptik
yumurta
1250
1500
1050
3600
950
1550
20.5
20.3
19.2
26.5
19.1
21.2
15.5
15.5
17.2
24.3
14.2
14.5
gevşek
sıkı
orta
çok sıkı
gevşek
orta
7.4
9.0
7.5
8.5
5.1
7.8
3.0
3.5
3.0
4.0
3.1
2.9
iyi
orta
iyi
iyi
kötü
iyi

var
örtüsüz
129

Baş şekli (boylamasına)

eliptik

eliptik

Baş ağırlığı (g)
Baş çapı (cm)
Baş yüksekliği (cm)
Baş sertliği–sıkılığı
İç sap uzunluğu (cm)
İç sapın çapı (cm)
Yaprakların açılma durumu
Başın maksimum genişlik
bölgesi
Başın et rengi

2500
26.0
18.2
gevşek
11.1
3.5
iyi

1050
19.4
13.5
orta
7.2
3.1
iyi

ortada

ortada

alt kısımda

ortada

ortada

alt kısımda

ortada

ortada

ortada

krem

sarımsı

sarımsı

krem

sarımsı

beyazımsı

sarımsı

krem

krem

eliptik
3500
21.3
19.2
orta
9.2
4.3
orta

Çizelge 1. Savoy lahanası genotiplerinin morfolojik özellikleri (Devamı)
Table 1. Morphological characteristics of savoy cabbage genotypes (Continue)
Genotipler
G12
G13
G14
G15
43
55
57
54
70
104
106
90
34
48
49
42
34
40
56
57
mavi yeşil koyu yeşil
yeşil
koyu yeşil
kuvvetli
hafif
kuvvetli kuvvetli
kuvvetli
kuvvetli
kuvvetli kuvvetli
beyaz
açık yeşil açık yeşil açık yeşil
düz
kabarık
düz
düz
ters
Yaprak şekli
dairesel
dairesel
dairesel
dairesel
dairesel
yumurtamsı
Yaprak uç şekli
geniş
yuvarlak
geniş
yuvarlak
geniş
geniş
Petiol genişlik durumu
geniş
orta
geniş
orta
geniş
geniş
Petiol kalınlık şekli
dairemsi yarı dairemsi dairemsi yarı dairemsi dairemsi dairemsi
Üst yaprak rengi
yeşil
yeşil
yeşil
yeşil
yeşil
açık yeşil
Üst yapraklarda antosiyanin oluşumu yok
yok
yok
yok
yok
yok
Baş örtme
örtülü
örtülü
yarı örtülü
örtülü
örtülü
yarı örtülü
Olgunlaşma süresi (gün)
93
95
90
90
120
100
Baş şekli (boylamasına)
dar eliptik dar eliptik dar eliptik
eliptik
eliptik geniş eliptik
Baş ağırlığı (g)
3050
1900
2500
3550
3500
2750
Baş çapı (cm)
24.1
23.2
24.1
24.2
26.3
22.5
Baş yüksekliği (cm)
19.0
18.3
14.2
20.1
20.4
18.2
Baş sertliği–sıkılığı
sıkı
orta
sıkı
orta
sıkı
sıkı
İç sap uzunluğu (cm)
9.0
10.5
8.3
8.5
6.3
11.4
İç sapın çapı (cm)
3.5
4.1
3.0
4.2
3.5
4.1
Yaprakların açılma durumu
orta
iyi
kötü
iyi
iyi
kötü
Başın maksimum genişlik bölgesi
ortada
alt kısımda
ortada
ortada alt kısımda ortada
Başın et rengi
krem
krem
krem
sarımsı
krem
krem
Özellikler

G10
G11
Bitki boyu (cm)
30
53
Bitki eni (cm)
69
92
Dış yaprak eni (cm)
29
42
Dış yaprak boyu (cm)
35
55
Dış yaprak rengi
koyu yeşil koyu yeşil
Dış yaprakta mumluluk
hafif
kuvvetli
Dış yaprakta kabarıklılık
kuvvetli
kuvvetli
Dış yaprakta orta damar rengi
açık yeşil
beyaz
Dış yaprakta orta damarın durumu kabarık
düz

G16
G17
45
65
95
113
42
50
51
60
mavi yeşil koyu yeşil
kuvvetli
hafif
kuvvetli
kuvvetli
açık yeşil açık yeşil
kabarık
düz
ters
dairesel
yumurtamsı
geniş
geniş
geniş
geniş
dairemsi yarı dairemsi
yeşil
yeşil
yok
yok
yarı örtülü
örtülü
98
99
eliptik
yuvarlak
2350
1750
22.3
22.2
17.0
20.0
gevşek
gevşek
10.3
7.2
4.0
5.0
iyi
iyi
ortada
ortada
krem
sarımsı
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ÖZET
Bu çalışmada, kekik, biberiye ve lavanta gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin Iğdır yöresinde yetiştirilebilmesi için
tek kat polietilen örtülü bir seranın ısı gereksinimleri ve enerji tüketimleri hesaplanmışt ır. Isıtma periyodunda
gerekli olan yıllık ortalama sera ısıtma yükü 10℃ ve 15℃ sera iç sıcaklıkları için sırasıyla 101.00 ve 110.89
W.m⁻² olarak bulunmuştur. Bununla birlikte 10℃ sera iç sıcaklığını sağlamak için yıllık ortalama 111.10 Wh
enerjiye gereksinim duyulurken, sera iç sıcaklık değeri 15℃ olarak ayarlanmak istendiğinde ise 121.98 Wh
enerjiye ihtiyaç duyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Iğdır, ısı gereksinimi, sera, tıbbi ve aromatik bitkiler
DETERMINATION OF THE HEAT REQUIREMENT FOR MEDICAL AND AROMATIC PLANTS
PRODUCTION IN GREENHOUS E IN IĞDIR REGION
ABSTRACT
In this study, heat requirements and energy consumption of a greenhouse covered single layer polyethylene were
calculated for the medical and aromatic plants such as thyme, rosemary and lavender production in Igdir
province. The average annual greenhouse heating load required in the heating period is 101.00 W.m⁻² and
110.89 W.m⁻² for indoor temperatures of 10℃ and 15°, respectively. However, it is required 111.10 Wh to
obtain 10℃ greenhouse interior temperature. When the interior temperature is 15℃, 121.98 Wh energy is
needed.
Keywords: Greenhouse, heating requirement, Igdir, medicinal and aromatic plants

GİRİŞ
Birçok alanda kullanımı olan tıbbi ve
aromatik bitkiler biyolojik kültürel ve endüstriyel
kaynaklardır. Bu kaynaklara olan talep son
yıllarda oldukça artmış ve artmaya devam
etmektedir. Türkiye tıbbi ve aromatik bitkilerin
dış satımında dünyanın önde gelen ülkelerinden
biri olup, birçok tıbbi bitkinin dış satımını
yaparken, aynı zamanda birçok bitkinin de dış
alımını gerçekleştirmektedir. Ülkemizin farklı
iklim ve ekolojik koşullara sahip olması, floranın
çok sayıda bitki türü ve çeşitliliği içermesi
bakımından doğadan toplanan ve kültürü yapılan
tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir
ekonomik potansiyele sahiptir. Ülkemizde
doğadan toplanarak iç ve dış ticareti yapılan 347
tür bulunmakta ve bunların %30’unun dış ticareti
yapılmaktadır (Özhatay ve Koyuncu, 1998).
İlaç, gıda ve kozmetik gibi pek çok sektörde
alıcı bulan bu ürünlerin doğadan toplanması

ekonomik gibi görülebilir fakat doğadan toplanan
bitkilerde kalite ve standart sorunları ortaya
çıkmaktadır. Toplama yoluyla hasat edilen bitki
kalitesinin her zaman istenen düzeyde olmaması,
toplama sonrası işleme, depolama ve nakliye
koşullarının yeterince karşılanamaması gibi
nedenlerle
bu
bitkilerin
tarımının
yaygınlaştırılması kısıtlıdır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, iyi
tarım uygulamaları politikasıyla bu tür bitkilerin
yetiştiriciliğini yapacak çiftçilere dekar başına
100 TL destek verileceğini ayrıca mazot ve gübre
desteği miktarının da 13 TL olacağını
bildirmiştir.
Dünyada sera işletmeciliği için en uygun
kuşak 36–40 enlem dereceleri arasında bulunan
ülkelerdir. 30. enlem derecesinin altına
inildiğinde yüksek sıcaklıklardan dolayı soğutma,
40. enlem derecesinin üzerine çıkıldığında ise
ısıtma
masrafları
artmaktadır.
Isıtma
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uygulamasının, ürünlerin ekim süreleri, kalitesi
ve miktarı üzerinde önemli bir etkisi vardır, zira
seraların ana amacı, ekim mevsimi dışında
tarımsal ürünler üretmektir. Isıtma maliyetleri,
seraların genel işletme maliyetlerinin %30’unu
temsil ettiği bilinmektedir (Santamouris ve ark.,
1994).
Örtüaltı yetiştiriciliğinde karlılık, ısıtma
maliyetlerinin azaltılabildiği ölçüde artmaktadır.
Bu nedenle ülkemizde seralar kış aylarındaki
sıcaklık ortalamalarının 10℃ üzerinde olduğu
alanlarda yoğunlaşmıştır. Kış aylarında güneşin
ısıtıcı etkisinin azalması, bulutlu geçen gün
sayısının artması gibi sebeplerle seraların yapay
yollarla ısıtılmasını gerektirir. Bitkilerin istediği
optimum
sıcaklık
değerlerini
sağlamanın
ekonomik olmayacağı için genel anlamda çok
düşük sıcaklıklardan bitkilerin zarar görmemesi
amacıyla ısıtma yapılmaktadır. Tıbbi ve aromatik
bitkilerin büyük bir kısmının yetiştirme periyodu
boyunca düşük sıcaklık gereksinimleri sebebiyle
ülkemizin kışı soğuk geçen bölgelerinde sera
ortamında düşük ısı maliyetleri ile yetiştirilmesi
uygun olabilir.
Iğdır ilinde 14 dekar alanda marul, 14 dekar
alanda hıyar ve 12 dekar alanda domates üretimi
yapılmaktadır. Toplamdaki örtüaltı üretim alanı
yalnızca 40 dekardır. İl genelinde cam ve plastik
sera bulunmazken toplam örtüaltı alanın
tamamını yüksek tüneller oluşturmaktadır (TÜİK,
2017). Yörede tıbbi ve aromatik bitkilerin
yetiştiriciliği
yapılarak
hem
üretimi
çeşitlendirmek hem de Iğdır’da örtüaltı tarımının
yaygınlaşmasına
ve
gelişmesine
katkıda
bulunulabilir.
Bu çalışmada, tıbbi ve aromatik bitkilerin
yetiştirileceği plastik bir seranın ısıtma yükleri,
Iğdır bölgesinde uzun dönem meteorolojik
verilere
dayandırılarak
belirlenmiştir.
Mevsimlere göre hava sıcaklığı göz önünde
bulundurularak, ısıtma periyotları için enerji
tüketim değerleri hesaplanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Araştırmada hesaplamalar, Iğdır Üniversitesi
Bülent Yurtseven Kampüsü’nde kurulmuş
ısıtılmayan tek katlı polietilen örtü ile kaplı sera
için yapılmıştır. Hesaplamaların yapıldığı seraya
ait teknik özellikler Çizelge 1’de verilmiştir.
Iğdır Ovası Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde
yer almasına rağmen bölgedeki diğer illere göre
(Erzurum, Kars, Ağrı) farklı klimatolojik
özellikler
gösterir.
Meteoroloji
Genel
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Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bölgenin
yıllık sıcaklık ortalaması 12.10℃, minimum
sıcaklık değeri Ocak ayında –8.2℃, maksimum
sıcaklık değeri Ağustos ayında 42℃ ve yıllık
sıcaklık farkı 22.4℃’dir. İlde kırağı görülen gün
sayısı yılda 14.76, kar yağışlı gün sayısı 13.64 ve
karla örtülü gün sayısı ise 46.47’dir. Yıllık toprak
sıcaklığı ortalaması (5 cm için) 0℃’un altına hiç
düşmez. Ortalama günlük toplam güneşlenme
süresi 6.3 saat, bu değer Ağustos ayında 10 saat
ile en yüksek değeri alırken, Aralık ve Ocak
aylarında 2.5 saat ile en düşük değeri almaktadır.
İl genelinde bulutlu gün sayısı 223.5’dir.
Ortalama nispi nem değeri ise %59’dur. Yıllık
ortalama güneş radyasyon yoğunluğu 314.1
cal/cm²'dir. Iğdır iline ait uzun yıllar (1941–2017)
hava sıcaklıklarındaki değişim Çizelge 2'de
verilmektedir.
Çizelge 1. Örnek seranın teknik özellikleri
Table 1. Technical specification of sample
greenhouse
Sera özellikleri
Birim
Properties of greenhouse
Unit
Sera uzunluğu
50 m
Length of greenhouse
Sera genişliği
6m
Width of greenhouse
Çatı şekli
Yay (Arc)
Shape of greenhouse roof
Örtü malzemesi
%6 UV
Cover material
(Compounded Polietilen)
Örtü kalınlığı
0.3 mm
Thickness of cover material
Sera taban alanı
300 m²
Floor area of greenhouse
Sera örtü alanı
998.52 m²
Cover area of greenhouse
Boydan boya 1 m
Yan pencere
genişliğinde
Ventilation window
(overall 1 m width)

Sera taban alanı başına gereksinim duyulan ısı
miktarı
aşağıdaki
eşitlik
yardımıyla
hesaplanabilmektedir (Öztürk, 2008).
A
qg (t) = c . µ. [Tg − To ] − Iṫ . τ. γ (1) burada:
Ag

Ac sera örtüsünün yüzey alanıdır (m²); Ag sera
taban alanıdır (m²); u toplam ısı kaybı katsayısı
W.m⁻²℃; Tg sera iç ortam sıcaklığı ℃; To sera dış
ortam sıcaklığı ℃; It toplam güneş ışınımı
W.m⁻²; τ seranın toplam ışınım geçirgenliği; ve I t
toplam güneş ışınımı (W.m⁻²). γ toplam ışınımın
sera iç ortam sıcaklığının artmasında etkili olan
ısıl ışınıma dönüşme oranıdır. Toplam ısı kaybı
katsayısı (u), iç ve dış sıcaklıklar arasında 1℃’lik
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bir fark için sera dış alanının W.m⁻² cinsinden
toplam enerji kaybını temsil eder. Toplam ısı
kaybı katsayısının değeri özellikle dış iklim
koşullarına (rüzgar, yağmur, kar) bağlı olarak
rüzgar hızı ile ilişkili olarak verilir. Farklı
yapıdaki seraların toplam ısı kaybı katsayısını
tahmin etmek için bir dizi ilişki geliştirilmiştir.
Bu çalışmada, deneyin yürütüldüğü sera için
Öztürk (2005)’in eşitliği elde ettiği aşağıdaki
ilişki genel ısı kaybı katsayısını hesaplamak için
kullanılmıştır.
u = 3.55+0.11 vw...(2) burada: vw rüzgâr
hızıdır (m.s⁻¹). 1 nolu eşitlikte yer alan, τ değeri
tek katlı PE sera örtüsü için 0.6–0.7, çift katlı PE
sera örtüsü için 0.5–0.6 arasındadır. Gün boyunca
enerjinin bir kısmı veya tamamı güneş ışınımı ile
sağlanabilir. Gece boyunca ısıtma sistemi gerekli
enerjinin çoğunu sağlayacaktır. γ değeri,
bitkilerin sera içerisinde kapladığı alana bağlı
olarak değişir ve genellikle 0.3–0.7 aralığında
değişir. Bu çalışmada, τ ve γ için sırasıyla 0.65 ve
0.5 değerleri kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Iğdır yöresinde kurulan plastik seranın ısı
gereksinimleri, yörenin iklim koşulları dikkate
alınarak aylık iki farklı sera içi sıcaklık (10℃ ve
15℃) değerine göre hesaplanmış ve Çizelge 3’te
verilmiştir.
Beklenildiği
gibi
sıcaklıkların
azaldığı kış aylarında sera taban alanı başına ısı
gereksinimi artmıştır.

Sera iç sıcaklığının 10℃ olarak planlandığı
durum için yıllık ortalama ısı gereksinimi 101.00
W.m⁻² olurken sera iç sıcaklığının 15℃ olması
istenen durumda ise yıllık ortalama ısı
gereksinimi 110.89 W.m⁻² olarak hesaplanmıştır.
Seranın toplam ısı gereksinimi taban alanı
başına gerekli olan ısıya bağlı olduğundan, bu
değer bulunduktan sonra sera taban alanına bağlı
toplam ısı gereksinimi hesaplanmış ve bu
değerler Şekil 1’de verilmiştir.
Taban alanı başına ve toplam ısı gereksinimi
hesaplanan serayı istediğimiz sıcaklık değerine
getirebilmek için harcamamız gereken enerji
miktarları Çizelge 4’te verilmiştir.
Seranın toplam enerji tüketim değerleri
hesaplanırken ısı kayıpları da düşünülerek
%10’luk bir etkinlik farkı enerji tüketim
değerlerinin üzerine eklenmiştir. Isıtmanın
gerekli olduğu zaman periyodu içerisinde en
yüksek enerji tüketim değerleri sera iç
sıcaklığının 10℃ olması istenen durumda Ocak
ve Şubat ayları için sırasıyla 185.307 Wh.m⁻² ve
160.267 Wh.m⁻² olarak hesaplanırken, sıcaklığın
15℃ olduğu durumda Ocak ve Şubat ayları için
sırasıyla 236.418 Wh.m⁻² ve 212.037 Wh.m⁻²
olarak hesaplanmıştır. Sera iç sıcaklığının 10℃
olarak ayarlandığı durumda yıllık ortalama enerji
tüketimi 111.10 Wh.m⁻² olarak hesaplanırken,
15℃ olarak ayarlandığı durum için bu değer
121.98 Wh.m⁻² olarak hesaplanmıştır. Seranın
toplam enerji tüketim değerleri Şekil 2’de
verilmiştir.

Çizelge 2. Iğdır iline ait uzun yıllar sıcaklık değerleri (MGM, 2018)
Table 2. Long–term temperature values belong to Iğdır province
Aylar
Months
Ocak / January
Şubat / February
Mart / March
Nisan / April
Mayıs / May
Haziran / June
Temmuz / July
Ağustos / August
Eylül / September
Ekim / October
Kasım / November
Aralık / December
Ortalama / Average

En yüksek
sıcaklık (℃)
Maximum
temperature
18.3
22.2
27.0
33.4
35.0
39.2
41.5
42.0
38.1
33.0
26.2
22.2
31.5

Hava Sıcaklık Değerleri (℃) / Air Temperature Values ( ℃)
En düşük
Ortalama en
Ortalama en düşük
Ortalama
sıcaklık (℃)
yüksek sıcaklık
sıcaklık (℃)
sıcaklık (℃)
Minimum
Average maximum Average minimum
Average
temperature
temperature (℃)
temperature
temperature
–28.4
2.0
–8.2
–3.3
–28.0
5.4
–5.6
–0.3
–22.2
12.5
0.0
6.4
–7.6
19.8
6.1
13.3
–1.4
24.5
10.5
17.9
2.4
29.3
14.1
22.2
8.0
33.3
17.8
25.9
7.2
33.1
17.0
25.2
1.6
28.8
12.0
20.1
–7.0
21.1
5.9
12.8
–15.6
12.7
0.2
5.8
–30.3
4.8
–4.8
–0.4
–10.1
18.9
5.4
12.1
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Şekil 1. Plastik seranın aylara göre toplam ısı gereksinimi
Figure 1. Total heat requirement of plastic greenhouse according to months

Şekil 2. Plastik seranın aylara göre enerji tüketimi
Figure 2. Total energy consumption of plastic greenhouse according to months
Çizelge 3. Plastik seranın taban alanı başına ısı gereksinimi
Table 3. Heat requirement of plastic greenhouse per floor area
Aylar
Months
Ocak / January
Şubat / February
Mart / March
Nisan / April
Mayıs / May
Haziran / June
Temmuz / July
Ağustos / August
Eylül / September
Ekim / October
Kasım / November
Aralık / December
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Rüzgâr hızı
Wind speed
(m.s⁻¹)
0.9
1.1
1.5
1.5
1.4
1.5
1.5
1.3
1.1
0.8
0.8
0.8

µ
(W.m⁻².K⁻¹)
2.792
2.828
2.900
2.900
2.882
2.900
2.900
2.864
2.828
2.774
2.774
2.774

q g (W.m⁻²) To =Ortalama en düşük sıcaklık (℃)
To =Average minimum temperature ( ℃)
Tg =10℃
Tg =15℃
168.461
214.926
145.698
192.761
94.938
143.199
35.749
84.011
40.907
6.100

36.545
89.589
136.001

26.356
82.710
135.754
182.166
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Çizelge 4. Plastik seranın taban alanı başına
enerji tüketim değerleri
Table 4. Energy consumption of plastic
greenhouse per floor area
Eg (Wh.m⁻²)
Ti =Ortalama en düşük sıcaklık (℃)
To =Average minimum temperature
Td =10℃
Td =15℃
Ocak / January
185.307
236.418
Şubat / February
160.267
212.037
Mart / March
104.431
157.519
Nisan / April
39.324
92.412
Mayıs / May
44.998
Haziran / June
6.710
Temmuz / July
Ağustos / August
Eylül / September
28.992
Ekim / October
40.200
90.981
Kasım / November
98.548
149.330
Aralık / December
149.602
200.383
Aylar
Months

SONUÇ
Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
desteklenmekte ve kaliteli ürün miktarının
arttırılması istenmektedir. Türkiye kekik, adaçayı
ve defne üretiminde lider durumda bulunurken,
çörekotu, kimyon, zencefil gibi ürünlerin de
ithalatını yapmaktadır. Bakanlığın hedefi, 2016
yılında yaklaşık 50 ton ve 158 milyon dolarlık
tıbbi aromatik bitki ihracatı yapan Türkiye’nin,
dünyada 115 milyar dolar civarında olan tıbbi ve
aromatik bitkilere ait işlem hacmindeki payını
arttırmaktır.
Çalışmada
tıbbi
ve
aromatik
bitki
yetiştiriciliği için kullanılacak 300 m² taban
alanına ve 0.3 mm kalınlığa sahip Polietilen örtü
malzemesi kullanılan seranın 10℃ ve 15℃ sera
içi sıcaklıklarında yıllık ısı gereksinimleri

toplamı sırasıyla 212.1 kW ve 332.7 kW olarak
bulunmuştur. Bu serayı, kışın güneşin etkisini
kaybettiği soğuk geçen dönemlerde belirtilen iç
sıcaklıklarda tutabilmek için gereksinim duyulan
enerji miktarları ise sırasıyla 233.3 kWh ve 365.9
kWh olarak bulunmuştur. Yetiştirme periyodu
boyunca düşük sıcaklık istekleri sebebiyle bu
bitkilerin örtüaltı üretimi ülkemizin kışı soğuk
geçen yöreleri için son derece uygundur.
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ÖZET
Canlılar için en önemli ihtiyaçlardan birisi olan suyun, yaşam ortamında bulunması ve kalitesi son derece önem
taşımaktadır. Dünya’daki iyi kaliteye sahip su kaynakları oldukça kısıtlıdır. Hızlı nüfus artışı, yükselen yaşam
standardı ve ülkelerin sanayileşme çabaları su gereksinimini de arttırmıştır. Su kaynaklarının paylaşımında
güçlükler yaşanabilmektedir. Diğer taraftan, tarımsal üretimdeki en önemli uygulamalardan biri de sulama
suyudur. Sulama, sürdürülebilir tarımın ayrılmaz bir parçası ve bitkisel üretimde en önemli tarımsal girdilerden
biridir. Sulamadan beklenen yararın sağlanabilmesi, suyun bitki tarafından ihtiyaç duyulan zamanda ve miktarda
verilmesine bağlıdır. Dünya’da artan nüfus ile birlikte iyi kalitedeki su kaynaklarının azalması sebebi ile mevcut
sınırlı doğal su kaynaklarından en etkin bir şekilde yararlanılması gerekmektedir. Bu durumda, tarımsal
sulamalarda suyun etkin bir şekilde kullanımı için bitki kök bölgesi su içeriğinin izlenmesi bir zorunluluk haline
gelmektedir. Çünkü tarımsal üretimi artırmada diğer etkenlerin yanı sıra iyi planlamış bir sulama programının
payı oldukça büyüktür. Doğru bir programlama için sulama suyu uygulaması altında toprak su içeriğindeki olası
değişim iyi bilinmelidir. Bu amaç doğrultusunda, ele alınan bu araştırmada, farklı sulama uygulamaları altında
bitki kök bölgesi içindeki toprak su içeriği değişimi irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bitki kök bölgesi, sulama, toprak su içeriği
SOIL WATER CONTENT UNDER DIFFERENT IRRIGATION TREATMENTS
ABSTRACT
One of the most important necessities for living beings is the quality of water in the living environment, and it is
of utmost importance. Water resources with good quality in the world are very limited. Rapid population growth,
rising standards of living and the countries’ industrialization efforts have also increased the demand for water.
Difficulties can be experienced in the sharing of water resources. On the other hand, irrigation water is on e of the
most important applications in agricultural production. Irrigation is an integral part of sustainable agriculture and
one of the most important agricultural inputs in vegetable production. The ability to achieve the expected benefit
from irrigation depends on the time and amount of water needed by the plant. Due to the increasing population in
the world and the decline of good water resources, it is necessary to make the most effective use of existing
limited natural water resources. In this case, monitoring of the water content of the plant root zone is becoming a
necessity for efficient use of water in agricultural irrigation. Because, in addition to other factors in increasing
agricultural production, the share of a well–planned irrigation program is quite large. The potential change in soil
water content under application of irrigation water should be predicted well for an accurate irrigation planning.
For this purpose, the change in soil water content in the root region of the plant under different irrigation
treatments was examined in this study.
Keywords: Irrigation, plant root zone, soil water content
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GİRİŞ
Dünya nüfusunun 2030 yılında 8.6 milyar,
2050 yılında 9.8 milyar, 2100 yılında ise 11.2
milyar olacağı tahmin edilmektedir (1). Artan
insan nüfusu ve tarıma elverişli toprakların
azalması, tarımsal sürdürülebilirlik için iki
tehdittir. Çünkü 21. yüzyılda küresel su
kaynaklarının
giderek
azalacağı
tahmin
edilmekte (2) ve FAO ve UNESCO’nun
yayınladığı raporlara göre her yıl 10 milyon
hektar sulanabilir tarım alanı sürekli artan toprak
tuzluluğunun bir sonucu olarak kaybedilmektedir
(3). Bu nedenle mevcut su kaynaklarının doğru
ve etkin bir şeklide kullanılması ve mevcut
ekilebilir alanlardan en yüksek verimi elde
etmek gerekmektedir. Bunu sağlamanın en
önemli koşullarından bir tanesi de sulamanın
zamanında ve doğru miktarda yapılmasıdır.
Nitekim, FAO 2050 yılındaki su ihtiyacını
karşılamak için sulamanın daha verimli hale
gelmesi gerektiğini belirtmiştir (4). Sulama,
diğer tarımsal faaliyetlerin etkinliğini artırmanın
yanı sıra verimliliği ve sürekliliği sağlayan
önemli bir girdidir.
Yetiştiriciler özellikle sulama zamanının
belirlenmesinde yaşadıkları zorluklardan dolayı
aşırı sulama yapma eğilimindedir. Bunun bir
sonucu olarak, su ile beraber aşırı gübre
uygulamaları
nedeniyle
yüksek
tuz
konsantrasyonuna sahip atık sular yer altı
sularını
kirletmektedir.
Aşırı
sulama
uygulamalarının
çevresel
zararlarından
kaçınmak, uygun bir sulama yönetimi sağlayarak
optimal üretime ve ekonomik gelire ulaşmak için
su kaynakları üzerinde önemli düzeyde ve
giderek artan bir baskı vardır. Bu nedenle su
kaynaklarının tarımsal uygulamalarda daha etkin
kullanımının sağlanması için bitkilerin su
ihtiyacının ve bitki kök bölgesindeki suyun
doğru bir şekilde ölçülmesi gerekmektedir (5).
Bitki kök bölgesindeki su diğer bir deyişle
toprak su içeriği gravimetrik yöntem, Nötron
metreler, Tansiyometreler, TDR (Zaman etkili
yansıma), FDR (Elektromanyetik yansıma
frekansı) ve TDT (Elektromanyetik İletim ölçer)
ile belirlenebilmektedir. Toprak suyunu doğru ve
güvenilir olarak ölçmek su tüketiminin kontrol
edilmesi, fazla sulama nedeni ile oluşan
çoraklaşmanın önlenmesi, tarım alanlarının
korunması, sıkışma oluşarak yok olan toprak
alanları, sulama sisteminin verimli olarak
kullanılması, yetişen ürün ve bitki kalitesinin

artması, toprakta yaşayan diğer canlıların yaşam
kalitesinin artması açısından çok önemlidir (6).
Bitki, bitki kök derinliği ve etkili kök
derinliği kavramları da sulama uygulamaları için
son derece önemlidir. Çünkü toprak profilinde
sulama sırasında su ile doldurulacak toprak
derinliğini bitki kök derinliği belirler (7).
Bitkinin normal bir şekilde gelişimini devam
ettirebilmesi için ihtiyacı olan suyun %80’inin
alındığı derinliğe de etkili kök derinliği denir ve
sulamalarda bitkinin etkili kök derinliği dikkate
alınır (7). Etkili kök derinliği tüm bitkiler için
aynı ve sabit bir değer değildir. Bitki tür ve
çeşidine göre etkili kök derinliği değişmektedir.
Etkili kök derinliği içerisinde de farklı
derinlikler için bitkinin su alma oranları
değişmektedir (Şekil 1). Şekil 1’de toprak
katmanlarına göre etkili kök derinliği içinde su
alma oranları (%) görülebilir. Şekil 1’den de
anlaşılacağı üzere, iyi bir bitki gelişimi için
sulamalar sırasında sistematik bir şekilde bitki
kök bölgesi su içeriğinin izlenmesi ve ihtiyaç
durumunda da gerekli miktardaki suyun toprağa
uygulanması gerekmektedir. Toprak yüzeyine
yakın bölgeler olan kök bölgesinin ilk yarısı,
ihtiyaç duyulan suyun neredeyse %70’ini
sağlamaktadır.

Şekil

1. Etkili kök derinliğinde toprak
katmanlarına göre su alma oranları (%) (7)
Figure 1. Water intake rates according to soil
layers at effective root depth (%) (7)
FARKLI SULAMA DÜZEYLERİ ALTINDA
TOPRAK SU İÇERİĞİNİN DEĞİŞİMİ
Su–verim
ilişkileri
üzerine
yapılan
araştırmalarda genel olarak bitki kök bölgesi su
içeriğinin izlendiği belirtilmektedir (8, 9, 10, 11).
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Böylece bitki kök bölgesi su içeriğinin tarla
kapasitesi ile solma noktası arasında kalması
sağlanmaktadır.
Kirda ve ark. (8) tarafından yarı ıslatmalı
sulama (partial root drying) tekniği altında
domates
bitkisinde
su–verim
ilişkileri
araştırılmıştır. Bu çalışmadaki genel amaç
sulama suyunun kıt ve pahalı olduğu yerlerde
verimde azalma olmaksızın sulama suyu
randımanını artırmaktır. Araştırmada tam
(kontrol) sulama (TS), geleneksel kısıntılı
sulama (KS50) ve yarı ıslatmalı sulama (YIS)
konuları ele alınmıştır. KS50 ve YIS konuları
aynı miktarda sulama suyuna sahip olup TS
konusunun sulama suyu miktarından %50 daha
az bir miktara sahiptirler. Söz konusu sulama
konularının
uygulanmasında
herhangi bir
eksiklik ve/veya yanlışlık olup olmadığını bitki
kök bölgesi su durumu ortaya koyabilecektir. Bu
amaçla sulama sezonu boyunca nötron metre ile
toprak su içeriği izlenmiştir. Kapilar basınç
değişimi de tansiyometrelerle takibe alınmıştır.
Toprak su içeriği en yüksek TS konusunda
meydana gelmiştir.
Beklenildiği gibi, KS50 ve YIS konuları
altındaki su içeriği ise TS konusundan daha
düşük kalmıştır. TS konusuna oranla sulama
suyundan %50 kısıntı yapılan YIS konusu altında
sulama suyu kullanım randımanı %63 daha
yüksek çıkmıştır. TS konusuna oranla sulama
suyundan %50 kısıntı yapılan diğer KS50 konusu
altında ise sulama suyu kullanım randımanında ki
artış %45 olarak hesaplanmıştır (8).
Kirda ve ark. (9) tarafından yine yarı ıslatmalı
sulama (partial root drying) tekniği altında mısır
bitkisinde su–verim ilişkileri araştırılmıştır.
Araştırmada tam (kontrol) sulama (TS),
geleneksel kısıntılı sulama (KS50) ve yarı
ıslatmalı sulama (YIS) konuları ele alınmıştır.
KS50 ve YIS konuları aynı miktarda sulama
suyuna sahip ve TS konusunun sulama suyu
miktarından %50 daha az bir miktara sahiptirler.
Sulama sezonu boyunca toprak su içeriği nötron
metre ile izlenmiştir. Kirda ve ark. (8) ile benzer
bir şekilde toprak su içeriği en yüksek TS
konusunda meydana gelmiştir. Yine beklenildiği
gibi, KS50 ve YIS konuları altındaki su içeriği
ise TS konusundan daha düşük kalmıştır. TS
konusuna oranla sulama suyundan %50 kısıntı
yapılan YIS konusu altında sulama suyu kullanım
randımanı %60–79 daha yüksek çıkmıştır. TS
konusuna oranla sulama suyundan %50 kısıntı
yapılan diğer KS50 konusu altında ise sulama
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suyu kullanım randımanında ki artış %49–81
olarak hesaplanmıştır (9).
Kaman ve ark. (10) tarafından Kirda ve ark.
(8)’e benzer bir şekilde yarı ıslatmalı sulama
(partial root drying) tekniği altında pamuk
bitkisinde su–verim ilişkileri ve bitki kök bölgesi
tuz yığışımı araştırılmıştır. Araştırmada tam
(kontrol) sulama (TS) ve yarı ıslatmalı sulama
(YIS) konuları ele alınmıştır. Çalışmada YIS
konusu, TS konusunun sulama suyu miktarından
%50 daha az bir miktara sahiptir. Sulama sezonu
boyunca toprak su içeriği nötron metre ile kapilar
basınç değişimi de tansiyometrelerle takibe
alınmıştır (Şekil 2).
Kirda ve ark. (8, 9) ile benzer bir şekilde
toprak su içeriği en yüksek TS konusunda
meydana gelmiştir (Şekil 2). Beklenildiği gibi,
YIS konusu altındaki su içeriği ise TS
konusundan daha düşük kalmıştır. Tam konuya
oranla sulama suyundan %50 kısıntı yapılan YIS
konusu altında sulama suyu kullanım randımanı
%66 daha yüksek çıkmıştır. TS konusuna oranla
sulama suyundan %50 kısıntı yapılan diğer KS50
konusu altında ise sulama suyu kullanım
randımanında ki artış %50 olarak hesaplanmıştır
(10).

Şekil 2. Pamuk bitkisi kök bölgesinde geleneksel
ve yarı ıslatmalı sulama uygulamaları
altında toprak su içeriği değişimi (10)
Figure 2. Changes in soil water content and
capillary pressure under traditional
irrigation and partial root zone drying
applications of cotton plant root zone (10)
Kaman ve ark. (11) tarafından beş farklı mısır
çeşidi için su–verim ilişkileri araştırılmıştır.
Araştırmada tam (TS), geleneksel kısıntılı (GKS)
ve yarı ıslatmalı sulama (YIS) konuları ele
alınmıştır. GKS ve YIS konuları aynı miktarda
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sulama suyuna sahip ve Tam konunun sulama
suyu miktarından %35 daha az bir miktara
sahiptirler. Toprak su içeriği diğer birçok
araştırmada olduğu gibi nötron metre yöntemiyle
izlenmiştir (Şekil 3). Kirda ve ark. (8, 9) ve
Kaman ve ark. (10) ile benzer bir şekilde toprak
su içeriği en yüksek TS konu altında meydana
gelmiştir (Şekil 3). Beklenildiği gibi, GKS ve
YIS konuları altındaki toprak su içeriği ise TS
konusundan daha düşük kalmıştır.
Bozkurt Çolak ve ark. (12) Çukurova
Bölgesinde açıkta yüksek yoğunlukla üretimi
yapılan ve toprakaltı damla sistemiyle farklı
düzeylerde sulanan patlıcan bitkisinde en yüksek
verim ve kaliteyi sağlayacak en uygun sulama
programını oluşturmak amacıyla 2013–2014
yıllarında çalışma yapmışlardır. Araştırmada iki
farklı sulama aralığı (3 gün (SA3) ve 6 gün
(SA6)) ve dört farklı sulama düzeyini (Tam
sulama, TS; kısıntılı sulama, KS50; Kısıntılı
sulama, KS75 ve Kısmi kök kuruluğu, PRD50)
konu etmişlerdir. Tüm deneme konularında
toprak suyu gözlemleri, ilk katmanında (0–20
cm) gravimetrik yöntemle, 20–90 cm arasında ise
nötron metre yöntemiyle sulama aralıklarında
ölçülmüş ve hasada dek sürdürülmüştür. Konulu
sulamalara başladığı tarihten itibaren uygulanan
sulama suyu miktarına bağlı olarak, toprak su
içeriği değerleri farklılık göstermiştir. TS ve
KS75 sulama düzeylerinde toprak su içeriği
değerleri genellikle %50 kullanılabilir nemin
(TKS) üzerinde kalırken, KS50 ve PRD50
sulama konularına ilişkin değerler genelde altında
yer almıştır. Genel bir sıralama olarak tam
sulama konusu en yüksek nem içeriğine
sahipken, TS konusunu her iki yılda da KS75,
KS50 ve PRD 50 konuları takip etmiştir (12).
Özbek ve Kaman (13) sera koşullarında güz–
ilkbahar döneminde yetiştirilen patlıcan bitkisi
üzerinde sulamanın etkilerini araştırmışlardır.
Araştırmada, biri kontrol olmak üzere yedi
sulama konusu ele alınmıştır. Kısıntı yapılmayan
tam sulama konusu K100’dür. KS75 ve KS50
%25 ve %50 kısıntılı sulama konularıdır. Yarı
ıslatmalı sulama (YIS) konularının sayısı ise
dörttür. AYIS75 ve AYIS50 sırasıyla %25 ve
%50 kısıntı yapılan ve her sulamada ıslak ve kuru
kısımların yer değiştiği sulama konularıdır.
SYIS75 ve SYIS50 ise %25 ve %50 kısıntı
yapılan ve sezon boyunca bitki kök bölgesinin
aynı tarafının ıslatıldığı sulama konularıdır.
Çalışmada toprak su içeriği yetişme mevsimi
boyunca PR2 ile izlenmiştir.

Toprak su içeriğinin her bir sulama konusu
altında uygulanan su miktarına bağlı olarak
değiştiği gözlemlenmiştir. Sulama sonrası yapılan
ölçümlerde, beklendiği gibi toprak su içeriği
değerlerinin sulama öncesinden daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Sulama sonrasından
sulama öncesine kadar geçen sürede bitkinin
topraktaki suyu kullanmasından dolayı sulama
öncesi ölçümlerde toprak su içeriği değerleri
daha düşük olmaktadır. Bunun yanı sıra,
uygulanan sulama uygulamalarında suyunun bitki
etkili kök derinliğinin altına sızmadığı da
belirlenmiştir.

Şekil 3. Mısır bitkisi kök bölgesinde geleneksel
ve yarı ıslatmalı sulama uygulamaları
altında toprak su içeriği değişimi (11)
Figure 3. Changes in soil water content under
traditional irrigation and partial root zone
drying applications of corn plant root zone
(11)
SONUÇ
Uluslararası birçok kuruluşun uyarılarına ve
yapılan birçok akademik çalışmanın sonuçlarına
bakıldığına suyun etkin ve doğru kullanımı
gerekliliği son derece önemlidir. Özellikle
Ülkemizde tatlı suyun %70’inin tarımda
kullanıldığı düşünüldüğünde verimi azaltmadan
tarımsal sulamada yapılacak küçük çaplı bir
kısıntı bile büyük önem arz etmektedir.
Çalışmada ele alınan kaynaklarda görüldüğü
üzere su–verim ilişkileri üzerine yapılan
araştırmalarda toprak su içeriğinin izlenmesi son
derece önemlidir. Verilen kaynaklara ilave olarak
daha birçok kaynakta benzer bulgular ortaya
çıkacaktır. Özet olarak, son yıllarda küresel
ısınma ve kuraklık su kaynakları üzerine olumsuz
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sonuçlar oluşturmaktadır. Diğer tüm sektörlerde
olduğu gibi tarım sektörü de bu olumsuz
sonuçtan ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Bu
nedenle, toprak ve su kaynaklarından iyi ve
sürdürülebilir bir şekilde yararlanmak için bitki
kök bölgesi su içeriğinin düzenli bir şekilde
izlemesi gerekmektedir. Böylece bitkinin ihtiyacı
olduğu
durumlarda
gerektiği kadar
su
uygulanabilir. Bunun sonucunda da sulama
suyundan en etkin bir şekilde yararlanılmış olur.
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ÖZET
Aydın ili Koçarlı ilçesi çam fıstığı üretimi (Pinus pinea L.) ile Türkiye’nin ikinci büyük yöresi konumundadır.
Çam fıstığı üretimi Koçarlı dağ köylerinde yapılmakta ve bölge halkının geçim kaynağının neredeyse tamamını
oluşturmaktadır. Koçarlı ilçesinde üretilen çam fıstığının kalite özelliklerinin belirlenmesi bö lge ürününün
değerini ortaya konması açısından önem taşımaktadır. Çalışmada 2015 yılında çam fıstığı üretiminin yoğun
olarak yapıldığı köylerde bulunan 36 farklı bahçeden künar (kabuklu fıstık) örnekleri toplanmıştır. Araştırmada
toplanan örneklerde; künar boyutu (en–boy) (mm)–iç fıstık boyutu (en–boy) (mm), 100 künar ağırlığı (g), 100
dane ağırlığı (g), randıman (%), çatlak künar oranı (%), bozuk iç fıstık oranı (%), su oranı (%) ve su aktivitesi
(aw ) gibi fiziksel kalite parametreleri ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda künar örneklerinin randıman
değerlerinin %25,20 ile %21,38 arasında değişiklik gösterdiği belirlenirken, örneklerin 100 dane ağırlıklarının
21,17 g ile 13,36 g arasında, iç fıstık boylarının ise 14,14 mm ile 12,41 mm arasında olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aydın, Koçarlı, çam fıstığı, fiziksel kalite, Pinus pinea
ABSTRACT
Aydın–Koçarlı discrict is the second largest region on the pine nut (Pinus pinea L.) production in Turkey. The
production of pine nuts is carried out in Koçarlı mountain villages and constitutes almost the entire livelihood of
the people in the region. Determination of the quality characteristics of pine nuts produced in Koçarlı distr ict is
important in terms of revealing the value of the region’s product. In the study, in –shelled pine nut samples were
collected from 36 different gardens in the villages where pine nuts production was made intensively in 2015. On
the samples collected in this study; size of in–shell pine nuts (lenght–width) (mm)–size of kernels (lenght–width)
(mm), weight of 100 in–shell nuts (g), weight of 100 kernels (g), kernel ratio (%), cracked in –shell nuts ratio
(%), defected nuts, moisture (%) and water activity were determined. As a result of the study, it was determined
that the kernel ratio of the samples were between 25.20% and 21.38%. In addition, it was found that the weight
of 100 in–shell nuts between 21,17 g and 13,36 g, the lenght of kernels were between 14,14 mm and 12,41 mm.
Keyword: Aydın, Koçarlı, pine nut, physical quality, Pinus pinea L.

GİRİŞ
Çam fıstığı odun dışı orman ürünü grubuna
girmekte ve aynı zamanda da sert kabuklu bir
meyve türü olarak kabul edilmektedir. Fıstık
çamı (Pinus pinea L.) dünya üzerinde 700.000 ha
alana sahip olup tipik bir Akdeniz kuşağı iklimi
bitkisidir ve İspanya, İtalya, Portekiz, Türkiye,
Tunus, Cezayir, Fas, Yunanistan, İsrail başta
olmak üzere Akdeniz ekosistemi altındaki
bölgelerde doğal ya da ağaçlandırmalar yoluyla
geniş yayılış göstermektedir (Şekil 1.1) (7, 9).
Doğal yayılışın %75’i İspanya’da, %9’u
Türkiye’de, %5’i İtalya’da bulunmaktadır (3, 13).
Fıstık çamı genel yayılış alanları itibari ile
İspanya’da 490.000 ha, Portekiz’de 175.000 ha,
İtalya’da 46.000, Türkiye’de 43.000 ha, Tunus’ta

21.000 ha, Fransa’da 13.000 ha, Lübnan’da
12.000 ha, Fas’ta 3.000 ha, İsrail’de 2.000 ha ve
Yunanistan’da 1.500 ha yayılış alanlarına sahiptir
(2, 9).
Dünyada yılda ortalama yenilebilir 20.000–
40.000 ton çam fıstığı üretilmektedir ve 2005–
2015 yılları arasında ortalama çam fıstığı üretimi
24.687 tondur (4). Dünya’nın en büyük çam
fıstığı üreticisi ülkesi konumunda olan Çin’de
2014 yılında Dünya üretiminin %62’si (25.000
ton) karşılanırken bu değer 2015 yılında %26’ya
(5.000 ton) kadar düşmüştür. 2015 yılında Çin
Halk Cumhuriyeti’ni %12’lik (5000 ton) üretim
ile Kuzey Kore, %8’lik (3100 ton) üretim ile
Afganistan, %7’lik (3000 ton) üretim ile Pakistan
ve %6’lık üretim ile Rusya Federasyonu
izlemiştir (4).
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Türkiye’de fıstık çamı (Pinus pinea L.)
43.000 hektarlık bir alanı kaplar. Ülkemizde
özellikle Ege Bölgesi’ndeki orman köylülerinin
en önemli geçim kaynaklarından birini bu türün
meyvesi olan çam fıstığı oluşturmaktadır. Ege
Bölgesi ülkemizde en fazla fıstık çamı alanına
sahip bölgemizdir. Burada en fazla alana sahip
yöre ise İzmir–Bergama’daki Kozak yöresidir
(8). Kozak yöresinin sahip olduğu toplam fıstık
çamı alanı 16.000 hektardır (6). Kozak
yöresinden sonra en fazla fıstık çamı alanına
sahip olan yer ise Aydın–Koçarlı (Mazon)
yöresidir.
Akdeniz ülkelerinde yetişen Pinus pinea
türünün Dünyanın en kaliteli çam fıstıkları
olduğu kabul edilmektedir. Pinus korainensis
(Kore fıstığı), Pinus sibirica (Sibirya fıstığı)
Pinus gerardiana (Chilgosa fıstığı), gibi çam
fıstığı türleri tüketilebilmelerine rağmen kalite
olarak Pinus pinea türünün gerisindedirler.
Aydın ili çam fıstığı üretiminin büyük bir
bölümünü karşılayan Koçarlı ilçesinde tüm
tarımsal gelirin yaklaşık %67’si fıstık çamından
elde edilmektedir Koçarlı yöresinin asli geçim
kaynakları çamfıstığı, hayvancılık, zeytin ve incir
yetiştiriciliğidir. Ülkemizde çam fıstığının en çok
üretildiği yer olan Kozak’ta son yıllarda yaşanan
ciddi verim düşüklüğü Aydın–Mazon yöresinin
önemini daha da arttırmıştır. Nitekim Kozak ve
Mazon yörelerinde fıstıkçamı ormanlarında bir
ağaçtaki kozalak miktarı 22 ve 56 adet,
hektardaki ortalama verim ise 68.3 kg ve 118.5
kg iç fıstık olarak belirlenmiştir (5). Türkiye’de
çam fıstıklarında kalite analizlerine yönelik
çalışmalar
Bergama–Kozak
yöresinde
yoğunlaşmıştır. Kozak çam fıstığının fiziksel
kalite özelliklerini, besin içeriğini ve mikotoksin
taşıma durumunu ortaya koyan çeşitli çalışmalar
yürütülmüştür (11, 10, 12). Kozak yöresinden
sonra ikinci büyük çam fıstığı üreticisi
konumunda olan Koçarlı’da ise çam fıstıklarının
kalitesini ortaya koyan çalışma eksikliği
bulunmaktadır.
Ülkemizde üretimi dağlık alanlarda yapılan çam
fıstığı, yöre halkına önemli gelir kaynağı
yaratması nedeni ile kırsal kalkınma açısından
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca giderek artan
ihracat potansiyeline sahiptir (10). Kozak
Yaylasından sonra en önemli fıstık çamı
yetiştiricisi bölge olan Koçarlı için çam fıstığı
stratejik öneme sahiptir. Bu açıdan bu çalışmada
Aydın ili Koçarlı ilçesi künar (kabuklu fıstık) ve
iç fıstıklarında fiziksel kalite özelliklerinin ortaya
konması amaçlanmıştır.
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MATERYAL VE METOT
Materyal
Çalışmada çam fıstığı örnekleri 2015 yılında
Türkiye’nin ikinci büyük fıstık çamı yetiştiricisi
bölgesi olan Aydın ili Koçarlı ilçesi köylerinden
temin edilmiştir (Çizelge 2.1). Rakım yüksekliği
300 m ile 800 m arasında değişen 36 adet fıstık
çamı bahçesinden 1’er kg’lık künar örneği
toplanmıştır. Çam fıstığı üretiminin yüksek
olduğu köylerden daha fazla bahçe örneği
alınarak; Akmescit köyünden 5, Çallı köyünden
5, Çulhalar köyünden 1, Esentepe köyünden 5,
Gaffarlar köyünden 4, Kızılcabölük köyünden 5,
Mersinbelen köyünden 6, Satılar köyünden ise 5
farklı bahçeden örnekler toplanmıştır.
Metot
Fıstık çamı bahçelerinden alınan künar
örnekleri üzerindeki siyahımsı toz tabakası
temizlenerek tek tek kırılmış ve fiziksel analizler
3 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Çalışma tesadüf
parselleri deneme desenine göre kurulmuş ve
SPSS 18 paket programı kullanılarak istatistiksel
analizler yapılmıştır. İstatistiksel olarak önemli
bulunan faktörler arasındaki farklılıklar ise
Duncan %5 karşılaştırma testi ile belirlenmiştir.
Künar (kabuklu fıstık) boyutu (en–boy)
Her tekerrürden tesadüf olarak alınan 30 adet
künar örneğinin en ve boy ölçümleri dijital
kumpas (Mitutoyo CD–15APX Japan) kullanarak
yapılmıştır.
İç fıstık boyutu (en ve boy) (mm)
Her tekerrürden tesadüfü alınan 30 iç fıstık
örneğinin en ve boy ölçümleri dijital kumpas
kullanarak yapılmıştır.
100 künar ağırlığı (g)
Tesadüfen seçilen 100 adet künarın ağırlığı
0,001 hassasiyetindeki terazi (Precisa BJ 100 M)
kullanılarak ölçülmüştür.
100 dane ağırlığı (g)
Örneklerin iç olarak 100 dane ağırlığı hassas
terazi kullanarak yapılmıştır.
Randıman (%)
Fıstık örneklerinde randımanı belirlemek
üzere hassas terazide 100 adet künar tartılmış ve
daha sonra bu künarlar elle tek tek kırılarak iç
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fıstık ağırlıkları belirlenmiştir. “iç fıstık ağırlığı /
künar ağırlığı × 100” formülünden randıman
hesaplanmıştır.
Çatlak künar oranı (%)
Kabuklu fıstıklardaki çatlak oranları görsel
olarak yapılmıştır. Bunun için tesadüfi olarak
seçilen 100 künar örneğinde çatlama olmayan,
tek tarafında 1/3, 2/3, 3/3 oranında çatlak ve çift
taraflı çatlak olmak üzere 5 farklı sınıf ayrılarak
çatlama oranları hesaplanmıştır.

dolacak şekilde konularak, 25℃’de okumaları
yapılmıştır.
Kül miktarı
Öğütülmüş iç fıstık örnekleri 0,5 g olacak
şekilde hassas terazide tartılmış ve porselen
krozeler içinde 600℃ sıcaklıktaki kül fırını ile
yakılmıştır. Kül yakma işleminden sonra yakılan
örnekler tartılarak kül miktarı (%) bulunmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMA

Bozuk dane oranı (%)
İç fıstıklardaki bozuk danelerin belirlenmesi
gözle yapılmıştır. Bunun için iç fıstıklar; bozuk
dane (toplam), küflü, kahverengi, siyah, yeşil
renkli ve uç bozukluğu olarak 6 gruba ayrılarak
oranları hesaplanmıştır.
Çizelge 2.1. 2014 ve 2015 yıllarında örnek
toplanan köyler ve bahçe örneklerinin
numaralandırılması
Köy adı
Akmescit
Akmescit
Akmescit
Akmescit
Akmescit
Çallı
Çallı
Çallı
Çallı
Çallı
Çulhalar
Esentepe
Esentepe
Esentepe
Esentepe
Esentepe
Gaffarlar
Gaffarlar

Örnek No
15A3
15A4
15A5
15A6
15A7
15C2
15C3
15C4
15C6
15C7
15CU
15E2
15E3
15E4
15E5
15E6
15G1
15G2

Köy adı
Gaffarlar
Gaffarlar
Kızılcabölük
Kızılcabölük
Kızılcabölük
Kızılcabölük
Kızılcabölük
Mersinbelen
Mersinbelen
Mersinbelen
Mersinbelen
Mersinbelen
Mersinbelen
Satılar
Satılar
Satılar
Satılar
Satılar

Bahçe No
15G3
15G4
15K2
15K3
15K4
15K5
15K6
15M4
15M5
15M6
15M7
15M8
15M9
15S1
15S2
15S3
15S4
15S5

Su miktarı
Örnekler, hassas terazide tartılmış ve 65℃’de
etüve konarak örneklerin ağırlığı sabitleninceye
kadar bekletilmiştir. Çıkarılan örnekler tekrar
hassas terazide tartılmış ve örneklerdeki su
miktarı % olarak belirlenmiştir.
Su aktivitesi
Ölçümler su aktivitesi ölçüm cihazı
(Novasina–aw Sprint TH 500) ile yapılmıştır.
Örnekler parçalanmadan alete özel kapların 2/3’ü

2015 yılında Koçarlı ilçesinde yetiştirilen 36
fıstık çamı bahçesinden çam fıstığı örnekleri
toplanmıştır. Çalışma sonucunda fiziksel kalite
analizleri genel olarak değerlendirildiğinde; 2015
yılında künar boyu 18,63 mm (15C7) ile 16,68
mm (15M5) değerleri arasında, künar eni ise 9,30
mm (15A7) ile 7,62 mm (15C2) değerleri
arasında değişiklik göstermiştir (Çizelge 3.1).
Koçarlı ilçesi çam fıstıklarının fiziksel kalite
özelliklerinin
belirlendiği
bir
doktora
çalışmasında ortalama künar uzunluğu 18,16 mm
olarak belirlenmiştir (1). İç fıstık boyutu ürün
iriliğini ortaya koymada en önemli fiziksel kalite
parametreleri arasında yer almaktadır. Pazarda en
ve boyca iri çam fıstıkları tercih edilmekte ve iri
iç fıstıklar daha yüksek değerde satılabilmektedir.
İç fıstık boyu ölçümleri sonucunda en uzun iç
fıstık değerine sahip olan 15A7 nolu bahçe
örneğinin (14,14 mm), en kısa iç fıstıklara sahip
olan 15M5 (12,41 mm) örneğinden %13 oranında
daha uzun iç fıstıklara sahip olduğu
belirlenmiştir. Bahçe örneklerinin iç fıstık eni
değerleri ise 6,02 mm (15M8) ile 4,19 mm
(15C2) arasında değişiklik göstermiş ve en
yüksek en değerine sahip örnek ile en küçük ene
sahip örnek arasında %30 oranında bir farklılık
belirlenmiştir (Çizelge 3.1). Şen ve ark. (12)
tarafından İzmir Kozak Yaylası çam fıstıklarında
yürütülen bir araştırmada 3 yıllık iç fıstık boyu
ölçüm değeri ortalamasının 14,25 olduğunu
belirtmiştir. Aynı çalışmada iç fıstık eni değerleri
de ortaya konmuş ve ortalama 5,48 mm olarak
saptanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre
Kozak yöresi çam fıstıklarının Koçarlı çam
fıstığına göre daha uzun boyda olduğu, iç fıstık
en değerlerinin ise benzerlik gösterdiği ortaya
konmuştur.
Künar boyutu (en–boy) ve iç fıstık boyutu
gibi fiziksel parametreler açısından bahçeler
arasında önemli düzeyde farklılıklar bulunmuştur
(P≤0,01). Belirlenen farklılığın sebebi olarak;
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çam fıstığı bahçeleri arasındaki yükselti, iklim
koşulları, bakım işleri, hasat zamanı ve ağaç yaşı
gibi farklılıklar olduğu düşünülmektedir.
100 künar ağırlıkları ölçüm sonuçlarına göre
bahçelerin 100 künar ağırlıkları 74,49 g (15A7)
ile 55,36 g (15S2) arasında dağılım göstermiştir.
Akgül, (2015) Koçarlı ilçesi çam fıstıklarında
ortalama künar ağırlığını 0,78 g olarak belirtmiş
ve bu değer çalışmamızda belirlenen 100 künar
ağırlığı
değerlerine
göre
daha
yüksek
bulunmuştur. Diğer bir kalite parametresi olan
100 dane ağırlıkları 21,17 g (15A5) ile 13,36 g
(15M5) arasında değişerek geniş bir dağılım
göstermiştir (Çizelge 3.1).
Randıman (%) değeri fiziksel kalite
parametreleri arasında
en önemli olan
parametredir. Bahçeler arasında en yüksek
randıman değeri %25.20 (15A7), en düşük
randıman değeri ise %21,38 (15M5) olarak
ölçülmüştür (Çizelge 3.1).
Çatlak künar oranı çam fıstığı kalitesini
etkileyebilen önemli bir parametredir. Künar
üzerindeki çatlaklardan nem geçişi meydana
gelebilmekte ve bu nedenle bozuk dane oranı
artabilmektedir. Bahçeler arasında çatlak künar
oranları bakımından istatistiksel anlamda önemli
farklılıklar belirlenmiştir (P≤0,01). Fıstık çamı
bahçelerine ait örneklerin çatlak künar oranları
%7,33 (15M9) ile %59,33 (15A6) arasında
değişiklik göstermiş ve bahçeler arasında büyük
farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 3.2). Bahçeler
arasında çatlak künar oranları arasındaki
farklılığın,
örneklerin
farklı
koşullarda
depolanması
ve
işlenmesi
olduğu
düşünülmektedir. Kozalakların açtırılması işlemi
aşamasında güneş ışığı altında çok fazla süre
bekletilmesi
künarlarda
çatlama
oranını
arttırmaktadır. Kabuklu künarların çuvallar
içerisinde uzun süre depolandığı düşünüldüğünde
çuvalların direk güneş görmesi de çatlama
oranını arttırabilmektedir. Künarların çatlama
tipleri genel olarak değerlendirildiğinde ise tek
taraflı 3/3 ve çift taraflı çatlama yüksek oranlarda
görülmüştür. Kozak yöresi çam fıstıklarında ise
genel olarak tek taraflı 3/3 çatlama şeklinin daha
yoğun meydana geldiği bildirilmektedir (12).
İç fıstıklarda görülen bozukluklar ürünlerin
pazar dışı kalmasına sebep olabilmektedir.
Ayrıca künarlar içerisinde bozuk dane oranının
yüksek olması randımanı düşürmekte ve küflü,
yeşil vb. tip dışı iç fıstıklarda aflatoksin riski
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ortaya çıkmaktadır. Bahçeler arasında bozuk
dane oranları bakımından istatistiksel anlamda
önemli farklılıklar bulunmamıştır. Bahçelerin
bozuk dane oranları %1,00 (15CU) ile %6,00
(15C6) arasında değişiklik göstermiştir. En
yüksek küflü dane oranına sahip olan 15C6 no’lu
bahçede diğer bahçelere göre belirgin şekilde
daha yüksek değer (5,33) saptanmıştır. Diğer
bozukluk tipleri olan kahverengi, yeşil ve siyah
dane ile uç bozukluğu görülen daneler açısından
bahçeler
arasından
önemli
farklılıklar
belirlenmemiş ve benzer değerler bulunmuştur
(Çizelge 3.3). Meyvacı ve ark. (10) kozak yöresi
çam fıstıklarında 3 yıl süresince bozuk dane
oranlarını incelemiş en yüksek %5.92 oranında
bozuk dane belirlemiştir. Aynı çalışmada bozuk
dane tipleri de ayrı ayrı incelenmiş ve sarı–
kahverengi daneler en yüksek düzeyde
bulmuştur.
Bahçe örneklerinin su miktarı (%) değerleri
arasında istatistiksel anlamda önemli farklılıklar
belirlenmiştir (P≤0,01). Analizler sonucunda
bahçe örneklerinin su miktarı değerleri %5,29
(15A3) ile %3,93 (15M8) arasında değişiklik
göstermiştir (Çizelge 3.1). Bahçe örnekleri
arasında su aktivitesi değerleri açısından
istatistiksel
anlamda
önemli
farklılıklar
belirlenmiştir (P≤0,01). En yüksek a w değeri
15S3 no’lu bahçede (0,472) belirlenirken, bu
bahçede en düşük a w değerine (0,376) sahip
15M8 nolu bahçeye göre %25 oranında daha
yüksek bir değer elde edilmiştir. Su aktivitesi
değerleri genel olarak değerlendirildiğinde;
güvenli değer olan 0,65 aw değerinden düşük
değerler
belirlenmiş ve aflatoksin riski
bulunmadığı ortaya konmuştur (Çizelge 3.1). Şen
2016 (12) Kozak yöresinde 3 yıl süresince
topladığı örneklerde ortalama su miktarını %4,63,
ortalama su aktivitesi değerini ise 0,452 olduğunu
belirterek çalışmamızla benzer sonuçlar elde
etmiştir.
Bahçeler arasında iç fıstık kül miktarları
değerleri bakımından istatistiksel açıdan önemli
farklılıklar bulunmuştur (P≤0,01). Ölçümler
sonucunda 29 bahçe örneğinin kül miktarı
değerlerinin %5,00 ile %4,00 arasında değişiklik
gösterdiği belirlenmiştir. En yüksek kül miktarına
sahip 15E6 no’lu örneğin (%6,43) en düşük
değere sahip 15K2 no’lu örneğe (%3,90) göre
%64,87 oranında daha yüksek kül miktarına
sahip olması dikkat çekmiştir (Çizelge 3.1).
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Çizelge 3.1. Fıstık çamı bahçelerine ait çam fıstığı örneklerinin fiziksel kalite özellikleri
Bahçe
No
15A3
15A4
15A5
15A6
15A7
15C2
15C3
15C4
15C6
15C7
15CU
15E2
15E3
15E4
15E5
15E6
15G1
15G2
15G3
15G4
15K2
15K3
15K4
15K5
15K6
15M 4
15M 5
15M 6
15M 7
15M 8
15M 9
15S1
15S2
15S3
15S4
15S5
P

Künar
boyu (mm)
17,93 b–g
18,19 a–d
18,09 a–e
17,99 a–g
18,34 ab
17,68 b–g
17,31 e–ı
17,24 gı
17,40 d–ı
18,63 a
16,94 hı
17,67 b–g
17,38 e–ı
17,27 f–ı
17,14 hı
6,98 hı
18,20 a–c
18,60 a
17,68 b–g
17,66 b–g
17,99 a–g
18,22 a–c
17,57 b–g
17,61 b–g
18,04 a–f
17,35 e–ı
16,68 ı
17,54 c–h
17,28 f–ı
17,97 b–g
17,28 f–ı
17,57 b–g
16,98 hı
17,31 e–ı
17,24 f–ı
17,06 hı
≤0,01

Künar
eni (mm)
8,76 a–d
8,95 a–d
9,09 a–c
9,29 a
9,30 a
7,62 ı
7,75 hı
7,87 g–ı
8,25 d–ı
7,96 e–ı
8,22 d–ı
8,90 a–d
9,22 ab
8,59 a–f
8,59 a–f
8,59 a–f
8,88 a–d
9,29 a
8,68 a–e
8,57 a–f
9,27 ab
7,89 f–ı
9,14 a–c
9,25 ab
9,14 a–c
8,89 a–d
8,27 d–ı
8,60 a–f
8,41 c–h
8,90 a–d
8,73 a–d
8,80 a–d
8,53b–g
8,64 a–e
8,62 a–f
8,43 c–h
≤0,01

İç fıstık
boyu (mm)
13,75 a–d
13,98 a–c
13,65 a–h
13,93 a–c
14,14 a
13,32 b–l
13,08 d–m
13,44 a–j
13,35 b–k
14,03 ab
12,67 k–m
13,64 a–h
13,08 d–m
12,67 k–m
12,92 ı–m
13,04 d–m
13,43 a–j
13,60 a–ı
13,02 e–m
12,95 h–m
13,90 a–c
13,72 a–e
13,53 a–j
13,68 a–f
13,68 a–g
12,82 j–m
12,41 m
13,08 d–m
12,97 f–m
13,59 a–ı
13,32 b–l
12,85 j–m
12,62 lm
13,28 c–l
12,69 k–m
12,96 g–m
≤0,01

İç fıstık
Eni (mm)
5,22 b–j
5,37 b–g
5,59 a–d
5,68 ab
5,36 b–g
4,19 l
4,44 kl
4,66 j–l
5,02 c–k
4,67 j–l
4,80 g–k
5,41 b–f
5,56 a–e
5,05 c–j
5,16 b–j
5,21 b–j
5,31 b–h
5,45a–e
5,28 b–ı
4,86 f–k
5,67 ab
4,66 j–l
5,59 a–c
5,47 a–e
5,48 a–e
4,98 e–k
4,70 ı–l
4,98 e–k
5,10 b–j
6,02 a
5,06 c–j
5,15 b–j
5,20 b–j
5,37 b–g
4,77 h–l
5,01 d–k
≤0,01

100 künar
ağırlığı (g)
71,77 a–c
71,98 a–c
71,72 a–d
69,83 c–f
74,49 a
65,96 g–j
63,52 ı–m
67,00 e–ı
63,56 ı–m
72,28 a–c
58,41 n–r
62,98 j–m
65,84 g–k
57,75 o–r
60,16 m–p
57,83 o–r
70,34 c–e
74,16 ab
67,94 d–g
65,30 h–l
69,57 c–g
70,99 a–d
68,80 c–h
70,43 b–e
71,70 a–d
61,67 l–n
56,04 r
58,94 n–r
66,31 f–j
69,33 c–g
62,08 k–n
61,25 m–o
55,36 r
59,92 m–p
57,25 pr
61,84 l–n
≤0,01

100 dane
ağırlığı (g)
17,03 h–k
18,87 c–g
21,17 a
18,66 c–g
20,42 ab
16,92 h–m
15,98 k–n
18,28 e–h
16,99 h–k
20,04 a–c
15,65 k–n
19,53 b–e
19,09 b–f
15,42 n
16,31 j–n
16,68 ı–n
18,75 c–g
19,59 b–e
18,49 d–g
16,99 h–k
18,67 c–g
18,56 d–g
19,19 b–f
20,31 ab
17,93 f–ı
16,82 ı–m
13,36 o
15,53 mn
17,65 g–j
19,76 a–d
15,57 l–n
17,88 f–ı
15,58 l–n
16,37 j–n
13,96 o
16,94 h–l
≤0,01

Randıman Su miktarı
(%)
(%)
23,11 c–h
5,29 a
22,93 e–h 4,73 c–g
24,98 ab
4,03 no
24,83 a–c 4,40 h–m
25,20 a
4,74 c–f
22,25 gh 4,37 h–m
23,54 a–g 4,78 c–e
24,98 ab
4,79 cd
22,93 e–h
5,11ab
24,29 a–f
4,86 bc
23,53 a–g 4,54 d–j
24,86 a–c 4,36 h–m
24,23 a–f
4,74 c–f
23,66 a–g 4,28 j–n
23,52 a–g
4,81 cd
23,79 a–g 4,01 no
22,77 e–h 4,38 h–m
23,06 c–h 4,54 d–j
23,62 a–g 4,25 k–n
23,73 a–g 4,12 m–o
24,52 a–e
5,14 ab
24,78 a–d 4,22 k–n
24,19 a–f
4,44 g–l
25,17 a
4,50 e–k
22,97 d–h 4,48 f–k
22,70 e–h 4,63 c–h
21,38 h
4,42 h–l
22,61 f–h 4,58 c–ı
22,84 e–h 4,37 h–m
22,60 f–h
3,93 o
23,21 b–h 4,30 ı–n
23,27 b–g 4,35 h–m
22,33 gh
4,18 l–o
24,86 a–c 5,17 a 5
22,66 f–h 4,27 j–n
22,79 e–h 4,48 f–k
≤0,01
≤0,01

Su
Kül
aktivitesi miktarı (%)
0,469 a 4,40 d–g
0,440 b–d 4,50 c–g
0,393 m–r 4,30 e–g
0,382 pr
4,20 fg
0,434 c–f 4,40 d–g
0,404 ı–o
5,40 b
0,431 c–g 5,20 b–d
0,421 d–ı 5,30 bc
0,442 bc 5,20 bc
0,437 c–e 4,90 b–f
0,432 c–g 4,60 b–g
0,409 ı–m 4,60 b–g
0,421 d–ı 4,20 fg
0,389 n–r 4,20 fg
0,429 c–h 4,60 b–g
0,391 m–r 6,43 a
0,416 f–k 4,20 fg
0,410 h–m 4,80 b–f
0,400 j–p 4,90 b–f
0,376 r
4,70 b–g
0,457 ab
3,90 g
0,394 l–r
4,20 fg
0,398 k–p 4,10 fg
0,400 k–p 4,70 b–g
0,408 ı–n 4,50 c–g
0,407 ı–o 4,70 b–g
0,394 l–r
4,20 fg
0,387 o–r 4,40 d–g
0,413 g–l 4,70 b–g
0,376 r
5,10 b–e
0,420 e–j 4,60 b–g
0,395 l–r 4,75 b–g
0,396 k–p 4,70 b–g
0,472 a 4,60 b–g
0,394 l–r 4,80 b–f
0,399 k–p 4,50 c–g
≤0,01
≤0,01

Çizelge 3.2. Bahçelere ait çam fıstığı örneklerinin çatlak künar oranları
Bahçe
No
15A3
15A4
15A5
15A6
15A7
15C2
15C3
15C4
15C6
15C7
15CU
15E2
15E3
15E4
15E5
15E6

Toplam Çatlak Oranı
(%)
45,00 b–f
32,06 f–k
26,00 ı–o
59,33 a
40,66 c–h
43,66 b–f
52,33 a–c
39,66 c–h
12,66 pr
16,66 m–r
29,00 g–m
12,33 pr
50,33 a–d
18,66 l–r
35,66 e–j
48,33 a–e

Tek Taraflı Çatlak (%)
1/3 oranda
2/3 oranda
3/3 oranda
0,33 cd
8,66 a–e
26,00 a–d
0,66 cd
7,00 b–f
24,00 a–e
0,33 cd
6,33 b–f
15,66 d–ı
0,66 cd
7,33 b–f
32,66 a
0,33 cd
11,00 a–c
21,33 a–f
8,00 ab
9,66 a–d
11,33 f–k
13,33 a
15,66 a
11,66 f–k
7,66 b
6,33 b–f
12,00 f–k
1,00 cd
2,66 d–f
4,33 ı–k
1,33 cd
4,00 c–f
4,33 ı–k
1,00 cd
5,33 f
11,33 f–k
0,66 cd
5,00 c–f
6,00 ı–k
0,66 cd
9,00 a–d
30,33 ab
0,00 d
4,66 c–f
11,33 f–k
1,33 cd
9,66 a–d
14,33 e–j
4,00 bc
5,00 c–f
23,66 a–e

Çift Taraflı Çatlak
(%)
10,00 c–j
11,00 b–h
3,66 h–k
18,66 ab
7,33 e–k
14,66 b–e
11,66 b–h
13,66 b–f
4,66 g–k
7,00 e–k
11,33 b–h
0,66 k
10,33 c–ı
2,66 ı–k
10,33 c–ı
15,66 a–d
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Bahçe
No
15G1
15G2
15G3
15G4
15K2
15K3
15K4
15K5
15K6
15M4
15M5
15M6
15M7
15M8
15M9
15S1
15S2
15S3
15S4
15S5
P

Toplam Çatlak Oranı
(%)
30,00 g–l
19,00 k–r
21,00 k–p
22,66 j–p
55,33 ab
10,00 pr
36,00 e–ı
28,33 g–m
21,66 k–p
14,66 n–r
13,66 o–r
13,66 o–r
37,66 d–ı
13,66 o–r
7,33 r
18,00 l–r
41,00 c–g
39,33 c–h
17,66 l–r
27,66 h–n
≤0,01

Tek Taraflı Çatlak (%)
1/3 oranda
2/3 oranda
3/3 oranda
1,00 cd
3,66 c–f
14,00 e–j
0,33 cd
3,66 c–f
8,66 g–k
1,66 cd
4,00 c–f
8,33 g–k
0,33 cd
2,33 d–f
13,66 e–j
0,66 cd
13,00 ab
29,00 a–c
0,33 cd
1,00 f
6,66 ı–k
1,00 cd
9,00 a–d
19,66 b–g
0,33 cd
5,33 c–f
18,33 c–h
0,66 cd
4,00 c–f
11,66 f–k
0,66 cd
3,33 d–f
2,00 k
0,66 cd
3,66 c–f
3,66 jk
0,66 cd
3,00 d–f
5,00 ı–k
0,00 d
4,00 c–f
15,66 d–ı
1,00 cd
2,33 d–f
6,00 ı–k
0,00 d
1,33 ef
3,66 jk
1,33 cd
4,66 c–f
6,33 ı–k
0,33 cd
4,66 c–f
11,66 f–k
0,66 cd
7,66 b–f
7,66 h–k
0,66 cd
1,00 f
8,66 g–k
1,00 cd
6,00 b–f
7,00 h–k
≤0,01
≤0,01
≤0,01

Çift Taraflı Çatlak
(%)
11,33 b–h
6,33 f–k
7,66 d–k
9,66 d–j
12,66 b–g
2,00 jk
6,66 e–k
4,33 h–k
5,33 g–k
8,66 d–k
6,66 e–k
5,00 g–k
18,00 a–c
4,33 h–k
2,33 ı–k
5,66 f–k
24,33 a
23,33 a
10,33 c–ı
13,66 b–f
≤0,01

Çizelge 3.3. Bahçelere ait çam fıstığı örneklerinde bozuk dane oranları
Bahçe
No
15A3
15A4
15A5
15A6
15A7
15C2
15C3
15C4
15C6
15C7
15CU
15E2
15E3
14E4
15E5
15E6
15G1
15G2
15G3
15G4
15K2
15K3
15K4
15K5
15K6
15M4
15M5
15M6
15M7
15M8
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Bozuk Dane
(%)
1,66
3,33
1,00
2,33
3,33
2,00
3,00
2,00
3,00
1,00
2,00
2,66
2,66
6,00
1,66
1,33
1,66
1,33
1,66
2,00
0,66
2,00
1,33
2,00
1,33
1,66
1,66
1,00
1,00
1,00

Küflü Dane
(%)
0,33 b
0,33 b
1,00 b
0,66 b
1,33 b
0,00 b
0,66 b
0,33 b
1,66 ab
0,66 b
1,00 b
1,33 b
1,00 b
5,33 a
1,33 b
0,33 b
0,00 b
0,66 b
0,66 b
1,00 b
0,00 b
0,66 b
0,00 b
1,00 b
0,33 b
0,33 b
1,00 b
1,00 b
0,33 b
0,66 b

Kahverengi Dane
(%)
0,33
2,66
0,00
1,00
1,00
0,33
1,33
1,66
0,33
0,33
0,66
0,33
0,66
0,66
0,00
0,33
0,00
0,33
0,66
0,66
0,33
0,66
0,66
0,33
0,33
0,33
0,66
0,00
0,00
0,00

Siyah Dane
(%)
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,00
0,00
0,33
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
0,66
0,00

Yeşil Dane
(%)
0,33
0,33
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,66
0,00
0,00
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,66
0,00
0,00
0,00
0,00

Uç Bozukluğu
(%)
0,33
0,00
0,00
0,33
1,00
1,33
0,33
0,00
1,00
0,00
0,33
1,00
0,33
0,00
0,33
0,33
1,33
0,33
0,00
0,00
0,33
0,66
0,66
0,66
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
0,33
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Bahçe
No
15M9
15S1
15S2
15S3
15S4
15S5
P

Bozuk Dane
(%)
1,00
1,33
0,66
0,33
0,33
0,66
ö.d.

Küflü Dane
(%)
0,33 b
0,33 b
0,66 b
0,33 b
0,00 b
0,33 b
≤0,01

Kahverengi Dane
(%)
0,33
0,33
0,00
0,00
0,00
0,33
ö.d.

Siyah Dane
(%)
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
ö.d.

Yeşil Dane
(%)
0,33
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
ö.d.

Uç Bozukluğu
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,00
ö.d.

ö.d.: Önemli Değil
SONUÇ
Çalışmamızda
Koçarlı
bölgesi
çam
fıstıklarında yapılan fiziksel kalite analizleri
sonucunda Koçarlı çam fıstığı Türkiye’nin en
kaliteli çam fıstıklarının yetiştiği Kozak yöresi
fıstıklarına göre irilik anlamında daha küçük iç
fıstıklara sahip olmasına rağmen, diğer fiziksel
kalite parametreleri açısından oldukça benzer
özellikte olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada elde
edilen sonuçlar ile Koçarlı ilçesinde üretilen çam
fıstıklarının kalite özelliklerini ortaya koyan
çalışma
eksikliği
bir
ölçüde
giderilmiş
bulunmaktadır. Koçarlı İlçesinde çam fıstığı
üretimi geçiminin neredeyse tamamını bu
üründen karşılayan dağ köylüleri tarafından
yapılması nedeniyle bölge ürünün kalitesini
ortaya koyan çalışmaların artması büyük önem
taşımaktadır.
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ÖZET
Bir çok canlı organizmalarda varlığı ispatlanan bir molekül olan melatonin (N–acetyl–5–methoxytryptamine), ilk
olarak 1958 yılında sığır beyin üstü bezinden izole edilen bir indol amin olarak keşfedilmiştir. Bitkilerden sonra
tek hücreliler, mantarlar, algler, hayvanlar gibi evrimsel yapıları bakımından birbirlerinden oldukça farklı
organizmalarda da varlığı tespit edilmiştir. Bitkilerde melatonin daha çok bitki büyüme düzenleyici etkisi ve
strese dayanım etkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Kök büyümesi, sürgün g elişimi, apikal dormansi, çiçeklenme,
yaşlanmayı geciktirme, ROS ve RNS giderme, yüksek antioksidan özelliği, enzim düzenleyici etkisi, IAA, ABA
ve JA gibi birçok mekanizma üzerinde etkisi mevcuttur. Melatonin hormonunun, insan sağlığı ve tüketilen
gıdalar ile doğrudan ilişkisi olduğu bilinmektedir. Triptofan içeriği yüksek bitkilerin tüketimi ile insan
vücudunda melatonin sentezinin hızlandığı ve başta kanser olmak üzere birçok hastalığı önleyici veya durdurucu
etkisi olduğu görülmektedir. Melatonin hormonunun asıl görevi, vücudun biyolojik saatini ve ritmini
ayarlamaktır. Bu derlemede, fonksiyonel gıdalar, bitkiler ve insan sağlığı açısından melatoninin etkileri hakkında
bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Melatonin, fizyoloji, sağlık
MELATONINE FOR PLANTS AND HUMAN HEALTH
ABSTRACT
Melatonin (N–acetyl–5–methoxytryptamine), a molecule that has been proven in many living organisms, was
first discovered in 1958 as an indole amine isolated from the bovine superficial gland. After the plants, single
cells, fungi, algae, animals, etc. have been found in organisms quite different from each other in terms of
evolutionary structures. In plants, melatonin emerges as plant growth regulatory effect and strase resistance
effect. There are effects on many mechanisms such as root growth, shoot growth, apical dormancy, flowering,
delayed aging, ROS and RNS removal, high antioxidant properties, enzyme regulatory effect, IAA, ABA and
JA. Melatonin hormone is known to be directly related to human health and consumed foods. The content of
tryptophan seems to be accelerated by the synthesis of melatonin in the human body with the consumption of
high plants, and it is the preventive or stopping effect of many diseases, especially cancer. The main task of the
melatonin hormone is to adjust the body's biological clock and rhythm. In this review, it is aimed to give
information about the effects of melatonin in terms of functional foods, plants and human health.
Keyword: Melatonin, physiology, health

GİRİŞ
Bitkilerde strese karşı tolerans arttırıcı olarak
bilinen ve bir bitki büyüme düzenleyicisi adayı
olarak
gösterilen,
aynı
zamanda
canlı
organizmaların çoğunda varlığı ispatlanan bir
molekül olan melatonin, ilk olarak 1958 yılında
sığır beyin üstü bezinden izole edilmiş olan bir
indolamindir. Bazı balık, sürüngenler ve
amfibiyenlerde (karada ve suda yaşayabilen)
derinin rengini açma yeteneğinden dolayı
melatonin olarak adlandırılmıştır [28]. Bitki
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alemi boyunca sentezlenen ve bir indolamin olan
melatonin amfifiliktir, hücre zarlarını kolayca
geçip hücre içine girebildiği belirtilmiştir [39].
Omurgalılarda,
melatonin
çoğunlukla
immünoloji, sirkadyen ritimler, mevsimsel üreme
fizyolojisi, biyolojik ruh modülatörü olarak da
bilindiği ifade edilmiştir [8, 35, 15].
Bu derlemede kapsamında fonksiyonel
gıdalar, bitkiler ve insan sağlığı açısından
melatoninin hormonunun etkileri hakkında bilgi
verilmesi amaçlanmıştır.
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Bitkilerde Melatonin
Bitkilerde, son yıllarda yapılan çalışmalar
melatoninin bitki fizyolojisindeki farklı rollerini
belirlemeye yönelik olmuştur. Elde edilen
verilere göre, melatonin büyüme düzenleyici ve
kökleştirici
madde
olarak
kullanıldığı
bildirilmiştir [18, 19, 9, 20, 14, 37, 46].
Bitki gelişimindeki rollerine ek olarak
melatonin, bitkinin stres savunmasında önemli
bir rol oynamaktadır. Bitkiler sıklıkla stresli
çevre koşullarına maruz kalabilir. Melatonin
bakımından zengin olan bitki türleri, stres
toleransına karşı daha yüksek bir dayanım
göstermektedir.
Bu
yüzden
melatoninin
biyosentezini yapan gene dışsal bir uygulamada
bulunulursa veya herhangi bir şekilde yeri
değiştirilirse, reaktif oksijen türlerine (ROS) yol
açan aşırı sıcaklık, kuraklık, tuzluluk, radyasyon
ve kimyasal streslerde dahil olmak üzere bir dizi
strese karşı direnci arttırabilir. Melatonin ayrıca
çiçeklenme, meyve verme ve yaşlanma da dahil
olmak üzere stresten etkilenen birçok gelişimsel
süreçlerle ilişkilidir. Bu fizyolojik olguları
anlamak ve tam olarak yararlanmak için bu
molekülün,
biyokimyasal
mekanizmalarının
belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir [48].
Melatonin sentezinin gerçekleşmesi için
gerekli enzimlerin kopyalanmış olan genleri,
bitkilerin melatonin biyosentezi için ihtiyacı olan
enzimatik mekanizmalara sahip olduklarını
kanıtlıyor. Canlı hücrede gerçekleşen sentez
haricinde bitkiler, dışsal olarak uygulanan
melatonini de emebildikleri ve organlarında
biriktirdikleri ifade edilmektedir [40]. Tritium ile
işaretlenmiş melatonin, Chenopodium rubrum
fideleri tarafından kolay bir şekilde alındığı ve
uygulama yapıldıktan 37 saat sonra yapılan
incelemelerde halen kararlı kaldığı belirtilmiştir
[23].
Dışsal olarak uygulanan melatoninin bitkinin
gelişiminde önemli bir etkisinin olması veya
herhangi bir etkisinin olmaması hatta toksik
olması gibi durumlar konsantrasyon farkından
kaynaklanmaktadır. Aynı türlerde düşük ve
yüksek konsantrasyonlarda melatonin uygulaması
bitkinin büyümesinde ve gelişiminde kayda değer
düzeyde farklı etkiler gösterebilir. Yabani yaprak
hardalında (Brassica juncea) düşük düzeyde
yapılan melatonin (0.1 mM) uygulaması kök
gelişimini uyarırken, yüksek seviyede yapılan
melatonin (100 mM) uygulamasının büyümeyi
inhibe ettiği ifade edilmektedir [14]. Buna ek
olarak, düşük konsantrasyonlarda uygulanan

melatonin kök gelişimini teşvik etmekte, ancak
vişnede doku kültüründe yapılan çalışmada
yüksek konsantrasyonlarda melatonin uygulaması
büyümeyi engellediği bildirilmektedir [36].
Bitkilerde
melatonin
oldukça
düşük
düzeylerde
bulunmaktadır.
Bu
durum
pikogramdan mikrograma değişmektedir ve
kullanılan yüksek konsantrasyonlar, yani 100
mM, herhangi bir bitkide elde edilemez bir
düzeydir. Nitekim bu fizyolojik konsantrasyonun
çok üstünde olan bir durum olduğu için toksik
etkilere neden olabilir. Melatonin tarafından
ayarlanan gen ekspresyonunun analizinde, düşük
ve yüksek seviyelerde melatoninin farklı bir
etkisinin bulunduğu tespit edildi. Düşük düzeyde
melatonin tarafından düzenlenen tüm genler
yüksek
seviyede
melatonin
tarafından
düzenlenmemiş olduğu belirtilmiştir [44]. Bu
durum melatoninin çalışma mekanizmasının
farklı
konsantrasyonlarda
değiştiğini
göstermektedir. Yüksek düzeylerde melatonin
uygulamaları, hücrelerdeki ROS'ı önemli ölçüde
düşürebileceği, dolayısıyla ROS'a bağlı sinyal
iletimini etkileyebileceği ve böylece hücre
büyümesini engelleyebileceği ifade edilmektedir
[1].
Yüksek tuzluluk ve kuraklık koşullarında,
bitkiler büyümeyi yavaşlatıyor ve klorofil
içeriğinde belirgin bir düşüşe neden oluyor. Su
stresinde ayrıca tohum çimlenmesinin ve kök
canlılığının engellenmesine neden olur. Bununla
birlikte, melatonin
ile ön–muamele, bu
inhibisyonu önemli ölçüde tersine çevirmektedir
[29, 46, 47].
Tettamanti ve ark. [42] yapmış oldukları bir
çalışmada yüksek rakımlarda yüksek UV
radyasyonuna maruz kalan bitkilerin, aynı
türlerin daha düşük rakımlarda ve düşük UV
radyasyonuna maruz kalan ekotiplerine nazaran
oldukça fazla melatonin içerdiğini belirtmişlerdir.
Bununla birlikte değişik araştırıcılar tarafından
yapılan çalışmalarda olumsuz ekolojik faktörler
altında yaşayan bitkilerin melatonin içeriğinin
normale göre çok daha fazla olduğu bildirilmiştir
[40, 41]. Benzer bir şekilde yapılan bir çalışmada
yüksek sıcaklık stresi altında kalmış olan hıyar
fidelerinin yapraklarına sprey şeklinde melatonin
uygulamasının fidenin dokularında MDA, H₂O₂
ve süper oksit iyonlarını ciddi ölçüde azalttığını
ifade etmişlerdir [45].
Shi ve ark. [38], yapmış oldukları çalışmada
bermuda çimi (Cynadon dactylon) düşük
sıcaklık, kuraklık ve tuzluluk gibi farklı stres
koşullarına bırakılmış ve dışarıdan melatonin
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uygulaması
gerçekleştirilmiş.
Bu
durum
bitkilerde oldukça düşük miktarlarda serbest
oksijen türevlerinin oluştuğunu ve bundan dolayı
çok daha az hücre hasarının gerçekleştiği bununla
birlikte bitki ağırlığının, dokulardaki organik asit,
şeker ve aminoasit miktarlarının arttığını
belirlemişlerdir.
Melatoninin bir hormon olmasının yanı sıra
aynı zamanda geniş spektrumlu antioksidandır.
Bu özelliğinden dolayı reaktif oksijen ve azot
türlerini ortamdan uzaklaştırdığı bildirilmiştir
[31, 41]. Bunun yanında melatonin başta SOD,
CAT ve POX olmak üzere birçok antioksidan
enzim aktivitesini stres faktörleri altında
düzenlemekte ya da teşvik etmekte olduğu ifade
edilmiştir [11, 35, 48].
Korkmaz ve ark. [27] yaptıkları bir çalışmada
biber tohumlarına melatoninin dışsal olarak
uygulanması bu tohumların düşük sıcaklıkta
çimlenme ve fide çıkışlarını arttırmada etkili
olduğu sonucuna varmışlardır.
Yapılan çalışmalarda melatonin, pleiotropik
(tek bir genin birden fazla karakterden sorumlu
olması) etkilerinden dolayı [34, 43] olumsuz
çevre koşullarına karşı bitki toleransını artırmada
önemli katkısı olabilir ve bitkiler de olumsuz
ekolojik koşullarda içsel melatonin üretimini
artırır [10, 48] bununla birlikte, dışsal olarak
uygulanan melatonin, bitkilerde stresten kaynaklı
birtakım hasarları sınırladığı ifade edilmiştir [21,
12, 30, 24].
Bitkilerde melatonin daha çok bitki büyüme
düzenleyici etkisi ve strese dayanım etkisi olarak
ortaya çıkmaktadır. Kök büyümesi, sürgün
gelişimi,
apikal
dormansi,
çiçeklenme,
yaşlanmayı geciktirme, reaktif oksijen ve nitrojen
türleri (ROS ve RNS) giderme, yüksek
antioksidan özelliği, enzim düzenleyici etkisi,
IAA, ABA ve JA gibi birçok mekanizma
üzerinde etkisi mevcuttur. Melatonin bitki
fizyolojisini
geliştirmede,
meyve
verimini
artırmada ve bitkide istenilen yüksek kaliteye
ulaşmada etkilidir.
İnsan Sağlığı Açısından Melatonin
Melatonin, beyindeki epifiz bezinin pineolasit
hücrelerinden bilhassa geceleri karanlık ortamda
salgılanan bir hormondur. Melatonin hormonu,
triptofan olarak adlandırılan bir aminoasitten elde
edilmektedir. Vücutta sentezlenemeyen dışardan
alınması gereken bir aminoasittir olan triptofan
aynı
zamanda
seratonin
hormonunun
sentezlenmesinden de sorumlu bir aminoasittir.
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Melatonin hormonun asıl görevi, vücudun
biyolojik saatini ve ritmini ayarlamaktır. Vücutta
melatonin
hormonunun
üretimi,
gecenin
uzunluğu ile alakalıdır. Gecenin uzun olması,
melatonin üretiminin de o denli uzamasını sağlar.
Karanlık safhanın başlangıcında veya sonundaki
ışık, melatonin üretimini engellemektedir. Işık
kısa süreli ve yeterli şiddette ise, melatonin
salınımını azaltır. Kış mevsiminde günlerin kısa
gecelerin uzun olmasından dolayı melatonin
üretimi artar, yaz günlerinde ise gece ve gündüz
sürelerindeki değişiminden dolayı azalır. Bu
hormon aynı zamanda jetlag denilen hadisenin de
sebebidir. Hormon aktioksidan tesirlerini de
artırmakta ve özellikle kanserli hücrelere karşı
koruma sağlamaktadır. Melatonin eksikliği üreme
sistemiyle bağlantısından tutun da yorgunluk,
halsizlik, isteksizlik, sıkıntı ve depresyon gibi
durumların nedenlerini oluşturabildiği, oluşan bu
durumunda eksikliği daha da artırabildiği
belirtilmektedir [3, 4].
Vücutta salgılanan melatonin hormonu gece
ve gündüz döngüsü veya uyku–uyanıklık
döngüsünü düzenlemekle görevlidir. Bu hormon
özellikle gece salgılandığı için ‘karanlık
hormonu’ olarak da adlandırılmaktadır. Karanlık
ortamlar, vücudu uykuya hazırlamak için gerekli
vücut sinyalleri gönderilmesini sağlamakta ve
melatonin üretiminin daha fazla olmasına neden
olmaktadır. Bu durumun tersi olan ışıklı ortamlar,
melatonin salınımını azaltır ve vücut sinyalleri
göndererek uyanık olmak için vücudu hazırlar.
Uyku problemi yaşayan bazı kişilerin, melatonin
seviyeleri düşüktür. Melatoninin hormonunun
insan sağlığı için faydaları oldukça fazladır.
Yapılan araştırmalar hormonun, vücudumuzun
doğal korunma ve yaşamsal faaliyetlerini
sürdürme mekanizmasını güçlendirerek ve stresi
azaltarak yaşam süresini artırdığı ve yaşlanma
belirtilerini
azalttığını
ortaya
koymuştur.
Çalışmalarda başta kanser olmak üzere çoğu
hastalıklar üzerinde baskılayıcı etki yapan bir
hormon olduğu belirtilmektedir. Melatoninin
özellikle kanser engelleyici bir ajan olduğu
yönünde birçok bilimsel araştırma yapılmıştır.
Melatoninin
tümör
tiplerinin
birçoğunda
büyümeyi
sınırlandırdığı
deneysel
olarak
gözlenmiştir. Tedavi edici dozlarda melatonin
verildiğinde direkt olarak tümör hücrelerini yok
edici etkiye sahip olduğu görülmüştür. Gece
çalışılan ortamların aydınlatılması melatonin
düzeyinin baskılanmasına neden olmaktadır ve
bu durum kanser riskini artırmaktadır [5]. Hemen
hemen hiçbir ışığın olmadığı ortamda uyurken
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yoğun olarak salgılanan melatonin hormonu,
vücudumuzun bağışıklık sistemini destekleyerek
grip ve soğuk algınlığı gibi birtakım hastalıklara
karşı direncimizin artmasını sağlar. Kanserli
hücrelere karşı savaşan güçlü bir salgı olduğu
laboratuvar ortamlarında ispatlanan melatoninin,
meme kanserinin büyümesini yavaşlattığı, kalp
ve damar hastalıklarını engellediği ve bağışıklık
sistemini koruyup güçlendirdiği de ortaya çıkan
bulgular arasında yer almaktadır [6, 7].
Kuvvetli antioksidan özelliğine sahip olan
melatonin bu özelliğinden dolayı kanser
oluşumunu önleyebileceği gibi kanser oluştuktan
sonraki dönemde ortaya çıkan durumun hafif
atlatılmasını sağlayacaktır. Oksidatif stres
reaksiyonlarının kimyasal ajanlar ya da başka
birtakım faktörlerle tetiklenmesinin sonucunda,
kanserleşme eğilimi gösteren DNA hasarlarına
yol açabilmektedir. Melatoninin antioksidan
bakımından güçlü olması özellikle DNA
hasarlarını engelleyerek olası bir kanser
gelişimini önleyebildiği bildirilmektedir [32].
Melatoninin antioksidan özelliğini genel
olarak iki temel etki altında toplayabiliriz:
Bunlardan ilki doğrudan oksidan maddeleri
süpürücü etkisinin olması yani reseptörden
bağımsız olarak oksidan maddeye (serbest
radikal, reaktif oksijen türevi vb.) elektron
sağlaması, ikinci olarak endojen antioksidan
işleyişleri reseptöre bağımlı olarak harekete
geçirmek yoluyla gösterdiği dolaylı etkisidir.
Çeşitli
yönleriyle
melatonin
alışılmış
antioksidanlardan (E vitamini, C vitamini, β–
karoten vs.) farklıdır. Alışılmış antioksidan
maddeler etkilerini gösterdikten sonra prooksidan
maddelere dönüşürler. Bu maddeler ise
süpürdükleri oksidan maddelerden sadece daha
az zararlıdır. Melatonin önemli özelliklerinden
biri oksidan maddelere etki ettikten sonra
reaksiyonun ara kademelerinde ve sonucunda
oluşan ürünler yine antioksidan özellikli
maddelerdir. Bu özellik bir antioksidan ajan olan
melatonin için çok değerlidir ve “suicidal veya
terminal antioksidan” olarak nitelendirildiği ifade
edilmiştir [27].
Son yıllarda melatonin baskıladığı kanser
çalışmaları arasında daha çok meme kanseri
modelleri üzerinde çalışılmaktadır. Yapılan
çalışmalar melatoninin gece uygulamalarının
kanserde çok daha başarılı sonuçlar elde
edildiğini ortaya koymuştur. Melatoninin gece
salgısının
bozulması
kanser
gelişimini
tetiklediğini düşündüren elde edilmiş veriler
mevcuttur. Özellikle gece aydınlık ortamda

çalışan kadınlarda kanser insidansının arttığı
araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. Dahası
ışık
yoğunluğunun
derecesiyle
kanser
hücrelerinin büyüme hızı arasında doğru
orantının
varlığını
ispatlayan
çalışmalar
mevcuttur [17, 16]. Kanser tedavisinde
uygulanan radyoterapi ve kemoterapiye klinik
cevabı
olumlu
olan
melatoninin,
bu
uygulamaların yan etki sıklığını azalttığı ve
bireyin yaşam süresini artırdığı yönünde de
önemli bulgular vardır. Bu konuya odaklanmış
çok fazla sayıda çalışma sıralamak mümkün:
Kısaca, melatoninin in vitro ve in vivo koşullarda
çoğu kanser türü (örneğin; meme kanseri, prostat
kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri, uterus
kanseri,
over
kanseri,
hipofiz tümörü,
melanomalar,
lösemi)
üzerine
iyileştirici
özelliğini gösteren araştırmaların literatürlerde
yer aldığı [22, 13, 2] ifade edilmektedir.
Melatonin döngüsünün sağlıklı olması, sadece
kansere karşı gösterdiği olumlu etki yönüyle
değil aynı zamanda organizma homeostazisinin
korunması açısından da oldukça önemlidir.
Kanserde
endojen
melatonin
ritminin
korunmasının yanında bilhassa akşam saatlerinde
farmakolojik olarak uygun dozlarda melatonin
kullanmanın da faydalı olabileceği görüşü kuvvet
kazanmaktadır. Diğer taraftan, oldukça yüksek
melatonin dozlarıyla gerçekleştirilen toksisite
çalışmalarında hiçbir önemli düzeyde yan etkiye
rastlanmamış olması melatonin molekülün
güvenilirliği yönünde çok önemli bir destektir.
Ayrıca melatonin ucuz ve kolay ulaşılabilen bir
molekül olarak belirtilmektedir [33].
Melatonin hormonunun, insan sağlığı ve
tüketilen gıdalar ile doğrudan ilişkisi olduğu
bilinmektedir. Triptofan içeriği yüksek bitkilerin
tüketimi ile insan vücudunda melatonin
sentezinin hızlandığı ve başta kanser olmak üzere
birçok hastalığı önleyici veya durdurucu etkisi
olduğu görülmektedir.
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ÖZET
Bu araştırma Subtropik iklime sahip Yayladağı (Hatay) ilçesinde Chandler ceviz çeşidinin verim ve meyve
özelliklerinin saptanması amacıyla 2015–2016 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ekonomik verime
başlamış 7 ve 8 yaşlı bitkiler kullanılmıştır. Dişi çiçekler 2015 yılında 13 Nisan’da, 2016 yılında 9 Nisan’da
çiçek tozu kabul etmeye başlamış, çiçek tozu kabul etme süresi 2015 yılında 7 gün, 2016 yılında ise 11 gün
olarak saptanmıştır. Ağaç başına meyve sayısı ve verim değerleri yıllara göre farklılık gösterirken, meyve
özellikleri arasında yıllara göre istatistiksel olarak bir farklılık göstermemiştir. 2015 yılında ağaç başına meyve
sayısı 120 ile 450 arasında gerçekleşirken, 2016 yılında 355 adet ile 502 adet arasında değişmiştir. 2015 ve 2016
yıllarında sırasıyla kabuklu meyve ağırlığı 14.10 g ve 13.08 g; iç ceviz ağırlığı 5.20 g ve 5.19 g ve iç ceviz
randımanı ise %37.14 ve %39.74 olarak belirlenmiştir. Denemenin her iki yılında da iç ceviz olgunlaşması Eylül
ayının ilk yarısında gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen gözlem ve ölçümler neticesinde yüksek yaz sıcaklıklarına
bağlı olarak iç cevizlerde kararmanın meydana geldiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hatay, Chandler, ceviz, verim, çiçeklenme, kalite
PERFORMANCE OF CHANDLER WALNUT CULTIVAR UNDER SUBTROPICAL ECOLOGICAL
CONDITIONS (HATAY)
ABSTRACT
This research was carried out in 2015–2016 in order to determine yield and fruit characteristics of Chandler
walnut cultivated in subtropical climatic of Yayladağı (Hatay) province. 7 and 8 old plants, which started to be
economically beneficial, were used in the research. Female flowers have begun to accept pollen on April 13,
2015, on 9 April 2016, and 7 days in 2015 and 11 days in 2016, respectively. The number of fruits per tree and
yield per tree were showed differences based on years whereas fruit characteristics were not statistically
significant depend on years. The number of fruits per tree in 2015 was between 120 and 450, while in 2016 it
ranged from 355 to 502. In 2015 and 2016, fruit weights 14.10 g and 13.08 g, respectively; the walnut weight
was determined as 5.20 g and 5.19 g, and the walnut yield was determined as 37.14% and 39.74%. In both years
of the experiment, ripening of the walnut kernel occurred on the first half of September. As a result of the
observations and measurements made, it was determined that the darkening was o ccurred on the kernels
depending on the high summer temperatures.
Keywords: Hatay, Chandler, walnut, yield, flowering, quality

GİRİŞ
Sert kabuklu meyve türü olan ceviz
Juglandales takımı, Juglandaceae familyası,
Juglans cinsi içerisinde yer almaktadır. Bu cins
içerisinde tespit edilen 18 ceviz türünden J. regia
L. gerek meyve özellikleri gerekse üretim miktarı
açısından öteki türlere kıyasla öne çıkmaktadır.
Bu tür, Karpat dağlarından güneyden itibaren
Doğu Avrupa ve Türkiye, Irak, İran’ın
doğusunda ve Himalaya dağlarının ötesinde kalan
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ülkeleri içeren geniş bir alanın doğal bitkisidir [3,
22].
Ceviz, anavatanı Anadolu olan gerek üretim
miktarı gerekse beslenme alışkanlığımızdaki yeri
nedeniyle önemli bir meyve türüdür. Meyvesi
açısından olduğu kadar tıbbi açıdan da özel
öneme sahiptir [11]. Cevizin tohumla çoğaltılma
alışkanlığı nedeniyle Ülkemizin pek çok yerinde
standart olmayan çok farklı özelliklerde ceviz
ağaçlarına rastlamak mümkündür. Bununla
birlikte, son yıllarda ceviz yetiştiriciliğine önem
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verilmeye başlanmış olup, bazı bölgelerimizde
ismine doğru fidanlarla kapama ceviz bahçeleri
kurulmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak ta
Türkiye ceviz üretimi 2001 yılında 116.000 ton
iken, 2017 yılında 210.000 tona ulaşmıştır [6].
Kapama ceviz bahçesi oluşturulmasında bir
çeşidin yetiştiriciliğine karar vermek için
çeşitlerin ağaç ve meyve özelliklerinin iyi
bilinmesi gerekir. Gelişme durumu, döllenme
biyolojisi, ilkbahar geç ve sonbahar erken
donlarına dayanım, verim, meyve iriliği, iç ceviz
rengi, iç dolgunluğu, kabuk kalınlığı, yağ ve
protein içeriği gibi kriterler ceviz çeşit seçiminde
belirleyici kriterlerdir [10, 19].
Milyonlarca genotipin bulunduğu Anadolu’da
yapılan
seleksiyon
çalışmalarıyla
birçok
genotipler incelenmiş ve bir kısmı çeşit özelliği
kazanmıştır. Bu çeşitlerin büyük çoğunluğu,
meyve kalitesi yönünden üstün özelliklere sahip
olmasına rağmen, verim yönünden tatmin edici
olmamışlardır. Bu nedenle son yıllarda yurt
dışından geç yapraklanan ve yan dal verimi
yüksek çeşitler yerli çeşitlerimizin yerini almaya
başlamıştır. Ancak hem bu çeşitlerin hem de yerli
çeşitlerimizin farklı ekolojilere adaptasyonu
yapılmadan bahçe tesisleri başlanmıştır. Bu
bahçelerin çoğunluğunda bölgeye uygun çeşit
seçimi yapılmadığı için başarılı olunamamıştır.
Çok farklı kullanım alanı bulunan ceviz
özellikle
son
yıllarda
ekonomik
olarak
yetiştiricilerin,
besin
öğeleri
yönünden
tüketicilerin dikkatini çekmektedir. Bu nedenle
bu meyve türüne olan ilgi her geçen gün artmakta
ve yeni bahçeler kurulmaktadır. Bu gelişmelerin
sağlıklı ve hedefli olması öncelikle bölgelere
uygun ceviz çeşitlerinin belirlenmesi ve
önerilmesine bağlıdır.
Bu amaçla gerçekleştirilen bu araştırmada,
Subtropik iklim koşullarına sahip Hatay ilinde
son yıllarda yetiştiriciliği önemli ölçüde artan
Chandler
ceviz
çeşidinin
performansının
araştırılması ve sonuçların daha sonraki
çalışmalara ve üreticilere bir ışık tutması
amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOT
Materyal
Bu çalışma, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde
üretici
bahçesinde
dikimi 2008
yılında
gerçekleştirilmiş ceviz adaptasyon parselinde
2015–2016
yıllarında
yürütülmüştür.

Araştırmanın
yürütüldüğü bahçenin deniz
seviyesinden yüksekliği 400 m’dir. Son yıllarda
ülkemizin kıyı kesimlerinde önemli ölçüde
yetiştirilmeye
başlanan
Chandler
ceviz
araştırmanın materyalini oluşturmuştur. Deneme
parseli 10 da’lık bir alanda 8×8 m aralıklarla, 10
adet ana çeşit için bir adet tozlayıcı çeşit
(Franquette) olacak şekilde tesis edilmiştir.
Araştırma alanı damlama sulama ile sulanmakta
ve yıllık kültürel işlemler gerçekleştirilmektedir.
Metot
Denemede, ilk yapraklanma ağacın %80–
90’nında uç tomurcukların yaklaşık 2.5 cm
olduğu dönem olarak kabul edilmiştir. Tepe
tomurcuklarının tamamının sürmeye başladığı
tarih ise yapraklanmanın tamamlandığı tarih
olarak değerlendirilmiştir [15]. İki lop arasındaki
açının 45° olduğu ve dişi çiçeklerin üzerinde
yapışkan sıvının bulunduğu, çiçeklerin canlı,
şeffaf bir görünüme ulaştığı dönem dişi
çiçeklerin reseptif olduğu dönem olarak kabul
edilmiştir [1, 7]. Anterlerin %5’inin patlaması
tozlanma
başlangıcı,
%90’ının
patlaması
tozlanmanın sona ermesi olarak kabul edilmiştir
[1, 7]. Olgunlaşma zamanları kaydedilen ceviz
çeşitlerinde ağaç başına verim (kg/ağaç) ve
dekara verim de (kg/da) saptanmıştır.
Pomolojik analizler 3 yinelemeli ve her
yinelemede 20 meyve olacak şekilde toplam 60
meyvede gerçekleştirilmiştir [8]. Pomolojik
özelliklerden kabuklu meyve ağırlığı (g), meyve
boyutları (en, boy, yükseklik) (mm), kabuk
kalınlığı (mm), iç ceviz ağırlığı (g) ve randıman
(%) belirlenmiştir. Kabuklu ve iç cevizlerde
rengin belirlenmesinde Minolta Renk Ölçer
(Minolta CR–300) kullanılmıştır. Renk ölçümleri
15 meyvede L*, a*, b*, C (Chroma) ve h° (Hue)
değerleri olarak ölçülmüştür. Burada, L* rengin
parlaklığındaki değişimi (L* 0 siyah, L* 100
beyaz), a* yeşilden kırmızıya renk değişimini
(pozitif değerler kırmızı, negatif değerler yeşil),
b* sarıdan maviye renk değişimini (pozitif
değerler sarı, negatif değerler mavi), C rengin
yoğunluğunu ve h° rengin açı değerini (0;
kırmızı–mor, 90°; sarı, 180°; mavimsi–yeşil,
270°; mavi) göstermektedir [26].
Toplam
yağ
ve
protein
içeriğinin
saptanabilmesi amacıyla 50 g iç ceviz alınmış,
etüvde 30℃’de 24 saat kurutulduktan sonra
kimyasal analizler gerçekleştirilmiştir.
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Protein Oranı (%); Kjeldahl metoduna göre
azot tayini yapılmış ve belirlenen azot miktarı
6.25 ile çarpılarak protein oranı hesaplanmıştır.
Yağ Oranı (%); Soxholet cihazında Akyüz ve
Kaya (5)’ya göre aşağıda formülde verildiği
şekilde hesaplanmıştır.
% Yağ =

Balon içindeki yağ miktarı (g)
Kartuş içindeki örnek ağırlığı

× 100

Varyans analizleri SAS paket programı [20]
kullanılarak yapılmıştır. Ortalamalar LSD testi ile
karşılaştırılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Denemenin yürütüldüğü 2015 ve 2016
yıllarında Chandler ceviz çeşidinin yapraklanma
tarihi Mart ayının sonu ve Nisan ayının ilk
haftasında gerçekleşmiştir (Çizelge 1). Geç
yapraklanan bir çeşit olduğu bilinen Chandler
çeşidinin yapraklanma periyodu Gaziantep
ekolojik koşullarında 4–17 Nisan [4], Adana
ekolojik koşullarında 10–30 Nisan tarihleri
arasında
[24]
gerçekleşmiştir.
Yayladağı
ilçesinde yetiştirilen bitkilerin iklim farkı
nedeniyle Gaziantep ilinde yetiştirilenlerden
erken yapraklanması beklenilen bir sonuçtur.
Bununla birlikte benzer iklim koşullarına sahip
Adana ekolojik koşullarında yetiştirilenlerden
çok daha erken yapraklanmasını tamamladığı
görülmektedir.
Sütyemez ve Kaşka [21], Kahramanmaraş
koşullarında 32 adet yerli ve yabancı ceviz
genotipleri
ile
yürüttükleri
adaptasyon
çalışmasında ilk yapraklanmaların 8 Mart
tarihinde Serr, KR2, Şen 1 ve Maraş 10’da

gerçekleştiğini, en geç yapraklanmaya başlayan
çeşidin ise Franquette olduğunu ve 24 Nisan’da
yapraklanmaya başladığını bildirmektedirler [2],
Yalova 1, Yalova 3, Şebin ve Bilecik ceviz
çeşitlerinin Tokat/Niksar koşullarında 2001
yılında 15 Mart (Yalova 1, Şebin ve Bilecik) ile
17 Mart (Yalova 3) tarihlerinde yapraklandığını,
2002 yılında ise Yalova 1 çeşidinin 17 Mart,
Şebin çeşidinin 18 Mart, Bilecik çeşidinin 16
Mart ve Yalova 3 çeşidinin ise 20 Mart tarihinde
yapraklandığını bildirmişlerdir. Subtropik iklim
koşullarına sahip Hatay ekolojisinde yürütülen bu
çalışmada Chandler ceviz genotipinin ekolojik
koşullar göz önünde bulundurulduğunda geç
yapraklandığı anlaşılmaktadır.
Denemenin iki yılında da Chandler ceviz
çeşidinin erkek ve dişi çiçekleri Nisan ayı
içerisinde açmıştır. Erkek çiçekler iki yılda da
dişi çiçeklerden erken açmasına rağmen çiçek
açım sürelerin çakıştığı da görülmüştür (Çizelge
2).
Sütyemez ve Kaşka [21], Kahramanmaraş
koşullarında
yapmış
oldukları
çalışmada
Chandler çeşidinin dişi çiçeklerinin Nisanın son
haftası ile Mayısın ilk haftası arasında reseptif
olduğunu bildirmektedirler. Chandler ceviz
çeşidinin subtropik iklim koşullarına sahip Hatay
ilinde Kahramanmaraş iline göre ekolojiden
kaynaklı erken çiçeklenmesi beklenilen bir
sonuçtur. Bununla birlikte Türemiş ve ark. [24]
tarafından denemenin yürütüldüğü Yayladağı ile
yakın ekolojik koşullara sahip Adana ilinde
bildirilen çiçeklenme tarihinden (5–15 Mayıs)
çok daha erken gerçekleşmesi dikkat çekmiştir.

Çizelge 1. Yayladağı koşullarında Chandler ceviz çeşidinin yapraklanma süresi
Table 1. Duration of leafing of Chandler walnut cultivar under Yayladağı conditions
Yıl
Year
2015
2016

21

22

23

24

X

X

X

X

Mart / March
25 26
27
X
X
X
X
X
X

28
X
X

29
X
X

30
X
X

31
X
X

1
X
X

2
X
X

3
X
X

Nisan / April
4
5
6
X X

7

8

19
X

20
X

Çizelge 2. Chandler çeşidinin Yayladağı koşullarındaki çiçeklenme tarihi
Table 2. Flowering date of Chandler cultivar under Yayladağı conditions
Yıl
Year
2015
2016
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Çiçek tipi
Flower type
Dişi / Female
Erkek / Male
Dişi / Female
Erkek / Male

5

6

X

7

X

8

9

10

X

X
X
X

X
X
X

X

Nisan / April
12 13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11

14
X
X
X
X

15
X
X
X
X

16
X
X
X
X

17
X
X
X

18
X
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Araştırmada Chandler ceviz çeşidinde iç ceviz
olgunlaşması 2015 yılında 15 Eylül, 2016 yılında
ise 10 Eylül’de gerçeklemiştir. Ağaç başına
meyve sayısı ve meyve verimleri yıllara göre
farklılık göstermiştir. 2015 yılı ölçümlerinde ağaç
başına meyve sayısı 120 ile 450 adet arasında
değişirken, ortalama 325 adet olmuştur. 2016
yılında ise bitki başına minimum (355 adet),
maksimum (502 adet) ve ortalama (413 adet)
meyve sayının arttığı görülmektedir. Meyve
sayısına bağlı olarak hesaplanan ağaç başına
ortalama verim 2015 yılında 4.42 kg/ağaç ve
88.34 kg/da olurken, bu değerler 2016 yılında
sırasıyla 5.61 kg/ağaç ve 112.26 kg/da olarak
belirlenmiştir.
Hassey ve ark. [14], Kaliforniya iklim
koşullarında 4 yaşında kendi çöğür anacı üzerine
aşılı Chandler ceviz çeşidi ile yürüttükleri bir
çalışmada, Chandler ceviz çeşidinden 10.8
kg/ağaç ürün aldıklarını bildirmişlerdir. Oğuz ve
ark. [18], Niğde ekolojik koşullarında Chandler
ceviz çeşidi için 2014 yılı ağaç başına ortalama
verimi 2.10 kg dekara verimi ise 32.76 kg/da

olarak bildirirken 2015 yılı için bu değerler
sırasıyla 3.40 kg ve 53.13 kg/da olarak
bildirmişlerdir. Hatay ekolojisinde yetiştirilen
Chandler ceviz çeşidinin ağaç başına ve dekara
verimi Kaliforniya’dan düşük olurken, Ilıman
iklime sahip Niğde ilinden daha yüksek olmuştur.
Yetiştiriciliğimim kolay olması, besin içeriği
açısından önerilen bir besin maddesi olması ve
gerek iç gerekse kabuklu olarak yüksek getirisi
nedeniyle ceviz yetiştiriciliği Akdeniz sahil
kuşağında da yayılım göstermektedir. Ancak,
yetiştirilen çeşitlerin soğuklama gereksinimini
karşılayamaması nedeniyle verim düşüklüğü,
yüksek yaz sıcaklıkları nedeniyle de iç cevizlerde
kararma meydana gelerek kalite düşüklüğü
yaşanmaktadır. Bu nedenle çeşit değişimi
gerçekleşmiş ve özellikle Chandler çeşidi
bölgede yaygınlık göstermiştir. Bu araştırmadan
elde edilen iki yıllık verim ve meyve kalite
sonuçları Bayazıt ve ark. [8]’nın belirttiği bölge
koşullarında yerli ceviz çeşitlerinden elde edilen
sonuçlardan daha yüksek olmuştur.

Çizelge 3. Chandler ceviz çeşidinin hasat tarihi ve verim değerleri
Table 3. Harvest dates and yield values of Chandler cultivar
Yıl
Year
2015
2016

Hasat tarihi
Harvest date
15 Eylül
10 Eylül

Ağaç başına meyve sayısı (adet)
Min.
Max.
Ort.
120
450
325
355
502
413

Subtropik
iklim
koşullarına
sahip
Hatay/Yayladağı ekolojisinde Chandler ceviz
çeşidinin 2015 ve 2016 yılı kabuklu ve iç ceviz
özellikleri Çizelge 4’de verilmiştir. Çizelgeden
de görülebileceği gibi meyve özelliklerine ilişkin
değerlerin ortalamaları arasındaki fark yıllara
göre değişmemiş, istatistiki olarak önemsiz
olmuştur.
Chandler ceviz çeşidine ait kabuklu meyve
ağırlığı ortalaması 2015 yılında 14.10 g, 2016
yılında ise 13.08 g olarak elde edilmiştir.
Denemenin gerçekleştirildiği 2 yılın ortalaması
ise 13.59 g olmuştur. İç ceviz ağırlığı denemenin
iki yılında da aynı olmuş ve 5.20 g olarak elde
edilmiştir. İç ceviz randımanı yıllar arasında
istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte
2015
yılında
(%37.14)
daha
düşük
gerçekleşmiştir.
Chandler
ceviz çeşidinin
Yayladağı koşullarında ortalama meyve eni,
boyu, yüksekliği ve kabuk kalınlığı ise sırasıyla
33.39 mm, 40.58 mm, 35.84 mm ve 1.97 mm
olarak gerçekleşmiştir.

Ağaç başına verim (kg/ağaç)
Min.
Max.
Ort.
1.631
6.120
4.417
4.830
6.822
5.613

Dekara verim
(kg/da)
88.34
112.26

Oğuz ve ark. [18], Niğde ekolojik
koşullarında
2014
ve
2015
yıllarında
gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda Chandler
ceviz çeşidinin ortalama kabuklu meyve ağırlığı,
eni, boyu, iç ceviz ağırlığı, kabuk kalınlığı ve iç
randımanı değerlerini sırasıyla 15.29 g, 34.44
mm, 44.38 mm, 6.99 g, 1.65 mm ve %47.63
olarak bildirmişlerdir.
Hatay ekolojik koşulları ile benzerlik gösteren
Adana’da 2015 yılında gerçekleştirilen bir
çalışmada Chandler ceviz çeşidinin ortalama
kabuklu meyve ağırlığı, eni, boyu, yüksekliği, iç
ceviz ağırlığı, kabuk kalınlığı ve iç randımanı
değerleri sırasıyla 13.14 g, 34.73 mm, 33.17 mm,
40.44 mm, 5.77 g, 1.65 mm ve %43.44 olarak
saptanmıştır [24].
Ertürk ve ark. [13], Bursa ekolojik
koşullarında Chandler ceviz çeşidinin ortalama
kabuklu meyve ağırlığı, eni, boyu, yüksekliği, iç
ceviz ağırlığı, kabuk kalınlığı ve iç randımanı
değerlerini sırasıyla 12.58 g, 33.66 mm, 41.03
mm, 33.77 mm, 5.57 g, 2.13 mm ve %44.38
olarak bildirmişlerdir. Yine bu çeşidin Yalova
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ekolojik koşullarında kabuklu meyve ağırlığı, eni,
boyu, iç ceviz ağırlığı, kabuk kalınlığı ve iç
randımanı değerlerini sırasıyla 14 g, 37 mm, 42
mm, 7.7 g, 1.2 mm ve %55 olarak bildirilmiştir
[25]. Chandler ceviz çeşidinin Hatay ekolojik
koşullarından elde edilen ortalama kabuklu
meyve ve iç ceviz ağırlığının ılıman iklim
koşullarına sahip Niğde ilinden elde edilen
değerlerden düşük olmuştur. Kabuklu meyve
ağırlığı Adana, Yalova ve Bursa koşullarında
elde edilen değerler ile yakın olurken, iç ceviz
ağırlığı düşük gerçekleşmiştir. Bu durum ağaç
yaşı, meyve sayısı, beslenme koşulları ile
yakından ilişkidir. Bununla birlikte subtropik
iklim koşullarında vejetasyonun uzun olması
nedeniyle meyve irileşmesi devam etmekte iç

dolumu tam gerçekleşmeden hasat zamanı
gelmektedir.
Chandler geç yapraklanması ve yüksek verimi
nedeniyle birçok ülke tarafından tercih edilen ve
yetiştirilen bir ceviz çeşididir [12] Kaliforniya
koşullarında
Chandler
çeşidinin
meyve
ağırlığının 9.6 g ile 11.8 g arasında ve iç ceviz
oranının %48.8 ile %54.3 arasında değiştiğini
bildirmiştir.
Karaj/İran koşullarında Chandler çeşidinin
ortalama kabuklu meyve ağırlığı 7.7 g, iç ceviz
ağırlığı 3.32 g, iç randımanı %42.8 ve kabuk
kalınlığı ise 1.28 mm olarak belirtilmiştir [16].
Hatay koşullarından elde edilen değerlerin
Kaliforniya’dan elde edilen değerler ile uyumlu
olduğu görülürken, İran’dan elde edilen
değerlerin çok düşük olduğu görülmektedir.

Çizelge 4. Chandler çeşidinde kabuklu ve iç ceviz özellikleri
Table 4. Fruit and kernel characteristics of Chandler cultivar
Meyve Meyve eni Meyve boyu Meyve yüksekliği İç ağırlığı
Kabuk kalınlığı Randıman
ağırlığı (g)
(mm)
(mm)
(mm)
(g)
(mm)
(%)
Nut weight Nut width Nut length
Nut height
Kernel weight Shell thickness Kernel ratio
2015
14.10
32.93
40.10
35.60
5.20
1.94
37.14
2016
13.08
33.85
41.06
36.08
5.19
2.01
39.74
Ö.D. N.S
Ö.D. N.S
Ö.D. N.S
Ö.D. N.S
Ö.D. N.S
LSD₀.₀₅ Ö.D. N.S Ö.D. N.S
Ortalama
13.59
33.39
40.58
35.84
5.20
1.97
38.44
Ö.D. Önemli değil, N.S. Not significant
Yıl
Year

Yayladağı ekolojik koşullarında yetiştirilen
Chandler ceviz çeşidinde toplam yağ ve protein
içeriği yıllara bağlı olarak, istatistiksel anlamda,
önemli farklılık göstermemiştir. Denemenin
yürütüldüğü iki yılın yağ içeriği ortalaması
%62.62 olurken, protein içeriği %16.30 olarak
elde edilmiştir (Çizelge 5).
Yağ ve protein içeriğinin genetik yapının
kontrolünde olduğu bilinmektedir. Bununla
birlikte ağaç yaşı, meyve sayısı, uygulanan
kültürel işlemler ve hastalık ve zararlı gibi
faktörlerde bir çeşidin yağ ve protein içeriğini
etkilemektedir. Ayrıca, protein içeriğinin ekolojik
koşullardan etkilendiği de bilinmektedir. Nitekim
Chandler çeşidinin yağ oranı Yalova ekolojik
koşullarında %53.26 [9], Arjantin koşullarında
deniz seviyesinden 2000 m yükseklikte %72.5
[17], Karaj/İran koşullarında %69.1 [16] olarak
bildirilmiştir. Benzer şekilde protein içeriğinin de
ekolojilere göre değiştiği araştırma sonuçlarından
anlaşılmaktadır [9]. Yalova ekolojik koşullarında
Chandler ceviz çeşidinin protein içeriğini %20.04
olarak
bildirirken,
[18]
Niğde
ekolojik
koşullarında %14.10 olarak bildirmiştir. Bu
araştırmanın yürütüldüğü Hatay koşullarından
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elde edilen yağ ve protein değerlerinin verilen
araştırma
sonuçları ile
uyumlu
olduğu
görülmektedir.
Tefek [23], Yayladağı koşullarında 9 adet
yerli ceviz çeşidinde yağ ve protein içeriğinin
çeşitlere göre değiştiğini, en düşük yağ içeriğinin
%51.10 ile Yalova 4 çeşidinde en yüksek yağ
içeriğinin ise %61 ile Malatya 1 genotipinden
elde edildiğini ve tüm çeşitlerin yağ içeriği
ortalamasının ise %55.06 olduğunu bildirmiştir.
Aynı araştırmada protein oranlarının %16.26
(Bilecik) ile %21.20 (77H1) arasında değiştiği ve
çeşitlerin protein içeriği ortalamasının %18.10
olduğu da belirtilmiştir. Aynı ekolojik koşulda
yetiştirilen Chandler çeşidinden elde edilen yağ
oranının standart çeşitlerimizden elde edilen
değerlerden yüksek olmasına karşılık protein
içeriğinin yerli çeşitlere göre düşük olduğu
görülmektedir.
Hatay koşullarında yetiştirilen Chandler ceviz
çeşidinde sert kabuk renk ölçüm sonuçları
Çizelge 6’da sunulmuştur. Görüldüğü üzere,
meyve kabuk renk ölçüm sonuçları yıllara göre
değişmiş ve ortalamalar arasındaki farklılık
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Sıcak
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iklim koşullarında yetiştirilen cevizlerde iç ceviz
olgunluğu ceviz hasat kriterlerinden olan yeşil
kabuk çatlamasından önce gerçekleşmektedir. Bu
nedenle mekanik olarak yeşil kabuğun soyulması
esnasında sert kabuk üzerinde meydana gelen
renklenme sert kabuk renk ölçüm sonuçlarını
etkilemektedir. Bu nedenle yeşil kabuk
soyulduktan sonra kabuklu meyvenin yıkanması
tavsiye edilmektedir. Kabuklu ceviz ticaretinde
şeklin güzel, kabuğun açık renkli ve pürüzsüz
olması önemli faktörlerdendir.
Koyu renkli iç cevizler tüketime konu olmakla
birlikte, cevizde iç rengin açık olması önemli
kalite kriterlerindendir. İç ceviz rengindeki
koyuluk ya yüksek sıcaklıktan meydana
gelebilmekte,
özellikle
35℃’nin
üzerinde
seyreden yaz sıcaklıkları iç kararmasına neden
olmakta [22] ya da genetik yapı nedeniyle bir
çeşit özelliği olarak oluşmaktadır. Ancak iç
cevizin siyah bir renk alması tüketimini
dolayısıyla ihracat ve ithalatını düşürmektedir.
Bu nedenle gerçekleştirilen ölçümler neticesinde
Hatay koşullarında yetiştirilen Chandler ceviz
çeşidinde iç ceviz renk değerleri istatistiksel
olarak önemli farklılıklar göstermiştir (Çizelge
7). İç ceviz renk değerleri incelendiğinde,
parlaklığın göstergesi olan L değeri 2015 ve 2016
yıllarında sırasıyla 48.66 ve 29.75, sarı renk
göstergesi olan b* değeri sırasıyla 28.69 ve 23.10
olarak saptanmıştır.
Çizelge 5. Chandler çeşidine ait toplam yağ ve
protein değerleri
Table 5. Total oil and protein values of Chandler
cultivar
Yıl
Yağ oranı (%)
Protein oranı (%)
Year
Oil ratio
Protein ratio
2015
64.13
16.10
2016
61.10
16.50
Ö.D. N.S.
Ö.D. N.S.
LSD₀.₀₅
Ortalama
62.62
16.30
Ö.D. Önemli değil, N.S. Not significant

Çizelge 6. Chandler çeşidinde kabuk renk ölçüm
değerleri
Table 6. Fruit skin color values of Chandler
cultivar
Yıl / Year
L
a
b
C
h°
2015
38.12 b 8.38 a 13.34 b 15.76 b 57.77 b
2016
53.23 a 8.41 a 20.85 a 22.48 a 68.02 a
LSD₀.₀₅
1.73
Ö.D.
1.19
1.36
0.76
Ortalama 45.67
8.39
17.89 19.13
62.90

L ve b* değerlerinin yüksek olması, iç cevizde
istenen renk olan parlak sarı rengi ifade
etmektedir. İç meyve rengi L değerinin düşük, a*
değeri yüksekliği ise kararma göstergesi olarak
değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle, 2015
yılında elde edilen iç cevizlerin daha açık renkli
olduğu anlaşılmaktadır. Tefek [23], Yayladağı
koşullarında 9 adet yerli ceviz çeşidinde L
değerinin 29.25 ile 46.39; a değerinin 9.90 ile
13.65; b* değerinin 11.16 ile 26.70, C değerinin
15.20 ile 29.08 ve h° değerinin 52.31 ile 66.39
arasında
değiştiğini
bildirmişlerdir.
Bu
çalışmadaki Chandler çeşidinin renk değerleri ile
Tefek [23] standart ceviz çeşitlerimizden elde
edilen renk değerleri birbirine benzerlik
göstermekle birlikte b* değerinin Chandler
çeşidinde daha yüksek olduğu söylenebilir.
Çizelge 7. Chandler çeşidinin iç ceviz renk ölçüm
değerleri
Table 7. Kernel color values of Chandler cultivar
Yıl / Year
L
a
2015
48.66 a 11.90 b
2016
29.75 b 13.41 a
LSD₀.₀₅ 3.2744 0.7069
Ortalama 39.20 12.66

b
C
h°
28.69 a 31.10 a 67.45 a
23.10 b 26.78 b 59.40 b
2.5094 2.1924 2.9324
25.88
28.92 63.42

SONUÇ
Gerek dünyada gerekse ülkemizde ceviz
yüksek besin içeriği, yüksek getirisi ve öteki
meyve türlerine kıyasla yetiştiriciliğinin kolay
olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ilıman
iklim meyve türü olmasına rağmen belirtilen
özellikleri nedeniyle Subtropik iklim koşullarında
da yetiştiriciliği artış göstermektedir. Bununla
birlikte yetiştiriciliğin yapılacağı ekolojilerde
çeşidin
verim
ve
meyve
özelliklerinin
bilinmemesi telafisi zaman ve ekonomik kayba
neden olacak sonuçlar doğurmaktadır. Bu amaçla
gerçekleştirilen 2 yıllık araştırma neticesinde
Chandler ceviz çeşidinin Subtropik iklim
koşullarında yetiştirilmesinin verim açısından bir
problem teşkil etmemekle birlikte, iç ceviz
randımanının, standart çeşitlerle kıyasla düştük
olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, yüksek yaz
sıcaklıkları nedeniyle oluşan iç kararmasının
Chandler çeşidinde standart çeşitlere göre daha
az görüldüğü söylenebilir.
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ÖZET
Bu çalışma tarla koşullarında artan düzeyde uygulanan azotlu gübrelemenin sanayi domatesi bitkisinin
meyvelerindeki azot birikimine etkisini araştırmak üzere yürütülmüştür. Denemede azot dozları 0–12–24–36 ve
48 kg da⁻¹ olarak uygulanmıştır. Denemede parsellerden elde edilen verim değerleri yanında domates
bitkilerinden 3 ayrı dönemde alınan meyve örneklerinde toplam–N, NO₃–N ve NO₂–N içerikleri belirlenmiştir.
Çalışma sonuçlarına göre azot seviyeleri ile verim arasında 36 kg da⁻¹ seviyesine kadar pozitif ilişki olduğu
görülmüştür. Ayrıca artan azot seviyelerine paralel olarak meyvelerdeki toplam–N, NO₃–N ve NO₂–N
içeriklerinin de arttığı belirlenmiştir. Yüksek azot seviyelerinde insan sağlığı açısından tehlikeli sınır değerlere
ulaşıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanayi domatesi, azotlu gübre, azot, nitrat
THE EFFECTS
OF INCREASED NITROGENOUS
FERTILIZER DOSES
ACCUMULATION OF PROCESSING TOMATOES (Lycopersicon esculentum Mill.)

ON

NITROGEN

ABSTRACT
This study was conducted to research the effects of increasing doses of nitrogenous fertilizers on nitrogen
accumulation of processing tomatoes. Nitrogen doses were applied as 0–1,2–2,4–3,6 and 4,8 kg ha⁻¹. Yield and
Total–N, NO₃–N and NO₂–N contents of fruits those were collected at 3 different periods were also investigated.
As a result of this study, it is seen that there is a positive correlation between nitrogen doses and yield up to 3,6
kg N ha⁻¹. Results also show that total–N, NO₃–N and NO₂–N contents of fruits increase as a parallel to
increasing nitrogen doses. It can also be concluded th at hazardous limit values are found with higher nitrogen
doses regarding to human health.
Keywords: Processing tomato, nitrogenous fertilizer, nitrogen, nitrate

GİRİŞ
Bütün bitkilerin büyüme ve gelişmesi için
mutlak gerekli besin elementlerinden biri olan
azot topraklarda genelde minimum besin maddesi
durumundadır.
Bitkiler
azotu
çoğunlukla
amonyum ve nitrat formunda alırlar. Kimi
bitkiler ise sınırlı da olsa organik formda azotu da
bünyelerine alabilmektedir. Doğal olarak toprakta
bulunan nitrat veya gübreden gelen nitrat bitkiler
tarafından proteinlerin ve diğer biyolojik
bileşiklerin sentezinde kullanılmaktadır. Buna
“Nitrat Asimilasyonu” denmektedir.
Uygun koşullarda yetiştirilen ve dengeli
beslenen bitkilerde nitrat birikimi yoktur veya
çok düşüktür. Birikim, olumsuz yetiştirme
koşulları sonucu sentezin yavaşlaması veya fazla
azotlu
gübre
kullanımından
kaynaklanabilmektedir. Ayrıca bitkinin gelişim
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dönemi
sonuna
doğru
metabolizmasının
yavaşlamasına karşın yüksek azot alınımı bitkide
nitrat birikimine sebep olabilmektedir. Çevre
faktörlerinin olumsuz olması veya nitrat
alınımının ihtiyaçtan fazla olması durumunda pek
çok bitki köklerinde veya toprak üstü
kısımlarında
nitrat
biriktirmektedirler.
Meyvelerinde daha düşük düzeylerde bulunmakla
birlikte mobil bir element olan azotun meyvelere
de taşındığı ve biriktiği bilinmektedir. Özellikle
nitratlı gübre uygulaması hasattan kısa bir süre
önce yapılınca nitrat düzeyi daha da artmaktadır
(10, 19).
Azot,
bitkinin
vegetatif
organlarının
gelişimini dikkate değer düzeyde artırdığı için
üreticinin yoğun ve bilinçsizce kullandığı gübre
çeşidi olmuştur. Türkiye’de 2016 yılında
tüketilen 5.507.779 ton gübrenin ortalama
%60’ını azotlu gübreler oluşturmaktadır. Bu
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gübreler içerisinde Nitratlı gübreler olarak
bilinenler %26’lık CAN, %33’lük Amonyum
nitrat, Potasyum nitrat ve Kalsiyum nitrat
gübreleri
tüketimin
1/3
lük
kısmını
oluşturmaktadır
(5).
Ülkemizde
sebze
yetiştiriciliğinde hasata yakın dönemlerde meyve
kalitesini iyileştirmek amacı ile yapılan azotlu
gübre ve özellikle K–Nitrat ve Ca–Nitrat
uygulaması yaygındır. Bu durum nitrat birikimini
teşvik edebilmektedir.
Son yıllarda yüksek miktarda azotlu gübre
kullanımına paralel olarak yüksek miktarda nitrat
ve nitrit içeren gıda maddelerinin insan sağlığına
olumsuz etkilerinin belirlenmesi bunların birer
kalite unsuru olarak değerlendirilmesine neden
olmuştur. Sebzeler içerisinde gerek taze gerek
kurutulmuş ve gerekse salça olarak tüketimiyle
insan beslenmesinde önemli bir yeri olan
domates bitkisinin nitrat ve nitrit miktarları
meyve kalitesi açısından önem taşımaktadır. Bu
durum özellikle salça ve kurutmalık domates
üreten sanayicilerinin bir sorunu olarak dile
getirilmektedir. Verim ve kalite unsurlarının
dikkate alındığı toprak analizlerine dayalı uygun
gübreleme programlarının hazırlanması, bu
sorunu engelleyebilecektir. Bu çalışma yüksek
verim hedefleyen çiftçi koşullarında, artan
seviyelerde uygulanan azotlu gübrelemenin
sanayi domatesi meyvelerinde nitrat ve nitrit
formunda azot birikimine etkisini belirlemek
amacıyla yürütülmüştür.

MATERYAL VE METOT
Materyal
Araştırma İzmir ili Torbalı ilçesi Eğerci
mahallesinde çiftçi koşullarında kurulan bir tarla
denemesi ile yürütülmüştür. Denemede salça ve
kurutmalık değerlendirilmeye uygun bir çeşit
olan “Seminis 5822” sanayi tipi domates çeşidi
kullanılmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine
göre kurulan deneme, 5 farklı azot seviyesi 5
tekrarlamalı olmak üzere 25 parselden
oluşmuştur. Çalışmanın materyalini deneme
tarlasının toprağını temsil edecek şekilde alınmış
bir adet toprak örneği ile denemeyi oluşturan 25
adet parselden meyve tutum, 1. hasat ve 2. hasat
olmak üzere üç dönemde alınmış 75 adet meyve
örneği oluşturmaktadır. Ayrıca hasatlarda
parsellerden elde edilen meyve miktarı ayrı ayrı
tartılarak kaydedilmiştir. Deneme tarlasına ait
toprak örneğinin analiz sonuçları Çizelge 1’de
verilmiştir.
Deneme alanından dikim öncesi Kacar (17)’a
göre alınıp analiz edilen toprak örneği; hafif
alkali reaksiyonlu (pH: 7.65), tuzsuz (%0.035),
kireçli (%4,2), organik maddesi düşük (%1.18),
tın bünyeli, K, Ca, Mg bakımından yeterli, N, P,
Fe, Zn, Cu ve Mn bakımından orta düzeydedir.

7.65

Metot
Denemede domates fideleri 1.40 cm × 30 cm
dikim aralığı ile 49 m² (7×7 m)’lik parsellerde
ortalama 115 bitki olacak şekilde dikilmiştir.
Tesadüf blokları deneme desenine göre kurulan
deneme, 5 farklı azot seviyesi 5 tekrarlamalı
olmak üzere 25 parselden oluşmuştur. Parseller 5
sıradan oluşmuştur. Gübre karışmalarından
kaynaklanacak hatayı engellemek için parsellerin
son sıraları örnekleme dışı bırakılmış ve “hasat
parselleri” 39 m² üzerinden (70 bitki)
hesaplanmıştır.

mg kg⁻¹
Alınabilir / Available
K

Ca

Mg

Fe

Zn

Cu

Mn

280 3950 199

7.5

0.80

6.2

14.6

Bünye

pH

%
Eriyebilir toplam
Toplam
Kireç
Organik madde
tuz
N
Lime
Organic matter
P
Total soluble salt
Total N
4.2
0.035
1.18
0.059 8.6

Structure

Çizelge 1. Deneme toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri (0–30 cm)
Table 1. Some physical and chemical properties of experiment soil (0–30 cm)

Tın

Denemede fosforlu gübre sabit dozda 12 kg
da⁻¹ P₂O₅ olacak şekilde ve bir seferde fide
dikim öncesi Triple süperfosfat (%46 P₂O₅)
gübresiyle uygulanmıştır. Potasyumlu gübreler
sabit dozda 46 kg da⁻¹ K₂O olacak şekilde 3/5 i
fide dikim öncesi, Potasyum sülfat (%50 K₂O)
formunda, 1/5’i ara çapada, 1/5’i sulamayla
Potasyum
nitrat
(13–0–46)
formunda
uygulanmıştır.
Azotlu gübre dozları 0–12–24–36 ve 48 kg
da⁻¹ seviyelerinde 1/2 si fide dikim öncesi
Amonyum sülfat (%21 N) formunda temel gübre
olarak uygulanmıştır. Azotlu gübrenin kalan 1/4
ü ara çapada CAN (%26 N), 1/4’ü sulama ile
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yine CAN formunda bant halinde uygulanmıştır.
Azot seviyelerinin hesaplanmasında Potasyum
nitrat (18–0–46) uygulamalarından gelen saf azot
miktarı dikkate alınmıştır.
Ortalama 120 gün gelişim dönemi ile “geççi”
çeşit olarak bilinen “Seminis 5822” fideleri 21
Nisan tarihinde tarlaya dikilmiş ve 14 Ağustos
itibari ile hasat işlemleri tamamlanmıştır.
Denemede parsellerden meyve tutum, 1. el hasat
ve 2. el hasat dönemlerinde meyve örnekleri
alınmıştır. Meyve örneklerinde toplam–N, NO₃–
N ve NO₂–N içerikleri belirlenmiştir. Ayrıca
hasatlarda
elde edilen parsel verimleri
kaydedilmiş ve kg da⁻¹ olarak hesaplanmıştır.
Meyve örneklerinde toplam azot modifiye
edilmiş Kjeldahl yöntemi ile (18); kuru ağırlıkta
% olarak belirlenmiştir. Nitrat azotu (NO₃–N)
1,2,4 Xylenol yöntemi ile kolorimetrik olarak (7);
nitrit azotu (NO₂–N) Griess Hosway yöntemi ile
taze örneklerde kolorimetrik olarak ölçüldü (8,
15). Sonuçlar kuru ağırlıkta (K.A) mg kg⁻¹ olarak
hesaplanmıştır.
Deneme 5 uygulama ve 5 tekerrürlü olarak
tesadüf blokları faktöriyel deneme deseninde
yürütülmüştür. Çalışmada elde edilen veriler
SPSS program paketi versiyon 15.0 ile
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Yapılan
varyans analizi sonucunda önemli farklılıklar
gösteren varyasyon kaynaklarının ortalamaları
arasındaki fark LSD test yöntemi kullanılarak
gruplandırılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Azotlu Gübrelemenin Verim Üzerine Etkisi
Denemede artan azot dozlarına göre
parsellerden elde edilen verim miktarları
ortalama 10655 kg da⁻¹ ile 16651 kg da⁻¹
arasında değişmektedir. En düşük verim azot
uygulanmayan şahit parsellerde en yüksek verim
ise 36 kg da azot uygulanan parsellerden elde
edilmiştir. Artan azot uygulamaları ile verim
miktarının artmasına karşılık 48 kg da⁻¹ en
yüksek azot dozunda verimde düşüş görülmüştür.
Yapılan istatistiki analizlerde de artan azot
dozlarıyla verim arasında önemli düzeyde
(p<0.1) pozitif ilişki olduğu ve en etkili dozun 36
kg da⁻¹ olduğu belirlenmiştir (Şekil 1).
Elde edilen sonuçlar azotlu gübrelemenin
verim üzerine etkisinin belirli bir seviyeye kadar
olumlu olduğunu göstermektedir. Pek çok
araştırıcı azotun verimi giderek azalan oranlarda
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etkilediğini
bildirmektedirler.
Alan
(3),
Bornova’da; Yağmur (22), Güney Marmara’da;
Aydın (6), Manisa bölgelerinde standart sanayi
domatesi çeşitleriyle yürüttükleri çalışmalarda da
azot ile verim arasında %1 düzeyde önemli ilişki
bulduklarını ve bu etkinin belirli bir doza kadar
olumlu olduğunu belirlemişlerdir.
Azotlu
Gübrelemenin
Miktarına Etkisi

Toplam

Azot

Denemede artan azot seviyeleri uygulanan
parsellerden meyve tutum, 1. hasat ve 2. hasat
dönemlerinde
domates
meyve
örnekleri
alınmıştır. Artan azot dozlarına göre meyvelerde
belirlenen toplam azot, kuru maddede (K.M)
%2.42–3.08 arasında değişmektedir. Meyvelerde
en düşük toplam N değerleri hiç azot
uygulanmayan parsellerde belirlenmiştir. En
yüksek değerler ise 48 kg da azot uygulanan
parsellerden elde edilmiştir. Meyve örneklerinde
belirlenen toplam N içeriği Çizelge 2’de
verilmiştir.
Çizelge 2’de izleneceği gibi her örnek alma
döneminde artan azot uygulamalarına paralel
olarak meyvelerin toplam N içeriği artış
göstermiştir. Dönemsel olarak ise azot birikimi
meyve tutumundan sonra 1. hasat dönemine bir
miktar azalmakla beraber 2. hasatta artış eğilim
göstermiştir.
Ceylan ve ark. (9) sofralık domates bitkisinde
yaptıkları çalışmada artan azot dozları ile
meyvelerdeki azot miktarının arttığını ve %2.15
ile 3.05 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Pekcan (21)’a göre ise bitki gelişimi içinde
meyvelerde toplam azot %1.95–2.30 arasında
değişmektedir. Anaç (2) meyvede toplam azotun
%1.975–2.582 arasında değiştiğini ve artan
düzeyde
uygulanan
azotlu
gübrelemenin
meyvenin azot içeriğini artırdığını saptamıştır.
Ayrıca domates bitkisi meyvelerinde azot
miktarının
hasat dönemine doğru hafif
dalgalanarak artış gösterdiğini bildirmiştir. Anaç
(2) bu durumu “sink” etkisi nedeniyle mobil bir
element olan azotun gelişmekte olan meyvelere
doğru taşınım ile açıklamaktadır.
Yapılan varyans analizi sonucunda da azot
seviyelerinin meyve toplam azot miktarında
meydana getirdiği farklılık önemli (p<0.1)
çıkarken dönemler arasındaki değişim de (p<0.1)
önemli çıkmıştır. Denemede “Uygulama ×
Dönem” interaksiyonunun da önemli (p<0.05)
çıkması, artan azot dozların her örnek alma
döneminde etkili olduğunu ortaya koymuştur.
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Nitrat ve

Nitrit

Artan azot dozlarına göre meyvelerde
belirlenen NO₃–N, kuru ağırlıkta (K.A.) 78–364
mg kg⁻¹; NO₂–N, 0.13–0.58 mg kg⁻¹ arasında
değişim göstermiştir. En düşük NO₃–N ve NO₂–
N miktarları benzer şekilde 2. hasat döneminde
hiç azot uygulanmayan parsellerde, en yüksek
değerler ise 1. hasat döneminde 48 kg
da⁻¹uygulamasında
belirlenmiştir.
Meyve
örneklerinde belirlenen NO₃–N ve NO₂–N içeriği
Çizelge 3’te verilmiştir.

20000

Verim (Yield) (kg da–1)

Azotlu Gübrelemenin
Birikimi Üzerine Etkisi

16651 a
13933 ab

15000

15273 ab

12413 bc
10655 c

10000

5000
0
0

LSD : 2942.156**

12
24
36
48
Azot (Nitrogen) (kg da–1)

Şekil 1. Azotlu gübrelemenin verime etkisi
Figure 1. The effect of nitrogenous fertilization
on yield

Çizelge 2. Meyve örneklerinde belirlenen toplam–N miktarları (K.M.’de %)
Table 2. Total–N amounts in fruits (%–D.M.)
Uygulamalar
Treatments
N kg da⁻¹
0
12
24
36
48
Ortalama / Mean

Toplam (Total) N (%)
Meyve tutum
1. hasat
2. hasat
Ortalama
Fruit set
1. harvest
2. harvest
Mean
2.56 d
2.42 c
2.72 c
2.57 d
2.76 c
2.66 b
2.88 b
2.77 c
2.87 b
2.72 ab
3.02 a
2.87 b
2.98 a
2.79 a
2.99 a
2.92 ab
2.97 a
2.81 a
3.08 a
2.95 a
2.83 b
2.68 c
2.94 a
Uygulama (Treatment) : 0.058** Dönem (Season) : 0.075**
LSD
Uygulama × Dönem (Treatment × Season) : 0.098*
Değerler 5 tekrarın ortalamasıdır (Given values are mean of 5 replications). *: p<0.05. **: p<0.1.

Çizelge 3. Meyve örneklerinde belirlenen NO₃–N ve NO₂–N miktarları (mg kg⁻¹ K.A.)
Table 3. NO₃–N and NO₂–N amounts in fruits (mg kg⁻¹ Dry weight)
Uygulamalar
NO₃–N (mg kg⁻¹)
(Treatments) Meyve tutum 1.hasat
2.hasat
Ort.
N kg da⁻¹
Fruit set
1.harvest 2.harvest Mean
0
98 e
114 e
78 d
97 e
12
133 d
182 d
96 d
137 d
24
170 c
213 c
129 c
171 c
36
211 b
288 b
164 b
221 b
48
256 a
364 a
198 a
273 a
Ortalama
174 b
232 a
133 c
Mean
Uygulama (Treatment): 17.087**
LSD
Dönem (Season) : 13.236**
Uygulama×Dönem (treatment×season):29.595**
Değerler 5 tekrarın ortalamasıdır (Given values are mean of
değil (not significant)

Çizelge 3’te görüleceği gibi artan azot
uygulamalarına paralel olarak meyvelerin NO₃–
N ve NO₂–N içeriği artış göstermiştir. En yüksek
nitrat değeri 1. hasat döneminde 48 kg da⁻¹ azot
uygulanan parsellerden 364 mg kg⁻¹ olarak
belirlenmiştir. En yüksek NO₂–N’u ise yine 48
kg da⁻¹ azot uygulamasında ve 2. hasat

NO₂–N (mg kg⁻¹)
Meyve tutum 1.hasat
2.hasat
Fruit set
1.harvest 2.harvest
0.14
0.16
0.13
0.21
0.27
0.24
0.27
0.36
0.32
0.33
0.44
0.45
0.38
0.51
0.58
0.27 b

0.35 a

Ort.
Mean
0.14
0.22
0.31
0.41
0.49

0.34 a

Uygulama (treatment): ns Dönem (season):
0.047**
Uygulama × Dönem (Treatment × Season): ns
5 replications). *: p<0.05. **: p<0.1. ns: önemli

döneminde 0.58 mg kg⁻¹’a yükselmiştir.
Dönemsel olarak ise iki azot formu da meyve
tutum döneminden 1. hasat dönemine kadar
artmıştır. Nitrat azotu 2. hasatta hızla azalma
gösterirken, nitrit azotu bir miktar artış
göstermiştir. Bu durum geç hasat koşullarında
bitki metabolizmasının yavaşlaması ve mevcut
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uygulayarak domates bitkisi yetiştirmişler ve azot
seviyeleri ile meyve NO₃–N kapsamı arasında
%1 düzeyde önemli ilişki belirlemişlerdir. Güneş
ve Aktaş (13) ise özellikle nitrat formundaki azot
ile meyve NO₃–N arasında önemli ilişki
belirlemişlerdir. Benzer şekilde pek çok araştırıcı
uygulanan azot seviyelerinin meyve nitrat
içeriğini arttırdığını bildirmişlerdir.
Azotlu Gübrelemenin NO₃ –N/ Toplam–N
Oranına Etkisi
Meyvelerdeki Nitrat azotunun toplam azot
içerisindeki oranı (NO₃–N/Toplam–N), bitki
tarafından alınan azotun asimilasyon düzeyini
göstermesi açısından iyi bir kriterdir. Meyvelerin
toplam–N ve NO₃–N içeriklerinin verildiği
konularda da belirtildiği gibi, bitkilerin toplam
azot ve nitrat kapsamları uygulanan azotlu gübre
düzeyine bağlı olarak artış göstermiştir. Bununla
birlikte bu artışların ne gibi bir denge içerisinde
olduğu yani asimilasyona mı yoksa akümilasyona
mı uğradığını anlayabilmek için meyve
örneklerindeki
NO₃–N/Toplam–N
oranları
hesaplanarak gelişme dönemlerine göre ayrı ayrı
Çizelge 4’te verilmiştir.
1,5

NO3– N / Toplam (Total) N
(%)

nitrat azotunun nitrit azotuna redükte olması
şeklinde açıklanabilmektedir.
Benzer şekilde; Ceylan ve ark. (9) sofralık
domates bitkisinde yaptıkları çalışmada artan
azot dozları ile meyvelerdeki nitrat miktarının
arttığını ve 68 ile 272 ppm arasında değiştiğini
bildirmişlerdir. Hartman ve ark. (14)’da farklı
nitrat ve amonyum oranlarındaki su kültüründe
yetiştirdikleri domates meyvelerindeki NO₃–N
miktarlarının fide dikimden 56 gün sonra 124
ppm iken 90. günde 87 ppm’e düştüğünü
belirlemişlerdir. Öndeş ve Zabunoğlu (20)
domates meyvelerinde 40–326 mg kg⁻¹ NO₃–N
belirlemişlerdir. Hoff ve Wilcox (16)’da domates
bitkisi
meyvelerinde
nitrat
birikimini
inceledikleri çalışmalarında 18–445 mg/kg
arasında NO₃–N tespit etmişlerdir. Bu değerler
çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara benzerlik
göstermektedir.
Achtzehn ve Hawat (1), NO₂–N miktarının 1–
2 mg/kg üzerinde olmadığını bildirmişlerdir. Gök
ve ark. (12), aşırı nitratlı gübrelemenin hıyarda
nitrat birikimine etkisini inceledikleri çalışmada
meyve nitrit içeriğinin 0.3 ile 1.3 ppm arasında
değiştiğini belirlemişlerdir. Çakıcı (11) sanayi
domatesi meyvelerinde nitrit azotu miktarının
0.078 ile 0.365 ppm arasında değiştiğini
bildirmiştir. Ceylan ve ark. (9) sofralık domates
bitkisinde yaptıkları çalışmada artan azot dozları
ile meyvelerdeki nitrit miktarının arttığını ve
0.057 ile 0.368 ppm arasında değiştiğini
bildirmişlerdir.
Araştırmamızda azotlu gübre seviyelerinin
meyve NO₃–N ve NO₂–N –içeriğine etkisini
belirlemek için denemelerden elde edilen
değerler, dönemler de göz önüne alınarak
istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Yapılan
varyans analiz sonucunda, azot seviyelerinin
meyve nitrat azotu miktarında meydana getirdiği
farlılık p<0.1 düzeyinde önemli çıkarken
dönemler arasındaki değişim de p<0.1 düzeyinde
önemli çıkmıştır. Buna göre meyve nitrat
içerikleri azotlu gübre seviyelerinden etkilenmiş,
bunun yanında dönemlere göre de değişim
göstermiştir. Denemelerde ''Gelişme dönemi ×
doz'' interaksiyonu da p<0.1 düzeyinde önemli
çıkmıştır. Bu durum dozların etkisinin dönemlere
bağlı olarak değiştiğini ortaya koymuştur. Nitrit
azotu içeriklerinde ise azot uygulamaları ile
istatistiki olarak önemli bir fark olmadığı sadece
dönemler arasında p<0.1 düzeyde önemli
farklılık olduğu görülmüştür.
Öndeş ve Zabunoğlu (20), sera koşullarında
çeşitli azotlu gübreleri 6 ayrı düzeyde
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1.295
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0,5

0
Meyve Tutum
(Fruit Set)

1. Hasat
(1. Harvest)

2. Hasat
(2. Harvest)

Dönem / Season

Şekil 2. Dönemlere göre NO₃–N/toplam N
oranlarının değişimi
Figure 2. The seasonal changes of NO ₃–N/Total–
N rates
Çizelge 4’te verilen sonuçlar incelendiğinde
meyvede asimile olmamış NO₃–N oranlarının
%0.287
ile
%1.295
arasında
değiştiği
görülmektedir. Dönemlere göre değişim gösteren
asimile olmamış NO₃–N oranı 3 örnek alma
döneminde de, azotlu gübre seviyelerinden
etkilenmiş ve dozlara paralel olarak artış
göstermiştir. En düşük oranlar kontrol parsellerde
en yüksek oranlar ise 48 kg N/da
uygulamalarında belirlenmiştir. Bu dozda asimile
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olmamış nitrat oranı 1. hasat döneminde
%1.295’e çıkmıştır.
Meyvede belirlenen asimile olmamış NO₃–N
oranları gelişme dönemleri içinde dalgalanma
göstermiştir. Bütün azot dozlarında meyve tutum
dönemine göre 1.hasat döneminde artış gösteren
oranlar, 2. hasat döneminde hızla azalarak en
düşük değerine inmiştir. Bu değişim en yüksek
azot (48 kg da⁻¹) dozunda incelenmiş ve Şekil
2’de verilmiştir.
Şekil 2’de görüleceği gibi asimile olmayan
NO₃–N miktarı meyve tutum döneminden 1.

hasat dönemine kadar hızla artmış ve en yüksek
değerine çıkmıştır. Bu dönemden fazla azot
alınımı ve asimile olmayan azotun birikimi söz
konusu olmuştur. Bu değişim içerisinde 1. hasatta
2. hasat döneminde hızlı bir azalmanın olduğu
dikkat çekmektedir. Bu son dönemde bitki
metabolizmasının yavaşlaması ile azot alınımının
ve birikiminin de yavaşladığı düşünülmektedir.
Ancak deneme sonuçlarımızda iki hasat arasında
nitratın azalmasına karşılık asimile olmayan bir
miktar nitratın nitrite dönüştüğünü göstermiştir.

Çizelge 4. Meyve örneklerinde NO₃–N / Toplam azot oranları
Table 4. The rates of NO ₃–N / Total N in fruits
Uygulamalar
Treatments
N kg da⁻¹
0
12
24
36
48
Ortalama / Mean

NO₃–N / Toplam (Total) N (%)
Meyve tutum
1. hasat
2. hasat
Fruit set
1. harvest
2. harvest
0.383 e
0.471 e
0.287 d
0.482 d
0.684 d
0.333 d
0.592 c
0.783 c
0.427 c
0.708 b
1.032 b
0.548 b
0.862 a
1.295 a
0.643 a
0.605 b
0.853 a
0.448 c
Uygulama (Treatment) : 0.056**; Dönem (Season) : 0.043**
LSD
Uygulama × Dönem (Treatment × Season) : 0.093**
Değerler 5 tekrarın ortalamasıdır (Given values are mean of 5 replications). **: p<0.1.

SONUÇ
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre sanayi
domatesine artan düzeyde uygulanan azotlu
gübreler meyvelerdeki nitrat ve nitrit içeriğini
artırmaktadır.
Özellikle
meyve
tutum
döneminden sonra yüksek miktarda azot alınımı
ve asimile olmayan azotun meyvelere taşınımı ile
en yüksek düzeyine çıkmaktadır. Çalışmamızda
48 kg da⁻¹azot uygulamalarında ilk hasat
dönemindeki taze meyvelerde 364 mg kg⁻¹ nitrat
azotu belirlenmiştir. Meyvelerdeki bu nitrat gerek
taze gerek kurutulmuş ve gerekse konserve
olarak tüketilerek insan vücuduna ulaşmaktadır.
EFSA, FAO ve WHO raporlarında 60 kg
ağırlığında bir insan için günlük ortalama 222 mg
nitrat, 16 mg nitrit kabul edilebilir sınır değerler
olarak bildirilmektedir (4). Bu sınırların
aşılmasında domatesin gıda olarak günlük
kullanım
miktarları belirleyici olmaktadır.
Özellikle 6–7 kg taze domatesten 1 kg salça, 14–
15 kg meyveden kuru domates elde edildiği
düşünüldüğünde risk dikkat çekici düzeye
gelmektedir.

Ortalama
Mean
0.380 e
0.500 d
0.601 c
0.763 b
0.933 a

Çalışma sonuçlarımız göz önüne alındığında
1. hasat dönemindeki meyve örneklerinde 36 ve
48 kg da⁻¹ N seviyelerinde yüksek değerlere
ulaşıldığı görülmektedir. Bu durumun yüksek
dozda uygulanan azot yanında geç dönemde
yapılan nitrat formunda azotlu gübrelemeden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bitkinin gelişim
dönemi
sonuna
doğru
metabolizmasının
yavaşlamasına karşın yüksek azot alınımı bitkide
nitrat birikimine sebep olabilmektedir. Diğer
taraftan meyvelerin nitrit içerikleri ise sağlık
açısından tehlikeli sınır değerlere ulaşmamıştır.
Ancak 2. hasatta nitrat azalırken nitrit miktarı bir
miktar artış göstermiştir. Bu durum geç hasat
koşullarında bitki metabolizmasının yavaşlaması
ve mevcut nitrat azotunun nitrit azotuna redükte
olması şeklinde açıklanabilmektedir. Meyvelerin
hasat sonrası taşıma depolama ve kurutma
koşullarının elverişsiz olması sonucunda da
nitritin artabileceği göz önüne alınmalıdır.
Son yıllarda yüksek verimli çeşitlerinin
devreye girmesi ve buna paralel aşırı gübre
kullanımı, salça ve kurutmalık domates
sanayiinde kalite sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu
durum sanayi domatesi üretiminin doğru
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zamanda doğru miktar ve formda gübre kullanımı
yanında hasat, nakliye ve kurutma aşamalarının
bir bütün halinde değerlendirilmesini zorunlu
kılmaktadır.
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ÖZET
Bu çalışma Eylül 2015–Eylül 2016 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü uygulama seralarında yürütülmüştür. Çalışmada bitkisel materyal olarak Passiflora caerulea türüne ait
çelikler kullanılmıştır. Köklendirme ortamı olarak perlit, kokopit, pomza, kaya yünü, vermikulit ve torf
kullanılmıştır. Bu ortamların çeliklerin köklenmesi üzerine olan etkisi incelenmiştir. Ocak ayında alınan çelikler
farklı ortamların kullanıldığı kasalara dikilerek sisleme altında köklendirilmiştir. Çeliklerde köklenme oranı,
köklenme durumu, kök sayısı, kök uzunluğu, kallus oranı, yaprak sayısı, sürgün uzunluğu, sürgün sayısı ve
fidana dönüşüm oranı gibi özellikler incelenmiştir. Çelikler dikimden 52 gün sonra sökülerek ilgili özellikler
alınmıştır. Fidan dönüşüm oranının belirlenebilmesi amacıyla her bir ortamdan elde edilen köklenmiş çelikler
saksılara dikilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, köklenme oranı ve kök özellikleri üzerine kullanılan ortamların
etkili olduğu görülmüştür. Passiflora caerulea çeliklerinde en yüksek köklenme oranı (%35) vermikulit
ortamında gözlemlenmiştir. Torf ve kokopit ortamlarında köklenme elde edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Köklendirme ortamı, köklenme oranı, vejetatif çoğaltma
THE EFFECTS OF DIFFERENT ROOTING MEDIA ON ROOTING OF CUTTING IN PASSIFLORA
ABSTRACT
This study was carried out in research greenhouse of Mustafa Kemal University Agriculture Faculty Horticulture
Department in September 2015–September 2016. Passiflora caerulea were used as plant materials in this study.
Perlite, cocopit, pomza, rockwool, vermiculite and peat were used as the rooting medium. The effect of these
mediums on the rooting of cuttings was investigated. Cuttings received in January were rooted under misting by
being stitched in the casing where different media were used. Several properties such as rooting percentage,
rooting status, number of root, root length, callus rate, number of leaf, shoot length, number of shoots and
nursery conversion rate were investigated. For this purpose, passiflora cuttings were disassembled 52 days after
planting. Rooted steels obtained from each medium were planted in a flowerpot so that the seedling survival
percentage can be determined. According to the results obtained, it is seen that the cuttings take–up times are
effective as well as the environments used on rooting percentage and root properties. The desired results were
not obtained from the steel taken during the January period. The highest rooting rate (35%) in Passiflora
caerulea cuttings was observed in the vermiculite media. Rooting was not obtained in the peat and cocopit
media.
Keywords: Cuttings medium, cuttings rate, vegetative propagation

GİRİŞ
Violes takımının Passifloraceae familyasına
ait olan Passiflora cinsinin Tropik Amerika,
Asya ve Avustralya’da doğal olarak yaşayan 400
kadar türü bulunmaktadır. Halk arasında
“Çarkıfelek” olarak bilinir. Yaz boyu çiçeklenir.
Önemli çeşidi P. caerulea. “Kaiserin Eugenie”
olup, çiçekleri menekşe renklidir. 10℃’den aşağı
sıcaklıklarda çeşidin gelişimi durmaktadır.
Passiflora caerulea derin, rutubetli fakat drenajı
iyi, kompost ile zenginleştirilmiş topraklarda en

iyi şekilde gelişir. Çok fazla güneş çiçeklenmeyi
engellemektedir (9). Sarmaşık ve çardak bitkisi
olarak balkon ve teraslarda, duvar veya çit gibi
çeşitli materyale sardırılarak, ayrıca çardak,
pergola ve kamelyalar ile bina yüzeylerinin
sardırılmasında da kullanılır. Eğimli alanların
rehabilitasyonunda zemin kaplayıcı olarak
değerlendirilebilmektedir (19).
Çarkıfelek bitkisi üretimi tohumla, çelikle ve
daldırmayla yapılabilir (12). Çelikle üretimin
yazın, tohumla üretim ilkbaharda yapılabileceği
bildirilmektedir (10). Ancak Şubat ayında alınan
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yarı odun çeliklerinde Pasiflora caerulea türünün
çoğaltılmasında
başarılı
sonuçlar
verdiği
belirlenmiştir (9, 17). Çarkıfelek çok geniş bir tür
çeşitliliğine sahip olması nedeni ile tüm türlerin
çoğaltılmasında çelik alma zamanı ile ilgili bir
genelleme yapılması çok doğru olmayabilir.
Genetik yapının köklenme üzerine olan etkisi
nedeni ile çarkıfelek türleri karşılaştırmalı olarak
çalışılmıştır (16, 3, 12, 1). Türlere (15) göre
değişmekle birlikte bu tezde kullanılan çarkıfelek
türü için yapılan çalışmalarda söküm zamanı (3,
17), çelik boyu (18), çelik alma zamanı (9) ve
büyümeyi düzenleyici (17) uygulamalarına göre
farklı köklenme oranlarının elde edildiği
görülmektedir.
Passiflora caerulea türünün kolay ve hızlı bir
şekilde çoğaltılabilmesi için dünyada bazı
çalışmalar
bulunmakla
birlikte
ülkemizde
oldukça sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.
Çalışmanın amacı; süs bitkisi sektöründe ihtiyaç
duyulması durumunda uygun şekilde çelikle
çoğaltma protokolü sunabilmek için Passiflora
caerulea çeliklerinin köklenmesi üzerine farklı
köklenme ortamlarının etkisinin belirlenmesidir.

çelik bulunacak şekilde 3 tekerrürlü olarak
kurulmuştur. Çelikler dikimden 52 gün sonra
sökülerek kallus oranı (%), köklenme oranı (%),
köklenme durumu (1–5 skalası), ortalama kök
sayısı (adet çelik), ortalama kök uzunluğu (cm),
ortalama sürgün uzunluğu (cm), ortalama sürgün
sayısı (adet/çelik), ortalama yaprak sayısı
(adet/çelik) ve fidana dönüşme oranı (%)
belirlenmiştir.
Tesadüf
parselleri deneme
desenine göre kurulan denemede, varyans
analizleri SPSS paket programı kullanılarak
yapılmıştır. Yüzde verilere analiz öncesinde açı
transformasyonu uygulanmıştır. Grafiklerde ve
çizelgelerde gerçek değerler kullanılmıştır.
Aralarında
istatistiksel
farklılık
gösteren
özellikler Duncan testi ile %5 önem seviyesinde
test edilmiştir.

MATERYAL VE METOT
Şekil
Materyal
Deneme Eylül 2015–Eylül 2016 yılları
arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü uygulama
seralarında yürütülmüştür. Çalışmanın bitkisel
materyalini Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur
Sökmen Kampüs alanındaki Passiflora caerulea
türüne
ait
bitkilerden
alınan
çelikler
oluşturmuştur (Şelil 1). Köklenme ortamı olarak
perlit, kokopit, pomza, kaya yünü, vermikulit ve
torf kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan bütün
ortamlar ticari firmalardan temin edilmiştir.
Metot
Passiflora caerulea türünde 25 Ocak 2016’da
alınan çelikler, 5–8 cm uzunluğunda tek boğum
ve tek göz içerecek şekilde yarı odunsu çelik
olarak hazırlanmıştır. Yaprak bulunan çelikler
yapraklardan aşırı su kaybının önlenmesi
amacıyla yaprak lob boşluklarına denk gelen
bölgeden makas yardımı ile küçültülmüştür.
Çelikler
belirtilen
ortamlarla
doldurulan
80×40×20 cm edatlarındaki siyah renkli plastik
kasalara dikilmiştir. Deneme her yinelemede 20
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1. Köklendirilmeye hazır Passiflora
caerulea çeliklerinin genel görünümleri
Figure 1. General appearance of Passiflora
caerulea cuttings ready to be rooted
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çarkıfelek çeliklerinin farklı ortamlardaki
köklenme oranları, kuru ve yeşil çelik oranları
Şekil 2’de verilmiştir. Sökümü yapılan çarkıfelek
çeliklerinde en yüksek köklenme oranı ortalama
%35.0 ile vermikulit ortamında elde edilirken,
bunu %24.4 ile pomza izlemiştir. Torf ve kokopit
ortamlarında köklenme elde edilmemiştir. Diğer
iki ortamda ise köklenme oranları %3.0 ile %5.0
olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmada torf,
kokopit, perlit ve kayayünü ortamları vermikulit
ve kokopit ortamlarından istatistiksel olarak
farklı bulunmuştur (Şekil 2).
Sökümü yapılan çeliklerde yeşil ve kuru
çeliklerin oranına bakıldığında ise, en yüksek
yeşil çelik oranı ortalama %85.0 ile kokopit
ortamında elde edilirken, en düşük yeşil çelik
oranı ortalama %38.3 ile kaya yünü ortamında
elde edilmiştir. En yüksek kuru çelik oranı
ortalama %58.4 ile kaya yünü ortamında elde
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edilirken, en düşük kuru çelik oranı %5.0 ile
vermikulit ortamında elde edilmiştir (Şekil 2).
Çarkıfelek türünün çoğaltılmasında farklı
ortamların
köklenme
oranına
etkisi
değerlendirildiğinde
vermikulit
ortamındaki
çeliklerin diğer ortamdaki çeliklere göre daha
yüksek
oranda
köklenme
gösterdikleri
gözlemlenmiştir. Kokopit ortamında diğer
ortamlara göre en yüksek yeşil çelik oranı elde
edilirken, kaya yünü ortamında diğer ortamlara
göre en yüksek kuru çelik oranı tespit edilmiştir.
Bu veriler ışığında kaya yününün köklendirme
ortamı olarak kullanımı en yüksek kuru çelik
oranına sahip olması nedeni ile en başarısız
köklendirme ortamı olarak değerlendirilmiştir.
Farklı ortamların köklenme üzerine etkisi yapılan
çalışmalarla ortaya konmuştur (2, 7, 6).
Çalışmalarda ortamlar tek başlarına (13, 8)
kullanılabildikleri gibi, farklı ortamların belli
oranlarda karşılaştırılması (4, 5) şeklinde de
kullanılmıştır. Önceki çalışmalardaki köklenme
oranları, bu çalışmadaki köklenme oranlarından
(%35.0)
yüksek
bulunmuştur.
Bunun
sebeplerinden birisi olarak çeliklerin erken
sökümü ve köklendirme sisteminde ısıtma
yapılamaması nedeniyle bu dönemdeki düşük
sıcaklıklar olarak gösterilebilir.
Çarkıfelek çeliklerinin farklı köklendirme
ortamlarındaki kallus oranı (%), köklenme
durumları (0–4) skalası), kök sayısı, kök
uzunluğu, %5 önem düzeyinde istatistiksel olarak
farklılık göstermiştir (Çizelge 1). Sökümü
yapılan çeliklerde kullanılan ortama göre kallus
oluşturma oranı değerlendirildiğinde en yüksek
%85.0 ile pomza, en düşük %1.7 ile kokopit
ortamından elde edilmiştir (Çizelge 1). Bu
çalışmada elde edilen kallus oluşum oranları
vermikulit ve pomza ortamlarında Uzunoğlu ve
Mavi (17)’nin oranlarının içerisinde kalırken,
diğer ortamlarda altında bulunmuştur.
Köklenme durumu skala değerleri farklı
ortamlara dikilen çeliklerde en yüksek 0.32 puan
ile vermikulit ortamında gözlemlenirken, en
düşük 0 puanla torf ortamında gözlemlenmiştir.
Vermikulit ve pomza ortamları istatistiksel olarak
diğer ortamlardan farklı bulunmuştur. Çelikler
kök sayıları bakımından değerlendirildiklerinde
en yüksek kök sayıları 1.8 adet ile pomza
ortamında elde edilirken, torf ortamında kök elde
edilmiştir (Çizelge 1). Ortamlar arasındaki fark
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Ancak,
kullanılan ortamların kök sayısına etkisi

konusunda yapılan çalışmalarda da önemli
farklılıklar belirlenmiştir (6, 14).
En uzun kök uzunluğu 0.8 cm ile vermikulit
ortamında elde edilirken, köklenme elde edilen
ortamlar içerisinde en düşük kök uzunluğu 0.4
cm ile perlit ortamında elde edilmiştir. Bu
çalışmadan farklı olarak Vaşca ve Goraş (18)
farklı ortamlarda çarkıfelek çeliklerinin kök
uzunluklarının 5–9 cm arasında değiştiğini,
Uzunoğlu ve Mavi (17) aynı türde pomza ortamı
kullandıkları çalışmada kök uzunluğunun 2–7 cm
arasında değiştiğini saptamışlardır.
Çeliklerin sürgün sayısı, sürgün uzunluğu ve
yaprak sayıları ile ilgili bulgular Çizelge 2’de
verilmiştir. En çok sürgün sayısı 1.04 adet ile
kokopit ortamında gözlemlenirken, en düşük
sürgün sayısı 1.00 adet ile perlit, torf, kaya yünü,
vermikülit ve pomza ortamında saptanmıştır. Bu
çalışmada sürgün sayısı açısından ortamlar
istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir.
Çelik başına tek sürgün meydana gelmesinin
tek boğum içeren çelikler kullanılmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Fidanlarda tek
sürgün bulunması sürmeme veya kuruma
durumunda fidanın kaybı anlamına geldiği için
risk oluşturmaktadır. Ancak tek boğum kullanılan
çeliklerde sürme ile ilgili bir sıkıntıya
rastlanmamıştır. Çelikler sürgün uzunluğu
açısından değerlendirildiğinde en uzun sürgün
uzunluğu 2.61 cm ile perlit ortamında elde
edilirken, en kısa sürgün uzunluğu ise 0.98 cm ile
pomza ortamında elde edilmiştir (Çizelge 2).
Çizelge 1. Farklı ortamlarda köklenmeye alınan
çarkıfelek çeliklerinin kallus oranı (%),
köklenme durumu, kök sayısı (adet) ve kök
uzunluğu (cm) özelliklerindeki değişimler
Table 1. Changes in callus ratio (%), rooting
status, number of roots (number) and root
length (cm) of passion fruit cuttings rooted
in different media
Kallus
Kök
Kök
Köklenme
Oranı
Sayısı Uzunluğu
Durumu
(%)
(adet)
(cm)
Perlit
28.3 b
0.05 b
0.4 a
0.4 a
Torf
46.7 b
0.00 b
0.0 a
0.0 a
Kayayünü 6.7 c
0.03 b
1.1 a
0.6 a
Vermikülit 83.3 a
0.32 a
1.3 a
0.8 a
Kokopit
1.7 c
0.00 b
0.0 a
0.0 a
Pomza
85.0 a
0.23 a
1.8 a
0.6 a
*Her sütundaki farklı harfler istatistiksel olarak 0.05
düzeyinde önemliliği ifade etmektedir.
Ortam
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Şekil 2. Çarkıfelek çeliklerinin köklenme oranı, yeşil çelik oranı ve kuru çelik oranlarının köklendirme
ortamlarına göre göstermiş oldukları değişimler
Figure 2. Changes in rooting rate, green cutting ratio and dry cutting ratio of passion f ruit cuttings
according to rooting environments
Çizelge 2. Farklı ortamlarda köklenmeye alınan
çarkıfelek çeliklerinin sürgün sayısı (adet),
sürgün uzunluğu (cm) ve yaprak sayısı
(adet) özelliklerindeki değişimler
Table 2. Changes in the number of shoots
(number), shoot length (cm) and leaf
number (number) of passion fruit cuttings
taken root in different media
Ortam
Perlit
Torf
Kayayünü
Vermikülit
Kokopit
Pomza

Sürgün
Sayısı
(adet)
1.00 a
1.00 a
1.00 a
1.00 a
1.04 a
1.00 a

Sürgün
Uzunluğu
(cm)
2.61 a
2.13 ab
1.52 bc
2.20 ab
1.60 bc
0.98 c

elde edilirken, en düşük yaprak sayısı 0.8 adet ile
kokopit ortamında köklendirilen çeliklerden elde
edilmiştir. Vaşca ve Goraş (18) perlit ortamında 2
ve 3 boğumlu çeliklerde ortalama 5 adet yaprak
olduğunu bildirmişlerdir.

Yaprak
Sayısı
(adet)
1.5 ab
1.3 bc
2.1 a
1.2 bc
0.8 c
1.7 ab

Perlit ile kaya yünü, kokopit ve pomza
ortamları arasındaki fark istatistiksel olarak
önemli bulunurken, perlit ile torf ve vermikulit
ortamları arasında istatistiksel olarak farklılık
gözlemlenmemiştir.
Kullanılan ortamlar içerisinde en yüksek
yaprak sayısı 2.1 adet ile kaya yünü ortamında
272

Şekil

3. Farklı köklendirme ortamlarında
köklendirilmiş
çarkıfelek
çeliklerinin
fidana dönüşme oranlarındaki değişimler
Figure 3. Changes in the rate of conversion to
seedlings rooted passion fruit cuttings in
different rooting medium
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Köklenen Passiflora caerulea çeliklerinin
fidana dönüşüm oranları Şekil 3’de verilmiştir.
En yüksek fidana dönüşüm oranı %100 ile pomza
ortamında elde edilirken, en düşük fidana
dönüşüm oranı ise %26.6 ile kaya yünü ve
kokopit ortamında köklendirilen çeliklerden elde
edilmiştir. Vermikulit ve pomza ortamlarından
gelen çeliklerin diğer ortamlara göre çok yüksek
fidana dönüşme oranına sahip oldukları
belirlenmiştir.
SONUÇLAR
Farklı
köklendirme
ortamları
karşılaştırıldığında Passiflora caerulea türü için
köklenme oranı ve kök özellikleri açısından en
iyi sonuçlar vermikulit ortamında elde edilmiştir.
Bu ortamı aynı tür için pomza ortamı izlemiştir.
Pomza çelik köklendirmede en yoğun kullanılan
ortamlardan biridir. Kaya yünü köklenme ortamı
olarak farklı türlerde başarılı bir şekilde
kullanılmıştır.
Bu
çalışmada
kullanılan
ortamlarda herhangi bir büyüme düzenleyici veya
hormon kullanılmadan çelikler köklenmeye
alındığı için çarkıfelek türünde köklenme oranları
düşük kalmış ve istenilen sonuçlar elde
edilememiştir. Ancak hormon kullanılmamış
olması, çelik alma döneminin uygun olmamasına
rağmen, fidana dönüşüm oranı açısından köksüz
haldeki çeliklerin tamamının fidana dönüşmüş
olması, köklendirme sürecindeki çeliklerin içsel
bir dinlenme hormonunun etkisinde kalmış
olabileceğini göstermektedir.
Çelik alma dönemleri açısından ise Ocak
ayının sonunda alınan çeliklerin çarkıfelek
türünde
istenilen
sonuçları
vermediği
belirlenmiştir.
Çeliklerin
erken
ilkbahar
döneminde alınmasının daha iyi sonuçlar
verebileceği düşünülmektedir. Bir diğer önemli
konu çeliklerdeki içsel hormonların, enzimlerin,
fenolik bileşiklerin ve toplam şeker oranlarındaki
değişimlerin belirlenmesi olabilir. Bu sayede
köklenme oranındaki düşüklüklerin sebebi
fizyolojik olaylar ışığında daha açık bir şekilde
açıklanabilir.
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ÖZET
Ranunculaceae familyasından dikotiledon olan Nigella sativa'nın tohumları binlerce yıldır baharat ve gıda
koruyucu olarak kullanılmaktadır. Nigella sativa L., tohumları için yetiştirilen ve yenilebilir bir bitki olarak
sınıflandırılan tek yıllık otsu bir bitkidir. Sürgün ve kökleri karşılaştırılabilir ve güçlü bir süp eroksit süpürücü ve
önemli antimutagenik etki gösterirler. Bu çalışmada, sera koşullarında Nigella sativa'nın bölümleri üzerine
potasyum dozlarının (Kontrol, 150 ve 300 K₂SO₄ ppm) etkileri araştırılmıştır. Bu çalışma, kalsiyum (Ca⁺²),
magnezyum (Mg⁺²), potasyum (K⁺), sodyum (Na⁺), klorür (Cl⁻) ve sülfat (SO₄⁻²) gibi iyonların
değerlendirilmesi için yürütülmüştür. Bu çalışma, kalsiyum (Ca⁺²), magnezyum (Mg⁺²), potasyum (K⁺), sodyum
(Na⁺), klorür (Cl⁻) ve sülfat (SO₄⁻²) gibi iyonların değerlendirilmesi için yapılmıştır. Sonuçlar, çörek otu
kısımlarının en yüksek K⁺ (48.3–89.9 mg/g), Ca⁺² (33.6–67.8 mg/g) ve en düşük sırasıyla, Cl⁻(6.5–18.1 mg/g),
Na⁺ (9.3–22.57 mg/g), Mg⁺² (11.0–21.2 mg/g), SO₄⁻² (13.9–18.1 mg/g) konsantrasyonları içerdiğini
göstermiştir. Bitki parçaları üzerine 300 ppm K₂SO₄ uygulamasının K⁺, Ca⁺², Mg⁺², PO₄⁻³, Na⁺ ve Cl⁻
bakımından oldukça zengin kaynaklardır.
Anahtar Kelimeler: Çörek otu, Nigella sativa L., K₂SO₄, element içeriği
THE EFFECTS OF DIFFERENT POTASSIUM DOSES ON SOME ELEMENT CONTENT OF BLACK
SEED (Nigella sativa L.)
ABSTRACT
The seeds of Nigella sativa, a dicotyledon of the Ranunculaceae family, have been employed for thousands of
years as a spice and food preservative. Nigella sativa L. is an annual herbaceous plant which is cultivated for its
seeds and is classified as an edible plant. Shoots and roots showed comparable and strong superoxide scavenger
activity; demonstrated important antimutagenic effects. In this study, the effects of potassium doses (control, 150
and 300 K₂SO₄ ppm) of Nigella sativa aerial parts were investigated under greenhouse con ditions. The present
study was conducted for the evaluation of ions such as calcium (Ca⁺²), magnesium (Mg⁺²), potassium (K⁺),
sodium (Na⁺), chloride (Cl⁻) and sulfate (SO₄−²) in this plant. The results indicated that this aerial parts
contained highest concentration of K⁺ (48.3–89.9 mg/g), Ca⁺² (33.6–67.8 mg/g) and lowest concentration of Cl−
(6.5–18.1 mg/g), Na⁺ (9.3–22.57 mg/g), Mg⁺² (11.0–21.2 mg/g), SO₄−² (13.9–18.1 mg/g) respectively.
Application of 300 ppm of K₂SO₄ on aerial parts are rather rich sources of K⁺, Ca⁺², Mg⁺², PO₄⁻³, Na⁺ and Cl−.
Keywords: Black seed, Nigella sativa L, K₂SO₄, element content

GİRİŞ
Çörek otu (Nigella sativa L.) Ranunculaceae
familyasından Güney Avrupa ve Batı Asya
kökenli tek yıllık otsu bir bitkidir [1]. Özellikle
Ortadoğu, Akdeniz ülkeleri, Kuzey Afrika ve
Asya kıtasının güneyinde olmak üzere Dünya’nın
birçok yerinde yetiştiriciliği yapılmakta ve
tohumları yemeklerde baharat olarak, insan
sağlığının korunmasında kullanılmaktadır [2, 3,
4, 5].
Nigella cinsinin toplam 20 kadar türe sahip
olduğu ve bunlardan 14 tanesinin ülkemiz

florasında bulunduğu bildirilmiştir [6]. Çörek otu,
ülkemizde Burdur, İstanbul, Amasya, Mersin,
Gaziantep
ve
Kahramanmaraş
illerinde
yetiştirilmektedir. Tohumları içerdiği sabit yağ,
uçucu yağ ve diğer besin maddeleri bakımından
oldukça değerlidir. Çörek otu tohumları
ülkemizde uzun yıllardır halk hekimliğinde
kullanılmakta ve günümüzde de tedavi edici
özelliklerine ek olarak baharat bitkisi olarak ta
değerlendirilmektedir [7]. Çörek otu tohumu
antioksidan, antibakteriyel, bağışıklık sistemini
kuvvetlendirici gibi birçok farmakolojik etkiye
sahiptir. Sürgün ve köklerin güçlü bir antioksidan
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aktivite gösterdiği ve önemli antimutagenik
etkiye sahip olduğu belirtilmiştir [8]. Bu
çalışmada, farklı potasyum dozlarında (kontrol,
150 ve 300 ppm K₂SO₄) yetiştirilen çörek otu
yaprak ve köklerinin, inorganik madde içerikleri
belirlenmiştir.

0.22 µm selüloz asetat filtre kullanılarak
süzüldükten sonra Dionex ICS 1100 Serisi iyon
kromatografi kullanılmıştır. Analizlerden önce
Dionex marka katyon ve anyon standardı
kullanılmıştır [9]. Analiz koşulları Çizelge 1 ve
Çizelge 2'de özetlenmiştir.

MATERYAL VE METOT

Çizelge 1.Dionex ICS 1100 iyon kromatografisi
için optimum çalışma koşulları
Table 1. Optimum operation conditions for
Dionex ICS 1100 ion chromatography

Ankara Üniversitesi’nden tedarik edilen çörek
otu tohumları Ordu Üniversitesi sera koşullarında
tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlı
olarak yetiştirildi. Her bir saksı 4 kg tarla toprağı
ile dolduruldu ve toprak analizi sonucuna göre
taban gübresi olarak her bir saksıya 50 ml triple
süper fosfat (TSP) ile 50 ml amonyum nitrat
(AN) uygulandı. Ekimle birlikte saksılara farklı
dozda (0, 150, 300 ppm K₂SO₄) potasyum sülfat
ile çıkışlar başladıktan sonra 4 kg/da amonyum
nitrat verildi.
Element içeriğinin belirlenmesi
Çalışmada, materyallerin K⁺ (potasyum), Ca⁺²
(kalsiyum), Mg⁺ (magnezyum), Na⁺ (sodyum),
NH₄⁺ (amonyum) gibi katyonları ile Cl⁻(klor),
SO₄⁻² (sülfat) gibi anyonları belirlenmiştir.
Anyon ve katyon içeriklerini belirlemek
amacıyla; 0.5 gr tohumlar 50 ml su ile ultrasonik
banyoda 30 dakika boyunca ekstrakt edildi ve

Anyon / Anion
9 mM
Mobil faz
Na₂CO₃
Ionpac AS9–HC
Kolon
(250 × 4 mm)
Ionpac AG9–HC
Guard Kolon
(50 × 4 mm)
Supresör
ASRS–4 mm
Supresör akımı
45 mA
İletkenlik
Detektör
dedektörü
Basınç (psi)
2000–3000
Fırın sıcaklığı
30℃
Arka plan
< 30 µS
iletkenliği
Akış hızı
1.00 mL dak⁻
Enjeksiyon hacmi
500 µL
Veri transfer hızı
5.0 Hz
Süre
30 dak

Katyon / Cation
20 mM
Metansulfonik asit
Ionpac CS12–A
(250 × 4 mm)
Ionpac CG12–A
(50 × 4 mm)
CSRS–4 mm
65 mA
İletkenlik
dedektörü
2000–3000
30℃
0.5–2 µS
1.00 mL dak⁻
1000 µL
5.0 Hz
15 dak

Çizelge 2. ERM–CA408 yağmur suyu (düşük içerikler) benzeri sonuçlar
Table 2. ERM–CA408 simulated rainwater (low contents) results
NH₄⁺
Mg²⁺
F⁻
Cl⁻
NO₃⁻
SO₄²⁻

Belirlenmiş değer (mg/L)
Certified value (mg/L)
0.91
0.145
0.194
1.96
2.01
1.46

Belirsizlik
Uncertainty
0.028
0.022
0.008
0.07
0.09
0.04

BULGULAR VE TARTIŞMA
Çörek otu bitkisinin kök ve yapraklarının
potasyum değerleri, 28.99–95.5 mg/g arasında
değişmiş olup, en yüksek değerlere kök (95.5
mg/g) ve yaprakta (94.2 mg/g) 300 ppm K₂SO₄
uygulamasında ulaşılırken, yaprak (28.99 mg/g)
ve kökte (67.8 mg/g) en düşük potasyum
değerleri kontrol uygulamasında belirlenmiştir.
En yüksek kalsiyum, 300 ppm K₂SO₄
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Aritmetik ortalama (mg/L)
Arithmetic mean (mg/L)
0.789
0.113
0.187
1.94
1.97
1.49

Standart sapma
% Hata
Standard deviation Error
0.0387
–13.3
0.0122
–21.7
0.00481
–3.15
0.0135
–0.730
0.0211
–1.70
0.0291
2.39

uygulamasında yaprak (74.1 mg/g) ve kökte
(61.4 mg/g), en düşük kalsiyum ise kontrol
uygulamasında yaprak (20.6 mg/g) ile 150 ppm
K₂SO₄ uygulamasında kökte (42.5 mg/g) tespit
edilmiştir. Magnezyum değerleri en fazla
yaprakta 300 ppm uygulamasından (22.4 mg/g)
tespit edilirken, en düşük yine yapraklarda
kontrol (7.3 mg/g) uygulamasında tespit
edilmiştir. Çörek otu bitkisinin kök ve
yapraklarının klor içerikleri incelendiğinde; en
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yüksek kökte 300 ppm uygulamasından (15.5
mg/g) tespit edilirken, en düşük yaprakta kontrol
uygulaması (3.6
mg/g) ile 300 ppm
uygulamasından (3.9 mg/g) tespit edilmiştir
(Çizelge 3).
Çörek otu bitkisinin kök ve yapraklarının
sodyum içerikleri değerlendirildiğinde, 300 ppm
uygulamasında yapraklarda (19.4 mg/g) ve
köklerde (18.7 mg/g) en yüksek, en düşük değer
ise
kontrol
uygulamasında
(6.7
mg/g)
yapraklarda tespit edilmiştir. Sülfat açısından kök
150 ppm K₂SO₄ ve kontrol uygulamasında (35.2–
24.5 mg/g) zengin bulunmuştur.
Farklı azot dozları (30, 60, 90 kg/ha N)
uygulanan bir çalışmada çörek otunda en fazla
inorganik madde K⁺ (61.2 –67.5 mg/g), P (37.0–
43.1 mg/g), Na⁺² (35.0–46.2 mg/g ve Fe (1.0–1.5
mg/g)’de bulunduğu, bunları Ca⁺² (27.8–30.7
mg/g) ve Mg⁺ (13.4–14.7 mg/g)’un izlediği
belirtilmiştir. Mn (7.6 –12.5 mg/g), Ni (5.7–9.1
mg/g), Cu (2.9–3.7 mg/g) ve Cr (2.40–2.82
mg/g)’un ise az miktarda bulunduğu tespit
edilmiştir. Artan azot dozunun çörek otu K, P,
Ca, Mg, Cr içeriğini olumsuz yönde etkilediği

bildirilmiştir [10]. Tunus çörekotu tohumu ve
İran çeşidi üzerine yapılan çalışmada; K⁺
miktarının, 708–783 mg/kg, Mg⁺ miktarının 235–
260 mg/kg, Ca⁺² miktarının 564–572 mg/kg,
fosfor miktarının 48.9–51.9 mg/kg, Na⁺²
miktarının 18.5–20.8 mg/kg, Fe miktarının 8.65–
9.42 mg/kg arasında değiştiği bildirilmiştir [11].
5 farklı (1 Hindistan, 2 Suriye, 1 Türkiye ve 1
Ürdün) çörek otu tohumunun mineral madde
içeriklerinin araştırıldığı çalışmada çörek otu
tohumlarının mineraller bakımından en fazla P
(5023–5769 mg/kg), K⁺ (4423–5606 mg/kg) ve
Ca⁺² (1544–2005 mg/kg) içerdiği ve bunları
sırasıyla Na (419–550 mg/kg), Fe (91–130
mg/kg), Zn (56–62 mg/kg)’un takip ettiği
belirtilmiştir [3]. Çalışmadan elde edilen veriler
sonucunda; K⁺, Mg⁺², Ca⁺², Na⁺² değerleri diğer
araştırıcıların değerlerinden yüksek bulunmuştur.
Bunun nedeni araştırıcıların çörek otu tohumları
ile bizim ise çörek otunun kök ve yapraklarıyla
çalışmamız ve ayrıca genotip ile yetiştirme
ortamı farklılıkları olabilir.

Çizelge 3. Çörek otunda değişen potasyum sülfat dozlarında elementlerin konsantrasyonu (mg/g)
Table 3. Concentration of elements in varying doses of potassium sulphate in black cumin (mg/g)
Kullanılan kısım
Used part
Yaprak

Kök

Uygulamalar
Applications
Kontrol
150 ppm
300 ppm
Kontrol
150 ppm
300 ppm

K⁺

Mg⁺

Ca⁺²

Na⁺

SO₄⁻²

CI⁻

NH₄⁺

28.99
79.8
95.5
67.8
76.1
94.2

7.3
16.7
22.4
14.7
13.6
19.9

20.6
52.0
74.1
46.1
42.5
61.4

6.7
14.3
19.4
12.0
11.4
18.7

9.6
9.9
19.0
24.5
35.2
6.7

3.6
9.1
3.9
9.4
8.0
15.5

0.02
0.5
0.06
0.03
0.02
0.03

SONUÇ

KAYNAKLAR

Yaprak ve köklerde incelenen elementlerden
en fazla inorganik madde içerikleri 300 ppm
potasyum sülfat uygulamasında bulunmuştur.
Ayrıca yapraklar köklere göre daha fazla
inorganik madde içermiştir. Sonuç olarak çörek
otu yaprak ve köklerinin insan sağlığında önemli
rol oynayan K⁺, Mg⁺², Ca⁺², PO₄⁻³ ve Cl⁻
bakımından
potansiyele
sahip
olduğu
bulunmuştur.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, zeytinyağı endüstrisi atığı olan pirinanın incir, nar, kırmızı dut, ters dut ve pikan odun
çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisini araştırmaktır. Deneme Tesadüf Blokları Deneme Deseninde her
tekerrürde 10 çelik olmak üzere 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Köklendirme ortamı olarak perlit ve pirina (0,
10, 20 50 g) karışımı kullanılmıştır. Deneme sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde 2 dönemde gerçekleştirilmiştir.
İncir ve nar odun çelikleri sonbahar döneminde daha iyi köklenirken, kırmızı dut ve ters dut odun çelikleri
ilkbahar döneminde daha iyi köklenmiştir. Sonbahar döneminde en iyi kalluslanma kırmızı dutta 50 g pirinada
(1.3), en yüksek köklenme narda tüm pirina dozlarında ve incirde 0, 10 ve 20 g pirina dozlarında (%100), en
fazla kök uzunluğu kırmızı dutta 20 g pirinada (9.5 cm), sürgün sayısı incirde 50 g pirina da (3.2), sürgün çapı
kırmızı dutta 20 g pirinada (2.8 mm) ve en fazla sürgün uzunluğu narda 50 g pirinada (19.1 cm) gözlenmiştir.
İlkbahar döneminde en iyi kalluslanma kırmızı dutta 0 g pirinada (3.3), en yüksek köklenme incirde 0 g pirina
dozunda (%100), en fazla kök uzunluğu incirde 0 g pirinada (12.8 cm), sürgün sayısı incirde 50 g pirinada (3.3),
sürgün çapı kırmızı dutta 0 g pirinada (3.0 mm) ve en fazla sürgün uzunluğu kırmızı dutta 20 g pirinada (18.9
cm) gözlenmiştir. Sonbahar döneminde yapılacak odun çeliği köklendirme çalışmasında incir ve nar için perlit
içerinde pirina karıştırmaya gerek yoktur. Kırmızı dut için ise sonbahar döneminde en az 20 g veya üzerindeki,
ilkbahar döneminde ise 10 g ya da 20 g pirina dozların kullanılması tavsiye edilebilir. Ters dut ve pikan gibi
odun çelikleri zor köklenen türler ile yapılacak sonraki çalışmalarda daha yüksek pirina dozları denebilir.
Anahtar Kelimeler: Carya illinoensis, Ficus carica, Morus alba, M. rubra, Punica granatum, köklenme, odun
çeliği, zeytin pirinası
EFFECT OF OLIVE POMACE ON ROOTING OF CUTTING
ABSTRACT
The objective of this study was the effect of olive oil mill industry by –product, pirina (olive pomace), on the
rooting of fig, pomegranate, pendula mulberry, red mulberry, and pecan hardwood cuttings. The experiment was
conducted in Completely Randomized Block Design (CRBD) with three replicates having 10 cuttings each.
Mixture of perlite and pomace (0, 10, 20 50 g) was used as rooting medium in two –litre plastic pots.
Experiments were conducted in two seasons, spring and autumn. While fig and pomegranate hardwood cuttings
were rooted better in autumn season, red mulberry and pendula mulberry hardwood cuttings were rooted better
in spring season. In autumn season, the highest degree of callusing was obtained from 50 g pomace (1.3) in red
mulberry. The highest rooting was in all pomace doses in pomegranate and 0, 10, and 20 g pomace (100%) in
fig. The longest root was determined in 20 g pomace (9.5 cm) in red mulberry. The highest shoot number was in
50 g pomace (3.2) in fig. The highest shoot diameter was observed in 20 g pomace (2.8 mm) in red mulberry.
The tallest shoot length was in 50 g pomace (19.1 cm) in pomegranate. In spring season, the highest degree of
callusing was obtained from 0 g pomace (3.3) in red mulberry. The highest rooting was in 0 g pomace (100%) in
fig. The longest root was determined in 0 g pomace (12.8 cm) in fig. The hig hest shoot number was in 50 g
pomace (3.3) in fig. The highest shoot diameter was observed in 0 g pomace (3.0 mm) in red mulberry. The
tallest shoot length was in 20 g pomace (18.9 cm) in red mulberry. In autumn season hardwood cutting rooting
experiments, there is no need to add any olive pomace into the medium for fig and pomegranate. For red
mulberry while at least 20 g or above doses of olive pomace is required in autumn season rooting experiments, it
is advisable to use 10 g or 20 g olive pomace in spring rooting experiments. Higher doses of olive pomace can be
tried in difficult–to–root species such as pendula mulberry and pecan hardwood cuttings in further experiments.
Keywords: Carya illinoensis, Ficus carica, Morus alba, M. rubra, Punica granatum, rooting, cutting, olive
pomace
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GİRİŞ
Zeytin (Olea europaea L., 2n=2x=46,
Oleaceae) insanlık tarihinin en eski ve Akdeniz
iklimine uyum sağlamış bitkilerindendir [9].
Zeytinin yağa işlenmesinden sonra arta kalan
meyve posası ve tohum parçaları pirinayı
oluşturur. Yaklaşık 100 kg zeytinden 35–45 kg
kuru pirina elde edilebilir. Yan ürün olarak iki
fazlı sistemlerde karasu ve pirina ile birlikte elde
edilirken üç fazlı sistemlerde karasu ve pirina
ayrı ayrı oluşmaktadır [11]. Zeytinyağı işleme
tesisinin tipine bağlı olarak elde edilen pirina
%25–30, %45–55 ya da %60–70 nem içeriğine
sahip olabilir [10]. Bu katı faz %5–8 [5] veya
%2–12 [1] yağ içerir. Pirina meyve eti ve tohum
parçacıkları bulundurduğu için küspe şeklinde
hayvan yemi olarak da değerlendirilmekte ve 1.6
kg pirina 1 kg kepeğe eşdeğer besin içeriğine
sahiptir. İçeriğinde toksik madde bulunmayan ve
yüksek organik madde içerdiğinden dolayı pirina
bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde ve toprağın
zenginleştirilmesinde kullanılabilme imkanına
sahiptir [1, 8, 16]. Pirina, kükürt içeriği düşük
olduğu için temiz enerji kaynağı alternatif yakıtı
olarak değerlendirilebilir [18].
Fenolik bileşikler, bir veya daha fazla sayıda
hidroksil (–OH) grubunun bağlı olduğu benzen
halkasına sahip maddelerdir. Fenolik bileşiklerin
insan sağlığı, üründe tat, koku ve renk oluşumu
ve değişimi, antimikrobiyal ve antioksidatif etki
göstermesi, bazı enzimleri engellemesi ve
gıdalarda saflık kontrol analizi üzerine önemli
etkileri vardır. Zeytin ve ürünlerinin bileşiminde
diğer maddelerin yanında %2 oranında fenolik
maddeler de bulunmaktadır [20].
Odun çelikleri kışın yaprağını döken meyve
türlerinde vegetatif yolla ticari fidan üretiminde
ucuz ve kolay olması nedeni ile tercih
edilmektedir. Çelikler kış dinlenme döneminde
yapraksız olarak 0.6–2.5 cm çapında ve 10–30
cm uzunluktaki bir yaşlı dalların orta
bölümlerinden hazırlanabilirler. Dikey veya
45°'lik eğimle dikilen çeliklerin üzerleri 5–6 cm
harçla kapatılır. Bu harç mil ve gübre karışımı
şeklinde olursa sonuç daha başarılı olur [6, 15].
İncir çeliklerinin köklendirilmesi üzerine
IBA’nın etkisinin araştırıldığı çalışmada, Sarılop
incir çeşidinin, Bursa Siyahı ve 01.IM.02
genotipine göre daha başarılı köklenme
gösterdiği gözlenmiştir. 1000 ppm IBA
uygulamasının, çeliklerin köklenmesi üzerine
olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir [14].
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Sarılop incir çeliklerinin farklı boyuttaki torba
ve ortam şartlarında köklenme ve gelişme
durumları üzerine yapılan araştırmada, en iyi
köklenme (%43) kum + perlit ortamından elde
edilmiştir. En yüksek sürgün uzunluğu (17.5 cm),
en yüksek yaş kök ağırlığı (42.3 g) perlit
ortamındaki bitki büyüme düzenleyici madde
uygulamayan (kontrol) çeliklerden elde edilmiştir
[19].
Karadut (Morus nigra L.) ve mordut (M.
rubra) çeşitlerinden hazırlanan odun çelikleri
1988–1991 yıllarında 0, 2500 ve 5000 ppm IBA
ile muamele edilmişlerdir. Köklenme IBA
dozlarına göre sırasıyla karadutta %12.4, %12.0
ve %14.4 olurken, mor dutta %4.1, %8.5 ve %9.8
olmuştur [17].
Karadut yeşil çeliklerine 0, 2000, 4000 ve
6000 ppm IBA 01.07.1995 ve 12.08.1995’te ve
odun çeliklerine 0, 1000, 2000 ve 4000 ppm IBA
22.11.1995’te uygulanmış ve perlite dikilmiştir.
Yeşil çeliklerde en iyi köklenme %55.0 ile 6000
ppm IBA ve %48.3 ile 4000 ppm IBA
uygulamalarından elde edilmiştir. 12.08.1995’te
(%59.2) hazırlanan çeliklerdeki köklenme oranı,
01.07.1995’te (%11.7) hazırlananlara göre daha
yüksek olmuştur. Odun çeliklerinde ise en iyi
köklenme %56.7 ile 4000 ppm IBA ve %50.0 ile
2000 ppm IBA’da elde edilmiştir [13].
Bazı dut türlerinin (Morus sp. L.) çelikle
çoğaltılması
üzerine
yapılan
diğer
bir
araştırmada, Mart, Temmuz ve Kasım aylarında
kesilen çeliklere 0, 2000, 4000 ve 6000 ppm IBA
dozları uygulanmıştır. Sera ortamında sisleme
ünitesi altında, alttan ısıtmasız perlit ortamına
dikilen çelikler 90 gün süre ile köklenmeye
bırakılmıştır. Karadutta en yüksek köklenme
2000 ppm IBA’da %96.1 ve 4000 ppm IBA’da
%94.1 ile Kasım döneminde elde edilmiştir.
Beyaz dutta en yüksek köklenme başarısı 6000
ppm IBA muamelesinde %97.8, 4000 ppm
IBA’da %93.7, 2000 ppm IBA’da %94.9 ve
kontrolde %85.9 ile Temmuz döneminde elde
edilirken, 4000 ppm IBA uygulamasında %87.6
ile Kasım döneminde elde edilmiştir [3].
Ters dut (Morus alba ‘Pendula’) çeliklerinin
0. 3000, 6000 ppm ve 9000 ppm IBA ile perlit
ortamında
köklendirilmesi
çalışmasında,
05.03.2007 (odun) ve 25.07.2007 (yarı–odun)
tarihlerinde
çeliklerde
köklenme
elde
edilememiştir.
Ters
dut
ağaçlarından
28.12.2007’de hazırlanan odun çeliklerinde 0 ve
3000 ppm IBA uygulamalarında köklenme
gözlenmezken, en iyi köklenme 6000 ppm IBA
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uygulamasında %10.0 ve 9000 ppm IBA’da
%20.0 olmuştur [2].
Narın
odun
çelikleriyle
çoğaltılması
denemesinde, köklenen çelik oranında ilk
dönemde (06.03.2008) kum + 2500 ppm IBA’in
(%18.7) iyi sonuç verirken, ikinci dönemde
(06.04.2008) ise zeolit+2500 ppm IBA (%47.3)
iyi sonuç verdiği görülmüştür [12].
Saksıda
ceviz
tohumu
çimlendirmesi
çalışmasında, 157.0 L toprak için 1 kg karasu
verilir ise 8.3 L harç için 52 g/saksı karasu
verileceği hesaplanmıştır Saksı harç karışımında
en düşük pirina uygulama dozu 50 g olarak
belirlenmiştir. Sonbahar denemesinde 0, 50, 100
ve 150 g; ilkbahar denemesinde ise 0, 20, 40 ve
60 g katı karasuyu (pirina) + perlit karışımı
kullanılmıştır [4].
Pleurotus spp. substratına %25 oranında
pirina eklenmesi misel büyümesinde ve
gelişiminde en iyi sonucu vermiştir. Ancak tek
başına pirina kullanımı misel gelişim hızını
önemli ölçüde düşürmüştür [7].
Yapılan kaynak araştırmasına göre bu
araştırmada kullanan türlerin odun çeliklerinin
köklendirilmesi üzerine pirina dozları ile ilgili
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
durum
çalışmanın
özgün
değerini
yükseltmektedir. İncir, nar ve kırmızı dut odun
çelikleri kısmen kolay köklenirken, pikan ve ters
dut odun çelikleri ya zor köklenmekte ya da hiç
köklenmemektedir. Bu durum da fidan
üretiminde daha uzun süre alan aşılama gibi
çelikle çoğaltım dışındaki vegetatif yöntemlere
başvurulmasını gerektirmektedir. Harç ortamında
pirina
kullanılarak
köklenme
oranının
artırılabilme imkânı araştırma konusu olarak
değerlendirilmiştir.
Bu araştırmanın amacı zeytin endüstri atığı
olan pirinanın farklı dozlarının incir, nar, kırmızı
dut, beyaz dut ve pikan odun çeliklerinin
köklenmesi üzerine etkisinin incelenmesidir.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Bu çalışmadaki bitki materyalini incir (Ficus
carica L. ‘Sarılop’), ekşi tip nar (Punica
granatum L.), kırmızı dut (Morus rubra L.), ters
dut (M.alba L. cv. ‘Pendula’) ve pikan (Carya
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch) cv. ‘Schley’)
odun çelikleri oluşturmaktadır. İncir ve nar
çelikleri Aydın ili Kuyucak ilçesi Kurtuluş

Beldesi’ndeki özel bir üretici bahçesinden,
kırmızı dut, ters dut ve pikan çelikleri Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Uygulama ve Araştırma Çiftliği arazisindeki
Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Koleksiyon
parsellerinden
hazırlanmıştır.
Denemede
kullanılan kurutulmuş (beklemiş, eski) pirina özel
bir zeytinyağı işliğinden elde edilmiştir.
Metot
Deneme Bahçe Bitkileri Bölümü’ne ait
sisleme serasında yürütülmüştür. Deneme
sonbahar ve ilkbahar olmak üzere iki dönemde
gerçekleştirilmiştir. Çelikler sonbahar döneminde
24.11.2016 tarihinde ve ilkbahar döneminde 2017
yılında Mart ayının ilk haftası içinde alınmıştır.
Odun çelikleri 15–20 cm uzunluğunda
hazırlanmış ve içerisinde ortam olarak perlit ve 0
g (kontrol), 10 g, 20 g ve 50 g pirina dozları
bulunan 2 L’lik küçük siyah plastik saksılarda
dikilmiştir. Her saksıya 10 çelik gelecek şekilde
bir deneme dönemi için 60 saksı kullanılmıştır.
Her tür için 120 çelik alınmıştır. Saksılar sisleme
ünitesi masasının üzerine yerleştirilmiştir.
Denemede kallus (0–4 ıskalası) ve köklenme
oranı (%), kök uzunluğu (cm) ile sürgün sayısı
(adet), çapı (mm) ve uzunluğu (cm) ölçülmüştür.
Deneme tesadüf blokları deneme deseni
şeklinde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Elde
edilen veriler TARİST istatistik programında
analiz edilmiştir. Ortalamalar arasındaki farklılık
LSD (P=0.05) testine göre karşılaştırılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Her iki döneme ait denemedeki çelikler 29
Mayıs 2017 tarihinde sökülmüştür.
Sonbahar Dönemi
Ters dut ve pikan odun çeliklerinde hiçbir
pirina dozunda kalluslanma ve kök oluşmamıştır
(Çizelge 1). İncirde ve narda ise kalluslanma
gözlenmeden tüm pirina dozlarında kök
oluşmuştur. Kırmızı dutta 10 ve 20 g pirina
dozlarında kallus gözlenmeden kök oluşurken, 0
ve 50 g pirina dozlarında hem kallus hem de kök
oluşmuştur. Sonbahar dönemi çalışmasında
istatistiki yönden tür ve pirina dozu interaksiyonu
önemli bulunmamıştır. En iyi kalluslanma
rakamsal olarak kırmızı dutta 50 g (1.3) pirina
dozunda gözlenmiştir. İstatistiki olarak en yüksek
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köklenme nardan (%100.0) ve incirden (%95.0)
elde edilmiştir. En iyi köklenme rakamsal olarak
incirde 0, 10 ve 20 g (%100) ile narda bütün
pirina dozlarında (%100) gözlenmiştir. Kırmızı
dutta 20 g (%10.0) ve 50 g (%23.3) pirina dozları
kontrole (%6.7) göre köklenmeyi rakamsal olarak
artırmıştır.
Karadutta
köklenme
Kasım
döneminde hazırlanan odun çeliklerinde daha
yüksek olurken, beyaz dutta Temmuz döneminde
hazırlanan yarı–odun çeliklerinde daha yüksek
olmuştur [3]. Ters dut ağaçlarından sonbaharda
hazırlanan ve perlite dikilen odun çeliklerinde
9000 ppm IBA uygulamasında %20.0 olmuştur
[2]. Sonbaharda ekilen ceviz tohumlarının
çimlenmesi üzerine 50 g ve üzerindeki pirina
dozları kullanılmış, ancak tutarlı sonuç
alınamamıştır [4]. En fazla kök uzunluğu
rakamsal olarak kırmızı dutta 20 g (9.5 cm) pirina
dozundadır. İstatistiki olarak en fazla sürgün
sayısı incirde (2.6 adet) ve narda (2.6 adet)
gözlenmiştir. En fazla sürgün sayısı rakamsal
olarak incirde 50 g (3.2 adet) pirina dozu ile elde
edilmiştir. En yüksek sürgün çapı kırmızı dutta
20 g (2.8 mm) uygulamasında görülmüştür.
İstatistiki olarak en yüksek sürgün uzunluğu
nardan (14.4 cm) elde edilmiştir. En yüksek
sürgün uzunluğu rakamsal olarak narda 50 g
(19.1 cm) pirina dozunda gözlenmiştir (Çizelge
1).
İlkbahar Dönemi
Pikan odun çeliklerinde pirina dozunda
kalluslanma oluşmamıştır (Çizelge 2). İncirde ve
ters dutta ise kalluslanma gözlenmeden tüm
pirina dozlarında kök oluşmuştur. Narda 0, 20 ve
50 g pirina dozlarında kallus gözlenmeden kök
oluşurken, 10 g pirina dozunda hem kallus hem
de kök oluşmuştur. İlkbahar dönemi çalışmasında
istatistiki yönden tür ve pirina dozu interaksiyonu
köklenme oranında önemli bulunurken, diğer
ölçümlerde interaksiyon önemli bulunmamıştır.
En iyi kalluslanma rakamsal olarak kırmızı dutta
0 g (3.3) pirina dozunda gözlenmiştir. İstatistiki
olarak en iyi köklenme incirde 0 g (%100) hiç
pirina bulunmayan kontrol uygulamasında
gözlenmiştir. Ayrıca incir tüm pirina dozlarında
en yüksek köklenmeye (%79.2) sahip olmuştur.
Bunu nar (%45.8), kırmızı dut (%41.7) ve ters
dut (%10.8) izlemiştir. Ancak ilkbahar
döneminde incir ve nar odun çeliklerinin
köklenmesi, sonbahar döneminden daha düşük
olmuştur. Bunun nedeni ilkbaharda hava ve
dolayısıyla ortam sıcaklığının artması ve eski
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olmasına rağmen pirina içerisindeki fenolik
bileşiklerin [20] daha etkin şekilde faaliyete
geçmesi olabilir. Bunun aksine kırmızı dutta
istatistiki olarak aynı grupta yer almalarına
rağmen, 10 g (%46.7) ve 20 g (%60.0) pirina
uygulamalarında rakamsal olarak daha yüksek
köklenme gözlenmiştir. 06.03.2008’de dikilen
nar odun çeliklerinde köklenme kum + 2500 ppm
IBA (%18.7) uygulamasında, zeolit + 2500 ppm
IBA (%10.7) uygulamasından daha iyi sonuç
vermiştir. 06.04.2008’de dikilen nar odun
çeliklerinde köklenme zeolit + 2500 ppm IBA
(%47.3) uygulamasında, kum + 2500 ppm IBA
(%32.0) uygulamasından daha iyi sonuç vermiştir
[12]. İlkbaharda ekilen ceviz tohumlarının
çimlenmesi üzerine 20 g ve üzerindeki pirina
dozları kullanılmış, ancak tutarlı sonuç
alınamamıştır [4]. İstatistiki olarak en fazla kök
uzunluğu kırmızı dutta (10.4 cm) ve incirde (8.2
cm) elde edilirken bunu nar (4.5 cm) ve nar (4.3
cm) izlemiştir. En fazla kök uzunluğu rakamsal
olarak incirde 0 g (12.8 cm) pirina dozundadır.
İstatistiki olarak en fazla sürgün sayısı incir (2.7
adet) ve nardan (2.7 adet) elde edilmiştir. En
fazla sürgün sayısı incirde 50 g (3.3 adet) ve
narda 0 g (3.2 adet) pirina dozundan elde
edilmiştir. İstatistiki olarak en yüksek sürgün çapı
kırmızı dut (2.7 mm) ve incirden (2.5 mm) elde
edilmiştir. En yüksek sürgün çapı rakamsal
olarak kırmızı dutta 0 g (3.0 mm) pirina
uygulamasında görülmüştür. İstatistiki olarak en
yüksek sürgün uzunluğu kırmız dutta (14.9 cm)
elde edilirken, en yüksek sürgün uzunluğu
rakamsal olarak kırmızı dut 20 g (18.9 cm) pirina
dozunda gözlenmiştir (Çizelge 2).
SONUÇ
İncir ve nar sonbahar döneminde daha iyi
köklenirken, kırmızı dut ve ters dut ilkbahar
döneminde daha iyi köklenmiştir. Pirina dozları
ile türler arasındaki interaksiyonun köklenme
üzerine olan etkisi sadece ilkbahar döneminde
önemli bulunmuştur. Sonbahar döneminde
yapılacak odun çeliği köklendirme çalışmasında
incir ve nar için perlit içerinde pirina karıştırmaya
gerek yoktur. Kırmızı dut için ise sonbahar
döneminde en az 20 g veya üzerindeki, ilkbahar
döneminde ise 10 g ya da 20 g pirina dozların
kullanılması tavsiye edilebilir. Ters dut ve pikan
gibi odun çelikleri zor köklenen türler ile
yapılacak daha sonraki çalışmalarda daha yüksek
pirina dozları denebilir.
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Çizelge 1. İncir, nar, kırmızı dut, ters dut ve pikan odun çelikleri üzerine pirinanın etkisi (sonbahar
2016 dönemi)
Table 1. Effect of olive pomace on fig, pomegranate, red mulberry, and pecan hardwood cuttings
(autumn 2016 season)
Pirina dozu
Kallus
Köklenme Kök uzunluğu Sürgün sayısı Sürgün çapı
(g)
(0–4 ıskala)
(%)*
(cm) Ö.D.
(adet)*
(mm) Ö.D.
Olive pomace
Callus
Rooting
Length of root Number of shoot Diameter of
dose (g)
(0–4 scale)
(%)
(cm)
(number)
shoot (mm)
0
0.0
100.0
7.8
1.6
1.6
İncir
10
0.0
100.0
7.3
2.7
2.1
95.0a
2.6a
Fig
20
0.0
100.0
7.4
3.0
2.4
50
0.0
80.0
6.6
3.2
2.1
0
0.0
100.0
6.4
2.7
2.4
Nar
10
0.0
100.0
5.9
2.8
2.2
Pome
100.0a
2.6a
20
0.0
100.0
4.9
2.4
2.0
granate
50
0.0
100.0
7.5
2.4
2.2
0
1.0
6.7
3.3
1.5
1.7
Kırmızı dut
10
0.0
3.3
2.5
1.4
1.7
Red
10.7b
1.8b
20
0.0
10.0
9.5
2.8
2.8
mulberry
50
1.3
23.3
6.8
1.2
1.5
0
0.0
0.0
0.0
2.1
2.0
Ters dut
10
0.0
0.0
0.0
1.7
1.8
Pendula
0.0c
1.6bc
20
0.0
0.0
0.0
1.3
2.1
mulberry
50
0.0
0.0
0.0
1.3
1.6
0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.2
Pikan
10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0c
1.0c
Pecan
20
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
LSD 0.05
–
–
8.213
–
–
0.727
–
Ö.D. Önemli değil, N.S. Not significant, *: P=0.05
Tür
Species

Sürgün uzunluğu
(cm)*
Length of shoot
(cm)
5.6
8.6
8.5b
10.8
8.9
14.0
12.7
14.4a
11.9
19.1
6.3
5.9
8.5b
14.6
5.5
9.3
8.8
8.7b
9.7
7.3
5.9
0.0
5.0b
0.0
0.0
–
4.124

Çizelge 2. İncir, nar, kırmızı dut, ters dut ve pikan odun çelikleri üzerine pirinanın etkisi (ilkbahar
2017 dönemi)
Table 2. Effect of olive pomace on fig, pomegranate, red mulberry, and pecan hardwood cuttings
(autumn 2016 season)
Pirina dozu
Kallus
Köklenme Kök uzunluğu Sürgün sayısı Sürgün çapı Sürgün uzunluğu
(g)
(0–4 ıskala)
(%)*
(cm) Ö.D.
(adet)*
(mm)*
(cm)*
Olive pomace
Callus
Rooting
Length of root Number of shoot Diameter of
Length of shoot
dose (g)
(0–4 scale)
(%)
(cm)
(number)
shoot (mm)
(cm)
0
0.0
100.0a
12.8
2.9
2.6
6.2
İncir
10
0.0
70.0bc
8.1
2.8
2.4
5.3
79.2a
8.2a
2.7a
2.5a
5.0c
Fig
20
0.0
60.0c
8.7
2.1
2.1
3.2
50
0.0
86.7ab
7.1
3.3
2.9
5.1
0
0.0
43.3
4.2
3.2
1.5
7.4
Nar
10
3.0
33.3
3.5
2.5
1.5
8.2
Pome
45.8b
4.5b
2.7a
1.7b
9.9b
20
0.0
50.0
5.1
2.8
1.9
11.9
granate
50
0.0
56..7
5.1
2.1
1.7
12.1
0
3.3
36.7ab
11.5
1.4
3.0
14.0
Kırmızı dut
10
2.8
46.7ab
9.2
1.5
2.8
13.4
Red
41.7b
10.4a
1.6b
2.7a
14.9a
20
3.7
60.0a
11.8
1.7
2.7
18.9
mulberry
50
2.8
23.3b
8.7
1.7
2.2
12.5
0
0.0
33.3a
0.0
1.7
1.7
6.8
Ters dut
10
0.0
10.0ab
0.0
1.0
1.5
5.5
Pendula
10.8c
4.3b
1.4b
1.6b
6.3c
20
0.0
0.0b
0.0
0.0
0.0
0.0
mulberry
50
0.0
0.0b
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pikan
0.0c
0.0c
0.0c
0.0c
0.0d
Pecan
20
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
LSD 0.05
–
24.891 12.445
–
2.785
–
0.642
0.294
–
2.978
Ö.D. Önemli değil, N.S. Not significant, *: P=0.05
Tür
Species
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Bu çalışmada olduğu gibi harç ortamına
tamamen karıştırmak yerine sıcak yastık
hazırlığında olduğu gibi pirinanın sadece ortamın
alt bölümüne yerleştirilmesinin köklenme üzerine
etkisi denenebilir. Başka meyve türlerinin odun
çeliklerinin köklenmesi üzerine pirina dozlarının
etkisinin denenmesi tavsiye edilir.
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ÖZET
Ordu ili ülkemiz fındık üretiminin yaklaşık %30’nu karşılamakta ve ilde yaklaşık 140 000 fındık üreticisi
bulunmaktadır. İlde fındık yetiştiriciliği genellikle küçük ve parçalı arazilerde yapılmakta, aile başına işletme
büyüklüğü ise ortalama 14 da civarındadır. İlde fındık üreticisinin geçim kaynağını fındık oluşturmakta ve yıl
boyu bütün planlarını fındık üzerine yapmaktadır. Dolayısıyla fındık üreticisi gerek iklime bağlı, gerekse
öngörülmemiş nedenlerden dolayı zaman zaman doğabilecek ihtiyaçlarını karş ılayamamakta ve fındık sektörü
veya manavlardan borçlanma yoluna gitmektedir. Bu durum sadece Ordu ilinde değil bütün fındık üreten illerin
bir sorunu olarak değerlendirilmektedir. Yine, hasat ve harman sonunda deposu bulunmayan ya da pazarda
fiyatın yükselmesini bekleyen çoğu üreticiler fındığını emanete bırakmaktadırlar. Diğer yandan, fındık
ihracatçıları fındığı henüz çiçeklenme dönemindeyken, hasat ve harmanlama işlerinden aylarca önce o sezonki
fındığın fiyatını masa üzerinde belirleyerek satmaktadırlar. Bu satış şekli alivre olarak isimlendirilmektedir. Bu
çalışma; Ordu ilinde fındıkta emanet ve alivre satış şeklinin üreticiler üzerindeki etkilerini belirlemek, yerel veya
ulusal boyutta çözüm önerileri sunabilmek adına yürütülmüştür. Çalışmada Ordu ili Çatalpınar, Gürgentepe,
Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde toplam 99 üretici ile yüz yüze yapılan anket çalışması sonucunda %28.13 kişinin
fındığını emanete bıraktığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fındık, fındıkta emanet, Ordu
ENTRUSTED SYSTEM IN HAZELNUT
ABSTRACT
Ordu satisfy the demands about 30% of our hazelnut production in our country and there are approximately 140
thousand hazelnut producers in the city. Hazelnut growing is usually done in small and fragmented agricultural
lands, the average size of an enterprise per family on is around 14 decare in the city. Hazelnut is the source of
hazelnut producers' livelihood, and all plans are made on hazelnuts all year round . Therefore, hazelnut producers
cannot meet their needs which may be born from time to time due to climatic conditions or unforeseen reasons
and the producers are going to borrow from the traders . This situation is seen as a problem not only in the
province of Ordu, but also in all the hazelnut producing provinces. Also, many producers who do not have a
warehouse at the end of the harvesting or are waiting for the price increase in the market entrust the hazelnut. On
the other hand, hazelnut exporters are determine the price of hazelnuts still in flowering, months before the
harvesting and sell the hazelnuts of the season at the desk. This sale is called alivre. This study was carried out in
order to determine the effects of entrusted and alivre sales on hazelnut producers in the province of Ordu and to
propose solutions at local or national scale. It was determined in the study that 28.13% of the people entrust
theirs hazelnut as a result of a face–to–face surveys with a total of 99 producers in Ordu province Çatalpınar,
Gürgentepe, Kabadüz and Ulubey districts.
Keywords: Hazelnut, entrusted in hazelnut, Ordu
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GİRİŞ
Türkiye bugün 707 bin ha alanda 675 bin ton
ile dünya fındık üretiminin %70’ini tek başına
karşılamaktadır [4]. Ülkemiz dünya fındık
üretiminde lider konumda bulunmakta ve başta
Almanya, İtalya, Fransa, Kanada, İsviçre,
Polonya gibi ülkelere fındığı ihraç etmektedir.
Bugün 286.777.437 kg [5] fındık ihraç edilmekte
ve ülkemiz fındık ihracatının Türkiye toplam
ihracattaki payı %19.32’dur.
Fındık tarımı ülkemizde genellikle küçük
arazilerde ve aile işletmeciliği şeklinde
yapılmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 700.000 ha
alanda
400.000 aile fındık tarımı ile
uğraşmaktadır. Fındık yetiştiriciliği yapılan
bölgelerde doğrudan veya dolaylı olarak 8
milyon kişiyi ilgilendirmektedir [7]. Türkiye’de
fındık üretimi için en uygun koşullara sahip bölge
Doğu Karadeniz bölgesindedir. Ülkemizde fındık
üretimi başta Giresun ve Ordu olmak üzere 16
ilde ekonomik olarak yetiştirilmektedir. Ordu ili
227 bin ha alanda, 213 bin ton ile en fazla fındık
üretimini gerçekleştiren ildir [4]. İlde merkez ilçe
ile birlikte 20 ilçede fındık üretimi yapılmakta
olup, yaklaşık 140 bin fındık üreticisi
bulunmaktadır.
Fındık
ülkemizde
yetiştirildiği bölgenin
kültürel, sosyal ve ekonomik yapısı üzerinde
etkisi olan önemli bir tarımsal üründür. Bu
sebeple Ordu ilindeki fındık üreticileri fındıktan
kazandıklarını
yine
fındığa
yatırmakta,
çocuklarının okul masrafları, düğünleri gibi
ihtiyaçlarının büyük kısımlarını fındık ile
karşılamaktadırlar. Bu sebeple fındığa bağlı bir
hayat sürmektedirler. Fındık üreticisi gerek
iklime bağlı, gerekse öngörülmemiş nedenlerden
dolayı zaman zaman doğabilecek ihtiyaçlarını
karşılayamamakta ve manavlardan borçlanma
yoluna gitmektedir. Hasat ve harman sonunda
deposu bulunmayan ya da pazarda fiyatın
artmasını bekleyen çoğu üreticiler fındığını
emanete bırakmaktadırlar. Üreticiler, ürünlerini
fındık manavlarına emanet ederek güvenmekte,
ürünün değeri arttığında satarak ürünün bedelini
almayı planlamaktadır. Bu durumun farkında
olan bazı fındık manavları üreticileri mağdur
edebilmekte, üreticinin emanete bıraktığı fındık
parasını kendi belirlediği zamanda vermektedir.
Bu durum, üreticinin ihtiyacının zamanında
karşılayamadığından mağdur olmasına sebep
olmaktadır. Bazen de fındık üreticileri fındığını
teminat göstererek emanete bıraktıkları fındık
manavlarından ihtiyaçları kadar borç para
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almaktadırlar. Bu durumda bazı tüccarlar
üreticilere verdikleri borç karşılığında faiz
uygulamakta, üreticileri kendilerine bağımlı hale
getirebilmektedirler. Dolayısıyla fındık üreticileri
bu kısır döngü içerisinde kalarak yani fındıklarını
emanete bırakarak mağdur olmaktadırlar.
Bazı fındık tüccarları da emanet sistemi ile
zaman zaman mağdur olduklarını, üreticinin
fındığını
emanete
bıraktığında
fiyatını
kesmediğini ve randımanının emanete bıraktığı
zaman belirlediğini, fakat üreticinin fındığını
satmak istediği zaman fındığın randımanında
kayıp olduğunu ve bu kaybın kendi cebinden
çıktığını ve zarar ettiğini belirtmektedirler [9].
Dolayısıyla fındıkta emanet sistemi hem üretici
hem de fındık manavları için önemli bir sorun
oluşturmakta fındığın en büyük üreticisi olan
ülkemiz içinde zarara neden olmaktadır.
Ülkemiz için stratejik önemi olan fındığın
önemli pazarlama sorunlarında biri olan
emanetçiliğin ortadan kaldırılabilmesi için ticaret
ve
pazarlama
alt yapısının güçlenmesi
gerekmektedir. Bu sebeple ürün borsaları ve
lisanslı depoculuk gibi alt yapıların oluşturulması
için gerekli alt yapı ve mevzuat oluşturulmuş ve
Nisan 2013 de tebliği Resmî Gazetede
yayınlanmıştır [2]. Ülkemizde TMO ve TOBB
ortaklığı ile kurulan ve 2010 yılında lisans alarak
faaliyetine başlayan TMO–TOBB Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(LİDAŞ) 2012 yılında Ordu–Ünye’de 25 bin ton
ve Düzce’de 10 bin ton kapasiteli depolarla
hizmet vermiştir. Fakat aynı şirket istenilen ürün
depolama kapasitesine ulaşamadığından fındık
depolama faaliyetine 2013 yılında son vermiştir.
2016 yılında Giresun Fındık Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk A.Ş. faaliyetine başlamış
olup, Giresun kalite fındıkta 17 bin ve levant
fındıkta 16 bin ton kapasiteli depolarda hizmet
vermektedir [1]. Dünyada fındık için lisanslı
depo sistemi sadece ülkemizde bulunmaktadır.
Ülkemiz için iç ve dış pazarda önemi olan fındık
için emanet sisteminin ortadan kaldırılması,
lisanslı depoculuk sistemine olan talebin
arttırılması hem üretici hem de ülke ekonomisi
için önem arz etmektedir.
Fındıkta emanet sistemi kadar fındığın diğer
önemli bir sorunda alivre satıştır. Fındık
ihracatçıları
fındığı
henüz
çiçeklenme
dönemindeyken, hasat ve harmanlama işlerinden
aylarca önce, o sezonki fındığın fiyatını masa
üzerinde belirleyerek satmaktadırlar. Bu satış
şekli
iç
piyasada
fındık
fiyatlarını
sınırlandırmaktadır.
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Fındık üreticiden tüketiciye kadar her
aşamada bölge ve ülke için önemli bir üründür.
Bu çalışma ile fındık üretiminin %30’unu tek
başına karşılamakta olan Ordu ilinde fındıkta
emanet sisteminin üreticiler üzerindeki etkilerini
belirlemek ve fındık manavlarının alivre satışa
bakış
açılarını
tespit
edebilmek
için
yürütülmüştür.

MATERYAL VE METOT
Çalışmada
üreticilerin
hasat
ettikleri
fındıklarını emanete bırakıp bırakmadıklarını
tespit edebilmek için Çatalpınar, Gürgentepe,
Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde toplam 99 fındık
üreticisi ile anket yapılmıştır. Anket kapsamında
üreticilere; eğitim durumları, fındıktan başka
gelirlerinin olup olmadığı, fındıklarını emanete
bırakma durumları ve sebepleri, emanete
bırakılan fındık miktarı, emanete bırakılan
fındığın değeri hakkındaki görüşleri, emanet
fındığın ücretini alırken problem yaşama
durumları, fındıklarını teminat göstererek fındık
manavlarından aldıkları borçlara karşılık faiz
uygulanma
durumunu
ve
fındığı fındık
manavlarına emanete vermek yerine nelerin
yapılması gerektiği ile ilgili sorular sorulmuştur.
Üreticilerin fındık satış zamanı, zirai kredi
kullanma durumları, tüccardan alınan kredilerin
geri ödeme şekilleri ve faizi, fındığın tüccara
teslimi ile ilgili görüşleri de alınmıştır.
Çalışmada üreticilerin yanı sıra fındık
manavları ile de görüşülmüş, manavların alivre
satış hakkında görüşleri alınmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Fındık Üreticilerinin Ürünlerini Emanete
Bırakması ile İlgili Anket Sonuçları
Çalışmada üreticilere 9 sorudan oluşan kısa
sorular sorulmuş olup, cevap vermeleri
istenmiştir. Üreticiler bazı sorulara cevap vermek
istememişlerdir. Bu sebepten her soruya cevap
veren üretici sayısı değişkenlik göstermiştir.
Fındık üreticilerinden 97 kişi eğitim durumları
hakkında bilgi vermiş olup, cevap verenlerin
%60.82’si ilkokul, %31.96’sı ortaokul, %4.12’si
okur–yazar
ve
%3.09’u
yükseköğrenim
mezunudur (Çizelge 1). Ordu ilinde 20 ilçede
fındık üretimi yapılmakta olup, köylerde yaşayıp
özellikle fındıkla birebir ilgilenen nüfusun büyük

çoğunluğunu yaşlı nüfus oluşturmaktadır. Bu
sebeple belli bir yaşın üzerindeki çoğu
üreticilerin eğitim seviyesi ilkokul düzeyindedir.
Köylerde genç nüfusun istihdam edilmesini
artırmak gerekmektedir. Dolayısıyla hem fındık
üreticilerinin eğitim durumları artmış olacak,
hem de fındığın yeniliklere açık modern
teknolojilerle yetiştirilmesi genç ve eğitimli
üreticilerle mümkün olabilecektir.
Üreticilerin %50’si emekli, %26.25’i serbest
olarak çeşitli işlerde çalışmakta, %23.75’i
ticaretle ve diğer işlerle uğraşmaktadır (Çizelge
2).
Çalışmamızda emekli olduğunu ifade eden
üreticilerin bir kısmı primlerini ödeyip emekli
olmuşlardır,
asıl
meslekleri
çiftçiliktir.
Üreticilerin bir kısmının asıl mesleği çiftçilik
olmakla birlikte şoför, elektrikçi, inşaat gibi
işlerde işçi olarak çalışmaktadırlar.
Fındık üreticilerine, “hasat ettiğiniz fındığı ne
yapıyorsunuz, hemen satıyor musunuz?” diye
sorduğumuzda,
üreticilerimizin
%28.13’ü
emanete verdiğini, %61.45’i hemen sattığını,
%10.42’si
ise
evde
muhafaza
ettiğini
belirtmişlerdir (Çizelge 3).
Samsun ili Çarşamba ilçesinde yapılan benzer
bir çalışmada üreticilerin %15.2’sinin fındığını
emanete bıraktığı ve %95.2 ile depolama gibi
kalemlerde
hiç
sıkıntı
yaşamadıkları
belirlenmiştir [8].
Fındığın pazarlama sorunlarının tespit edildiği
bir araştırmada Çarşamba ovasında %56.25 ve
Terme Ovasında %51.06 ile emanete fındık
bırakmanın önemli bir pazarlama sorunu olduğu
belirlenmiştir [11].
Fındığını
emanete
bırakan
üreticilerin
%59.26’sı fiyatların yükselmesini beklediğinden
ve %40.74’i ise muhafaza edebileceği herhangi
bir yeri olmadığından hasat ettikleri ürünleri
emanete bıraktıklarını ifade etmişlerdir (Çizelge
4).
Üreticilerin %85.19’u hasat ettiği fındığın
tamamını, %14.81’i ise %75 ve üzerini emanete
bırakmaktadırlar (Çizelge 5).
Fındığın pazarlama sorunlarından biri olan
emanet sisteminde, nerdeyse üreticilerin yaklaşık
%25’inden fazlası fındığını emanete bırakmakta,
emanete fındık bırakan üreticilerin de neredeyse
yarısı ilde ikamet etmediğinden ürünü toplar
toplamaz emanete bırakmaktadırlar. Fındığını
emanete bırakan üreticilerin bir kısmı ise evde
tüketmek veya eş, dost ve akrabalarına vereceği
fındığı ayırdıktan sonra geri kalanını emanete
bırakmaktadır. Fındığın pazarlama sorunlarından
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biri olan fındıkta emanet sistemi, ülkemizde
fındık borsası olmaması sebebiyle üreticilerin
kaderini tüccarların insafına bırakarak üreticileri
kimi zaman mağdur etmektedir. Üreticilerin bu
mağduriyetlerinin
giderilmesi
için
fındık
borsalarının oluşturmalı, lisanslı depoların sayısı
arttırılmalıdır.

Orta Yüksek
Okur İlkokul
okul öğrenim
yazar Primary
Middle Higher
Literate school
school education
Çatalpınar
0
13
3
0
Gürgentepe
4
6
10
1
Kabadüz
0
11
9
0
Ulubey
0
29
9
2
Toplam
4
59
31
3
Total
%(97)
4.12
60.83 31.96
3.09
İlçeler
District

Toplam
Total

Çizelge 1. Fındık üreticilerinin eğitim durumları
Table 1. Educational situations of hazelnut
producers

16
21
20
40
97
100

Çizelge 2. Fındık üreticilerinin fındıktan başka
gelir durumları
Table 2. Non–hazelnut income status of hazelnut
producers
İlçeler
District

Emekli
Retired

Çatalpınar
Gürgentepe
Kabadüz
Ulubey
Toplam
Total
%(80)

1
11
10
18

Ücretli
Ticaret
çalışan
ve diğer Toplam
Paid
Trade
Total
employment and others
7
6
14
4
7
22
7
2
19
3
4
25

40

21

19

80

50.00

26.25

23.75

100

Çizelge 3. Fındık üreticilerinin fındıklarını
emanete bırakma durumları
Table 3. Entrusted status of products of hazelnut
producers
Evde
Emanete
Satış
muhafaza Toplam
bırakma
Sale Preservation Total
Entrusted
in the home
Çatalpınar
0
14
0
14
Gürgentepe
10
9
2
21
Kabadüz
1
18
1
20
Ulubey
16
18
7
41
Toplam
27
59
10
96
Total
%(96)
28.13
61.45
10.42
100
İlçeler
District
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Çizelge 4. Fındık üreticilerinin fındığı emanete
bırakma sebepleri
Table 4. Entrusted status of hazelnuts of hazelnut
producers
Pazarda fiyatın
yükselmesini
Depom
İlçeler
beklediğinden
Toplam
olmadığından
District
Expects price to
Total
No store
rise due to the
market
Çatalpınar
6
1
7
Gürgentepe
4
3
7
Kabadüz
1
0
1
Ulubey
5
7
12
Toplam
16
11
27
Total
%(27)
59.26
40.74
100

Fındığını
emanete
bırakan
üreticilerin
%70.37’si fındıklarını emanete bırakmakla
fındığın değerinin düştüğünü, %29.63’ü ise
değerinin düşmediğini belirtmişlerdir (Çizelge 6).
Fındığını manavlara emanete bırakan üreticilerin
%22.22’si parasını alırken problem yaşadığını,
%77.78’i
ise
herhangi
bir
problemle
karşılaşmadıklarını bildirmişlerdir (Çizelge 7).
Üreticilerin %48.05’i fındığını teminat göstererek
borç aldığında faiz ödemediğini, %51.95’i ise
faiz ödediğini belirtmişlerdir (Çizelge 8).
Ordu ilinde çok sayıda fındık alımı yapan
tüccar bulunmaktadır. Bu tüccarların bir kısmı
belli bir ticari sicile sahiptir, fakat bazı tüccarlar
gerek ekonomik durumlarının yetersizliği gerekse
belli standartlara uymamaları sebebiyle üreticileri
mağdur edebilmekte, üreticinin emanete bıraktığı
fındık parasını kendi belirlediği zamanda
vermektedir. Bu durum, üreticinin ihtiyacının
zamanında
karşılayamadığından
mağdur
olmasına sebep olmaktadır. Bazen de fındık
üreticileri fındığını teminat göstererek emanete
bıraktıkları tüccarlardan ihtiyaçları kadar borç
para almaktadırlar. Bu durumda bazı tüccarlar
üreticilere verdikleri borç karşılığında faiz
uygulamakta, üreticileri kendilerine bağımlı hale
getirebilmektedirler.
Fındık
alımı
yapan
tüccarların belli standartlara sahip olmaları hem
üretici hem de tüccar açısından önem
taşımaktadır. Fındık tacirlerine ve fındıkla iştigal
edecek tacirlere fındık kanunu ile standartlar
getirilmelidir [3].
Fındığınızı tüccara vermek yerine ne
yapılabilir
diye
sorduğumuzda
üreticilerin
%33.86’sı kooperatif ve üretici birliklerinin
kurulması gerektiğini, %76.14’i ise devletin
doğrudan fındık alımı yapması gerektiğini
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bildirmişlerdir (Çizelge 9). Üreticiler ferdi
hareket etmeye devam ettikçe zarar etmekte ve
tüccarların tekellerine muhtaç olmaktadırlar. Bu
sebeple kooperatif ve birlik gibi yapılar
oluşturmalı, milli ürün olan fındık için birlikte
hareket ederek pazarlama sorunlarının önüne
geçebilirler.
Çizelge 5. Emanete bırakılan fındık miktarı
Table 5. Entrusted amount of hazelnuts
İlçeler
District
Çatalpınar
Gürgentepe
Kabadüz
Ulubey
Toplam
Total
%(27)

Tamamı
All of
3
8
1
11

%75 ve üzeri
75% and above
2
0
0
2

Toplam
Total
5
8
1
13

23

4

27

85.19

14.81

100

Çizelge 6. Üreticilerin emanete bırakılan fındığın
değeri hakkındaki görüşleri
Table 6. Entrusted hazelnut about their opinions
of hazelnut producers
Fındığın değeri Fındığın değeri
düşer
düşmez
Toplam
Fall in value of No fall in value Total
hazelnut
of hazelnut
Çatalpınar
7
2
9
Gürgentepe
5
0
5
Kabadüz
0
1
1
Ulubey
7
5
12
Toplam
19
8
27
Total
%(27)
70.37
29.63
100
İlçeler
District

Çizelge 7. Üreticilerin emanete bırakılan fındık
için manavlarından ücretini alınırken
problem yaşama durumları
Table 7. The problems experienced by the
hazelnut producers when getting their
price from the merchant for the hazelnuts
entrusted to their traders
Ücreti alırken
problem
yaşıyorum
Have problem
Çatalpınar
4
Gürgentepe
1
Kabadüz
0
Ulubey
1
Toplam
6
Total
%(27)
22.22
İlçeler
District

Ücreti alırken
problem
yaşamıyorum
No problem
3
4
1
13

Toplam
Total
7
5
1
14

21

27

77.78

100

Çizelge 8. Üreticilerin fındıklarını teminat
göstererek fındık manavlarından aldıkları
borçlara karışlık faiz uygulanma durumu
Table 8. Collateral by the producers of hazelnuts
status of the interest rate imposed on the
debts by hazelnut traders
Faiz
Faiz uygulanıyor
Toplam
uygulanmıyor
No charge
Total
Charge interest
interest
Çatalpınar
7
7
14
Gürgentepe
14
8
22
Kabadüz
5
13
18
Ulubey
11
12
23
Toplam
37
40
77
Total
%(77)
48.05
51.95
100
İlçeler
District

Çizelge 9. Fındığınızı tüccara vermek yerine ne
yapılabilir?
Table 9. What can be done instead of giving your
hazelnut to the trader?
Kooperatifler ve
Devlet fındık
üretici birlikleri
alımı yapmalı
kurulmalı
İlçeler
Hazelnuts Toplam
Cooperatives and
District
must be
Total
producer unions
purchased by
should be
the state
established
Çatalpınar
3
12
15
Gürgentepe
4
16
20
Kabadüz
5
14
19
Ulubey
9
25
34
Toplam
21
67
88
Total
%(88)
33.86
76.14
100

Fındık Üreticileriyle Satış İçin Yaptığımız
Anket Çalışması Sonuçları
Üreticilerin %72’si hasattan hemen sonra
fındığını satarken %7’si fiyatların artmasını
beklemektedir. %44 oranıyla üreticilerin hemen
hemen yarısına yakını zirai kredi almaktadır.
Zirai kredi kullanan üreticilerin %65’i tüccardan,
%32’si bankalardan, geri kalanlar ise Tarım
Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanmaktadır.
Tüccardan alınan kredilerin geri ödemesi %44
fındık olarak, %56’sı ise nakit olarak
yapılmaktadır. Nakit geri ödemelerde %5–20 faiz
uygulanmaktadır.
Ödemeyi
fındık
olarak
yapanların
%33’ünde
fiyatları
tüccar
belirlemektedir. Tüccara fındığın teslim tarihini
ise %60 oranında tüccar belirlemektedir. Tüccara
fındık ürünü olarak borçlanan üreticinin fındığını,
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%30 oranında tüccar işçi göndererek bizzat
harmandan almaktadır.
Fındık üreticileri hasat öncesi ve sonrasında
fındık ve diğer masrafları için zaman zaman mali
desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Fakat üreticilerin
birçoğunun sabit bir gelirlerinin olmaması
üreticileri
bankalardan
çok
tüccara
yönlendirmektedir. Bu sebeple fındık üreticileri
fındık tüccarlarına zaman zaman mecbur
kalmaktadırlar. Bazı tüccarlar, üreticilerin bu
durumundan yararlanmakta üreticileri mağdur
etmektedirler.
Tüccarlardan
borç
almak
durumunda kalan üreticiler, fındıklarını hasattan
hemen sonra fiyat artışını beklemeden satmak
zorunda kalmakta, bazen o yılki ürünleri ile
geçmiş sezonun borcunu ödemekte ve hatta bir
sonraki fındık sezonu gelmeden tekrar tüccardan
borç almaktadır. Bu durumda fındık üreticisi kısır
döngü içerisinde kalmakta, fındık satışı ile
tüccara bağımlı hale gelmektedir.
Fındık
Manavları
Görüşmelerin Analizi

İle

Yaptığımız

Fındık tüccarlarına göre; fındık ticareti ile
ilgilenen firma yetkilileri alivre satışın Avrupalı
sanayiciler tarafından yapıldığını ve bunun doğal
bir süreç olduğunu belirtmekteler. Avrupa’daki
çikolata üreticileri, fındık fiyatları ve rekoltesi
çok değişken bir seyir izlediği için hammadde
alımlarını 3’er ve 6’şar aylık periyotta önceden
yapmak istemektedir. Rekolteye göre verimin
düşük olacağı tespit edilmişse, ithalatçıların
kendilerini önceden garantiye almak istemeleri
bu yönteme başvurmalarına sebep olmaktadır.
Çikolata sanayicileri fiyat dalgalanmalarına karşı
oluşacak riski azaltmak için ürünü Avrupa’daki
toptancılardan almakta, toptancılar da üretici
ülkelerden ürün ithalatını gerçekleştirmektedirler.
Sanayiciler ürettikleri ürünlerini, aracılar yoluyla
ya da doğrudan süpermarketlere satmaktadırlar.
Aracı kurum ya da süpermarketler ise çikolata
üreticilerinden, alacakları ürünlerin miktarını
önceden bilmek istemektedirler. Bu nedenle
sanayiciler hammadde alımlarını en az 3 ay
olmak üzere 3–6 ay gibi bir süre önceden
gerçekleştirmek zorunda kalmaktadır. Böylece,
bir sonraki dönemde üretilecek ürün miktarı ve
maliyeti yaklaşık olarak ortaya çıkmaktadır.
Avrupa’daki alıcıların Türkiye’de rekolte tahmini
yaptıkları ve bu değerlere göre çok erken
dönemde
dahi alım yapmak istedikleri
bilinmektedir. Bununla birlikte, alivre satışlarda
her zaman bir risk bulunmaktadır. Ancak hasattan
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kısa süre önce yapılan bağlantılarda risk oranı
düşük, aylar öncesinden yapılan satışlar ise
yüksek oranda risk bulunmaktadır. Her durumda
alivre satış şeklinde mutlaka bir risk söz konusu
olmakta ve ihracatçılarımızı zaman zaman iflas
ettirecek düzeyde etkili olmaktadır.
Alivre yoluyla ticaret yapanlar çok büyük risk
aldıkları için iflas eden çok sayıda tüccar olduğu
ve sektörün değişik nedenlerle %60 kadarı zarar
görürken, bunlardan %15 kadarının alivre satışlar
nedeniyle zarara uğradığı belirlenmiştir [10].
Fındık üreticileri kadar fındık manavları da
zarara uğradığından hem üretici hem de
manavların
menfaati
için
manavlara
standardizasyon getirilmelidir [6].
SONUÇ VE ÖNERİLER
Fındığın üretiminden ihracatına kadar her
aşamasında var olan Türkiye’nin, fındık
piyasasında etkin olması ve yön vermesi
beklenmektedir. Fındık üreticisi, örgütlenememiş
olması ve ferdi olarak hareket etmeleri
sonucunda, ürününün karşılığını tam anlamıyla
alamamaktadır. Üreticilerin çoğu banka veya
tüccarlara borçlu olarak hayatlarını idame
ettirmekte, ürünü satarak bankalara veya ürününü
tüccarlara teslim ederek borcunu kapatan üretici
tekrar borçlanarak hasat dönemini beklemektedir.
Güçlü örgütlerin hayata geçirilmesi ile üreticiler
güçlerini
bu
örgütlerin
çatısı
altında
topladıklarında, ürünün gerçek değerde satışı söz
konusu olabilecektir. Fındık üreticisinin bir
kısmının büyük kentlerde ikamet etmeleri ve
fındığı ek gelir olarak görmeleri, ürünlerini düşük
fiyatla satmaları veya fındıklarını emanete
bırakmaları,
fındıktan
geçimini
sağlayan
üreticileri
olumsuz
etkilemektedir.
Bu
olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için ürün
pazara indiğinde lisanslı depolar gibi kurumsal
yapılar olmalı, ürün ihtisas borsası kurulmalı,
fındıkta emanetçilik kaldırılmalı, fiyat istikrarını
sağlamak için fındığını pazara erken indirmemeli,
ihtiyaçları için fındığını kademeli olarak pazara
indirmelidir.
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ÖZET
Yaklaşık 5000 yıllık geçmişi bulunan fındık, Karadeniz’de 2500 yıldır yetişmektedir. Köklü bir geçmişi bulunan
fındığın dünyadaki üretimi 835 bin tondur. Türkiye 706 bin ha alanda 675 bin tonluk üretimle ilk sırada yer
almaktadır. Fındık dünyada %80 çikolata, %15 pasta, bisküvi ve şekerleme sanayinde ham madde olarak
kullanılmaktadır. Bunun yanında fındık, %5 oranında ise çerez olarak tüketilmektedir. Ülkemizde ise, fındık taze
tüketiminin yanında beyazlatılmış, kavrulmuş, kıyılmış ve dilimlenmiş iç fındık, fındık unu, fındık ezmesi,
füresi, likörü, sosu ve yağı şeklinde kullanılmaktadır. Ayrıca fındık park ve bahçelerde peyzaj bitkisi, kabuklu
meyvesi süs eşyası, yağı gıda, ilaç, kozmetik, sağlık ve diğer endüstrilerde yardımcı hammadde olarak
kullanılmakla beraber küspesi ise, hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Fındık içerdiği yüksek orandaki yağ ve
protein içeriği bakımından besleyici ve insan sağlığına etkilerinin çok fazla olduğu önemli meyve türlerimizden
biridir. Yenilebilen 100 g iç fındık, 55–66 g yağ, 11–15 g protein, 12–17 g karbonhidrat, %82 oleik asit (tekli
doymamış), %12 linoleik asit (çoklu doymamış), %15 palmitik asit (doymuş), %1 stearik asit (doymuş), %4,14
selüloz, 8–10 g posa içerir ve ortalama 650 kcal enerji sağlar. B ve E vitaminleri (31 mg/100 g) açısından
oldukça zengin olup, bazı mineraller ve fitokimyasal maddeler için de iyi bir bitkisel kaynaktır. Bu denli geniş
kullanım alanı ve sağlık açısından olumlu etkileri bulunan fındığın %75’inin üretildiği ülkemizde kişi başına
fındık tüketimi oldukça azdır. Bu nedenle fındığın ülkemizdeki tüketiminin artırılması gerektiği konusunda
çeşitli farkındalık çalışmaları yapılarak, tüketicilerin bilinçlendirilmesinin sağlanmasının oldukça isabetli olacağı
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Fındık, kullanım alanları, sağlığa yararları
ABSTRACT
Hazelnut, which has a history of about 5000 years, has been growing in the Black Sea region for 2500 years. The
cultivation of hazelnuts, which dates back to ancient times, is 835 thousa tonnes in a 430–thousand–hectare area.
Hazelnut is used as a raw material in 80% chocolate, 15% cake, biscuit and confectionery industry in the world.
Hazelnuts are also consumed as nuts at 5%. In our country, hazelnut is used in the form of blanched, roasted,
chopped and sliced hazelnut kernel, hazelnut flour, hazelnut paste, hazelnut mash, liqueur, sauce and oil in
addition to its fresh consumption. Beside all these uses, it is also used in parks and gardens as landscaping plants,
its shelled nut as ornamental material and its oil is used as an auxiliary raw ma terial in medicine, cosmetics,
health and other industries while its hazelnut kernel meal is used as animal feed. Hazelnut, which is highly
nutritional and therefore has lots of benefits to human health with its high fat and protein content, is among the
most important fruit species. 100 gram edible decorticated hazel–nut contains 55–66 gram oil, 11–15 gram
protein, 12–17 gram carbohydrate, 82% oleic acid (monounsaturated), 12% linoleic acid (polyunsaturated), 15%
palmitic acid (saturated), 1% stearic acid (saturated), 4.14% cellulose, 8–10 gram pulp and provides an average
of 650 kcal energy. It is rich in vitamins B and E (31 mg/100 g) and is a good herbal resource for some minerals
and phytochemicals. While hazelnut has such a wide range of use and lots o f positive effects on health,
consumption of hazelnut per person is very low in our country where 75% of hazelnut is produced. For this
reason, it can be suggested that an awareness should be raised through studies on the necessity to increase
hazelnut consumption in our country.
Keywords: Hazelnut, uses, health benefits
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GİRİŞ
Fındık dünya üzerinde 36–41° enlemlerinde
yetişebilen ve kendine özgü iklime ihtiyaç duyan
bir bitkidir. Kıyılardan en çok 30 km içerlerde ve
yüksekliği 750–1800 m’yi geçmeyen yerlerde
yetiştirilir (6). Fındık ülkemizde çoğunlukla
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilmektedir.
Ordu, Giresun, Trabzon fındık yetiştiriciliği
yapılan başlıca illerimizdir. Bunların dışında
Karadeniz Bölgesi İlleri Kocaeli ve Sakarya’da
da fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır (17).
Yaklaşık 5000 yıllık geçmişi bulunan fındık,
Karadeniz’de 2500 yıldır yetişmektedir. Köklü
bir geçmişi bulunan fındığın dünyadaki üretimi
835 bin tondur. Türkiye 706 bin ha alanda 675
bin tonluk üretimle ilk sırada yer almaktadır.
Fındık, dünyada oldukça geniş bir alanda
yetişebilmesine
rağmen
ekonomik
olarak
yetiştiriciliğinin yapıldığı ülke sayısı oldukça
sınırlıdır. Fındığın ekonomik anlamda en çok
üretiminin yapıldığı ülkelerin başında Türkiye
bulunmakta ve bunu İtalya, İspanya ve
Yunanistan izlemektedir. Türkiye bu ülkeler
arasında büyük bir farkla üretici ve ihracatçı
ülkeler arasında ilk sırayı almaktadır. Dünya
fındık üretiminin %74’ü ve fındık ihracatının
%87’si ülkemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
İç tüketimimiz ise üretimimizin %8–10’u
kadardır (21). Yurdumuzda tüketilen fındığın
%80’i çikolata endüstrisinde, %15’i bisküvi,
şekerleme ve pastacılık endüstrinde, %5’i ise
herhangi bir endüstriyel işlem görmeksizin
tüketilmektedir (24).
Fındık nispeten pahalı bir gıda maddesi
olması nedeniyle tüketim miktarı da kişi başına
düşen gelirle ilgili olmaktadır. 1992 yılına göre
kişi başına en fazla fındık iç tüketimi 1,870 kg ile
İsviçre olurken bu ülkeyi sırası ile Almanya,
Avusturya,
Belçika–Lüksemburg,
İtalya,
Hollanda ve Türkiye (0,417 kg) izlemektedir
(21).
Halkımız tarafından fındığın beslenme
değerinin bilinmemesi, fiyatının yüksek oluşu, iç
piyasada tüketilen fındığın kalitesinin istenilen
düzeyde olmaması ülkemizde fındık tüketiminin
az olmasının başlıca nedenleridir (24).
Sağlıklı
yaşam
alışkanlıklarının
geliştirilmesinde temel hedeflerden biri, sağlıklı
beslenme alışkanlıklarının kazanılmasıdır. Sağlık
hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ile birlikte
bireysel diyet ve sağlık uygulamalarının
düzeltilmesi, önlenebilir hastalıkları, sakatlıkları
ve erken ölümleri azaltmaktadır (10).

Fındık içeriği yağ ve doymamış yağ asitleri,
protein, karbonhidrat, vitaminler, mineraller,
diyet lif sayesinde insan beslenmesi ve salığı
açısından oldukça önemli et grubu yiyecekler
içine girebilen bir yağlı tohumdur. Bileşiminde
kolesterol yoktur. Antioksidan özelliği olan E
vitaminini içerir. Kanser riskini azaltan besinler
gurunda yer alı (6, 12).
FINDIK ÜRÜNLERİ VE
DEĞERLENDİRME ŞEKİLLERİ
Fındık çıtlatıldıktan sonra tuzlanıp kavrularak
çerez, iç fındık ise tabii şekliyle veya
beyazlatılmış, kavrulmuş, dilinmiş, kıyılmış, un,
püre veya ezme haline getirilmiş fındık ürünleri
olarak piyasaya sunulmaktadır. Bu ürünler sütlü,
meyveli, sebzeli tatlılarda, aşurelerde, kek,
bisküvi
ve
pastalarda,
dondurmada,
şekerlemelerde, çikolatalarda, nuga, draje ve
helva üretiminde, tavuk, balık, sebze, erişte,
makarna gibi ürünlerde sos olarak, kokteyl ve
kanepelerde, ayrıca ekmek üzerine sürülerek
kahvaltılarda,
peynir
ezmelerinde,
şurup
üretiminde, buğday ve çavdar ununa katılarak
ekmek üretiminde, aroma sağlayıcı olarak
yoğurtlarda kullanılmaktadır.
Kırık, ezik, vurgunlu iç fındıklar yemeklik
fındık yağı olarak; gizli, çürük, çürük,
limonlaşmış fındıklar kozmetik ve sabun
sanayiinde; gliserin ve stearin üretiminde; bozuk
fındıklardan
elde
edilen
yağlar
boya
endüstrisinde ve hassas aletlerin yağlanmasında;
yağı ayrıldıktan sonra arta kalan küspe pasta
üretiminde, kümes ve süt hayvanları besisinde, iç
fındığın
etrafını saran
ve
kavrulmayla
uzaklaştırılan kabuk ise hayvan yemlerinde
kullanılır (21).
FINDIĞIN BİLEŞİMİ VE BESİN
DEĞERLERİ
Fındığın içerdiği yağ, protein, vitamin ve
mineral maddeler ile beslenme yönünden önemli
bir gıda maddesidir (24).
Fındıkta yenilebilen iç kısım, meyvenin
ortalama %50’sini oluşturmaktadır. İç fındığın
kimyasal bileşimi ise %2–6,5 nem, %10–24
protein, %50–73 yağ, %10–12 CHO, %1–3
selüloz, %1–3,4 küldür (6, 21).
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Fındığın enerji ve besin öğeleri Çizelge 1’de,
vitamin miktarlar Çizelge 2 ve mineral miktarları
ise Çizelge 3’de verilmiştir.

Fındığın Karbonhidrat İçeriği
İç fındık %10–22 arasında karbonhidrat
içermektedir. Toplam şeker miktarı kuru madde
de %2,8–7,9 arasındadır. Toplam %90’ı
sakkaroz, %6’sı stakiyoz, %3’ü rafinoz, %1’i ise
glikoz, früktoz ve myoinositoldür. Sakkaroz iç
fındığa lezzet sağlar ve bazı çeşitlerde tatmayla
hissedilebilecek
kadar
yüksek
miktarda
bulunmaktadır. Stakiyoz ve rafinozun tatlılığı çok
az olduğu için iç fındık tadına etkisi yoktur.
Ayrıca nişasta kuru maddede %1–3,6 oranında
bulunur (21).

Fındığın Protein İçeriği
İç fındığın protein içeriği çeşit, bakım şartları
ve ekolojik faktörlere bağlı olarak %10–24
arasında, sindirile bilirliği ise %73–83 arasında
değişmektedir. Fındığın protein miktarı yumurta
ve tahıllardan yüksek, et ve kuru baklagillerin
içerdiği miktara hemen hemen eşittir. Protein
kalitesi ise yumurta ve et ürünlerinden düşüktür
(8, 21).

Çizelge 1. Fındığın enerji ve besin öğeleri miktarı (4, 21)
Table 1. Hazelnut energy and nutrient amount (4, 21)
Nem
g/100 g
Moisture
5,8 (2–6,5)

Yağ
g/100 g
Fat
62,4 (50–73)

Karbonhidrat
g/100 g
Carbonhydrate
16,7 (10–22)

Protein
g/100 g
Protein
12,6 (10–24)

Kül
g/100 g
Ash
2,5 (1–3,4)

Diyet Lif
g/100 g
Diet Fiber
3 (1–3)

Enerji
Cal/100 g
Energy
634

Çizelge 2. Fındıkta bulunan vitaminler ve miktarları (mg/100 g), (1, 4)
Table 2. The amount and vitamins found in hazelnuts (mg/100 g), (1, 4)
Vitamin B₁
0,46

Vitamin B₂
0,10

Vitamin B₆
0,24

Niasin / Niacin
1,9

Vitamin E
35,5

Çizelge 3. Fındıkta bulunan mineraller ve miktarları (mg/100 g), (4, 7)
Table 3. The amount and minerals found in hazelnuts (mg/100 g), (4, 7)
Fe
3,4

K
704

Cu
1,3

Ca
209

Na
2

Mn
5,1

Zn
2,2

Mg
16,2

P
337

Çizelge 4. Değişik gıdaların amino asit kompozisyonu (mg/100 g taze ağırlık), (21)
Table 4. Amino acid composition of different foods (mg/100 g fresh weight), (21)
Amino Asit
İzolösin / Isoleucine
Lösin / Leucine
Lizin / Lysine
Metiyonin / Methionine
Sistin / Cystine
Fenilalanin / Phenylalanine
Tirozin / Tyrosine
Treonin / Treo
Triptofan / Tryptophan
Valin / Valine
Arginin / Arginine
Histidin / Histidine
Alanin / Alanine
Aspartik asit / Aspartic acid
Glutamik asit / Glutamic acid
Glisin / Glycine
Prolin / Proline
Serin / Serine
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Fındık
Hazelnut
1463
1455
690
188
101
833
878
623
–
1500
3506
424
700
1688
4815
2040
1313
2261

Badem
Almond
700
1267
454
518
172
975
593
492
–
1053
1976
450
784
1908
4426
1056
982
710

Ceviz
Walnut
717
1376
285
247
–
753
–
494
185
809
2261
359
–
–
–
–
–
–

Buğday
Wheat
426
871
374
196
332
589
391
382
–
577
602
299
472
644
3900
512
1298
600

Nohut
Chickpea
891
1505
1376
209
238
1151
589
756
–
913
1891
531
872
2332
3187
807
849
1023

Yumurta
Egg
778
1091
863
416
301
709
515
634
–
847
754
301
733
1190
1576
410
515
946

Sığır Eti
Beef
852
1435
1573
478
226
778
637
812
–
886
1118
603
1033
1590
2703
860
668
713
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Diyet lifi (posa) ve pektinler fındıkta %1–3
oranında bulunur. Bu bileşikler bağırsakta
kimyasal bileşiklerin toksik etkilerini, kalın
bağırsak hastalıklarını, kabızlığı ve kalp
rahatsızlıklarını önler, serum lipit düzeyi ve kan
şekerini düşürür (10, 21).
Fındığın Yağ İçeriği
Fındıkta yağ miktarı bölge, iklim, toprak ve
çeşide bağlı olarak 50–73 g/100 g arasında
değişmektedir (24). Yağların organizmada enerji
sağlamalarının yanı sıra vücut ısısının korunması,
dış etkenlere karşı korunma ve yağda eriyen
vitaminlerin taşınması gibi önemli fonksiyonları
vardır. Ayrıca yağların bileşiminde organizmada
çeşitli görev ve yararları olan yağ asitleri
bulunmaktadır (10).
Fındık
yağı bileşimi üzerine yapılan
çalışmalarda, bileşimce zeytinyağına benzediği
ve tüm çeşitlerde de en fazla oleik yağ asidinin
bulunduğu ve bunu sırasıyla linoleik, palmitik,
stearik ve linolenik yağ asitlerinin izlediği
belirlenmiştir (18, 21).
Oleik asidin yüksek oranda bulunması yağa
dayanıklılık kazandırmaktadır (24).
İstanbul Üniversitesi, TÜBİTAK ve Yıldız
Teknik
Üniversitesince
yapılan
bilimsel
araştırmada, tip 2 diyabetlilerde, tekli doymamış
yağ asidi (oleik asidi) fındıkla zenginleştirilmiş
diyetin, serum total kolesterol düzeyini %26,2
oranında düşürdüğü, kan şekerini düzenlediği ve
kalp hastalıklarında koruyucu Apoliopoprotein
A–1’i %28 artırdığı, riskli Apoliopoprotein B’yi
%7,5 azalttığı belirlenmiş ve bu nedenle kalp ve
damar hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahip
olduğu vurgulanmıştır. (22) Bundan dolayı,
günlük diyetteki yağ bileşiminin 1/3’inin
doymuş, 1/3’inin tekli doymamış, 1/3’inin de
çoklu doymamış olması gerekmektedir (11, 15).
Sert kabuklu meyveler olan fındık ve fıstık
yağı ile beslenmenin kalp ve damar
hastalıklarının önemli risk faktörlerden ve bugün
için KKH (Koroner kalp hastalığı) eşdeğeri
olarak kabul edilen tip 2 DM gelişimi üzerindeki

etkileri çok merkezli, prospektif cohort tipi bir
çalışma olan “Nurses” Healt Study’nin bir kalp
grup analizi olarak yayınlanmıştır (20).
Çalışmaya 83,818 sağlıklı hemşire dahil edilmiş
ve 16 yıl boyunca takip edilmiştir. Fındık ve
fıstık yağı tüketim miktarının artışı ile tip 2 DM
gelişiminin azaldığı gösterilmiştir ve bu ilişkinin
kişilerin yaş, beden–kitle indeksi, ailede DM
varlığı, fiziksel aktivite düzeyi, sigara ve alkol
kullanımı ve günlük total kalori alımı ile diyet
bileşenlerinden
bağımsız
olduğu
ortaya
konmuştur. Bu çalışma sonucunda diyetteki
yüksek oranda fındık ve fıstık yağı tüketimine
bağlı günlük kalori miktarındaki artışın, rafine
tahıl ve kırmızı et tüketiminin azaltılması ile
dengelenebileceği önerisi yapılmıştır.
Son yıllarda yapılan araştırmalarda fındığın
sağlıklı beslenme diyetinin bir parçası olarak
düzenli tüketiminin sağlıklı bireylerde KKH
gelişim riskini azalttığı gibi, KKH’ye bağlı kalp
krizi (akut miyokard infarktüsü) ve kalp
ölümlerini azalttığı gösterilmiştir (3, 14).
Diğer bir çalışmada, ABD’nin Boston
kentinde Brigham and Womens Hastanesi
uzmanlarından Dr. Christina Albert ve
arkadaşlarının
1982
yılında
başlattıkları
araştırmada 21 bin sağlıklı erkek doktorda
beslenme alışkanlıklarının uzun dönemde kalp ve
damar
hastalıkları
üzerindeki
etkileri
değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre,
haftada iki avuç veya daha fazla fındık, fıstık türü
kuruyemiş tüketenlerde ani kalp ölüm riskini
%47 ve KKH sonucu ölüm riskini de %30
oranında azalttığı gözlenmiştir. Akdeniz diyeti
olarak anılan beslenme şeklini tercih edenlerde
KKH oluşma riskinin daha düşük olduğu
belirtilmiştir (16).
Yapılan araştırmalarda oleik asidin kanda
kolesterol düzeyinin yükselmesini önlediği,
kolesterolü %26,2 oranında düşürdüğü, kan
şekerini düzenlediği, kalp damar hastalıklarına
karşı koruyucu etkiye sahip olduğu ve kalp
hastalıklarında koruyucu apoprotein A–1’i %28
artırdığı, riskli apoprotein B’yi %7,5 oranında
azalttığı ortaya konmuştur (8, 19).

Çizelge 5. Fındığın 100 gramında bulunan kolesterol ve yağ asitleri miktarları (4)
Table 5. Amount of cholesterol and fatty acids in 100 grams of hazelnut (4)
Kolesterol
Cholesterol
0

Doymuş yağ asitleri (g)
Saturated fatty acids (g)
Toplam 14:0
4,60
0,12

16:0
3,12

18:0
1,27

Doymamış yağ asitleri (g) / Unsaturated fatty acids (g)
Tekli doymamış Y.A.
Çoklu doymamış Y.A.
Monounsaturated fatty acids
Polyunsaturated fatty acids
Toplam
16:1
18:1
20:1
Toplam
18:2
18:3
49,0
90,21
48,63
0,10
6,00
5,83
0,15
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Linoleik asit kandaki pulcukların çökelmesine
ve damar içi daralmasına engel olmaktadır.
Sadece bu özellik bile sağlıklı beslenme
açısından günlük diyetlerde linolenik yağ asidine
önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Fındık yağında bulunan linoleik ve linolenik yağ
asidinin, kandaki lipit ve trigliserit düzeyini
dolayısıyla tansiyonu düşürücü etki yaptığı, kalp
ve damar hastalıklarını geriletici fonksiyonları
olan
prostaglandinleri
sentezleyebildiği
bilinmektedir. Yapılan bir araştırmada insülin
gereksinimi duymayan diyabet hastalarında,
yağdan yüksek beslenenlerde linoleik asitçe
zengin diyet uygulandığında 10 günlük süre
sonunda kandaki trigliserit, kolesterol ve insülin
düzeyinin düştüğü görülmüştür (19, 24).
İnsan vücudu günlük 1 g çoklu doymamış yağ
asidine ıhtıysa duyar ortalama %61 yağ ve bu
yağın %14.9’u linoleik asit olan 1,4 g
ağırlığındaki 7–8 adet fındık, günlük elzem Yağ
asidini karşılamada yeterlidir (21). Çizelge 5’de
değişik
yağların yağ asitleri dağılımları
verilmiştir.
Fındık ve fındık yağının içeriğindeki
antioksidan ve fitokimyasal maddeler, serbest
radikallerin hücre tahribatını önleyerek ve vücut
direncini arttırarak (11, 13) diabet gibi birçok
kronik hastalıkların (kanser, aterosklerotik kalp
hastalıkları, katarakt vb.) gelişimini engelleyici
etkiye sahiptir (7, 8). Alphan ve arkadaşlarını
yaptıkları bir çalışmada aynı oradan posa içeren
iki diyet uygulamalarının sonunda; fındık içeren
diyette açlık insülin düzeyinde %21 artış olurken,
tokluk insülininde bir değişiklik olmadığı ve Hb
A₁C düzeylerinde anlamlı düşüş olduğu
saptanmıştır (15).
Diyet yağının insan ve meme kanserlerinin
oluşumunda önemli bir yeri olduğu birçok
araştırmada gözlemlenmiştir. Çalışmalar, diyet
yağlarının spontan tümörlerde uyarıcı etki
yaptığını göstermektedir. Diyet yağlar tümör
oluşumunda özellikle başlangıçtan çok gelişim ve
metastaz evrelerine etki etmektedir (2).
Bunun başlıca üç nedeni vardır. Birincisi,
çevrede bulunan kanser yapıcı kimyasal maddeler
yağ içinde birikir ve çok yağ alımı bu maddelerin
vücuda girişini arttırır. İkincisi, kanser ilerletici
maddelerden seks hormonları, yapıca yağa
benzer. Yağın çok alımı belki de bu hormonların
normal çalışma düzenini bozmaktadır. Üçüncüsü,
özellikle kolorektal kanserlerini ilerletici safra
tuzları gibi maddelerin oluşumu, yağ alımına
bağlı olarak artar. Bunun yanında, kolesterol
doğrudan kanser yapıcı ya da ilerletici ajan
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sayılmamaktadır.
Çoklu
doymamış
yağ
asitlerinden zengin bitkisel yağlar kolay okside
olur. Oksidasyon sonucu oluşan öğeler DNA’nın
bozulmasına
ve
bağışıklık
hücrelerinin
yıpranmasına yol açarak kanser riskini arttırır (5,
9, 12, 23).
Fındık yağının bir önemli özelliği de kalp ve
damar hastalıklarının oluşumunda rolü olduğu
bilinen
kolesterolü içermemesidir. Ayrıca
fındıkta bulunan sterollerden b–sterol, kolesterol
sentezini önlemesi yanında, kolesterolü absorbe
ederek bağırsakta emilimini azaltma özelliğine
sahiptir (21). ABD’de halk sağlığı üzerine
yapılan çalışmalar sonucunda, kişi başına günde
4 kere kabuklu meyve tüketenlerde koroner kalp
rahatsızlıklarının
%50
oranında
azaldığı
görülmüştür. Konu ile ilgili yapılan bir başka
araştırmada fındık diyeti uygulanan şeker
hastalarında fındıktaki oleik asit nedeniyle kan
şekeri ve kan basıncında düşüşler görülmüş ve
kandaki trigliserit ve LDL kolesterol seviyesinin
düştüğü, HDL kolesterolün arttığı dolayısıyla
toplam kolesterolün düştüğü tespit edilmiştir
(21).
Fındık yağının yağ asidi bileşiminde %82’lere
kadar varan oranlarda oleik asit bulunmaktadır.
Oleik asit insan kanında yüksek yoğunluklu
lipoprotein (HDL) oranının artmasını ve kan
kolesterolünün azalmasını sağlamakta ve böylece
kalp damar hastalıkları riskini azaltmaktadır.
Günde en az bir kere fındık yiyen insanların hiç
fındık yemeyen insanlara göre Kalp–Damar
hastalıklarına yakalanma riskinin yarı yarıya
düştüğü tespit edilmiştir (24).
Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda tekli
doymamış yağ asitlerinin fındık yağında bulunan
yağ asitlerinin büyük çoğunluğunu oluşturduğu
belirlenmiştir (%79,5). Çoklu doymamış yağ
asitleri miktarı ise fındık yağında bulunan toplam
yağ asitlerinin %12,5’ini oluşturur. Doymuş yağ
asitleri ise fındık yağındaki yağ asitleri içinde az
miktarda bulunur (%8) Bu yağ asitlerinin oranı
çeşitten çeşide değişmektedir. Fındık yağlarının
yağ asidi kompozisyonları arasındaki farklılığın
başlıca nedenleri olarak fındık meyvesinin
kalıtsal yapısı, fındığın yetiştiği yıl ve yer, çevre
şartları ve uygulanan tarımsal metot sayılabilir.
Fındıkta bulunan tekli ve çoklu doymamış yağ
asitleri; oleik (C18:1), linoleik (C18:2), palmitik
(C16:2), stearik (C18:1), linolenik (C18:3),
araşidonik (C20:0), eikosanoik (C20:1) asittir
(19, 24).
Amerika’da 6 yıl süren bir araştırma
sonucunda günde en az bir kere fındık yiyen veya
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fındık
yağı
kullanan
insanlarda
hiç
kullanmayanlara göre kalp krizinden ölme riskini
yarı yarıya azalttığı belirlenmiştir (8).
15 birey üzerinde yapılan bir araştırmada
bireylere günlük 4 hafta 40 g fındık verilmiştir.
Araştırma sonucunda LDL, VLDL, trigliserit
düzeylerinin düştüğü ve HDL düzeyinin
yükseldiği belirlemişlerdir. Bunun sonucunda da
koroner kalp hastalıklarından korunmak için
yeterli ve dengeli bir program içinde fındığın yer
alabileceğini, ayrıca içerdiği yüksek yağ
içeriğinden dolayı enerji içeriğinin yüksek
olduğunu göz önünde bulundurulması gerektiğini
bildirmişlerdir (8).
Fındığın Mineral Madde İçeriği
Fındık mineral madde açısından oldukça
zengin bir kaynak olup %1–3,4 arasında kül
içermektedir. 100 g iç fındıktaki mineral madde
kompozisyonu erişkin bir insanın günlük mineral
madde ihtiyacı göz önüne alındığında insan
beslenmesinde elzem olan Fe, Mg, Cu, Mn, K, P,
Zn, Ca rahatça karşılanabilir. Ayrıca fındıkta
bulunan tuz normal suda bulunan miktardan
(GMT’ye göre kaynak sularında litrede 30 mg,
içme sularında en fazla 600 mg) daha düşüktür.
Özellikle tuz bakımından düşük beslenme
programlarından yüksek tansiyon olan hastalarda
fındık tüketiminin fazla sorun olmayacağı da
görülmektedir (21).
Fındıkta Na’un düşük Mg, Ca ve K’un yüksek
olması vücutta kan basıncının düzenlenmesinde
rol oynamaktadır. Fındık özellikle kemik ve diş
gelişmesi için gerekli olan Ca bakımından süt
ürünleri (peynir 250–1200 mg/100 g), pekmez
(400 mg/100 g), asma yaprağı (392 mg/100 g) ve
meyveler içerisinde de bademden sonra en fazla
Ca içeren meyvedir. Fındık kansızlık, sindirim ve
solunum sistemin bozukluklarının önlenmesinde
gerekli olan Fe bakımından da zengin
kaynaklardan birisidir. Fındık 100 g’da 3,4–5,8
mg arasında Fe içermektedir. Bitkisel kaynaklı
demirin hayvansal kaynaklı demire göre düşük
oranda kullanılmasına rağmen Vitamin C
kaynaklı besinlerle tüketilmesi etin demirine eş
değer duruma getirmektedir. Fındık ayrıca
solunum ve sindirim sistemi bozukluklarının
önlenmesinde gerekli olan Mg, kansızlık, kilo
kaybı,
üreme
ve
büyüme
bozuklukları
önlenmesinde gerekli olan Cu, gelişme, büyüme,
üreme bozukluklarının gerekli olan Mn, kalp,
kas, sindirim sistemi, gelişme ve hormonal
sistemlerdeki bozuklukların, yüksek kan şekeri,

felçlerin önlenmesinde gerekli olan K, büyüme,
ürüme ve bağışıklık sistemindeki bozuklukların,
saç dökülmesi ve iştahsızlığın, önlenmesinde
gerekli olan Zn, raşitizm önlenmesi için P iyonu
bakımından iyi kaynaktır (10,21).
Fındığın Vitamin İçeriği
Fındık vücutta karbonhidrat, protein ve yağ
metabolizmasında düzenleyici olarak görev
yapan vitamin B₁ ve vitamin B₂ için iyi vitamin,
B₆ içinse çok iyi kaynak olması yanında özellikle
doğal antioksidan, vitamin E bakımından bitkisel
yağlardan sonra en iyi kaynaklardan birisidir (6,
19). TÜBİTAK tarafından ülke çapında 960 okul
çocuğu ile yapılan bir tarama çalışması ile
çocukların %90’ı B₂, %84’ün B₆ vitamini
yönünden yetersiz beslendikleri gözlenmiştir.
Kan yapımı ve ruhsal sağlık açısından B₂ ve B₆
vitaminleri
fındıkta
önemli
düzeyde
bulunduğundan bu besinin her gün düzenli olarak
tüketilmesi ülkemiz çocuklarının beslenme
sorununa pratik bir çözüm olarak düşünülebilir
(7).
Fındıkta
bulunan
vitamin
E,
ürüne
dayanıklılık
sağlaması
yanında
beslenme
açısından büyük öneme sahiptir. Fındık yağı a–
tokoferol bakımında da oldukça zengindir. a–
tokoferol insan vücudunda kas dokularının ve
üreme
sisteminin
normal
fonksiyonlarını
görmeleri için elzemdir. Ayrıca kansere ve
kansızlığa karşı koruyucu etkisi olduğu
bilinmektedir. Tokoferoller özellikle katı ve sıvı
yağlarda antioksidan etki gösteren, insan sağlığı
için yararlı bileşiklerdir. Yağların oksidasyonunu
ve hücrenin oksijenli bileşiklerle tahribini önler.
İçinde kanser ve kalp damar rahatsızlıklarının da
bulunduğu pek çok hastalığa karşı koruyucu
etkiye sahip olan tokoferoller, insan kanında
meydana gelen lipit oksidasyonunu azaltarak
kalbin çalışmasını rahatlatmaktadır. Kanserojen
madde uygulanan deney hayvanlarına ek E
vitamini verildiğinde hayvanların çoğunda kanser
oluşumu azalmıştır (12). Kas dokularının ve
üreme sisteminin çalışması için elzem olan
tokoferoller kansızlığa karşı da koruyucu etki
göstermektedir (24).
SONUÇ
Türkiye fındık üretiminde ve ihracatında
önemli bir konumdadır. Ekonomik öneminin yanı
sıra içerdiği yağ, protein, vitamin ve mineral
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maddeler ile beslenme ve sağlık açısından
oldukça önemlidir. Genel sağlığın korunması
için, sağlıklı bir bireyin günlük alması gereken
toplam enerjinin %25–30’unun yağlardan (2/3’ü
fındık yağı veya zeytinyağı, 1/3’ünün Ayçiçek
veya mısırözü yağı olacak şekilde) karşılanması
gerekmektedir (25).
Bu yüzden dengeli ve sağlıklı beslenmek için
fındığın her gün doğrudan alınması önerilebilir
veya işlenecek çeşitli gıdaların bileşimlerine
eklenerek fındık tüketiminin artırılmasına yönelik
projeler geliştirilebilir. Örneğin günümüzde
popüler olan besleyici değeri yüksek doğal
yiyecekler
ile
zenginleştirilmiş
ürünlerin
geliştirilmesi projeler kapsamına fındık alınarak
hem tüketim miktarının artırılmasına hem de
geliştirilen ürünlerin besin içeriğini daha zengin
ve sağlıklı olmasına katkıda bulunabilir.
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ABSTRACT
In recent years, Moldovan wine–growers have shown the virus –free clones of classic European varieties. Actual
is the identification of optimal ecological parameters for the cultivation of European clones of grapes, which
make it possible to make full use of their agrobiological potential in the agroecological conditions of ATU
Gagauzia. The territory of ATU Gagauzia is located in the Budjak steppe, which is part of the southern
Moldavian hilly plain. The relief is characterized by steppes and small hills. The climate is temperate
continental. In winter, the air temperature is unstable. Frequent thaws and frost –free days have a negative effect
on grape plants, often renew vegetation. The coldest month of the year is January, the air temperature can drop to
–28℃. The hottest month is July, the average air temperature can reach 37–40℃ and on the soil surface 62–66℃.
The total duration of the air temperature is above 25℃ and varies from 300 to 600 hours. The average annual
precipitation is 400–600 mm. Clone R5 of the Cabernet Sauvignon variety (Cabernet Sauvignion 39,
Conegliano, Italy) was obtained by the individual clone selection method. He was brought to the Republic of
Moldova from Italy in 1998–1999. The study of new varieties or their clones in specific ecological conditions of
the terrain makes it possible to determine the influence of individual physiological parameters and agrotechnical
techniques on the growth, development and fruiting of the grapevines.
Keywords: Agroecological conditions, ATU Gagauzia, Cabernet Sauvignon, Clone R5, development, grape,
productivity, vines

GİRİŞ
MATERYAL VE METOT
2002–2020 yılları [1] arasında bağcılık ve
şarapçılık restorasyon ve geliştirme programına
göre Moldova Cumhuriyeti'nde üzüm çeşidinde
bir iyileşme öngörülmüş, şarap çeşitlerinin elde
ettiği toplam bağ alanının %80'inden fazlasın da
verim elde ettiği görülmüştür.
Son yıllarda, Moldova Cumhuriyeti'nde, özel
ve
bilimsel
endüstriyel devlet
statüsü,
araştırmasına
göre
Avrupa’nın
klasik
onaylanmamış, virüssüz klonları yelpazesine
yoğun bir şekilde eğildiğini tespit etmiştir. Bu
nedenle, bu klonların bağlar da ekimi için gerekli
materyaller temin edilmektedir. [6, 7].
Aynı zamanda, yetiştirme teknolojisinin
unsurları (dikimden itibaren meyve vermeye
kadar), Moldova Cumhuriyeti'nin güneyindeki
(ATU Gagauzia) tarımsal şartlarda yeterince
çalışılmamış, farklı büyüme oranları ile farklı
stoklarda büyümesi sırasında R5 çeşidinin
Cabernet–Sauvignon klonunun verimliliğindeki
değişim de incelenmemiştir.
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2005–2017 yıllarında yapılan araştırma
"Tomai–Vinex" Anonim şirketi ile birlikte,
Moldova Cumhuriyeti'nin ATU Gagauzia'sının
Ceadir–Lunga
şehrinin
Tomay, köyünde
gerçekleşmişti. R5 klonu üzerinde Cabernet–
Sauvignon çeşitlerine, B×R Kober 5BB ve R×R
101–14'te aşılanma yapılmıştır.
Dikim sıklığının aralığı 2,75×1,5 m olmalıdır
daha sonra Üzüm asmasının şekli 80 cm
yüksekliğinde sıralar oluşturarak tarlanın uzun
kenarına yatay şekilde bir çift çubuklar ile–4 katlı
Telli terbiye sistemlerinde dikey büyümeye
bırakılacak mesafe genişlikte olmalıdır.
Tomay köyünün toprak ve iklim koşullarını
inceleyerek (2005–2007) yılında asmaların
meyve dikimi olduğu dönemden gözlemleyerek.
Aynı zamanda hasadın toplama zamanlarında da
(2008–2018), asma veriminin hesaplanması
(kg/asma, c/ha cinsinden) [8]. Kuru madde ve
titre edilebilir asitlerin içeriği, orman ürünleri
meyve suyunda belirlenmiştir [8]. Moldovan
çeşidi standardına [2] göre, kütle konsantrasyonu
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Nem ve sıcaklık, derin köklü kök sistemine
bağlı olarak, nispeten kuraklığa dayanıklı
bitkilere ait olan üzümlerin büyümesi ve gelişimi
iyi ürün alınmasında büyük bir etkiye sahiptir.
Üzüm kültürü, yıllık yağış miktarı 250–300
ila 600–700 mm arasında olan rasyonel olabilir.
En az yağış miktarının 2008 yılında düştüğünü
tespit ettik–396,0 mm, 2014'te ise–425,7 mm. En
fazla yağış miktarının 2010 yılında düştüğünü
tespit ettik–612,2 mm ve son olarak ta 2004'te–
557,0 mm yağış miktarları gözlemedik (Şekil 1).
Geriye kalan yıllarda ise araştırmalarımızda,
yağışlar 475.0–508.0 mm arasında değişmiştir.
Büyüme mevsimi boyunca (Mart–Ağustos) yağış
miktarı
yıllık
miktarın%45,6'sı,
sonbahar
döneminde (Eylül–Kasım)%32,7, geri kalanların
ise kış döneminde (Aralık–Şubat) düşmektedir.
Böylece, Moldova'nın güney bölgesinin
toprak ve iklim koşulları, Üzüm yetiştirmek için
Tomay köyünde yapılmasında bir engel
olmadığını göstermiştir. 2005 yılı baharında,
kökler kazıldıktan sonra üzüm fidanları
Güneybatıya maruz kalmanın eğimi üzerinde
kalıcı bir yere 50'lik bir diklikte ekilmiştir.
Toprak–tınlı üzerinde güçlü karbonat killi
toprak ile karıştırılarak. Fidelerin hayatta kalma
oranı, stokun derecesine bakılmaksızın daha
yüksek olduğu görülmüştür, %96,1'dir [5].
Böylelikle, anaç cinsinin çeşitliliği, aşılı
üzümlerin hayatta kalma oranını etkilemez.
Bununla
birlikte,
Cabernet–Sauvignon
asmalarının R5 aşısı ile B×N Kober 5BB
üzerinde sürekli daha güçlü kök oluşturması ve
gelişimi ve büyümesinin devamlı olduğunu
asmalarda iyi iskelet oluşturarak bir karakterize
haline getirdiğini görmekteyiz.
Denemenin versiyonun da, asmalar ve ana
filizlerin büyümesinin uzunluğu, ayrıca toplam
ve olgun büyümenin hacmi, asmalar meyve
vermeye
başladıklarında,
R×R
101–14
anaçlarının çeşitliliği üzerindeki aşılama ile
karşılaştırıldığında, 1,5–2,0 kat artar. Bağcılıktaki
fenolojik gözlemler çok önemli bir rol
oynamaktadır, çünkü uygulanan agroteknik

2004

BULGULAR VE TARTIŞMA

önlemlerin kompleksi üzüm bitkisinin her bir
safhası ile tamamen ilgilidir.
Ayrıca, fenofazlar nihai hedefi olarak
teknolojinin gelişmesine ve sonuç olarak, yüksek
bağcılık
verimi
üretimine
sahiptir.
Gözlemlerimizin
görevi,
Tomai–Vineks'in
tarımsal ekolojik koşullarında R5 Cabernet–
Sauvignon klonunun üzüm bağlarında bitki
örtüsü fazlarının başlangıcını incelemekti.
Araştırma sonucunda sap akışının başlangıcı
fazının 30.03 tarihi ile 15.04 tarihi arası meyve
suyu için en uygun zaman olduğu belirlenmiştir.
Dalların büyümesi ve gelişmesi dış etkenlere
bağlıdır: buna göre hava sıcaklığı 8℃’den aşağı
olmamalı aktif olan hava sirkülasyonun da nem
120℃–200℃ olmalı ve nem rüzgârı %45–50,
arası olmalı böylelikle yeterli derecede su alımı
ve ihtiyaç olunan oksijeni ile büyüme ve gelişme
için
gerekli
olan
şartların
oluştuğunu
söyleyebiliriz.
Çiçeklenme
çiçeklerin
korollalarının
(kapaklar) açılması, damlatılması, organların
düzleştirilmesi, anterlerin kopması ve polenin
çıkarılması,
tozlaşma
ve
döllenme
ile
karakterizedir.
16.06'dan 20.08'e kadar olan meyvelerin
büyümesiyle, üzüm asması aşağıdaki değişimlere
uğrar: gövdelerin büyümesi yavaşlar, aktif olarak
yetişir, akciğerin gözlerinde tomurcuklar gelişir
ve çiçek salkımları gelişmeye devam eder, nişasta
birikimi sürgünün alt bölgesinde meydana gelir.
Olgunlaşma aşaması başladığında, meyveler
yumuşaklaşır, şeker birikimi süreci yoğunlaşır,
meyve suyunun asitliği azalır. Evrenin bitiminde,
meyveler çeşitlilik için tipik bir renk ve şekil
kazanır, ciltleri ince, elastik, düzgün bir şekilde
pruin ile kaplanır.

yağış, mm

şeker ve titre edilebilir asitler g/dm³ olarak
hesaplandı.
Araştırma sonuçlarının matematiksel olarak
işlenmesi MS Excel 2007’de elektronik tablosu
şeklinde B.A. Dospekhov [4] metoduna göre
yapılmıştır.

Şekil 1. Chadır–Lunga şehrinde yılda ortalama
düşen yağış miktarı, (mm)
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Yaprak düşüşü, yapraklarda fotosentezin
yoğunluğunun azalması, donların meydana
gelmesiyle, yaprak renginin değişmesi ve
yaprakların düşmesini destekleyen petiollerin
tabanından ayrılan dokunun oluşması ile
karakterizedir.
Bitki örtüsü fazlarındaki ortalama günlük
hava sıcaklığının aşağıdaki gibi olduğunu tespit
ettik: sap akışının uygun geçişi için hava
sıcaklığının en az 10℃ olması gerekir.
Gözlemlerimize göre, özsu akışı 14,3℃'de
başladı.
Dallardaki hava sıcaklığı 15,1℃'de başladı.
Bu aşama için uygun bir sıcaklık. Çiçekler ve
üzümlerin oluşumu için hava sıcaklığı 15℃'den
fazla olmalıdır. 23,5℃'lik bir sıcaklıkta,
meyvelerin büyümesi başlıyor.
Olgunlaşma aşamasında sıcaklık 20,4℃ idi.
Yaprak düşüşü, meyvelerin tam olgunluğunun
başlangıcı ile başlar ve 8,2℃'lik bir sıcaklıkta
asma yaşlanması ile sona erer.
Sonbahar, sıcaklık bakımından heterojendi ve
önemli bir yağış sıkıntısı vardı, bu da toprakların
%80'inde felaketli bir kuraklık oluşmasına
katkıda bulundu. Sezon başına düşen yağış
miktarı, her 10 yılda bir ortalama olarak not
edilen 35–60 mm (normun %30–55'i) idi.
Kasım ayı boyunca çok kuru havalar
gözlemlendi. Yıl boyunca, 26–29 m/s (Şubat,
Nisan) hızındaki güçlü rüzgâr, 12 saatte 80
mm'ye kadar şiddetli sağanak yağışlar (Haziran,
Temmuz), bu da elektrik kesintisi ve tarım

arazilerine zarar verdi; yaz–sonbahar döneminde
şiddetli kuraklık.
Bazı
çeşitlerin,
tarımsal
yöntemlerin,
asmaların ve tarlaların özelliklerinin en önemli
kriteri üretkenliktir–belirli bir biyolojik (biyolojik
verimlilik) ve ekonomik (ekonomik üretkenlik)
verimi oluşturma yeteneği. Ekonomik verimlilik
(verim), birim ya da bir asma birimi başına
kümelerin ekin kütlesidir. Bağın ekonomik
verimliliği (verim), bileşen asmaların toplam
ekonomik
verimliliğinin
toplamıdır
ve
embriyonik potansiyel gerçek olabilir.
Potansiyel, bitkilerden ideal koşullarda elde
edilebilen verim %100 normal verimine bağlıdır.
Embriyonik hasat, embriyonik meyve veriminin
(kışkırtıcı göz başına ilkel çiçeklenme sayısı)
araştırılması ve bunların sakin dönemdeki
gelişimine dayanarak hesaplanır. Asmaların fiili
verimi ve üzüm bağlarının verimi, bir kural
olarak, embriyonik ve daha fazla potansiyel
seviyeden daha düşüktür. Çeliğin hasatı ve bağın
verimi, bir dizi yapısal unsurdan oluşur–
verimlilik göstergeleri, üretkenlik ve kalitenin
yönlendirici
düzenlenme
olasılıklarının
yaratıldığı analiz temelinde. Bunlar, asma başına
ve birim alandaki dalların sayısını, verimli
dalların yüzdesini, meyve ve meyvemsi
katsayıları, demet kütlesini içerir. Üzüm
hasadının sadece bu yıldaki asmalarda gelişen
filizlerde oluşması nedeniyle, asma ve birim
alandaki
sayıları
asmaların
ve
ekimin
verimliliğini belirleyecektir.

Tablo 1. R5 Cabernet Sauvignon klon üzümlerinin dikimi fenolojik aşamalarının başlangıcına ait
takvim tarihleri "Tomai–Vinex" A.Ş, 2016.
№ p/p
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fenolojik faz
Su akışı
Gövde büyümesi
Çiçek açması
Bitkisinin büyümesi
Bitkinin olgunlaşması
Yaprak düşmesi

Fenolojik fazların başlangıcı ve sonu tarihleri
30.03–15.04
16.04–30.05
31.05–15.06
16.06–20.08
21.08–03.10
04.10–01.11

Devam eden gün sayısı
16
44
15
65
43
28

Tablo 2. Gelişim evreleri için sıcaklık koşullarının göstergeleri R5 çeşitleri Cabernet Sauvignon klonu
"Tomai–Vinex" A.Ş, 2016.
№
p/p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Fenolojik faz
Su akışı
Gövde büyümesi
Çiçek açması
Bitkisinin büyümesi
Bitkinin olgunlaşması
Yaprak düşmesi

Ortalama günlük hava
sıcaklığı, ℃
14,3
15,1
19,9
23,5
20,4
8,2

Elverişli sıcaklıkların
toplamı, ℃
229
662,8
298,8
1530,6
878,3
231

Aktif sıcaklıkların
toplamı, ℃
–
662,8
298,8
1530,6
878,3
–
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A.G. Amirjanov [3], derinlemesine kapsamlı
analizler ve literatürün genelleştirilmesinin yanı
sıra kendi araştırmalarının sonuçlarına dayanarak,
üzüm ekim alanlarının biyolojik bir biriminin bir
kaçış olarak görülmesi gerektiği gösterilmiştir.
Ana gövde olarak, dallar, mahsulün oluşumuna
aktif olarak katılmakta, çevresel faktörlerin
etkisine ve üzüm plantasyonlarının verimini
belirleyen teknolojik yöntemlere bağlı olarak,
verimlilik göstergesini karakterize etmektedir.
Dikimden sonraki 3 yılda R×R 101–14'teki
Cabernet Sauvignon Cl R5'ten oluşan yıllık filiz
sayısının 13,5 adet/asma olduğunu gördük, çiçek
salkımına 9,7 (Tablo 3). Verimli dalların yüzdesi
–%71,9;
çiçek
salkımının
sayısı
16,9
adet/salkımdır.
B×R Kober 5BB'deki Cabernet Sauvignon Cl
R5'te, dikimden sonraki 3 yılda, yıllık dal sayısı
16,2 adet/asmadır, çiçek salkımı 11,4; verimli
dalların yüzdesi–%70,4; çiçek salkımı sayısı 20,8
adet/dal.
Embriyonik çiçek salkımları, oluşumundan
önceki bir yıl içinde kış uykusundaki selüloz
tomurcuğuna konulduğunda, bir sonraki yılın
ilkbahar döneminde oluşmaya devam ederler.
Çiçek salkımlarının büyümesi ve gelişimi,
tomurcuk kopması (tomurcukları) ve dalların
büyümesinin aşamalarında meydana gelir. Doğal
olarak, hasatın potansiyel değeri, embriyonik
çiçeklenme sayılarına ve bunların oluşum
koşullarına, özellikle dallardan gelen ürün
seviyesine,
tomurcuklanma
zamanına
ve
çeşitliliğin biyolojik özelliklerine bağlıdır.
Meyve ve meyvemsi katsayılar biraz
değişkenlik göstermektedir mesela Cabernet
Sauvignon CL R5 R×R 101–14–1,3 ve 1,7'iken
Cabernet–Sauvignon CL R5 B×R Kober 5BB–
1,3 ve 1,8'dir, bu göstergelerdeki değişikliklerin
kurulu bir bağımlılığı yoktur gözlemcilerimiz
K.V Smirnova, A.K. Radjabova, G.S. Morozova
göre [8], doğurganlık göstergeleri temel olarak
çeşitliliğin biyolojik özelliklerine göre belirlenir,
fakat bunlar aynı zamanda çevresel ve hava
koşullarına, asmaların dalların yüküne ve
tarlalarda
kullanılan
agroteknik
önlemler
sistemine bağlı olarak da değişebilir.
Sonuç
olarak,
çeşitliliğin
işlenmesinin
fizibilitesinin belirlenmesi onun üretkenliğidir.
Verim, bir dizi biyolojik, ekolojik ve
antropojenik (teknolojik) göstergenin toplam
ifadesidir. Kümelenmiş tomurcuklarda çiçek
tomurcuklarının toplanma zamanından sonra,
demetlerin toplanması için bir yıldan fazla zaman

geçer ve bu süre zarfında bir üzüm bitkisinin
üretken organları çok sayıda farklı faktörle
karşılaşır.
Dikimden sonraki 3 yılda R×R 101–14'deki
Cabernet–Sauvignon CL R5'teki ortalama sayı
15,5'tir (Tablo 4). Bir salkımın ortalama kütlesi
89 gramdır ürün verimi 1,38 kg/asma veya 33,5
q/ha'dır.
R×R 101–14 ile karşılaştırıldığında, B×R
Kober 5BB üzerinde Cabernet Sauvignon CL R5
aşılandığında, asma verimi artar ve 1,69 kg/asma
veya 41,0 q/ha'dır.
Bununla birlikte, R×R 101–14 üzerindeki
Cabernet–Sauvignon CL R5 alternatifinde ki
şeker konsantrasyonu kütlesinin, B×R Kober
5BB üzerindeki Cabernet Sauvignon CL
R5'inkinden daha yüksek ve 235 g/dm³ olduğu ve
titre edilmiş asitlerin kütle konsantrasyonunun
biraz daha düşük olduğu belirtilmelidir 8 g/dm³.
Cabernet
Sauvignon'un,
Batı–Avrupa
ekolojik–coğrafi çeşitler grubuna ait olduğu orta
büyüme gücüne sahip bir çeşittir, bir asma
üzerinde 8 ila 30 dallar oluşabilir, bunların çoğu
(%80 ... 90) ürün verendir. Her birinin 2–3 veya
daha fazla salkımı vardır. Grubun ortalama
kütlesi en kararlı göstergedir, 70–80 g'dır, fakat
kurak yıllarda ıslak yaştan daha küçük demetler
vardır ve ağırlıkları daha azdır [9]. M.S
Kukharsky ve ark.’na göre Cabernet–Sauvignon
çeşidinin R5 klonu [6, 7], daha fazla meyve
verimine (12 t/ha) ve meyve suyunun şeker
içeriğine sahip klon grubudur. Dikimden sonraki
4 yılda bu klonun asmalarının %60–80'inin
tamamen olgunlaştığı tespit edilmiştir. Her
birinde ortalama 35–38 dal ve 46,5–50,9 salkım
gelişmiştir (Tablo 4).
3 yıl ile karşılaştırıldığında, salkımların sayısı
2,7–3,0 kat artmıştır. Aynı zamanda, ortalama
salkım ağırlığı 1,6 kat azaldı ve Cabernet–
Sauvignon CL R5 R×R 101–14–55 g, iken
Cabernet–Sauvignon CL R5 B×R Cober 5BB–57
g'dır. Cabernet–Sauvignon Cl R5 R×R 101–14
üzerindekinin verimi 2,53 kg/asma veya 61.3
q/ha'dır; Cabernet Sauvignon CL R5 B×R Kober
5BB–2,90 kg/asma veya 70,3 q/ha.
R×R 101–14 (202 g/dm³) üzerinde aşılama
yapılırken, kütle konsantrasyonunun arttığına
dikkat edilmelidir, aynı zamanda, meyve suyunun
asitliği azalır (6,3 g/dm³). Asmaların hasat
döneminde (dikimden 6–8 yıl sonra) salkımların
ortalama sayısı 41,1 ila 45,2 adet/asma (R×R
101–14) ve 42,2 ila 47,1 adet/asma arasında
değişmektedir (B×R Kober 5BB'de) (Tablo 5).
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Tablo 3. Burçların verim unsurlarının üzerinde etkisi dikimden 3 yıl sonra. "Tomai–Vinex" A.Ş, 2007.
№
p/p

Tecrübe alternatifi

R×R 101–14
Cabernet Sauvignon CL R5
B×R Kober 5BB
2.
Cabernet Sauvignon CL R5
1.

Dal adet/asma
Toplam
Sosyal etkenler

Verimli
dallar %

Çiçeklenme sayısı Kat sayılar
adet/asma
Ürün Verim

13,5

9,7

71,9

16,9

1,3

1,7

16,2

11,4

70,4

20,8

1,3

1,8

Tablo 4. 3–4 yaşındaki asmaların verimi. "Tomai–Vinex" A.Ş.
№
p/p

Tecrübe alternatifi

R×R 101–14
Cabernet Sauvignon CL R5
B×R Kober 5BB
2.
Cabernet Sauvignon CL R5
1.

Ortalama salkım Ortalama salkım Verimlilik Konsantrasyon kütlesi g/dm³
sayısı adet/asma
ağırlığı, g
kg/asma q/ha
Şeker
titröz asit
2007 y.(dikimden 3 yıl sonra)
15,5

89

1,38

33,5

235

6,8

18,8

90

1,69

41,0

214

6,9

2008 y. (dikimden 4 yıl sonra)
R×R 101–14
1.
Cabernet Sauvignon CL R5
B×R Kober 5BB
2.
Cabernet Sauvignon CL R5

46,1

55

2,53

61,3

202

6,3

50,9

57

2,90

70,3

185

6,5

Tablo 5. 6–10 yaşlarındaki asmalarının verimi(dikimden 6–10 yıl sonra), "Tomai–Vinex" A.Ş.
№
p/p

Tecrübe alternatifi

R×R 101–14
Cabernet Sauvignon CL R5
B×R Kober 5BB
2.
Cabernet Sauvignon CL R5
1.

Ortalama salkım Ortalama salkım
Verimlilik
Konsantrasyon kütlesi g/dm³
sayısı adet/asma
ağırlığı, g
kg/asma q/ha
Şeker
titröz asit
2010 y.
43,1

84

3,61

87,5

239

7,2

46,2

82

3,77

91,4

231

7,6

2011 y.
R×R 101–14
1.
Cabernet Sauvignon CL R5
B×R Kober 5BB
2.
Cabernet Sauvignon CL R5

41,1

97

3,98

96,5

236

8,6

42,2

98

4,12

99,9

227

8,7

2012 y.
R×R 101–14
1.
Cabernet Sauvignon CL R5
B×R Kober 5BB
2.
Cabernet Sauvignon CL R5

45,2

82

3,69

89,4

255

7,6

47,1

83

3,90

94,5

242

7,5

2013 y.
R×R 101–14
1.
Cabernet Sauvignon CL R5
B×R Kober 5BB
2.
Cabernet Sauvignon CL R5

43,3

98

4,25

103,0

252

9,4

46,3

104

4,82

116,8

247

9,5

2014 y.
R×R 101–14
1.
Cabernet Sauvignon CL R5
B×R Kober 5BB
2.
Cabernet Sauvignon CL R5

41,7

115,8

4,83

117,1

239

7,9

42,2

120,8

5,10

123,6

212

8,3

Ortalama 5 yıl (2010–2014 y.)
R×R 101–14
1.
Cabernet Sauvignon CL R5
B×R Kober 5BB
2.
Cabernet Sauvignon CL R5
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42,9

95,4

4,07

98,7

244

8,1

44,8

97,6

4,34

105,2

232

8,3
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Tablo 6. 12 yaşındaki asmalarının verimi (dikimden 12 yıl sonra), "Tomai–Vinex" A.Ş. 2016
№
p/p

Tecrübe alternatifi

R×R 101–14
Cabernet Sauvignon CL R5
B×R Kober 5BB
2.
Cabernet Sauvignon CL R5
1.

Ortalama salkım Ortalama salkım
Verimlilik Konsantrasyon kütlesi, g/dm³
sayısı adet/asma
ağırlığı, g
kg/asma q/ha
Şeker
titröz asit
41,2

120,3

4,96

120,2

265

8,7

42,4

127,1

5,39

130,7

252

8,9

Araştırma yıllarında salkımların ortalama
kütlesi,
muntazam
şekilde
oluşmayan
meteorolojik koşullara bağlı olarak, stokun
derecesine ve daha büyük ölçüde, daha az bir
dereceye kadar değişmektedir.
Böylelikle, 2012 yılı kurak koşullarda,
salkımların ortalama kütlesi 15 gram kadar
düşmektedir, bu da asmaların veriminde keskin
bir azalmaya yol açmaktadır ve özellikle de R×R
101–1–14. Elverişli yıllarda (2014), Cabernet–
Sauvignon çeşidinin R5 klonunun verimi 117,1–
123,6
q/ha'dır.
R×R 101–14'e aşılama
yapıldığında, kitle konsantrasyonu, titre edilmiş
asitlerin içeriğinde hafif bir azalma ile artar.
Dikimden sonraki 12 yılda Cabernet–
Sauvignon R5 klonundaki B×R Kober 5BB'de
çeşidinin ortalama salkım sayısı 42,4 adet/asma
olduğu, salkımın ortalama kütlesi 127,1 g, verim
5,39 kg/asma olduğu belirlenmiştir ayrıca 252
g/dm³'lük bir kütle konsantrasyonuna sahip 130,7
q/ha ve titre edilmiş asitler –8,9 g/dm³.
Tecrübe alternatifi olan R×R 101–14,
rakamları daha düşük ve telafi edilir–salkımların
sayısı 41,2 adet/asmadır, salkımların ortalama
kütlesi 120,3 gramdır, asma başına verim 4,96
kg'dır, bir hektardan–120,2 kg. Aynı zamanda,
meyve suyunun kalitesinde 265 g/dm³'lük kütle
konsantrasyonuna ve 8,7 g/dm³ titre edilmiş
asitlere kadar bir artış kaydedildi.
Sonuç olarak, R5 Cabernet Sauvignon
çeşitlerinin
klon
verimi
yıllara
göre
değişmektedir ve büyüdüğü stokun derecesine
bağlıdır. B×R Kober 5BB'de aşılama ile arttırıldı
ve araştırma yılı ne olursa olsun R×R 101–14
azaldı.
SONUÇ
1–Yeni
getirilen
klonların
doğal
potansiyelinin azami şekilde açıklanması için, bir
üzüm
bitkisinin
bakımının
biyolojik
parametrelerine olduğu kadar, toprak–ikliminin
ve teknolojik parametrelerin eşleştirilmesi
gerekmektedir;

2–Alanın spesifik çevresel koşullarında yeni
çeşitlerin veya klonlarının araştırılması, bireysel
fizyolojik
parametrelerin
ve
tarımsal
uygulamaların bir üzüm bitkisinin büyümesi,
gelişimi ve meyvesi üzerindeki etkisini
belirlemenize olanak sağlar;
3–ATU
Gagauzia'nın
iklim
koşulları
(ortalama günlük hava sıcaklığı, pozitif
sıcaklıkların toplamı, aktif sıcaklıkların toplamı,
nem kaynağı), fenolojik fazlar için yetiştirilen
teknik üzüm çeşitleri için elverişlidir;
4–R5 Cabernet–Sauvignon klonunun üzüm
fidanlarının hayatta kalma oranı anaç derecesine
bağlı değildir ve %96,1'dir;
5–Avrupa klon üzümlerinin asmalarının
meyve haline getirilmesi, ekimden 3–4 yıl sonra,
asma iskeletinin oluşumu sırasında gözlenir;
6–Cabernet–Sauvignon
çeşidinin
R5
klonunun verimi yıllar içinde değişir ve üzerinde
yetiştiği anaçların derecesine bağlıdır, B×R
Kober 5BB'de aşılandığında artar, orman
meyvelerini kalitesi azalır;
7–Dikim 12 yılında, ATU Gagauzia agro–
ekolojik koşullar altında Cabernet–Sauvignon
çeşitli R5 klon verim 120,2–130,7 q/ha, kütle
konsantrasyonu 252–265 g/dm³, titre asitler 8,7–
8,0 ile 9,0 g/dm³ kadar çıktığı.
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ÖZET
Güneydoğu tarım bölgesi içerisinde yer alan Siirt ili, gelişme dönemi içerisindeki ortalama sıcaklıklar ve EST
(Etkili Sıcaklık Toplamı) bakımından ülkemizin en yüksek değerlerine sahip illerinden biridir. Söz konusu
ilimiz, iklim olarak hem sofralık, hem kurutmalık hem de şıralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinin yetiştirilmesi için
elverişli olmasının yanı sıra, en erkenci çeşitlerden en geç olgunlaşanlara kadar, her olgunluk kademesindeki
çeşitlerin yetiştirilmesi şansına da sahiptir. Oldukça zengin bir asma gen potansiyeline sahip ülkemizde fenolik
bileşikler ve antioksidanlar bakımından zengin gıdalar arasında yer alan üzümün çeşitler bakımından sahip
oldukları potansiyelinin ortaya konulması oldukça önemlidir. Bu çalışmada Siirt ili asma gen kaynakları
içerisinde öne çıkan Bağılti, Besirane, Emiri, Siirt–1 ve Tayfi üzüm çeşitlerinin toplam fenolik ve antioksidan
içerikleri belirlenmiştir. Çalışmada spektrofotometrik yöntemler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre,
çeşitlerin toplam fenolik bileşik içerikleri 3.94 mg gallik asit eşdeğeri (GAE) g⁻¹ (Emiri) ile 1.38 mg GAE g⁻¹
(Siirt–1), antioksidan içerikleri ise 292.79 µg 100 g⁻¹ (Emiri) ile 121.87 µg 100 g⁻¹ (Siirt⁻¹) arasında değişim
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Asma gen potansiyeli, toplam antioksidan, toplam fenolik, spektrofotometrik yöntemler
TOTAL PHENOLIC AND ANTIOXIDANT CONTENTS OF SOME COMMON DOMESTIC GRAPE
CULTIVARS WITHIN GRAPE GENE RESOURCES OF S İİRT PROVINCE
ABSTRACT
Siirt province located in the South Eastern Agricultural Region is one of the highest values of the country in
terms of average temperatures and EHS (Effective Heat Summation) during the growing period. This province is
suitable for growing of the table, raisin, must, and wine grape cultivars, in point of climatic conditions; and
besides, it has the chance to grow all varieties in the broad maturity period, from the earliest to the latest. It is
very important to determine the potential of grape varieties that are rich for the phenolic compounds and
antioxidant in our country which has a very high grape gene potential. In this study, the total phenolic and
antioxidant contents of Bağılti, Besirane, Emiri, Siirt–1 and Tayfi grape cultivars which are common grapevine
genetic resources in Siirt have been determined. Spectrophotometric methods were used in the study. According
to the findings, the total phenolic compound contents of the varieties ranged from 3.94 mg gallic acid equivalent
(GAE) g⁻¹ (Emiri) to 1.38 mg GAE g⁻¹ (Siirt–1), while antioxidant contents varied from 292.79 μg 100 g⁻¹
(Emiri) and 121.87 μg 100 g⁻¹ (Siirt–1).
Keywords: Grapevine gene potential, total antioxidant, total phenolics, spectrophotometric methods

GİRİŞ
Bugün çok sayıda çalışma, üzüm tüketiminin
kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi kronik
hastalıkların riskini azalttığını göstermektedir
[27, 28]. Üzümün bu yararlı etkisi, lifler,
mineraller,
vitaminler,
fenolik
asitler,
flavonoidler ve antosiyaninler dahil olmak üzere

sahip olduğu fitokimyasal bileşiklerin varlığına
bağlanmaktadır [19, 22]. Üzüm fenolikleri,
flavonoidler (antosiyaninler, flavonoller ve
flavan–3–ols) ve flavonoid olmayan bileşikler
(hidroksibenzoik asitler, hidroksisinnamik asitler
ve stilbenler) olmak üzere iki gruba
ayrılmaktadır. Üzüm tanelerinde, hidroksibenzoik
asitler, stilbenler, flavonoller ve antosiyaninler
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esas olarak tane kabuğunda bulunurken,
hidroksisinnamik asitler öncelikle tane etinde ve
flavan–3–oller
ise
üzüm
çekirdeğinde
bulunmaktadır [10]. Polifenoller olarak da bilinen
fenolik bileşikler antioksidan aktivitelerinin yanı
sıra [22], tat ve renk üzerine olan katkıları
nedeniyle üzüm kalitesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Antosiyaninler üzümdeki kırmızı
renkten doğrudan sorumludur. Flavan–3–oller ve
flavonoller burukluk ve kekremsiliğe katkıda
bulunurlar [12]. Üzüm ayrıca kırmızı, turuncu ve
sarı renk tonlarından sorumlu olan ve A
vitamininin öncüsü olmasıyla insan sağlığı için
önemli olan karotenoidleri (β–karoten ve lutein)
de bünyesinde bulundurmaktadır [18]. Üzüm
aynı zamanda genellikle insan beslenmesi için en
önemli vitamin olarak kabul edilen C ve önemli
bir doğal antioksidan olan E vitamini kaynağıdır.
Üzümün fenolik bileşik içeriği sadece çeşide
göre değil aynı zamanda yetiştiği bölgeye göre de
farklılık göstermektedir. Son yıllarda Dünyada
üzüm çeşitlerinin bölgesel olarak fenolik bileşik
içeriğinin incelendiği birçok çalışma yapılmış
olup [6–9, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 30]
Türkiye’de bu konu ile ilgili çalışma yok denecek
kadar azdır. Bu nedenle yerli üzüm çeşitlerimizin
bölgesel niteliklerini inceleyerek farklılıkları
sunabilecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada, Güneydoğu tarım bölgesi
içerisinde yer alan ve çeşit zenginliği asma gen
kaynaklarımız bakımından önemi tartışılmaz olan
Siirt ilinde, yetiştiricilik ve tüketim değeri
kazanmış yerel çeşitlerin toplam fenolik ve
antioksidan içerikleri belirlenmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Araştırma materyalini Siirt ili Merkez
ilçesinde yetiştirilen Bağılti, Besirane, Emiri,
Siirt–1 ve Tayfi üzüm çeşitleri oluşturmaktadır.
Üzüm örneklerinin alınması
Olgunlaşma, bağda kuru madde miktarının
dijital refraktometre yardımıyla ölçülmesiyle
belirlenmiştir. Kuru madde değeri %17–%18’e
ulaştığında salkımlar kesilmiş ve taneler Amerine
ve Cruess [1] metodu ile (salkımların 1/3’lük her
kısmından tanelerin alınması) tanelenerek ilgili
analizler yapılıncaya kadar –20℃’de muhafaza
edilmiştir.
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Antioksidan aktivite (FRAP) analizi
Antioksidan aktivitesi FRAP (Ferric Reducing
Antioxidant Power–Demir (III) İndirgeme
Antioksidan
Gücü)
yöntemi
kullanılarak
belirlenmiştir
[3].
Hazırlanan
çözeltilerin
spektrofotometrede 593 nm dalga boyunda
absorbansları okunmuştur. Farklı içeriklerde
hazırlanan standart trolox (6–hidroksi–2,5,7,8–
tetrametilkroman–2–karboksilik asit) çözeltiler
ile eğri çizilerek sonuçlar hesaplanmıştır.
Antioksidan aktivitesi değerleri 100 g yaş
ağırlıkta (YA) µg trolox olarak ifade edilmiştir.
Toplam fenolik bileşik analizi
Toplam fenolik bileşik analizi için püre haline
getirilmiş bütün tane örneğinden 5 g alınarak
üzerine 25 ml metanol eklenip 2 dakika boyunca
homojenizatör (Ika Ultra–Turrax T20 Basic,
Almanya) ile orta hızda homojenize edildikten
sonra 30 dk oda sıcaklığında karanlık koşullarda
bekletilmiştir.
Örnekler
filtre
kâğıdından
süzülerek ependorf tüplere alınmış ve analiz
yapılıncaya kadar –80°C’de muhafaza edilmiştir.
Toplam fenolik madde içeriği, Folin–Ciocaltaeu
kalorimetrik
yöntemi
ile
çözeltilerin
spektrofotometrede (Varian Bio 100, Avustralya)
725 nm dalga boyunda absorbanslarının
okunmasıyla belirlenmiş [26], toplam fenolik
madde miktarı mg gallik asit eşdeğeri (GAE) g⁻¹
olarak ifade edilmiştir.
İstatistik analiz
Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı
istatistikler; ortalama ve standart hata olarak
ifade edilmiştir. Özellikler bakımından çeşitler
arası fark olup olmadığını belirlemek amacıyla
Kruskal–Wallis testi yapılmıştır. Hesaplamalar
da, istatistik önemlilik düzeyi %1 olarak alınmış
ve hesaplamalar için SPSS (ver: 13) istatistik
paket programı kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Toplam fenolik ve antioksidan içerikleri
bakımından çeşitlere göre tanımlayıcı istatistikler
ve karşılaştırma sonuçları Çizelge 1’de
verilmiştir. Çizelge 1’de görüldüğü üzere; her iki
özellik için de çeşitler arası fark istatistik olarak
önemli bulunmuştur (p<0.01). Çeşitlerin toplam
fenolik içeriği 1.38 mg GAE g⁻¹ (Siirt–1) ile 3.94
mg GAE g⁻¹ (Emiri) arasında değişim göstermiş
ve en yüksek içerikten en düşük içeriğe göre
çeşitlerin
sıralaması
Emiri>Bağılti>Tayfi>
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Besirane>Siirt–1 şeklinde olmuştur. Çeşitlerin
antioksidan içeriği ise 121.87 µg 100 g⁻¹ (Siirt–1)
ile 292.79 µg 100 g⁻¹ (Emiri) aralığında değişim
göstermiş ve en yüksek içerikten en düşük içeriğe
göre
çeşitler
Emiri>Tayfi>Bağılti
>Besirane>Siirt–1
şeklinde
sıralanmıştır.
Üzümlerin toplam fenolik ile antioksidan
içerikleri arasında pozitif bir korelasyon olduğu
ifade edilmektedir [29]. Çalışma sonucunda
benzer şekilde toplam fenolik içeriği yüksek olan
çeşitlerin antioksidan içeriklerinin de aynı şekilde
yüksek olduğu gözlenmiştir.
Üzümde fenolik bileşikler tanenin etli
kısmında az olmakla birlikte kabuk ve
çekirdeğinde yüksektir. Üzüm, kabuğu ve
çekirdeğiyle birlikte tüketilen bir meyvedir.
Fenolik bileşik içeriğinin en düşük olduğu kısım
meyve etinin orta kısmı olup çekirdeğe yakın
kısımlarda fenolik bileşik miktarı artmakta ve
kabuğa yakın kısımda en yüksek düzeye
ulaşmaktadır [25].
Isparta koşullarında yetiştirilen altı farklı
üzüm çeşidine ait olgun tanelerin toplam fenolik
bileşik içeriğini belirlemek amacıyla yapılan bir
çalışmada en yüksek içerikten en düşük içeriğe

göre çeşitlerin sıralaması Alphonse Lavallée
(3.47 mg g⁻¹)>Italia (2. 76 mg g⁻¹)>Trakya
İlkeren (2.61 mg g⁻¹)>Çavuş (2.31 mg g⁻¹)>
Siyah Gemre (2.26 mg g–1)>Hafızali (2.09 mg
g–1)>Kozak beyazı (1.96) şeklinde olmuştur
[14].
Üzüm çeşitlerinin fenolik bileşik içeriği
sadece genetik olarak kontrol edilen tür ve çeşit
özelliğinden etkilenmez. Bunun yansıra sahip
olunan içerik yetiştirilme alanındaki iklim
(sıcaklık, ışık, nem, güneşlenme), ve toprak
etkisi, rakım, olgunluk aşaması, hastalık ve
zararlı durumu, sulama ve beslenme durumu ile
diğer kültürel uygulamalara bağlı olarak
şekillenmektedir [2, 5, 30]. Fenolik bileşiklerin
içeriğini etkileyen en önemli iklim faktörü ise
sıcaklıktır [6]. Olgunlaşma sırasında hava
sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olması,
fenolik bileşiklerin sentezini azaltmaktadır [15].
Güneydoğu tarım bölgesi içerisinde yer alan Siirt
ili, gelişme dönemi içerisindeki ortalama
sıcaklıklar ve EST (Etkili Sıcaklık Toplamı)
bakımından ülkemizin en yüksek değerlerine
sahip illerinden biridir.

Çizelge 1. Toplam fenolik ve antioksidan bakımından çeşitlere göre tanımlayıcı istatistikler ve
karşılaştırma sonuçları
Table 1. Descriptive statistics and comparasion results for total phenolic and antioxidant cultivars
Özellikler / Properties
Toplam Fenolik
(mg GAE g⁻¹)
Total phenolic

Antioksidan
(µg 100 g⁻¹)
Antioxidant

Çeşitler / Cultivars
Emiri
Tayfi
Besirane
Siirt–1
Bağılti
Genel
Emiri
Tayfi
Besirane
Siirt–1
Bağılti
Genel

Ortalama / Mean
3.94 a
1.94 b
1.72 bc
1.38 c
3.80 a
2.554
292.79 a
243.50 b
143.50 d
121.87 e
203.88 c
201.11

Fenolik bileşikler üzerine çeşit (Pinot, Gamay,
Cot, Merlot ve Cabernet Franc) ve çevre
koşullarının etkisi üzerine yapılmış bir çalışmada,
siyah
üzümlerde toplam fenolik bileşik
miktarının
çeşide
göre değiştiği, çevre
koşullarının tanen ve antosiyan miktarlarında
değişmelere neden olduğu, ancak farklı
bölgelerde yetiştirilen aynı üzüm çeşitlerinin
fenolik
bileşikler
yönünden
özelliklerini
korudukları belirtilmiştir [4].

Standart hata / Standart error
0.06
0.14
0.02
0.29
0.04
1.15
2.62
1.26
0.85
0.48
1.78
66.36

P (%1)

0.001

0.001

SONUÇ
Bağ alanlarının bulunduğu yerin iklim
özelliklerinden sıcaklık, nem, güneşlenme başta
olmak üzere, yer ve yöney fenolik bileşikler ve
antioksidan maddeler ile diğer fitokimyasal
maddelerin sentezlenmesini etkileyen önemli
faktörlerdir.
Bu çalışmada Siirt ili Merkez ilçesinde
yetiştirilen Bağılti, Besirane, Emiri, Siirt–1 ve
Tayfi üzüm çeşitlerinin toplam fenolik ve
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antioksidan
içerikleri
spektrofotometrik
yöntemlerle belirlenmiştir. Çalışma sonucunda
her iki özellik bakımından üzüm çeşitleri
arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Elde
edilen bulgulara göre, çeşitlerin toplam fenolik
bileşik içerikleri 3.94 mg GAE g⁻¹ (Emiri) ile
1.38 mg GAE g⁻¹ (Siirt–1), antioksidan içerikleri
ise 292.79 µg 100 g⁻¹ (Emiri) ile 121.87 µg 100
g⁻¹ (Siirt–1) arasında değişim göstermiştir.
İnsan beslenmesine sofralık, kurutmalık,
şaraplık ve şıralık olarak katkı sağlayan üzümün
fenolik bileşik ve antioksidan içeriği üzerine
yapılan çalışmaların daha çok şaraplar üzerinde
yoğunlaştığı
görülmektedir.
Son
yıllarda
Dünyada üzüm çeşitlerinin bölgesel olarak
fenolik bileşik içeriğinin incelendiği birçok
çalışma yapılmasına karşın Türkiye’de bu konu
ile
ilgili
çalışmalara
gereken
önem
verilmemektedir. Bu nedenle yerli üzüm
çeşitlerimizi bölgesel anlamda konu alan
kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Gelecek çalışmalarda, farklı ekolojilerde
yürütülecek çalışmalar ile sofralık, kurutmalık,
şaraplık ve şıralık olarak değerlendirilen yerli
üzüm çeşitlerimizin yabancı üzüm çeşitleri ile
karşılaştırmalı olarak fenolik bileşik ve
antioksidan içerikleri belirlenmeli, böylece yerli
üzüm çeşitlerimize kalite anlamında farklı bakış
açıları geliştirilmelidir.
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ÖZET
Mikro çoğaltımı kolay olan zeytin çeşitleri yanında önemli zeytin çeşitlerinin halen in vitro’da inatçı
davranmaları ve besin ortamında yüksek konsantrasyonda zeatine gereksinim duyulması zeytinin ticari boyutta
in vitro çoğaltımını sınırlamaktadır. Bu çalışmada; Memecik, Gemlik ve Arbequina zeytin çeşitlerinde in vitro
sürgün çoğaltımı amaçlanmıştır. Çalışmada, 2–3 yaşlı fidanlara ait tek boğum segmentleri ve Rugini (1984)’in
zeytin ortamı (Olive Medium–OM) kullanılmıştır. Besin ortamına karbon kaynağı olarak; sukroz (0, 20, 30 g/L)
ve mannitol (0, 10, 30 g/L), büyüme düzenleyicisi olarak; zeatin (5.0–10.0 μM) ve dikegulak (66 μM) ilave
edilmiştir. Ortamın pH’sı 5.8’e ayarlanmış ve 7 g/L agar ile katılaştırılmıştır. Haziran ve Temmuz aylarında
olmak üzere iki dönemde kültüre alınan zeytin eksplantlarında beş haftalık kültür sonrasında kallus gelişmesi
elde edilmiş ve gelişme çeşit, dönem ve besin ortamına göre değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zeytin, Olea europaea, in vitro, kallus
IN VITRO CULTURE IN OLIVE CULTIVARS MEMECİK, GEMLİK AND ARBEQUINA
ABSTRACT
The recalcitrant behaviour of important olive cultivars, besides easily –micropropagated olive cultivars, and the
requirement of zeatine in high concentration in nutrition medium are still limited the commercial propagation of
olive in in vitro. In this study, in vitro shoot propagation in Memecik, Gemlik and Arbequina olive cultivars was
aimed. Single–node segments belong to two–three years–old nursery trees and Olive Medium (OM) of Rugini
(1984) were used in the study. Sucrose (0, 20, 30 g/L) and mannitol (0, 10, 30 g/L) as carbon source, and zeatin
(5.0–10.0 μM) and dikegulak (66 μM) as plant growth regulators were added in nutrition med ium. The pH of the
medium was adjusted to 5.8 and solidified with 7 g/L agar. Callus development was obtained in cultured olive
explants after a five–week–culture in two periods in June and July. The development was evaluated according to
cultivar, period, and nutrient medium.
Keywords: Olive, Olea europaea, in vitro, callus

GİRİŞ
Zeytin (Olea europaea L.) Dicotiledoneae
sınıfı, Ligustrales takımı, Oleaceae familyası
içinde yer alan 8 cinsten biridir. Olea cinsinin
tropik ve subtropik bölgelerde 20 den fazla türü
vardır.
Fakat
bunlardan sadece zeytin
yenilebilecek meyveler verir. Zeytinin anavatanı
Yakın doğu, yani Anadolu olup buradan dünyaya
yayılmıştır. Bugün Dünya zeytin yetiştiriciliğinin
%97’si Akdeniz havzasında yapılmaktadır.
Zeytinin diploid kromozom sayısı 2n=46’dır [8].
Zeytin yetiştiriciliği, klasik olarak, yeşil çelik
veya yarı odunsu çeliklerinin köklendirilmesiyle
ya da çeşitlerin tohumdan gelişen veya klonal
anaçlara aşılanmasıyla yapılmaktadır.
Zeytin fidanı talebini karşılayabilmek ve
çoğaltımında karşılaşılan sorunlar nedeniyle

alternatif
üretim metotları üzerinde de
çalışılmaktadır.
1990’lı yılların başında bazı zeytin çeşitleri in
vitro olarak etkili bir şekilde çoğaltılabilmiştir.
Günümüzde birçok meyve türü ve anaçlar
konvansiyonel mikro çoğaltım yoluyla rutin
olarak üretilirken, zeytinin ticari boyutta in vitro
üretimi halen başlangıç aşamasındadır.
Bunun nedenlerinden biri, önemli zeytin
çeşitlerinin halen in vitro'da zor veya recalcitrant
davranmaları, diğeri ise besin ortamında halen
yüksek konsantrasyonda zeatine gereksinim
duyulmasıdır.
Zeatinin tek başına kullanımı yerine, 2iP,
TDZ ile birlikte daha az zeatin kullanımı veya
zeatin ile dikegulac kullanımı uygulanmıştır.
Maliyetin düşürülmesinde ayrıca sıvı besin
ortamlarının kullanıldığı geçici daldırma (TIS)
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biyoreaktör sistemi önem kazanmaktadır. TIS
biyoreaktör sisteminin yarı katı OM (Olive
Medium) besin ortamında görülen apikal
dominansiyi kırmakta
ve çoklu sürgün
oluşumunu sağlamakta daha başarılı olduğu
bildirilmiştir Zeytin bitkisi, in vitro koşullarda
çoğaltılmaya çalışıldığında güçlü bir apikal
dominansi gösterir. Bu nedenle sürgün gelişimi
tepe tomurcukları yerine, uzayan dallardan alınan
bir veya iki boğumlu (nodyum) parçalar ile
olmaktadır [4, 5, 6, 10].
Standart MS (Murashige ve Skoog, 1962) [9]
ortamının modifiye şekli ve Rugini (1984) [11]
tarafından belirlenen Olive Medium (OM) besi
yerleri, zeytin mikro çoğaltımı için kullanılan en
yaygın besin ortamlarıdır. Farklı zeytin
çeşitlerinde besin ortamına eklenen BA, TDZ
(thidiazuron) ve kinetin gibi BBD’nin zeytin
bitkisinde kısa gövde ve fazla bazal kallus
oluşturduğu bildirilmiştir [12].
Zeytin köklendirme çalışmalarında genellikle
IBA veya NAA kullanılmıştır [7].
Gemlik çeşidinde sterilizasyon öncesi 250
mg/L dozunda askorbik asitte bekletme ile
kararma önlenmiştir. Ayrıca 100 lüx ışık
kaynağında kararmanın 6–7 gün geciktiği
gözlenmiştir. Ortalama 0.5 mg/L BAP ilavesi
sürgün gelişimini sağlamıştır. Gemlik çeşidinde
en verimli gözler 1. ve 5. gözler olmuştur [1].
Gemlik, Memecik, Ayvalık ve Domat
çeşitlerinde sürgün uzaması için OM’a 50 mg/L
GA3 ile 0.5 mg/L BAP ilave edilmesi sürgün
gelişimini olumlu yönde etkilemiştir [2].
Canino, Frantoio ve Moraiola zeytin
çeşitlerinde; 4.5 µM zeatin içeren Rugini
ortamında optimum boğum ve sürgün sayısı,
besin ortamına 66.7 µM dikegulac ilave
edildiğinde sağlanmıştır [3].
Bu çalışmada, ticari öneme sahip Memecik,
Gemlik ve Arbequina zeytin Çeşitlerinde in vitro
sürgün çoğaltımı amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT

uzunluğundaki tek boğum segmentleri öncelikle
musluk suyu ile 30 dakika yıkanıp kurutma
kâğıdı üzerinde kurutulduktan sonra laminar
akımlı kabin içinde %70’lik etil alkol
çözeltisinde
10–15
saniye
çalkalanmıştır.
Kurutma kâğıdında kuruyan materyal %1.5
sodyum hipoklorit (NaOCl) (ticari solüsyon–
Klorak) çözeltisinde 60 dakika bekletilip
ardından steril dH2 O ile 3 kez en az 5’er dakika
durulanmıştır.
Sterilizasyon
sonrası
doku
kararmasını önlemek için eksplantlar 3 saat steril
su içerisinde bekletilmiştir.
2–Besin ortamı: Denemede Rugini (1984)’in
zeytin ortamı olan Olive medium (OM)
kullanılmıştır. Besin ortamına karbon kaynağı
olarak sukroz (0, 20, 30 g/L) ve mannitol (0, 10,
30 g/L), büyüme düzenleyicisi olarak zeatin (5.0–
10.0 μM) ve dikegulak (66 μM) ilave edilmiştir
(Çizelge 1). Ortamın pH’sı 5.8’e ayarlanmış ve 7
g/L agar ile katılaştırılmıştır.
3–Eksplantların dikimi: Sterilizasyonları
tamamlanan segmentler uçları kesilerek steril
pens yardımı ile besin ortamına dikilmiştir.
Eksplantlar Haziran ve Temmuz aylarında
kültüre alınmıştır.
4–Kültür koşulları: Dikimden sonra kültürler
25℃’de 1 hafta karanlıkta daha sonra 16 saat
(2000 lux) fotoperiyot koşullarında tutulmuştur.
5–Verilerin toplanması ve analizi: Deneme 3
tekerrürlü ve her tekerrürde 10 eksplant ile
tesadüf parselleri deneme deseninde kurulmuştur.
Veriler TARİST programında varyans analizi ile
değerlendirilmiş LSD Testi ile ortalamalar
arasındaki farklılık belirlenmiştir.
Çizelge 1. Besin ortamı kombinasyonları
Table 1. Combinations of nutrient medium
Sukroz
(g/L)
30
30
20
20
0
0

Mannitol
(g/L)
0
0
10
10
30
30

Zeatin
(µM)
5
10
5
10
5
10

Dikegulak Ortam No
(µM)
Medium
66
1
66
2
66
3
66
4
66
5
66
6

Materyal
Çalışmada, 2–3 yaşlı zeytin fidanlarına ait tek
boğum segmentleri kullanılmıştır.
Metot
1–Eksplantların sterilizasyonu: Sürgünlerin
3.–6. boğumlarından hazırlanan 1.0–1.5 cm
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Haziran ve Temmuz aylarında
dönemde kültüre alınan zeytin
beş haftalık kültür sonrasında
gelişmesi elde edilmiş ve bu

olmak üzere iki
eksplantlarında,
sadece kallus
gelişme çeşit,
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dönem ve besin ortamına göre değerlendirilmiştir
(Çizelge 2).
Zor köklenen Memecik çeşidinde, Gemlik ve
Arbequina çeşitlerine göre daha az kallus
gelişmesi olmuştur (%9.2). Memecik çeşidinde
dönemler arasında istatistiki olarak bir fark
bulunmamıştır.
Gemlik çeşidinde kallus gelişme oranı genel
ortalaması %25.9 olup, dönemler arasında
istatistiki olarak fark önemlidir. Temmuz ayında
daha fazla kallus oluşmuştur (%30.3). Hatta 6
nolu ortamda (30 g/L Mannitol ve 10 µM zeatin)
Haziran ve Temmuz aylarında sırasıyla %54 ve
%75 oranlarında kallus elde edilmiştir.

Arbequina çeşidinde ise, kallus gelişme genel
ortalaması %33.9 elde edilmiş ve dönemler
arasında istatistiki fark bulunmuştur. Haziran ayı
kallus gelişme oranı ortalaması %38.2’dir.
Buna karşılık; Özden ve ark. (2010), Edremit
yağlık zeytin çeşidinde farklı karbon kaynakları
(sukroz, mannitol ve glukoz), zeatin ve dikegulak
ilave edilmiş hem yarı katı ortam hem de geçici
daldırma biyoreaktör sistemi (TIS) kullanarak in
vitro sürgün çoğaltımı yapmışlardır. Yarı katı
ortamda tekli gövde, TIS sisteminde mannitol,
zeatin ve dikegulak içeren ortamda çoklu gövde
oluşumu elde etmişlerdir.

Çizelge 2. Çeşit, dönem ve besin ortamına göre kallus gelişmesi (%)
Table 2. Callus development according to cultivar, period and medium (%)
Çeşit / Cultivar
Memecik
Gemlik
Dönem
Period Haziran Temmuz
Ort.
Haziran
Temmuz Ort.
Ortam
June
July
Mean
June
July
Mean
Medium
1
13.3ab
10.0b
11.7ab
0.0d
0.0d
0.0d
2
6.7b
0.0c
3.3bc
6.7cd
10.0c
8.3c
3
6.7b
0.0c
3.3bc
33.3ab
35.0b
34.2b
4
0.0b
0.0c
0.0c
13.3cd
23.0bc
18.2c
5
6.7b
40.0a
23.3a
21.3bc
38.7b
30.0b
6
27.3a
0.0c
13.7ab
54.0a
75.0a
64.5a
Ortalama
10.1
8.3
9.2
21.4b
30.3a
25.9
LSD₀.₀₅
ö.d.
14.6
6.7
11.6
15.3*
16.4*
Int. LSD₀.₀₅
*Ortam × dönem interaksiyonu, her dönemin kendi içinde harflendirilmiştir.

SONUÇ
Köklenmesi çok zor ya da tümüyle olanaksız
olan çeşitlerin klonal çoğaltımı için aşılama en
uygulanabilir yöntem olarak görülmektedir.
Domat, Memecik ve diğer köklenmesi zor olan
zeytin çeşitleri tohumdan elde edilen çöğürler
üzerine aşılama ile üretilmektedir.
Ancak bu yöntemler bazen seri ve ekonomik
bir çoğaltım için yeterli olmamakta ve mikro
çoğaltım yöntemi gibi biyoteknolojik yöntemlerle
desteklenmesine de gereksinim duyulmaktadır.
Bu çalışmada hedeflenen in vitro sürgün
gelişimi yerine, sadece kallus gelişmesi elde
edilmiştir. Aynı tür içerisinde farklı genotiplerin
in vitro kültüre farklı tepki göstermeleri
genotiplerin genetik yapıları ile açıklanmaktadır.
Çalışmanın aynı çeşitlerle farklı besin ortamı
kombinasyonları ve farklı fiziksel koşullar
denenerek tekrarlanması gerekmektedir.

Arbequina
Haziran
June

Temmuz
July

Ort.
Mean

26.0c
40.0bc
6.7d
28.7c
66.7a
61.0ab
38.2a

10.0c
46.7ab
53.0a
25.3bc
0.0d
43.0ab
29.7b

18.0c
43.3ab
29.8c
27.0bc
33.3c
52.0a
33.9
10.8

6.2
15.2*

Burada bu çalışmalardan beklenen yarar,
zeytin
fidanı
üretimindeki
üretim
dalgalanmalarını en aza indirmek ve her yıl fidan
talebini karşılamak için kısa sürede ve yüksek
miktarda zeytin fidanı çoğaltımına katkı
sağlamaktır.
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ÖZET
Türkiye dünya fındık üretim ve ticaretindeki %70’lik pay ile en büyük üretici konumundadır. Türkiye’yi İtalya,
ABD, Gürcistan, Azerbaycan, Çin takip etmektedir. Anadolu coğrafyasında fetih öncesi (1403 yılından beri) fındık
ihracatı yapılmaktadır. 1461 yılında Trabzon’un fethinden sonra fındık Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir
ihraç ürünü haline gelmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında en önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturmuştur.
Türkiye fındık üretim alanları son yıllarda kontrolsüz bir şekilde artış göstererek 705.000 ha’a çıkmıştır. Ancak
üretimde istikrarlı bir artış sağlanamamıştır. Üretim yıldan yıla farklılık göstererek 500.000 ton ile 800.000 ton
arasında değişmektedir. Türkiye geçmiş yıllarda dünya fındık üretiminin %80’ini tek başına karşılamıştır. Ancak
son yıllarda birçok üretici ülkenin üretim alanlarını artırması, yeni üretici ülkelerin devreye girmesi ve
Türkiye’deki üretimin zirai don ve periyodisite gibi olaylardan olumsuz etkilenmesi nedeniyle üretim bazı yıllar
%65’lere kadar düşmüştür. Buna rağmen fındık uzun yıllardan beri Türk tarımının lokomotifi olan en önemli
tarımsal ürünlerden birisidir. Fındığın Türkiye’nin tarımsal ihracatı içerisindeki payı azalmasına rağmen %10’dan
fazladır. Fındık Türkiye için stratejik bir öneme sahiptir. Ancak, bahçelerin çoğu bakımsız ve verimsizdir. Bu
durum, yıldan yıla verimde dalgalanmaların yanı sıra piyasada fiyat istikrarsızlığına da zemin hazırlamakta ve alıcı
firmaları alternatif arayışlara yöneltmektedir. Bu durumlar göz önüne alınarak, ülkemiz fındık politikaları yeniden
gözden geçirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Fındık, üretim, verim, ihracat, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye
HAZELNUT FROM PAST TO PRESENT IN THE ANATOLIA GEOGRAPHY
ABSTRACT
Turkey is the biggest producer with a 70 percent share in the world hazelnut production and trade. Italy, USA,
Georgia, Azerbaijan, China follow Turkey. In Anatolia, hazelnut export has been made since pre–conquest (1043).
After the conquest of Trabzon in 1461, hazelnut became an important export product for the Ottoman Empire. It
was one of the most important income sources in the first years of there public. Turkey’s hazelnut production areas
have been up to 705,000 ha uncontrolledly in recent years. However, a steady increase in production has not been
achieved. Production varies from 500,000 tons to 800,000 tons, varying year by year. In the past year, Turkey
carried out 80 percent of the world hazelnut production alone. However, in recent years production has dropped
by 65 percent for some years due to the increase of the production areas of many producer countries, the
introduction of new producer countries and adverse impact of events such as agricultural frost and periodicity on
Turkish hazelnut production. However, hazelnut is one of the most important agricultural products that is
locomotive of Turkish agriculture for many years. Although the share in Turkey’s agricultural export is low, it is
more than 10 percent. Hazelnut has a strategic importance for Turkey. But most of orchards are neglected and
unproductive. This situation leads to price instability in the market and buyers tend to seek alternatives as well as
fluctuations in productivity year by year. Taking these into consideration, our country’s hazelnut policies should
be re–examined.
Keywords: Hazelnut, production, yield, export, Ottoman Empire, Turkey

GİRİŞ
Fındık bitkiler aleminde Fagales takımının
Betulaceae familyası içinde yer alan, Corylus
cinsine ait sert kabuklu bir meyvedir. Fındık
Kuzey yarım kürede (36°–41° kuzey enlemleri
arasında) ılıman iklim kuşağında kendine özgü
iklim koşullarında, kıyıdan 30 km iç kesimlere,

çeşitlere bağlı olarak 750–1.400 m rakıma kadar
olan yerlerde kaliteli ürün vermektedir. Türk
fındık çeşitleri C. avellana L. ve C. maxima L.’nın
melezleri olarak bilinmektedir (Ayfer ve ark.,
1986). Fındık; Artvin’den Kırklareli’ne kadar
uzanan Kuzey Anadolu kıyıları ve Kuzey geçit
bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilmektedir.
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Çin kaynaklarına göre fındık 5000 yıl önce
uzak doğudan İran üzerinden Karadeniz kıyılarına
kadar ulaşmış ve burada denizin serin ve rutubetli
havasını teneffüs ettikten sonra bu toprakları
kendine anavatan seçmiştir. Tanrıların yiyeceği
olarak bilinen fındığın kültüre alınma tarihi 2500
yıl öncesine kadar dayanmakta olup; ilk kültüre
alınma yeri Trabzon ve çevresidir (Peker, 1960).
Bu nedenle fındığının anavatanı Doğu Karadeniz
Bölgesi olarak bilinmektedir. Fındık, Roma
İmparatorluğu zamanından beri özellikle Doğu
Karadeniz Bölgesi’ni simgeleyen, Avrupa’da
adıyla Anadolu çağrışımı yaratan az sayıda
geleneksel ihraç ürünlerimizden biridir.
Trabzon’un 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet
tarafından fethedilmesi ile bu kutsal ürün bölgesi
tamamen Osmanlı idaresi altına girmiş olup,
fındık imparatorluğun en önemli ihraç
ürünlerinden biri haline gelmiştir.
Fındık mono kültür bir tarımsal yapıya sahip
olan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, özellikle
Trabzon, Giresun ve Ordu ekonomisinde önemli
bir yere sahiptir. Türkiye Dünya fındık üretim
alanlarının %75’ine fındık üretiminin %68’ine
sahiptir. Fındık tek kuruş ithal girdi olmaksızın
ülkemiz ekonomisine her yıl 1,5–2 milyar $ döviz
kazandırmaktadır. Türkiye’de fındık yaklaşık
705.000 ha alanda yetiştirilmekte olup, 400 bin
aile ve 2,5 milyon insanın yegâne geçim kaynağını
oluşturan stratejik bir üründür.
FINDIĞIN ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİ VE
COĞRAFİ YAYILIŞI
Fındık Doğu Karadeniz Bölgesi ekonomisi için
temel unsur olmakla beraber aynı zamanda
sosyolojik olarak da ele alınması gereken bir
üründür. Kırsal yaşamın sürdürülmesi ve kırsal
nüfusun yerinde istihdamı ülkemiz için son derece
önemlidir. Fındık dışında bir alternatif üretim
imkânı görülmeyen, arazi yapısı nedeniyle hayat
şartlarının zor olduğu Karadeniz coğrafyasında,
kırsal yaşamın sürdürülebilir kılınmasında ve
göçün önlenmesinde fındık yegâne ürün olarak
kendini göstermektedir.
Türkiye’de 50’ye yakın ilde doğal florada
fındık bulunmakta ve birçoğunda yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Türkiye’de fındık alanları üç
kategoriye ayrılmaktadır.
I. Standart Bölge: Artvin, Rize, Trabzon,
Giresun ve Ordu illerini kapsamakta olup;
Türkiye’de fındık üretiminin ilk başladığı
bölgedir. Bu bölgedeki bahçeler genellikle yaşlı
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ve ekonomik ömrünü tamamlamış oldukça eğimli
alanlardır. Türkiye’de fındık üretiminin diğer
bölgelere yayılması büyük ölçüde bu illerden o
bölgelere olan göçler yoluyla olmuştur.
II. Standart Bölge: Bu bölgede denize paralel
yüksek dağlar bulunmadığından yetiştirme alanı iç
bölgelere kadar ilerlemiştir. Bu bölgede fındık
üretimi birinci standart bölgeye göre çok sonra
başlamıştır. Bu bölgenin fındık üretiminde 50–60
yıllık bir geçmişi vardır. Fındık üretimine
sonradan başlamanın avantajı ile bahçeler daha
düzgün kurulmuş, toprak derinliği daha çok ve
eğimi daha az dolayısı ile verim daha yüksek
olduğundan karlılıkta yüksektir. Bu durum üretim
alanlarının
genişlemesini
özendirmektedir.
Genellikle orta ve batı Karadeniz illeri olan
Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak,
Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Tokat illerini
kapsamaktadır.
III. Standart Bölge (Çerezlik Bölge): Bursa,
Yalova, İstanbul, Çanakkale, Kütahya, Balıkesir,
Bilecik, Manisa, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla,
Antalya, Mersin, Isparta, Konya, Eskişehir,
Afyon,
Adana,
Osmaniye,
Hatay,
Kahramanmaraş, Sivas, Şanlıurfa, Mardin,
Amasya, Elâzığ, Tunceli, Erzurum ve Bitlis’tir.
Birinci ve ikinci Standart bölgede fındık ticari
ürün niteliğinde olup üretim pazar için yapılırken,
üçüncü standart bölgede fındığın ekonomik bir
önemi yoktur. Üretim genellikle ailelerin çerezlik
ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaktadır.
OSMANLI İMPARATORLUĞU
DÖNEMİNDE FINDIK
Fındığın kültüre alındığı ilk yer olan Trabzon
kıyılarından fethin yaklaşık 50 yıl öncesinden
(1403 yılından) beri, Trabzon ve İstanbul
limanları üzerinden Avrupa’ya fındık ihracatı
yapılmakta idi. Bu duruma göre fındık Türk
milleri için 557 yıllık, Karadeniz Bölgesi için
yaklaşık 615 yıllık önemli bir ihraç ürünüdür.
İmparatorluk döneminde Trabzon’un en
önemli geçim kaynağını oluşturmaktaydı. Fındık
toplam tarım alanlarının %33’ünü kapsamakta
olup, mısırdan sonra en çok tarımı yapılan üründü.
Bu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun ticari
ilişkilerinde Çarlık Rusya’sının önemli bir yeri
vardı. Rum Ermeni ve Türk iş adamları fındık
ihracatı karşılığında Rusya’dan çeşitli giyim
eşyaları ithal ederlerdi. İmparatorluk döneminde
Trabzon vilayeti ve sancaklarının 1878–1913
yıllarına ait fındık ihracat miktarı ve değerine

H. KURT, S. GÜLER / BAHÇE 47 (Özel Sayı 2): 317-327 (2018)

ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede verilmiştir
(Çizelge 1).
Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki mevcut
kayıtlara göre 1878–1913 yılları arasındaki fındık
ihracatı incelendiğinde, günümüz para birimi ile
fındık fiyatının 8,5–32,5 ₺ arasında değişim

gösterdiği görülmektedir. Ayrıca bu yıllarda
fındık ihracatının genel ihracat içerisindeki payı
%6,5 ile %29 arasında değiştiği görülmekte olup
bu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun ihracat
rakamları ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır
(Çizelge 2).

Şekil 1. Türkiye fındık üretim bölgeleri
Figure 1. Turkey’s hazelnut production zones
Çizelge 1. Osmanlı İmparatorluğu döneminde fındık ihracatı (1878–1913)
Table 1. Hazelnut export during the Ottoman Empire period (1878–1913)
Yıllar Miktar (ton) Fiyat (ton/Lira) Toplam (altın/Lira) Yıllar Miktar (ton) Fiyat (ton/Lira) Toplam (altın/Lira)
Year Quantity
Price
Total (gold/Lira) Year Quantity
Price
Total (gold/Lira)
1878
4.568
14,72
67.218
1893
8.570
16,44
140.869
1879
5.414
13,54
73.289
1894
13.982
12,68
177.252
1880
6.330
14,23
90.064
1895
14.059
15,61
219.522
1881
8.507
11,86
10.888
1896
10.708
14,52
155.437
1882
5.049
37,84
191.072
1897
18.203
15,94
290.234
1883
7.948
10,99
85.161
1898
10.705
12,78
136.849
1884
11.250
12,73
143.244
1899
6.361
13,12
83.476
1885
12.274
12,56
154.217
1900
8.201
14,06
115.352
1886
9.142
14,61
133.549
1905
14.703
19,96
293.512
1887
4.906
14,07
69.030
1907
14.789
35,83
529.949
1888
9.761
14,20
138.615
1908
14.864
35,99
534.931
1889
18.866
14,42
271.965
1909
14.332
47,04
674.221
1890
8.173
14,53
118.862
1910
33.360
37,18
1.240.519
1891
10.431
18,88
196.989
1911
20.508
46,73
958.270
1892
12.670
14,95
189.415
1913
22.455
50,71
1.138.674
Kaynak: Kemal Peker; 550 yıllık bir mahsul fındık, 1953

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA
FINDIK
Cumhuriyetin ilk yıllarından 1952 yılına kadar
olan süreçte fındık üretiminin dalgalanmalar
gösterdiği görülmektedir. 1929 fındık üretim
miktarı 7.453 ton olurken ortalama verim 11,4

kg/da olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında
(1923–1952) en yüksek üretim 91.620 ton ve
140,9 kg/da verim ile 1939 yılında gerçekleşmiştir
(Çizelge 3). 1945 yılı nüfus sayımına göre
Karadeniz Bölgesinde fındıkla uğraşan 736.560
üretici olup; üretici başına ayda ortalama 340 TL
gelir düşmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından
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1952’ye kadar otuz yıllık dönemde Hopa’dan
Terme’ye kadar uzanan kıyı şeridinde fındık
alanları 60.000–65.000 ha civarındadır.
Karadeniz Bölgesi’nde fındığın yanında en
önemli tarımsal ürün halkın beslenmesinde önemli
bir yeri olan mısırdır. Mısırın, II. Dünya Savaşı
yıllarına gelinceye kadar fındığa göre fiyatı
oldukça ucuz kalmış, hatta bazı yıllar 1 kg fındıkla
7 kg mısır alınabilmiştir. Bunu takip eden yıllarda
ise durum fındık aleyhinde dönmüş ve 2 kg
fındıkla 1 kg mısır ancak alınabilmiştir. 1952
yılında hükümet bu duruma müdahale ederek
mısır fiyatlarını 20 kuruşa çekerken fındık fiyatını
da 100 kuruş olarak belirlemiştir (Çizelge 4).
Dünya fındık üretiminde 1925–1952 yılları
arasında, Türkiye’den sonra en önemli fındık
üreticisi İspanya’dır. İtalya fındık üretiminde
zamanla İspanya’nın önüne geçmiştir. ABD ise
fındık üretimine 1900’lu yıllarda başlamıştır.
1960’larda yaklaşık 250.000 ton olan dünya fındık
üretimi büyük oranda bu dört ülke tarafından
gerçekleştirilmiştir (Çizelge 5). 2017 yılı itibariyle
dünya fındık üretimi 1 milyon tona ulaşmıştır. Bu
üretim içerisinde Türkiye’nin payı yıllara göre
%68 ile %75 arasında değişim göstermiştir.
Bugün dünya üzerinde 40’tan fazla ülkede fındık
üretimi yapılmaktadır. Özellikle Gürcistan
Azerbaycan, ABD ve İtalya FAO destekli olarak
fındık üretim sahalarını hızla artırma çabası
içerisindedir.
Fındık her dönemde ülkemiz için önemli ihraç
ürünlerinden birisi olmuştur. Cumhuriyetin ilk
yıllarında, 1929 ekonomik krizi ve II. Dünya
Savaşı süresince fındığın ihracatımız içerisindeki
payı %6–8 civarında olmuştur. 7 Eylül 1946
kararlarından sonra fındığın hem üretimi artmış
hem de ihracatımız içerisindeki payı %14’lere
kadar yükselmiştir (Çizelge 6).
Çizelge 2. Osmanlı İmparatorluğu döneminde
fındığın ihracat oranı (%)
Table 2. Export rate of hazelnut during the
Ottoman Empire period
Yıllar Fındık ihracatı (altın Lira) İhracat oranı (%)
Year Hazelnut export (gold Lira) Export rate
1878
67
7.98
1882
191
17.42
1897
290
19.66
1908
535
29.01
1910
1241
10.86
1913
1139
6.43
Kaynak: Kemal Peker; Theophratos ve fındık, 1960
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Çizelge 3. Cumhuriyetin ilk yıllarında fındık
rekoltesi
Table 3. Hazelnut crop in the first years of the
republic
Rekolte Verim
Rekolte Verim
Yıllar
(ton)
(kg/da)
(ton)
(kg/da)
Year
Crop
Yield
Crop
Yield
1923
23.085 35.5 1938 31.849
49.0
1924
17.155 26.4 1939 91.620
140.9
1925
51.268 78.9 1940 27.562
42.4
1926
23.336 35.9 1941 24.388
37.5
1927
54.251 83.4 1942 68.260
105.0
1928
22.469 34.5 1943 53.300
82.0
1929
7.453 11.4 1944 68.080
104.7
1930
49.305 75.9 1945 35.600
54.7
1931
25.097 38.6 1946 85.000
130.7
1932
43.067 66.2 1947 54.600
84.0
1933
44.775 68.9 1948 47.000
72.3
1934
31.535 48.5 1949 87.000
133.8
1935
52.496 80.7 1950 20.800
32.0
1936
54.865 84.4 1951 85.000
132.0
1937
66.843 102.8 1952 74.500
114.6
Kaynak: Kemal Peker; 550 yıllık bir mahsul fındık, 1953
Yıllar
Year

Çizelge 4. Mısır ve fındık fiyatları arasındaki ilişki
Table 4. The relationship between corn and
hazelnut prices
Fındık fiyatı
Mısır fiyatı
Fındık/Mısır
(kuruş)
(kuruş)
(kg)
Hazelnut price Corn price Hazelnut/Corn
1938
38.5
5.0
7.700
1939
19.7
6.0
3.280
1941
60.0
98.5
0.600
1942
58.0
113.0
0.513
1948
68.0
23.0
2.956
1950
130.0
25.0
5.200
1952
100.0
20.0
5.000
Kaynak: Kemal Peker; 550 yıllık bir mahsul fındık, 1953
Yıllar
Year

Çizelge 5. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye ve
Dünya fındık üretimi (ton)
Table 5. Turkey and world hazelnut production in
the first years of the republic
Yıllar Türkiye İspanya İtalya ABD Toplam
Year Turkey Spain
Italy
USA
Total
1925 51.268 19.197 10.050
–
80.515
1930 49.305 10.500 17.000
300 77.105
1935 52.496 24.000 18.000 1.240 95.736
1939 92.620 24.200 15.265 3.890 135.975
1945 35.600 18.500 15.700 5.300 75.100
1949 87.000 25.300 30.300 10.680 153.280
1951 85.000 12.600 33.000 7.120 138.520
1952 74.500 10.000 22.600 11.240 118.340
Kaynak: Kemal Peker; 550 yıllık bir mahsul fındık, 1953
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Çizelge 6. Cumhuriyetin ilk yıllarında fındık
ihracat oranı (%)
Table 6. Export rate of hazelnut in the first years
of the republic
Yıllar
Year
1923
1925
1930
1936
1939
1943
1946
1950
1955
1957

Fındık ihracatı (TL)
Hazelnut export
3.185.000
14.180.000
10.292.000
13.531.000
8.259.000
21.001.000
40.806.000
52.135.000
124.467.000
124.645.000

İhracat oranı (%)
Export rate
4.5
7.36
6.79
11.49
6.48
8.16
9.44
7.06
14.18
12.09

TÜRKİYE FINDIK ÜRETİM ALANLARI
VE ÜRETİMİ
Türkiye 705.445 ha üretim alanı ile Dünya
fındık üretiminin doğal lideri konumundadır.
Türkiye Dünya’da fındık üretiminin ilk başladığı
yer ve fındık yetiştiriciliği için uygun iklim
koşullarına sahip olmasının yanı sıra Dünyanın en
kaliteli fındık çeşitlerine sahiptir. Türkiye

ekonomisinde oldukça önemli bir yeri olan
fındığın 1964 yılında devlet tarafından alım
garantisi verilmesi ve destekleme alımlarına
başlanması ile üretim alanları hızla artmıştır. 1983
yılında “Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim
Alanlarının Belirlenmesi” hakkındaki 2844 sayılı
kanun çıkarılmıştır. Türkiye fındık üretimi; 13 il
ve 62 ilçe (Ordu 150.000 ha, Giresun 100.000 ha,
Trabzon 50.000 ha ve II. Üretim bölgesi 100.000
ha) olmak üzere toplam 400.000 ha alanda
yapılmaktaydı (Çizelge 7). 2844 sayılı kanunda
yapılan değişikliklerle fındık üretimi yapılan il ve
ilçe sayıları sürekli artış göstermiştir.
2014 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile fındık
üretimi, Karadeniz’e kıyısı olan bütün illerin yanı
sıra iç kesimde Gümüşhane, Tokat ve Bolu’nun
bazı ilçeleri olmak üzere toplam 16 il 123 ilçe ve
705.445 ha alanda yapılmaktadır. Böylece son 35
yılda “Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim
Alanlarının Belirlenmesi” hakkındaki kanuna
rağmen fındık üretim alanları %76 oranında
artmıştır. Fındık üretim alanlarının Birinci Üretim
Bölgesi’nde
maksimum
sınırlara
geldiği
görülmektedir. İkinci Üretim Bölgesi’nde ise
özellikle Samsun ve Sakarya’da artış eğilimi
devam etmektedir.

Çizelge 7. İller bazında Türkiye fındık üretim alanları (ha)
Table 7. Turkey’s hazelnut production areas on provinces basis
İller
2010
Ordu
200.538
Giresun
117.639
Samsun
88.341
Sakarya
69.192
Trabzon
62.809
Düzce
62.698
Zonguldak
23.418
Artvin
11.127
Kocaeli
8.439
Kastamonu
7.423
Bartın
3.141
Rize
3.558
Sinop
1.665
Bolu
1.100
Gümüşhane
778
İstanbul
2.162
Diğer
3.837
Toplam
667.865
Kaynak: TÜİK, 2018

2011
227.054
117.639
88.341
69.085
64.283
62.675
23.418
11.322
8.435
7.525
4.102
3.558
1.665
1.088
825
2.162
3.787
696.964

2012
227.119
121.773
88.341
69.082
64.544
62.706
23.418
11.322
8.436
7.463
4.102
3.558
1.665
1.088
825
2.162
3.803
701.407

2013
227.183
117.729
89.593
72.175
65.485
62.706
23.591
8.850
8.016
7.473
6.000
3.609
1.676
1.088
840
2.186
8.944
702.144

Türkiye’nin iller bazında son sekiz yıllık fındık
üretimi değerlendirildiğinde yıllık ortalama
144.715 tonluk verim ile Ordu ilk sırada yer
almaktadır. Bunu 88.625 ton ile Sakarya, 77.775

2014
227.183
117.137
89.593
72.173
65.432
62.685
23.591
8.665
7.966
7.471
6.000
3.607
1.676
1.088
822
2.186
3.866
701.141

2015
227.183
117.111
90.623
72.598
65.349
62.685
23.593
8.665
8.062
7.471
6.000
3.607
1.701
1.088
802
2.186
4.004
702.628

2016
227.092
117.087
93.609
72.798
65.552
62.685
23.618
8.694
7.981
8.227
5.937
3.539
1.701
1.201
800
2.186
5.724
705.445

2017
227.092
117.102
93.618
73.084
65.552
63.144
23.834
8.805
7.981
8.227
5.937
3.439
1.721
1.233
810
2.187
8.901
706.667

ton ile Samsun, 74.117 ton ile Giresun, 65.000 ton
ile Düzce ve 40.426 ton ile Trabzon izlemektedir.
Bu çizelgede Türkiye’nin en büyük fındık üreticisi
ilin Ordu olduğu görülmektedir. Ordu Türkiye
321

H. KURT, S. GÜLER / BAHÇE 47 (Özel Sayı 2): 317-327 (2018)

fındık üretim alanlarının ve verimin yaklaşık
%32’sine sahiptir. Alan olarak; Giresun %17,
Samsun %13, Sakarya %10, Trabzon %9 ve
Düzce %9’luk paya sahiptir (Çizelge 8).
İklim şartları ve gerekli kültürel işlemlerin
yeterince yapılmaması ve fındık bitkisinde
görülen kısmi periyodisite gibi etkenler, verimde
dalgalanmalara neden olmaktadır. Türkiye’de

fındık üretiminin özellikle Birinci Üretim
Bölgesi’nde (III. ve IV. sınıf) tarım dışı alanlarda
yapılması, fındık bahçelerinin genellikle yaşlı,
ekonomik ömrünü tamamlamış ve arazilerin çok
parçalı olması nedeniyle Trabzon, Giresun ve
Ordu illerindeki verim Sakarya, Samsun ve Düzce
illerinden daha düşüktür.

Çizelge 8. İller bazında Türkiye fındık üretim miktarı (ton)
Table 8. Turkey’s hazelnut production quantity on provinces basis
İller / Provinces
2010
Ordu
141.714
Giresun
74.944
Samsun
83.830
Sakarya
108.150
Trabzon
45.932
Düzce
78.902
Zonguldak
26.098
Artvin
10.711
Kocaeli
13.473
Kastamonu
4.311
Bartın
2.742
Rize
1.962
Sinop
1.439
Bolu
310
Gümüşhane
648
İstanbul
1.088
Diğer
3.746
Toplam
600.000
Kaynak: TÜİK, 2018

2011
99.881
67.603
52.087
74.537
33.410
45.098
20.365
9.416
10.649
4.488
3.683
2.174
1.092
299
758
840
3.620
430.000

2012
145.353
101.532
88.392
118.057
58.767
81.278
25.890
9.414
10.524
4.993
7.016
1.633
1.024
299
903
1.088
3.837
660.000

2013
178.357
81.342
69.392
64.540
44.537
48.295
19.105
14.420
8.531
5.102
5.684
1.377
1.112
290
876
1.073
4.967
549.000

2014
84.874
31.567
73.544
94.895
31.065
69.503
30.148
9.346
7.323
4.231
6.688
1.122
1.078
364
878
985
2.389
450.000

2015
200.938
105.023
90.857
82.708
39.126
69.344
22.572
6.314
7.530
5.213
6.765
1.303
1.175
366
723
993
5.050
646.000

2016
93.030
37.591
67.855
77.279
28.978
54.493
28.428
5.022
7.033
5.769
7.153
881
1.080
228
483
830
3.867
420.000

2017
213.572
93.339
96.240
88.840
41.594
74.350
30.932
4.149
11.898
6.210
5.972
1.331
1.118
225
500
791
3.939
675.000

Çizelge 9. 2010–2017 yılları arasında önemli üretici illerin verimlilik durumu (kg/da)
Table 9. Productivity status of important producers between 2010–2017
İller
2010
Provinces
Ordu
71
Giresun
64
Samsun
95
Sakarya
156
Trabzon
73
Düzce
126
Kaynak: TÜİK, 2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

44
57
59
108
52
72

64
83
100
171
91
130

79
69
77
89
68
77

37
27
82
131
47
111

88
90
100
114
60
111

41
32
73
106
44
87

94
80
103
122
63
118

Türkiye’nin iller bazında dekara ortalama
fındık veriminin İkinci Üretim Bölgesi’nde daha
yüksek olduğu görülmektedir (Çizelge 9). Sakarya
125 kg/da verimle birinci sırada yer alırken bunu
104 kg/da verimle Düzce, 86 kg/da verimle
Samsun izlemektedir. Birinci üretim bölgesi olan
Trabzon, Giresun ve Ordu illerinin ortalama
verimi birbirine çok yakın olup; Ordu 65 kg/da,
Giresun ve Trabzon 63 kg/da’dır. İkinci Üretim
Bölgesi’nde bulunan Samsun’da dekara verimin
Sakarya ve Düzce’den daha düşük olmasının
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Ortalama
Average
65
63
86
125
63
104

önemli bir nedeni verim çağına gelmemiş genç
bahçelerin
daha
fazla
olmasından
kaynaklanmaktadır.
DÜNYA FINDIK ÜRETİMİNDE
TÜRKİYE’NİN YERİ
Son on yıllık Dünya fındık üretimi
incelendiğinde FAO, TÜİK ve INC verilerine göre
Üretim miktarında yıllara göre dalgalanmaların
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olduğu ve üretimin 700.000 ton ile 1milyon ton
arasında değiştiği görülmektedir. Türkiye’nin
ortalama 561.000 ton ile açık ara lider konumunu
muhafaza etmektedir (Çizelge 10). Türkiye’yi
ortalama 100.000 ton ile İtalya izlemektedir.
Son yıllarda yeni üretici ülkelerin devreye
girmesi ve bu ülkelerin karteller tarafından
desteklenmesi ile Dünya fındık üretim alanları
hızla artmaktadır. Türkiye fındık üretim
alanlarında 705.445 ha ve %75,8’lik payı ile tarihi
avantajından kaynaklanan açık ara lider
konumunu devam ettirmektedir (Çizelge 11).
Türkiye’yi %8.07’lik pay ile İtalya izlemektedir.
Son yıllarda fındık yetiştiriciliği konusunda hızlı
bir gelişme gösteren Azerbaycan, İran ve
Gürcistan gibi ülkeler üretim alanı bakımından
İspanya ve ABD’nin önüne geçmişlerdir. Şili’de
son yıllarda fındık konusunda yaptığı yatırımlarla
önemli bir üretici ülke konumuna gelmeyi
amaçlamıştır. Şili’nin Güney Yarım Küre’de yer
alması diğer üretici ülkelere göre önemli
avantajlar sağlamaktadır. Diğer ülkeler piyasaya
depolanmış kuru fındık sunarken, Şili piyasaya
taze çerezlik fındık sunma avantajına sahiptir.
Türkiye fındık üretiminde alan ve üretim miktarı
açısından açık ara önde olmasına rağmen birim
alandan elde edilen verim bu ülkelerden düşüktür.
Türkiye’de verimlilik 95 kg/da, İtalya’da 133

kg/da, İspanya’da 133 kg/da, Azerbaycan’da 141
kg/da, ABD’de 227 kg/da ve Gürcistan’da 356
kg/da’dır (INC, 2017).
DÜNYA FINDIK TÜKETİMİNDE
TÜRKİYE’NİN YERİ
Dünyada fındık tüketimi kabuklu olarak yılda
830.000 bin ton civarında olup, ülkemizde 87 bin
ton civarındadır (Çizelge 12). Antep fıstığı,
badem, ceviz ve kestane gibi ikame ürünlerin çok
olması, tüketimi artırmaya yönelik çalışmaların
yetersizliği, fındığın kullanım alanlarının
yaygınlaştırılamaması, halkın alım gücünün
yetersizliği gibi birçok faktörler iç fındık
tüketiminin
artışını
olumsuz
yönde
etkilemektedir.
Türkiye’de üretilen fındığın sadece %11–
12’lik kısmı iç pazarda tüketilmekte ve kişi başına
yıllık tüketim miktarı 500–600 gr civarında
kalmaktadır. Türkiye–AB Fındık Danışma
Toplantısı verilerine göre Türkiye kabuklu fındık
tüketimi son 13 yıl içinde dalgalanmalar
göstererek en fazla 2012 yılında 130 bin ton,
tüketimin %14’ünü, en az ise 2004 ve 2005
yıllarında 60 bin ton ile yıllık tüketimin %9’unu
oluşturmaktadır.

Çizelge 10. Dünya fındık üretimi (ton)
Table 10. The world hazelnut production (ton)
Ülkeler
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Country
Türkiye
800.791 500.000 600.000 430.000 660.000 549.000 450.000 646.000 420.000 675.000
Turkey
İtalya
111.841 106.600 90.270 128.940 85.232 112.650 75.456 101.643 120.572 100.000
Italy
Gürcistan
18.700 21.800 28.800 31.100 24.700 39.700 33.800 35.300 29.500 60.000
Georgia
Azerbaycan
27.745 30.430 29.454 32.922 29.624 31.202 30.039 32.260 33.941 45.000
Azerbaijan
ABD
29.030 42.638 25.401 34.927 35.500 40.823 32.659 28.123 34.473 34.000
USA
Şili
2.000
3.000
2.400
5.200
6.300
9.500
9.479 10.814 16.173 20.000
Chile
İspanya
24.330 10.290 15.086 17.590 14.406 15.300 13.542 11.423 15.306 19.000
Spain
İran
18.607 17.492 18.443 18.758 19.532 20.655 10.098 12.723 16.327 12.000
Iran
Çin
16.000 18.000 19.500 22.000 23.000 23.000 23.533 24.872 26.071
8.000
China
Diğer
19.285 25.965 24.401 23.288 25.726 27.242 29.288 29.560 32.114 24.500
Other
Toplam
1.068.329 773.097 854.593 744.725 923.994 869.072 707.894 932.718 743.455 997.500
Total
Kaynak: FAO; TÜİK ve INC, 2018
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Çizelge 11. Dünya fındık üretim alanı(ha)
Table 11. The world hazelnut production area (ha)
Ülkeler / Country
2008
Türkiye / Turkey
663.193
İtalya / Italy
71.050
Azerbaycan / Azerbaijan 21.577
Gürcistan / Georgia
10.000
İran / Iran
14.578
ABD / USA
11.493
İspanya / Spain
15.411
Şili / Chile
5.987
Çin / China
9.106
Diğer / Other
19.342
Toplam / Total
841.737
Kaynak: FAO ve TÜİK, 2017

2009
642.867
70.526
22.193
12.000
19.962
11.614
14.536
6.676
10.500
18.702
829.576

2010
667.865
55.904
22.691
15.980
19.133
11.736
13.803
4.199
10.648
25.701
842.902

2011
696.964
70.492
23.242
17.345
16.610
11.534
14.067
7.544
11.000
21.576
891.466

Çizelge 12. Dünya ve Türkiye fındık tüketimi
(ton/kabuklu)
Table 12. The world and Turkey’s hazelnut
consumption (ton/shelled)
Türkiye
Toplam tüketim
tüketimi
Total
Turkey
consumption
consumption
2007
705.438
80.000
785.438
2008
748.740
100.000
848.740
2009
733.200
90.000
823.200
2010
810.000
100.000
910.000
2011
744.000
100.000
844.000
2012
810.000
130.000
940.000
2013
780.000
120.000
900.000
2014
745.000
80.000
825.000
2015
740.000
90.000
830.000
2016
720.000
90.000
810.000
INC Mayıs 2017 Chennai INDIA
Yıllar
Year

Diğer ülkeler
Other
countries

DÜNYA FINDIK İHRACATI VE
TÜRKİYE’NİN YERİ
Dünya fındık ihracatında en büyük ihracatçı
ülke Türkiye’dir (Çizelge 13). Ancak Türkiye
üretim ve ihracatta büyük bir paya sahip olmasına
rağmen bu üründen hak ettiği geliri elde
edememektedir. Bunun başlıca nedenleri ise
işlenmiş fındık ürünleri ihracatının çok düşük
olması, ihracatta geleneksel AB pazarı dışındaki
ülkelere ihracat miktarımızın çok az olması ve
yeni pazar arayışlarında başarılı olunamamasıdır.
Fındık ihracatında Türkiye’yi sırasıyla Gürcistan,
İtalya ve Azerbaycan izlemektedir. Gürcistan ve
Azerbaycan, fındığı genellikle ham madde olarak
ihraç etmektedir. Teknolojik açıdan gelişmiş
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2012
701.406
57.992
23.768
13.883
13.614
11.736
13.912
8.687
11.500
23.691
880.189

2013
702.143
71.459
24.822
22.397
20.416
12.141
13.800
8.712
11.500
25.385
912.775

2014
701.141
72.125
25.207
19.141
20.631
12.141
13.590
8.686
11.955
25.993
910.610

2015
702.628
72.214
27.322
20.066
37.431
13.759
13.301
8.712
12.366
26.787
934.090

2016
705.445
75.050
31.821
16.833
17.899
14.973
14.197
13.109
12.903
28.404
930.090

%
75,8
8,07
3,42
1,81
1,92
1,61
1,53
1,41
1,39
3,04
100

ülkeler olan İtalya, ABD, İspanya ve Fransa
üretici ülkeler olmasına rağmen ham madde olarak
ithal ettikleri fındıkları çikolata ve çeşitli mamul
ürünlere işledikten sonra ihraç etmektedir.
Almanya fındık üreticisi olmamasına rağmen ham
madde olarak ithal ettiği fındıkları çikolata ve
çeşitli ürünlere işleyerek farklı ülkelere ihraç
etmektedir. Bu ülkeler aynı zamanda re–export
yaparak ithal ettikleri fındıkları üçüncü ülkelere
pazarlayarak ihracat geliri elde etmektedirler.
Bilindiği üzere fındık ihracatında fiyatlar
Dünya fındık üretim rekoltesindeki değişime bağlı
olarak dalgalı bir seyir izlemektedir. Dünya fındık
fiyatlarının belirlenmesinde Türkiye’de oluşan iç
piyasa fındık fiyatları etkin rol oynamaktadır.
İhraç fiyatlarının yüksek olması durumunda en
büyük rakiplerimiz olan İtalya ve İspanya, AB’nin
sağladığı destek ve büyük pazarlara yakınlık
avantajını kullanarak daha düşük fiyatla satış
yaparak piyasanın fındık talebini karşılamaktadır.
AB’nin kendine yeterlilik ilkesinden hareketle AB
ülkeleri ihtiyaçlarını öncelikle birlik üyesi
ülkelerden karşılamakta, devir stokları her yıl
büyük oranda Türkiye’de oluşmaktadır.
Fındıkta alım garantisi, taban fiyat ve
destekleme alımlarının başladığı 1964 yılından
günümüze kadar bazı yıllara ait fındık ihracat
miktarı, elde edilen gelir ve ihraç fiyatı (100 kg,
kental/$) çizelgede verilmiştir. Fındık ihraç
fiyatları rekoltedeki dalgalanmaya ve Türkiye’de
yaşanan ekonomik kriz ve devalüasyonlara bağlı
olarak dalgalanmalar gösterse de genelde düzenli
bir şekilde artış göstermiştir. 1964 yılında 90
$/kental olan fındık fiyatı 2005 yılında 921
$/kental, 2015 yılında 1.177 $/kental olmuştur
(Çizelge 14).
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Çizelge 13.Dünya fındık ihracatı (kabuklu/ton)
Table 13. The world hazelnut export (shelled/ton)
Ülkeler / Country
Türkiye / Turkey
İtalya / Italy
Gürcistan / Georgia
ABD / America
Azerbaycan / Azerbaijan
Almanya / Germany
İspanya / Spain
Diğerleri / Others
Dünya / World
Kaynak: INC ve KİB, 2016

2011
487.533
28.510
38.184
19.967
25.804
9.868
5.559
66.869
682.264

2012
531.488
28.320
27.106
3.142
20.500
5.658
4.652
19.040
639.906

Çizelge 14. Türkiye fındık ihracat verileri
Table 14. Turkey’s hazelnut export statistics
(including processed kernels)
İhracat miktarı
(iç/ton)
Export quantity
(kernel/ton)
1964
48.846
1965
60.134
1973
102.504
1980
101.516
1990
195.645
1995
241.357
1997
202.909
2004
217.651
2005
209.364
2014
252.528
2015
240.137
2017
269.623
Kaynak: KİB, 2018
Yıllar
Year

İhracat değeri
(000.)$
Export value
43.771
61.441
122.540
450.731
550.976
767.913
925.651
1.220.696
1.928.379
2.314.253
2.827.316
1.866.877

Kentali
($)
(100 kg)
90
102
120
444
281
318
456
560
921
916
1.177
693

FINDIK SEKTÖRÜNDE
KOOPERATİFLEŞME
1929 Dünya ekonomik buhranı, tarımsal ürün
fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle, Türkiye gibi
tarıma dayalı ekonomiler üzerinde sarsıcı etkiler
yaratırken, bu girdaptan kurtulmanın çaresi
kapsamında gündeme getirilen hususlardan birisi
de tarım piyasalarının örgütlenmesi meselesiydi.
Güçlü, “güvenilir” bir sermayenin bulunmadığı
koşullarda, devlet süreci omuzlamak seçeneğine
yönelmiştir. Devletin örgütlenme sürecine dahli,
dünya piyasasında rekabet edebilme kapasitesine
sahip bir sermaye gücü yaratmakla doğrudan
bağlantılıdır.
Fındık, 1929 Dünya ekonomik buhranı
sonrasında, Türkiye’de benimsenen “korumacı
devletçi” politikalar bağlamında, 1930’lu yılların

Yıllar / Years
2013
549.315
34.263
57.889
31.308
20.830
10.072
5.096
52.180
760.953

2014
505.057
37.785
38.674
39.098
23.918
11.898
4.763
33.311
694.595

2015
480.275
36.994
37.676
40.052
490
9.615
3.224
34.366
642.691

Ortalama
Average
510.773
33.174
39.906
26.713
18.308
9.440
4.659
41.148
684.082

başından itibaren yoğun bir ilginin konusu
olmuştur. Ülke ihracatındaki önemi ve belli bir
bölgenin neredeyse tek geçim kaynağı olması, bu
ilginin kaynağını teşkil etmiştir.
Fındık esasen bir ihraç ürünü olması nedeniyle,
devlet için doğrudan bir gelir kaynağıydı. Dünya
fındık piyasasında, önemli bir ağırlığa sahip olan
Türkiye, bir yandan buhrandan kaynaklı sorunları
aşmaya çalışırken, diğer yandan mevcut rakiplerin
rekabeti ve olası rakiplerin yarattığı tedirginlikle
yerini sağlamlaştırma arayışına girmiştir. İstikrarlı
spekülasyonlardan arındırılmış bir piyasayı
garantiye almak önem kazanmıştır.
Bunu gerçekleştirecek güçlü bir yerli
sermayenin bulunmaması, devletin bizzat devreye
girmesi sonucunu doğurmuştur. Piyasayı
düzenleme konusunda devlete inisiyatif tanıyan
bir yasal çerçeve oluşturulduktan sonra,
örgütlenme safhasına geçilmiştir.
Türkiye’de 1930’lu yıllara damgasını vuran
korumacı–devletçi politika bağlamında başlatılan
fındık piyasasının örgütlenme sürecine, devlet
etkin
bir
şekilde
müdahil
olmuş,
kooperatifleşmenin başlamasını sağlamıştır.
Devlet üretim safhasındaki örgütlenmenin
ardından ihracat piyasasının örgütlenmesinde de
etkinliğini
göstermiştir.
Kooperatifleşmede
İspanya’nın fındık üreticisini dönemin tacirlerinin
suiistimallerinden koruma adına Türkiye’den
birlikte
hareket
etme
ve
üreticilerin
örgütlenmesini talep etmesi de önemli rol
oynamıştır. Çünkü fındık, özellikle Giresun,
Trabzon ve Ordu’nun tek geçim kaynağı ve bir
milyonu aşkın insanın kaderini belirleyen bir
üründü. Yaşanabilecek sıkıntı, yalnızca ülkenin
ihracat gelirini düşürmekten ibaret değildi, söz
konusu bölge için de yıkıcı sonuçlar yaratabilecek
nitelikteydi. Türkiye, gerek bir bölgenin kaderini
doğrudan etkileyecek potansiyeli, gerekse dünya
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piyasasında sahip olduğu ağırlıklı konumu dikkate
alarak politikasını belirlemek durumundaydı.
Böylece 21 Ekim 1935 tarihinde kabul edilen
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında
Kanun’un belirlediği yasal zemin çerçevesinde,
beş kooperatifin birleşmesi ile 1938 yılında fındık
piyasasının temel aktörlerinden birisi olacak olan
FİSKOBİRLİK kurulmuştur. Türkiye’nin dünya
fındık piyasasındaki hâkimiyetini koruması için
bu süreç iyi yönetilmeliydi. Fındık piyasasında
yaşanabilecek herhangi bir istikrarsızlık yeni rakip
ülkeler doğuracağı gibi mevcut rakiplerin
yapacağı bir üretim hamlesi Türkiye’nin
piyasadaki hâkimiyetini kaybetmesine neden
olabilirdi.
1938 yılı itibari ile fındık rekoltesi Türkiye’de
asgari 40.000 ton iken, İspanya’da 22.000 ton,
İtalya’da 18.000 ton ve Rusya’da 6.000 ton olarak
gerçekleşmişti. Rakamlar dünya piyasasının
yarıya yakınının Türkiye tarafından kontrol
edildiğini gösterse de İtalya ve İspanya’da üretim
100kg/da iken Türkiye’de 40 kg/da’dı (Peker,
1964).
Atatürk, 1 Kasım 1937’de meclis açış
konuşmasında, ihracat mallarına ilişkin yürütülen
kooperatifleşme üzerinde durmuş, fındığın
isminden
bizzat
bahsetmek
suretiyle
kurumsallaşmanın gereğine işaret eden ifadeler
kullanmıştı; “İhracat mallarımızın, Hükümetin
yakın
kontrolü
altında,
satışlarının
teşkilatlandırılması mühimdir. Bunu göz önünde
tutan Ekonomi Vekâleti geçen yıl içinde; Iğdır’da,
Ege, Trakya bölgelerinde türlü mevzulara ait satış
kooperatifleri teşkil etmiş ve onları faaliyete
geçirmiştir. Önümüzdeki yıl içinde, başta fındık
olmak üzere, diğer belli başlı mahsullerimiz de,
alakalandıran birlikleri vücuda getirmelidir”
(T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, C:20, 1937:5) (Peker,
1964).
TARTIŞMA
Fındık sektörünün yapısal sorunlarının
başında, arz–talep dengesizliği gelmektedir. İklim
koşulları nedeniyle bazı sezonlarda piyasaya arz
edilen fındık miktarı oldukça yüksek bazı
sezonlarda ise düşük gerçekleşebilmektedir.
Bu durum üretici gelirleri ve ihraç fiyatlarını
doğrudan etkilemekte, fiyat istikrarsızlığına sebep
olmakta, yükselen fiyatlar rakip ülkelerin üretim
alanlarını artırmasına ve yeni üretici ülkelerin
devreye girmesine neden olabilmektedir. İhracatçı
firmalar sezon öncesi belirli bir fiyat öngörerek
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yapmış oldukları bağlantılardan ve rekolteye bağlı
fiyat istikrarsızlıklarından dolayı zaman zaman
mağduriyetler yaşamakta bu durumdan üreticiler
zarar görmektedir.
Bugüne kadar yapılan üç Milli Fındık
Şurası’nda da; bitki sağlığı, bitkisel üretim,
budama, gübreleme gibi kültürel işlemlerin
yanında pazarlama ve ekonomik işletme
büyüklüğünün korunması vb. sorunlara yönelik
çözüm önerileri tartışılarak siyasi otoriteye
sunulmuştur. Ancak bunların birçoğuna hala ciddi
anlamda çözüm üretilememiştir. Dünya fındık
üretiminin doğal lideri olan Türkiye bugüne kadar
kısa vadeli popülist politikalar nedeniyle sağlıklı
ve
sürdürülebilir
bir
fındık
politikası
geliştirememiş, tarihi misyonundan kaynaklanan
avantajını
elinden
kaçırmak
üzeredir.
Fiskobirlik’in işlevini yapamaz hale gelmesi ile
fındıkta inisiyatif, alıcı firmaların eline geçmiştir.
Üretim dalgalanmalarından kaynaklanan arz talep
dengesizliği üreticilerin aleyhine bir durum
oluşturmuştur. İstikrarlı bir fındık politikası
oluşturulamadığından yeni pazar arayışlarında
isteksiz davranılmıştır.
Fındık işleme sanayii istenen seviyede
geliştirilememiş, fındık katma değeri yüksek ihraç
ürünü haline getirilememiştir. Fındık fiyatları iç
ve dış piyasada istikrara kavuşturulamamıştır. İç
piyasada
fındık
tüketimi
yeterince
artırılamamıştır.
Fındık üreticilerinin ekonomik güçleri ve
eğitim düzeyleri düşük, işletmeleri küçük ve çok
parçalıdır. Bu durum yeni teknolojileri
benimsemede duyarsız davranmalarına yol
açmaktadır. Fındık üretim maliyetimiz, rakip
konumunda bulunan ülkelere göre oldukça
yüksektir. Fındık üretim maliyetinin düşürülmesi
için verimliliğin artırılması zorunludur. Fındık
üretim alanlarının, doğal sınırların dışına çıkması,
üretimi gereğinden fazla artırırken, kalitede
düşüşlere neden olmaktadır. Türkiye’nin mevcut
fındık alanları verimin iyi olduğu bir üretim
yılında, bugünkü dünya fındık rekoltesinden daha
yüksek bir üretimi gerçekleştirecek potansiyele
sahiptir.
Dünyada başta badem olmak üzere sert
kabuklu meyve üretim alanları hızla artmaktadır.
Bu nedenle piyasada fındığın yerine ikame
edebilecek diğer sert kabuklu meyvelerle ciddi bir
rekabet söz konusudur. Son yıllarda fındıkta
rekolte düşüklüğü nedeniyle istikrar sağlanmış
gibi gözükse de fiyat dalgalanmaları, tehdit unsuru
olmaya
devam
etmektedir.
Yakın
coğrafyamızdaki ülkelerin ciddi anlamda rakip
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olma yolundaki çabaları da bir tehdit unsuru
oluşturacaktır. En önemli dış pazarımız olan
Avrupa Birliği’nin kendine yeterlilik politikaları
izlemesi ve yakın coğrafyamızdaki ülkelere fındık
alanlarını artırma yönünde verdikleri destekler
dikkatle takip edilmelidir.
SONUÇ
Piyasada istikrarlı bir fiyat oluşturabilmek için
Fiskobirlik yeniden devreye sokularak üretim
miktarı avantajıyla piyasada düzenleyici ve
belirleyici konumuna kavuşturulmalıdır. Böylece
her yıl ürün miktarına bağlı olarak oluşan fiyat
istikrarsızlığı nispeten ortadan kaldırılmış
olacaktır. İhracatın natürel fındıktan katma değeri
yüksek fındık ürünlerine yönlendirilmesi için
tedbirler
geliştirilip
uygulanmalıdır
ve
markalaşma yoluna gidilmelidir.
Ar–Ge çalışmaları ile pazar istekleri
doğrultusunda periyodisite eğilimi daha düşük
yeni
çeşitler
geliştirilerek
üretime
kazandırılmalıdır. Fındıkta mekanizasyon ve iyi
tarım teknikleri yaygınlaştırılmalıdır. Böylece
hasat, harman, depolama ve işlenme sırasındaki
kayıplar en aza indirilmeli, hijyen sağlanarak,
aflatoksin gelişiminin önlenmesine yönelik
teknikler geliştirilmelidir (Kurt, 2004). Lisanslı
depoculuk yaygınlaştırılarak, fiyat istikrarı
sağlanmalıdır. Ar–Ge sonuçlarının hızlı bir
şekilde sahaya ve ilgili sektörlere aktarılması
amacıyla, tüm paydaşların aktif katılımı
sağlanmalı, etkin inovasyon çalışmaları yapılmalı,
çikolata sanayii teşvik edilmeli, işlenmiş
ürünlerde Türk fındığını öne çıkararak
markalaşması teşvik edilmelidir.
Fındık
tarımının
mekanizasyonunun
gerçekleştirilememesi, maliyetleri artırdığından
gelecekte çok daha önemli bir tehdit unsuru
olacak, rakip ülkelerle rekabet edebilmek için
fındığın
taban
arazilerde
yetiştirilmesi
engellenemez hale gelebilir. Fındık üretim
alanlarını genişletmek yerine mevcut alanların
rehabilite edilmesi ülke menfaatleri ve kırsal
nüfusun yerinde istihdamı için daha yararlı
olacaktır. Fındığın insan beslenmesi ve
sağlığındaki rolü giderek daha iyi anlaşıldığı için
fındığa olan talep artış eğilimini muhafaza
edecektir (Kurt, 2014).
Fındık üretimi ve pazarlanmasında karşılaşılan
sorunlar kısa vadede çözülemezse Türkiye’yi bu
konuda çok sıkıntılı günlerin beklediği açıkça
görülmektedir. Türkiye halen 705.445 ha üretim

alanı ile Dünya fındık üretim alanlarının %76’sına
ve 675.000 ton üretim ile fındık üretiminin
%68’ine sahiptir. Bugün dünya genelinde 40’a
yakın ülkede 930.000 ha alanda 997.500 ton fındık
üretilmektedir. Bu üretici ülkelerin 2025
projeksiyonlarına göre dünya genelinde yaklaşık
665.000 ha alanda 1.365.313 ton fındık üretilmesi
planlanmaktadır ki bu miktar bugünkü fındık
tüketiminin 450.000 ton fazlası demektir. Buna
725.000 ton olarak öngörülen Türkiye üretimi de
eklediğinde 2.090.313 tonluk bir üretim rakamına
ulaşmakta olup, bu durum Türkiye’nin Dünya
fındık üretimindeki payı %68’lerden %35’lere
inmesini ve Dünya fındık tüketiminin 2,5 kat
fazlasını ifade etmektedir (Arslantürk, 2016).
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ÖZET
Yüzey ozon (O₃) derişimleri, son yüzyıldan beri, özellikle kuzey yarım küredeki artan atmosferik öncül gaz
kirleticileri derişimleri sebebiyle yükselmiştir. Ozon, öncül uçucu organik bileşiklerin (UOB) ve azot oksitlerin
(NOx) fotokimyasal tepkimeleri yoluyla oluşan ikincil bir kirletici bileşendir. Saha gözlemleri ve kontrollü deney
odası çalışmaları, bu kirleticinin yüksek düzeylerinin bitkilerde yaprak hasarı, ürün verim kaybı ve ürün kalitesinde
bozulma gibi çeşitli olumsuz etkilere neden olabileceğini göstermiştir. Bolu, yaklaşık 300.000 nüfusu ile
Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Kent yüzey alanının %65’inden fazlası ormanlarla kaplıdır
ve arazinin %50’den fazlası 2.500 metre yüksekliğe ulaşabilen dağlarla kaplıdır. Genel olarak batı sektörü
rüzgârlar yıl boyunca baskın olup, İstanbul, Kocaeli, Gebze, Adapazarı, Düzce, Rusya ve Doğu Avrupa ülkeleri
gibi sanayileşmiş bölgelerin emisyonlarını kente taşımaktadır. Tarımsal üretim kentte önemli bir ekonomik
faaliyettir ve başlıca ürünler patates, pirinç, domates, soğan, ıspanak, bakliyat, mısır, arpa ve buğdaydır. Saatlik
O₃ derişimleri Ocak 2009–Ekim 2016 tarihleri arasında sekiz yıl boyunca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
kampüsünde (40°42.86' kuzey ve 31°31.04' doğu, 874 m rakım), online O₃ analizörü ile (Thermo Scientific, 49i)
ölçülmüştür. Tarımsal ve bahçe bitkileri üretiminde yüzey O₃’ten kaynaklanan olumsuz etkiler 9 mahsul türü için
(patates, pirinç, mısır, buğday, domates, arpa, baklagiller, karpuz ve marul) AOT40 esaslı (gündüz saatlerinde 40
ppb’lik bir eşik O₃ derişimleri üzerinde biriken saatlik ortalama O₃ derişimleri) verim tepki fonksiyonları
kullanılarak tahmin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yüzey O₃, AOT40, tarımsal hasar, tepki fonksiyonu, kritik seviyeler, verim
LONG TERM EVALUATION OF SURFACE OZONE CONCENTRATIONS AND ADVERSE EFFECTS
OF OZONE ON AGRICULTURAL CROP YIELDS IN BOLU, TURKEY
ABSTRACT
Surface ozone (O₃) concentrations have been elevated by the increasing concentrations of atmospheric precursor
gaseous pollutants since the last century, especially in the northern hemisphere. Ozone is a secondary pollutant
that forms via the photochemical reactions of precursor volatile organic compounds (VOCs) and nitrogen oxides
(NOx). Field experiments and controlled experimental chamber studies have indicated that high levels of this
pollutant can cause several adverse effects on plants such as leaf damage, crop yield reduction and product quality
deterioration. Bolu is located at the Western Black Sea Region of Turkey with a population of around 300000.
More than 65% of the city surface area is covered by the forests and over 50% of its territory is mountainous as
high as 2500 m. Generally western sector winds dominate within a year, and transport the emissions of the most
industrialized cities of Turkey, like Istanbul, Kocaeli, Gebze, Adapazarı, Düzce and Russia and Eastern European
countries. Agricultural production is an important economic activity in the city, and main products are potato, rice,
tomato, onion, spinach, pulses, maize, barley and wheat. Hourly O₃ concentrations were measured for a period of
eight years; between January 2009 and October 2016 in the campus of Abant İzzet Baysal University (40°42.86'
north and 31°31.04' east, 874 m altitude), Bolu (Turkey) by an online ozone analyzer (Thermo Scientific, 49i).
Surface O₃ impacts on agricultural and horticultural crop production have been estimated by using AOT40 (hourly
mean ozone concentrations accumulated over a threshold O₃ concentrations of 40 ppb during daylight hours) yield
response functions for 9 crop types (potato, rice, maize, wheat, tomato, barley, pulses, watermelon and lettuce) in
this study.
Keywords: Surface O₃, AOT40, agricultural deterioration, exposure functions, critical levels, yield
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GİRİŞ
Kentleşme ve endüstriyel büyüme gibi
antropojenik faaliyetlerin sonucunda salınan
atmosferik gaz kirletici miktarları hem yerel hem
de küresel ölçekte ciddi bir sorun haline gelmiştir.
Bu kirleticilerin başında ise özellikle motorlu taşıt
egzozları, doğalgaz çevrim santralleri ve
konutlardan salınan azot oksit (NOx) bileşenleri
ve çeşitli amaçlarla kullanılan organik çözücülerin
buharları ile yine motorlu taşıtlardan salınan
uçucu organik bileşikler (UOB) gelmektedir.
Geçtiğimiz yüzyılda, özellikle kuzey yarımkürede
bu atmosferik gaz kirleticilerinin derişimlerindeki
hızlı artış, önemli bir ikincil kirletici olan yüzey
ozon (O₃) derişimlerini de arttırmaktadır (17).
Meteorolojik
parametrelerle,
özellikle
güneşlenme şiddetiyle yakından ilişkili olan yüzey
O₃; NOx ve UOB’ler varlığında atmosferde
gerçekleşen bir dizi zincirleme fotokimyasal
tepkimelerin
sonucunda
oluşmaktadır.
Tepkimelerin gerçekleşmesine öncülük eden
etken güneş ışığı olması sebebiyle yaz aylarında
yükselişe geçen O₃ derişimleri önemli seviyelere
ulaşabilmektedir. Türkiye’nin farklı coğrafi
bölgelerinde gerçekleştirilen uzun ve kısa süreli
izleme çalışmaları neticesinde özellikle O₃ öncülü
biyojenik ve antropojenik UOB’ler ve NOx
bileşenlerinin de dış ortam derişimlerine bağlı
olarak yaz ayları ve öğlen saatlerinde oldukça
yüksek yüzey ozon derişimlerine rastlanmıştır (15,
7, 8, 12). Bununla birlikte taşınım olayları veya
yüzey sıcaklıklarının aşırı değişken olduğu denize
yakın bölgelerde yaz aylarında gerçekleşen
inversiyon olayları neticesinde zaman zaman
sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde de
maksimum O₃ derişimlerine ulaşılabildiği çeşitli
çalışmalarda belirtilmektedir (7). Troposferdeki
en önemli yükseltgeyicilerden biri olan O₃ yüksek
seviyelere ulaştığında; insan, bitki ve iklim
üzerindeki olumsuz etkilere neden olması
sebebiyle hava kalitesi izleme çalışmalarında
önemli bir yer tutmaktadır (13, 9). Dünya
nüfusunun hızla artması neticesinde tarımsal
ürünlere, dolayısıyla gıda maddelerine olan talep
artmıştır. Tarım arazilerinin sanayi kuruluşları ve
konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tahrip
edilmesi, artan üretim maliyetleri sebebiyle
tarımsal üretimin azalması ve çeşitli çevresel
faktörlerin olumsuz etkileri neticesinde tarım
ürünlerindeki verim kayıplarının bir sonucu olarak
gıda maddelerinde önemli bir arz–talep
dengesizliği ortaya çıkmış ve gıda fiyatları
yükselişe geçmiştir (1, 2). İklim değişikliği ve

önemli bir hava kirletici olan O₃’ün tarım ürünleri
üzerine zararlı etkileri sebebiyle küresel gıda
güvenliği üzerinde bir tehdit oluşturduğu
düşünülmektedir (11, 2). Bu bağlamda
gerçekleştirilen sayısız çalışmada artan sıcaklık ve
O₃ derişimlerine bağlı olarak tarım ürünlerinde
dikkate değer bir verim azalmasının gerçekleştiği
ve ürün kalitesinin düştüğü görülmüştür (10, 2, 1,
18, 3, 12, 14). 1994–2006 yılları arasında Mills ve
ark. (2007), Avrupa genelinde 16 ülkede 30’un
üzerindeki üründe ve 80 yarı–doğal bitki türleri
üzerinde yaptıkları çalışmada atmosferik O₃
derişimlerinin biyokütleye bağlı verimi önemli
ölçüde düşürdüğünü saptamışlardır. Farklı bir
çalışmada ise hava kirliliği ve iklim değişimi
üzerinde önlem alınmaması durumunda O₃
oluşumuna sebep olan atmosferik kirletici
emisyonların gelecekte tarım ürünleri üzerinde
önemli verim kayıplarına yol açabileceği model
sonuçlarıyla
açıklanmıştır.
Çalışmanın
neticesinde O₃ derişimlerini azaltmak adına önlem
alınmaması durumunda 2050 yılında tarım
ürünlerindeki verimliliğin özellikle Asya
ülkelerinde %20’ye varacak kayıplara sebep
olabileceği sonucuna ulaşılmıştır (3). O₃
derişimlerinin azaltılması çalışmaları ise, ikincil
bir kirletici olması sebebiyle dolaylı şekilde öncül
UOB ve NOx derişimlerinin kontrolü ile mümkün
olmaktadır. Avrupa ve Amerikan mevzuat
sistemlerinde, bitki örtüsünün korunması
amacıyla kritik O₃ seviyeleri sürekli olarak
izlenmekte, biriken O₃ derişimleri (AOT40–
güneşlenmenin gerçekleştiği gündüz saatlerinde,
saatlik olarak ölçülen O₃ derişimlerinin 40 ppb’yi
aşan derişim farkları) hesaplanarak olası
hasarların
tahmini
gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’de Hava Kalitesi Değerlendirme ve
Yönetimi Yönetmeliği’nde (6) O₃ parametresi
detaylı olarak ele alınmıştır. Bu yönetmelik
kapsamında Uzun Vadeli Sınır (UVS) değeri
bildirilmemiş, ancak 1 saatlik ortalama bilgi eşiği
değeri olarak 180 ve uyarı eşiği değeri olarak 240
μg m³ (~120 ppb) olarak belirlenmiştir. Ayrıca
yönetmelik kapsamında 2022 yılı için bir yılda
maksimum günlük 8 saatlik ortalamalar için hedef
değer 120 μg m³ (~60 ppb), vejetasyonun
korunması için Mayıs ayından Temmuz ayına
kadar 1 saatlik değerlerden hesaplanacak AOT40
değerinin beş yıllık ortalaması 18000 μg m³–saat
olarak belirlenmiştir. HKDYY’de ayrıca O₃
öncülü bileşenler ayrıntılı bir şekilde ele alınmış
ve bu bileşenlerin ölçümünün gerçekleştirilmesi
hususunda öneriler belirtilmiştir. Amerikan Çevre
Koruma Ajansı (EPA) tarafından 1997 yılında
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ulusal hava kalitesi standartlarında 1 saatlik
ortalama değer 0,12 ppm (yaklaşık 235 μg m³)
olarak belirlenmiştir. Bir saatlik ortalama değer
ilerleyen zamanlarda ise insanlar üzerinde
gerçekleştirilen maruziyet çalışmalarından elde
edilen bulgulara istinaden 0,07 ppm’e indirilmiştir
(http 1). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından
ozon için öngörülen sınır değer ise 8 saat için 120
μg m³’tür (16). Bu çalışma kapsamında; 2009 yılı
Ocak ayından 2016 yılı Ekim ayına kadar devam
eden 8 yılı kapsayan zaman periyodu boyunca
Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içinde
(yarı–kırsal) gerçekleştirilen saatlik O₃ ölçümleri
detaylı olarak incelenmiştir. Ölçülen kirletici
derişimlerinin yıllık, mevsimsel ve gün içi
değişimleri (kısa vadeli) detaylı olarak incelenmiş,
ayrıca AOT40 değerleri hesaplanarak birikimli
derişimlerin Bolu tarımsal üretiminde önemli yere
sahip patates, pirinç, mısır, buğday, domates, arpa,
baklagil, karpuz ve marul üzerine olan olumsuz
etkileri araştırılmıştır.

MATERYAL VE METOT
Çalışma Alanı ve Örnekleme İstasyonu
Bolu; Türkiye’nin iki büyük metropolü
İstanbul ve Ankara arasında, Batı Karadeniz
Bölgesinde 31°36' doğu boylamları ve 40°45'
kuzey enlemlerinde konumlanmaktadır (Şekil 1).
8577 km² yüzölçümüne sahip şehrin nüfusu 2016
yılı adrese dayalı nüfus sayım verilerine göre
299896’dır (http 2). Çeşitli hafif ölçekli sanayi
kuruluşları faaliyet göstermesine rağmen (süt
ürünleri üretimi, tavukçuluk işletmeleri, çeşitli
gıda sanayii, çimento üretimi ve orman ürünleri
tesisleri), kentin temel ekonomisini tarımsal
üretim oluşturmaktadır. Ortalama yüksekliği 1000
m olan kentin yüzölçümünün yaklaşık %59’unu
ormanlar, %18’ini tarım arazileri, %15’ini otlaklar
ve kalan %8’ini diğer kullanışsız araziler
oluşturmaktadır (4, 5).

Şekil 1. Çalışma alanı
Figure 1. Study area
Yüzey Ozon Ölçümleri ve Tarımsal Ürünler
Üzerindeki Maruziyetinin Belirlenmesi
Dış ortam O₃ ölçümlerinde EPA onaylı
(EQOA–0206–148) standart yöntem olan UV
absorpsiyon prensibiyle çalışan 49i model Thermo
marka sürekli ozon analizörü kullanılmıştır.
Ölçümlerin güvenli şekilde sürdürülebilmesi
adına analizöre harici sıfır filtresi ve dahili O₃
üreteci eklenmiştir. Dahili O₃ üreteci, kalibre
edilmiş olduğu sabit bir değerde O₃ üreterek
cihazın iki nokta kalibrasyonunun yapılmasını
sağlamaktadır. Cihazın sıfır ve span kontrolleri
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(aktif karbon ve MnO₂ kolonlarından süzülerek
O₃’ten arındırılmış havanın ve O₃ üreteci
tarafından üretilen ozonun değerlerinin olası
sapmalarının kontrolleri) günlük olarak her gün
aynı
saatte
(00:00)
otomatik
olarak
gerçekleştirilmektedir. Ölçümler; AİBÜ merkez
kampüsü içerisinde yer alan Rektörlük İdari
Birimler binası çatısında, yer seviyesinden
yaklaşık 20 m yükseklikte bulunan ölçüm
istasyonunda gerçekleştirilmiştir. AİBÜ merkez
kampüsünün deniz seviyesinden yüksekliği ise
yaklaşık 900 m olarak belirlenmiştir. Saatlik O₃
ölçümleriyle birlikte aynı noktadan meteorolojik
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sensör (Davis Vantage Pro II) sayesinde eş
zamanlı olarak dış ortam meteorolojik
parametrelerin ölçümü de gerçekleştirilmiştir.
Yüzey O₃ derişimlerinin tarım ürünlerine olan
olumsuz etkileri (verim azalması) ise AOT40
değerleri hesaplanarak ve bitkiye özel maruziyet
tepki fonksiyonları (exposure response functions–
ERF)
kullanılarak
belirlenmiştir.
Bitki
verimliliğine olumsuz etki eden AOT40 birikimli
derişimlerinin hesaplanmasında eşitlik 1 (10, 3)
kullanılmıştır:

AOT40 (ppm.saat) = Σ ([O₃ 𝑛𝑖 =1]i–40), [O₃]
≥40 ppb–08:00–18:59 (1)
Tarım bitkileri üzerinde O₃ maruziyeti
kaynaklı görece bitki verim kaybı (relative yield
loss–RYL) hesaplamalarında ise oldukça detaylı
saha/deney odası çalışmaları ve literatür
derlemeleri neticesinde belirlenen ve Çizelge 1’de
açıklanan bitkiye özel ERF değerlerine bağlı
regresyon eşitlikleri kullanılmıştır (10, 17, 2, 18,
3, 14).

Çizelge 1. Çeşitli tarım bitkileri için AOT40’a göre hesaplanmış verim tepki fonksiyonları ve kritik
seviyeler (%5 verim kaybının gözlendiği AOT40 değeri–ppm.saat)
Table 1. AOT40 based yield response functions and critical levels (AOT40 for 5%yield reduction–
ppm.h) for some agricultural crops
Verim hesaplamasında
Kritik seviye
Fonksiyon
kullanılan ürün
(ppm.saat, 3 aylık) (y=görece verim, x=AOT40, ppm.saat)
Crop used to calculate yields
Critical level
Function
Karpuz / Watermelon
Meyve / Fruit
1.6
y=–0.0321x+0.97
Baklagil / Pulses
Bakla / Pods
3
y=–0.0165x+0.96
Marul / Lettuce
Yaprak / Foliage
4.6
y=–0.0108x+1.04
Domates / Tomato
Meyve / Fruit
6
y=–0.0083x+1
Patates / Potato
Yumru / Tubers
8.9
y=–0.0057x+0.99
Pirinç / Rice
Tane / Grain
12.8
y=–0.0039x+0.94
Mısır / Maize
Tane / Grain
13.9
y=–0.0036x+1.02
Buğday / Wheat
Tane / Grain
3.3
y=–0.0161x+0.99
Arpa / Barley
Tane / Grain
83.3
y=–0.0006x+0.96
Bitki
Crop

BULGULAR VE TARTIŞMA
Yüzey Ozon Derişimlerinin Günlük ve Yıllık
Değişimleri
2009–2016 arasında ölçülen yüzey O₃
derişimlerinin yıllık ortalama, minimum ve
maksimum değerleri Çizelge 2’de özetlenmiştir.
Yıl boyunca ölçülen bütün saatlik O₃
derişimlerinin ortalaması olan değerler incelendiği
takdirde; 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2015
yıllarında yıllık ortalama olarak birbirine oldukça
yakın değerler görülmektedir. 2014 yılında
yaklaşık %25’lik bir düşüş göze çarparken, 2016
yılında ise elde edilen ortalamanın diğer yıllarda
ölçülen değerlerin yaklaşık 2 katı olduğu
görülmektedir. 2014 yılındaki düşük yıllık
ortalamanın sebebi bu yılın Nisan–Haziran ayları
arasında ölçüm yapılamaması, 2016 yılı için
hesaplanan yüksek ortalamanın en önemli sebebi
ise, ölçümün bu yılın Ekim ayında sona erdirilmiş
olması ve Kasım–Aralık aylarında ölçüm
yapılmamasıdır. Düşük dış ortam sıcaklıkları,
daha doğru bir ifadeyle düşük güneşlenme şiddeti

ve gün içi güneşlenme süresinin minimum
seviyelerde olduğu bu iki kış ayında
gerçekleştirilen ölçümler genellikle yılın en düşük
değerleri olarak göze çarpmaktadır. Bu sebeple
2016 yılı için hesaplanan yıllık yüzey O₃
derişimlerine bu minimum değerlerin dahil
edilmemesinden dolayı yıllık ortalama diğer
yıllara göre daha yüksek gibi görünmesine
rağmen, Mayıs–Temmuz ayları arası ölçülen O₃
derişimleri ile hesaplanan AOT40 değerleri ile
yorum yapılması daha doğru olacaktır.
Yüzey O₃ derişimlerinin saatlik derişimleri
Şekil 2’de özetlenmektedir. Şekilden de açıkça
görülebileceği üzere, gün içi maksimum O₃
derişimleri 8 yıl boyunca gerçekleştirilen saatlik
ölçümlerin ortalaması olarak incelendiğinde
özellikle öğlen saatleri ve bunu takip eden birkaç
saat süresince gözlenmektedir. Saat 11:00’dan
itibaren yükselmeye başlayan O₃ derişimleri, saat
16:00’a kadar en yüksek seviyelere ulaşmakta,
ilerleyen saatlerde ise azalan güneşlenme şiddeti
sebebiyle azalmaya ve nihayetinde gece
saatlerinde minimum seviyelere düşmektedir.
Şekil 2’de görülen saatlik ortalamalardaki oldukça
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fazla sayıdaki aşırı değer ise, ifade edilen verinin
8 yıllık, ayrıca yılın 12 ayı için aynı saatlerdeki
ölçüm sonuçları olduğu göz önüne alındığı
takdirde aslında normal bir sonuçtur. Özellikle yaz
aylarında artan güneş radyasyonu şiddeti ile
günlük güneşlenme sürelerinin uzaması, yüzey O₃
oluşumunun iki önemli katalizidir. Atmosferik O₃
oluşum tepkimelerinde yer alan iki önemli girdi
ise NOx ve UOB derişimleridir. Bu iki
parametreden
NOx,
çoğunlukla
trafik
emisyonlarından kaynaklanmakta, bu sebeple yaz
ve kış mevsimlerindeki atmosferik derişimleri bir
miktar değişse de, büyük oranda sabit olmaktadır.

Diğer bir girdi olan UOB’lerden antropojenik
kaynaklı olanlar özellikle yaz mevsiminde
buharlaşmanın artması sebebiyle atmosferde daha
yüksek derişimlere erişmektedirler. Biyojenik
kaynaklı UOB derişimleri ise, çok yıllık bitkilerin
birçoğunun kış mevsiminde yaprak dökmesi ve
ilkbahar–yaz
mevsimlerinde
yeşillenmesi
sebebiyle yine yaz mevsimlerinde önemli
miktarda artmaktadır. Bütün bu etmenler
neticesinde ikincil bir kirletici olan yüzey O₃
derişimleri yaz mevsiminde anlamlı şekilde
artmaktadır.

Çizelge 2. 2009–2016 yılları arasında ölçülen yüzey O₃ derişimlerinin veri özeti (ppb)
Table 2. Summary data of surface O₃ concentrations measured between the years of 2009–2016 (ppb)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ort.±Std. sapma 24.9±16.5 26.7±14.9 23.2±12.4 21.8±12.3 22.9±13.6 17.0±11.9 22.1±13.8 52.3±21.3
Minimum
1.0
1.0
0.54
02.0
1.0
0.01
0.06
0.15
Maksimum
125.5
84.1
123.0
186.8
84.8
61.4
78.3
178.8

(a)

(b)
Şekil 2. Saatlik yüzey O₃ derişimleri (a) ve saatlik güneş radyasyonu (b)
Figure 2. Hourly surface O₃ concentrations (a) and hourly solar radiation (b)
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AOT40 ve Tarımsal Bitkilere Negatif Etkileri
2009–2016 yılları arasında tarımsal bitkilerin
yetiştirildiği dönem olan Nisan–Haziran ayları
arasında ölçülen saatlik yüzey O₃ derişimleri
kullanılarak hesaplanan AOT40 miktarları Şekil
3’te özetlenmiştir. 2012 ve 2014 yıllarında Nisan–
Haziran aylarında ölçümlerin gerçekleştirildiği
cihazda meydana gelen teknik arızalar sebebiyle
ölçüm
alınamadığından
dolayı
AOT40
hesaplaması yapılamamıştır. Elde edilen AOT40
değerleri incelendiğinde, yıllık değerlerin 1.2
ppm.sa ile 21.9 ppm.sa arasında değiştiği ve

ölçüm gerçekleştirilen 6 yılın ortalamasının
6.9±7.1 olduğu görülmüştür.
Elde edilen AOT40 değerleri ve Bolu ilinde
yoğun olarak yetiştirilen 9 tarımsal bitki için
literatürden derlenen AOT40’a dayalı maruziyet–
tepki eşitlikleri kullanılarak hesaplanan verim
kayıpları Şekil 4’te özetlenmektedir. Verim
kayıpları incelendiğinde, O₃’a oldukça duyarlı
olan karpuz, baklagiller, marul ve buğdayda
meydana gelebilecek verim kayıplarının sırasıyla
%25±11.3,
%15±3,
%9±4
ve
%12±6
seviyelerinde olduğu görülmektedir.

Şekil 3. Yıllık AOT40 miktarları
Figure 3. Annual AOT40 amounts

Şekil 4. AOT40’a dayalı verim kayıpları
Figure 4. AOT40 based yield losses
SONUÇLAR
Yapılan araştırma neticesinde hesaplanan 3’er
aylık birikimli AOT40 miktarlarının 6.9±7.1
ppm.sa olan ortalamasının, tarımsal ürünlerden
O₃’e hassas olan karpuz, baklagiller, marul,
buğday ve domates için belirlenen kritik seviyeler
olan sırasıyla 1.6, 3, 4.6, 3.3 ve 6 ppm.sa
değerlerinden yüksek olduğu, dolayısıyla bu
türlerin tamamında kayda değer verim kayıplarına
sebep olabileceği görülmüştür. Gerçekleştirilen
verim kaybı hesaplamalarına göre en büyük verim
kaybının karpuzda, sonrasında ise baklagiller,
marul, buğday ve domateste meydana geleceği

sonucuna ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen çalışma
neticesinde çeşitli antropojenik kaynaklardan
salınmakta olan azot oksitler ve çeşitli uçucu
organik bileşenlerin güneş ışığı katalizindeki
tepkimeleri sonucu oluşan ikincil bir kirletici olan
ozonun, insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin
haricinde, tarımsal ürünlere de kayda değer oranda
zararlar vermekte olduğu ortaya çıkmaktadır.
Gerek halk sağlığının korunması, gerekse besin
gıda
ihtiyacının
karşılanması
amacıyla
gerçekleştirilen tarımsal üretimde meydana
gelebilecek kayıpları engellemek için atmosferik
O₃ derişimlerinin azaltılması gerekmektedir. Bu
bağlamda O₃ bileşeninin oluşumunda doğrudan
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etkisi olan ve özellikle motorlu taşıt
emisyonlarından kaynaklanan NOx gibi O₃ öncülü
gazların salınımını azaltmaya yönelik önlemlerin
acilen
ulusal
hava
kalitesi
denetimi
yönetmeliklerine entegre edilmesi gerekmektedir.
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ÖZET
Bitkisel biyoçeşitlilik; insanların başta gıda, barınma ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan ayrıca
gerek sağlık gerekse de kozmetik ve biyoteknoloji gibi farklı sektörlere hammadde sağlayan temel doğal
kaynakları kapsayan önemli bir biyokütleyi ifade etmektedir. Türkiye sahip olduğu farklı coğrafi ve
iklimsel özellikler yönünden zengin bir bitki çeşitliliğine bunun yanında floral doku içerisinde yüksek
endemizm ve genetik çeşitliliğe sahiptir. Ülkemiz tüm Avrupa kıtası ile kıyaslandığında topraklarında
yetişen 12.000 bitki türü ile neredeyse tüm Avrupa kıtasında bulunan bitkisel çeşitliliğe tek başına sahip
olduğu görülmektedir. Bununla beraber dünyanın en önemli üç ekolojik bölgesi yine ülkemizde yer
almaktadır. Bu çalışmada; bitkisel biyoçeşitliliğin önemi, Türkiye’nin bitkisel zenginliğinin coğrafi
konumu ile ilişkisi ile bitki tür sayıları ve dağılımları haritalar üzerinde karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Bunun yanında endemik türlerimizin tanımı ile ülkesel endemizm oranımıza ait istatistikler komşu ve diğer
ülkeler ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca Türkiye’nin önemli bitki alanlarına
değinilerek örneklemeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel biyoçeşitlilik, endemizm, bitki genetik kaynakları, önemli bitki alanları

GİRİŞ
Toplumların hem kültürel hem de
ekonomik gelişim süreci içinde çeşitlilik, insan
yaşamında her zaman önemli bir yere sahip
olmuştur. Dolayısıyla, gerek kültürel, gerek
ekonomik ve gerekse ekolojik boyutuyla
çeşitlilik; bir sisteme direnç ve istikrar
sağlayan, renk ve güzellik veren dinamik bir
özelliktir. Doğada farklı bitki ve hayvan türleri
ile bunların içinde yaşadıkları cansız çevreleri
meydana getiren etmenlerin bir araya gelerek
oluşturdukları değişik ekosistemler mevcuttur.
Bu sistemleri oluşturan ve biyolojik çeşitliliğin
en önemli unsurlarından birisi olan bitkisel
çeşitlilik, ekolojik sistemlere ve çevre sağlığına
olumlu değer kazandırmaktadır. Bu bağlamda
bitki çeşitliliği ya da bitkisel biyoçeşitlilik
belirli bir bölgedeki farklı bitki türleri ile türler
içindeki kalıtsal varyasyonları ifade eder.
Son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanan
bitki çeşitliliği kavramı, tarım, endüstri, tıp ve
biyoteknoloji
konularında
en
değerli
kaynakları
oluşturmakta
ve
gelecekte
insanlığın sigortası durumundadır. Dünya
nüfusunun %90’ı 15 farklı bitki türü ile
beslenmektedir. Dolayısıyla bitki çeşitliliği,

başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçların
karşılanmasında vazgeçilmez bir yeri olan
doğal kaynakların temelini oluşturmaktadır.
Yabani türler tıp alanına da önemli katkıda
bulunmaktadır. Tıpta kullanılan ilaçların
yarısının kökenini yabani bitkiler oluşturmakta
ve dünya nüfusunun yaklaşık %80’i ilaçların
ilk kaynağı olarak bitkileri kullanmaktadır.
Benzer şekilde tıp alanında kullanılan ilaçların
%30’una yakın bir kısmı bitkilerden
geliştirilmiştir.
Tarımsal
üretimin
arttırılabilmesi için çeşitli hastalık ve
zararlılara dayanıklı, adaptasyonu geniş
türlerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bunun
için gerekli kalıtsal bilgiler, yetiştirilen yerel
bitkiler ve bunların akrabası olan yabani
türlerde bulunabilir. Dolaysıyla bitki çeşitliliği,
ileride
tarımsal
amaçlı
biyoteknoloji
uygulamalarında gerekli olacak genetik
kaynakları oluşturmaktadır. Bu açıdan büyük
önem taşıyan bitkisel kaynaklar, bir ülkenin
sahip olabileceği önemli avantajlar arasında
sayılmaktadır (Kence, 1992; Uysal, 2004; Atik
ve ark, 2010; Uyanık ve ark., 2013).
Doğadaki birçok bitki, süs bitkisi olarak ve
peyzaj düzenlemelerinde kullanılan soğanlı
bitkiler yönüyle de önem arz etmektedir.
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Önümüzdeki
yıllarda,
bu
yönüyle
değerlendirilebilecek çok sayıda bitki türü
bulunmaktadır. Yine tarımsal zararlıların
mücadelesinde bazı bitkilerden elde edilen
bitkisel kökenli ilaçlar kullanılmaktadır.
Bugün
Genetik
Mühendisliği
ve
Biyoteknoloji uygulamalarındaki ilerlemeler
sonucu, günümüzde kullanılan çeşitlere yabani
akrabalarından gen aktarımı yapılarak zararlı
böcek, hastalık, yabancı otlar ve kuraklığa
dayanıklı yeni çeşitler elde edilmekte ayrıca
verim ve kalite yönünden daha üstün bireyler
oluşturmaya çalışılmaktadır. Günümüzde,
tarımda kullanılmayıp doğada bulunan birçok
bitkinin gelecekte tarımda kullanılma
potansiyeli vardır.
Sonuç olarak; başta bitkisel biyoçeşitliğin
dolayısıyla da bitkisel genetik kaynakların
dünya üzerindeki varlığının korunması ve
saklanması
gezegenimizdeki
yaşamın
sürdürülebilirliği açısından ekolojik bir öneme
sahip olmakla beraber bu kaynaklardan
üretilen ürünlerin küresel ekonomi temelinde
önemli bir pazar değeri (500–800 milyar ABD
$ arasında değişen) olduğu da unutulmamalıdır
(Kolankaya, 2012).
Türkiye’nin Bitkisel Biyoçeşitliliği ve
Önemi
Türkiye biyolojik çeşitlilik açısından küçük
bir kıta özelliği göstermektedir. Anadolu,
kendi başına ayrı bir kıta olmamakla birlikte,
bir kıtanın sahip olabileceği tüm ekosistem ve
habitat özelliklerine tek başına sahiptir. Bunun
başlıca nedenleri: Üç farklı biyoiklim tipinin
görülmesi,
bünyesinde
Avrupa–Sibirya,
Akdeniz ve İran–Turan olmak üzere üç
Floristik Bölge bulundurması, iki önemli
Vavilov gen merkezinin (Akdeniz ve Yakın
Doğu) kesişiminde bulunması, üç tarafının
denizlerle çevrili olması, sahip olduğu
topoğrafik, jeolojik, jeomorfolojik ve toprak
çeşitlilikleri, deniz, göl, akarsu, tatlı, tuzlu ve
sodalı göller gibi değişik sulak alan tiplerinin
varlığı, 0–5000 metreler arasında değişen
yükselti farklılıkları, derin kanyonlara ve çok
farklı ekosistem tiplerine sahip olması, Avrupa
ülkelerine göre buzul döneminden daha az
etkilenmesi, Kuzey Anadolu’yu Güney
Anadolu’ya bağlayan Anadolu Diyagonalinin
varlığı ve buna bağlı olarak oluşan ekolojik ve
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floristik farklılıklar, üç kıtanın birleşme
noktasında yer alması sayılabilir.
Ülkenin 7 coğrafi bölgesinin her biri ayrı
iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir.
Türkiye’de, her biri kendi endemik türlerine ve
kendi doğal ekosistemlerine sahip birkaç farklı
ekolojik bölge bulunmaktadır (Avcı, 2005;
Karagöz ve ark., 2010). Ülkemizdeki
fitocoğrafik
bölgeler
Şekil
1’de
gösterilmektedir.

Şekil 1. Ülkemizdeki fitocoğrafik bölgeler
(Avcı, 1993)
Türkiye, biyolojik çeşitliliğinin zenginliği
bakımından kıta ülkeleri arasında 9. sıradadır.
Dünyada 250.000 tohumlu bitki bulunmaktadır
(Özhatay ve ark., 2011). 2007 yılı sonu
itibarıyla yurdumuzda bulunan bitki taksonları
sayısının 12.476’ya ulaştığı belirlenmiştir (tür,
alt tür ve varyete düzeyinde). Bu sayının
%32.7’sine karşılık gelen 4.080 adedi
endemiktir (Davis, 1965–1985; Davis ve ark.,
1988; Güner ve ark., 2000; Vural, 2003; Erik
ve Tarıkahya, 2004; Özhatay ve Kültür, 2006;
Özhatay ve ark., 2009’na atfen Karagöz ve
ark., 2010). Bir başka deyişle Türkiye çok
sayıda önemli kültür bitkisi ve diğer bitki
türlerinin orijin ya da çeşitlilik merkezidir
(Şehirali ve ark., 2005). Avrupa’da Yunanistan
800 ile en fazla endemik türe sahip iken bu
rakam ülkemizde 3000’den fazladır (Uyanık ve
ark., 2013; Atik ve ark., 2010). Ülkemiz tüm
Avrupa’da bulunan bitki türlerinin %75’ine
sahiptir. Tüm bu yönleriyle Türkiye, biyolojik
çeşitlilik bakımından bir kıta özelliği
göstermekte olup dünyada eşsiz bir yere
sahiptir. Ülkemizin iller bazında sahip olduğu
bitki tür sayıları Şekil 2’de verilmiştir.
Şekil 2’de de görüldüğü gibi sahip olduğu
bitki tür sayısı bakımından ilk sırayı 2126
takson ile Antalya ili alırken bunu 2048 takson
ile İstanbul ili, 1724 takson ile Mersin ili ve
1532 takson ile de İzmir ili takip etmektedir.
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Yapılaşmanın ve insan nüfusunun çok yoğun
olduğu bir il olan İstanbul’un 2048 taksona
sahip olması gerçekten ilginçtir.
İLLERE GÖRE TÜR SAYILARI

Kırklareli
486

Bartın Kastamonu Sinop
372
Artvin Ardahan
Zonguldak 25
1.005
Samsun
1.276 286
Trabzon
234 Karabük
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312
Düzce
777
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309
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251
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167 392
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390
318
554
669
273
227
837
İzmir
1.091
992
Diyarbakır
Aksaray
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1.532
Siirt
138
Batman 320
K.Maraş
Niğde
286
Hakkari
421
Aydın
120
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1.396
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561 Denizli
1.021
781
Isparta
269
1.157
Mardin
762 Burdur 703
Adana
Muğla
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621
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1.251
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331
672
636
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34
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Şekil 2. Ülkemizin iller bazında sahip olduğu
bitki tür sayıları (rakamsal veriler
Turkish
Plants
Data
Services–
TÜBİVES’ten alınmıştır)
İstanbul toprak çeşitliliği, iki deniz ve iki
kıta arasındaki coğrafi konumu (Karadeniz
kıyılarından nemli ve soğuk iklim ile Marmara
Denizi’nin daha sıcak Akdeniz ikliminin etkisi
altında), topografyası ve yüzyıllara dayanan
geleneksel
arazi
kullanımı
nedeniyle
olağanüstü bir biyoçeşitlilik içerir. İstanbul
yaklaşık 511.000 ha alan üzerinde yaklaşık
2500 bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bitki
türlerinin sayısı ve habitat çeşitliliği
bakımından
İstanbul,
Hollanda
ve
İngiltere’den çok daha zengindir (Şekil 3).

Şekil 3. İngiltere, Hollanda ülkelerinin ve
İstanbul ilinin mevcut bitki tür sayıları
Bir şehrin, bölgenin ya da bir ülkenin bitki
örtüsünün değerlendirilmesinde barındırdığı
endemik bitki sayısı çok önemli bir kriterdir.
İstanbul’da doğal olarak yetişen bitkilerden
39’u endemiktir, yani dünyanın başka hiçbir
yerinde doğal olarak yetişmez. Bunlardan 18’i
yalnızca İstanbul il sınırları içinde yetişir, 21’i
ise nispeten daha geniş bir dağılım gösterir.
İstanbul’da doğal olarak yetişen bitkilerden
18’i, Türkiye’nin taraf olduğu Bern Sözleşmesi
gereği korumakla yükümlü olduğu bitkilerdir.

İstanbul il sınırları içinde yaklaşık 250 nesli
tehlike altında bitki türü tespit edilmiştir.
Başka bir deyişle İstanbul florasının 1/10’u yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır
(Özhatay, 2012). TÜBİVES’ ten alınan
rakamsal verilerle oluşturulan haritadaki
veriler
ile
Özhatay
(2012)
verileri
kıyaslandığında; en son 2008’de veri girişi
yapılan TÜBİVES’de İstanbul’da 2048 takson
gösterilirken 2012’de yayınlanan İstanbul’un
zengin bitki örtüsü isimli eserde (Özhatay,
2012) bu rakam 2500 civarında olduğu
bildirilmiştir. Her geçen gün bu konuda çalışan
araştırıcıların artışına paralel olacak şekilde
ülkemizde yeni bitki türlerinin bulunması bu
rakamları arttıracağı gibi, bazı türlerin
sinonime alınması da azaltabilecektir.
Dolayısıyla da ülkemiz florasındaki bitki
takson sayısı da dinamik olup yıllar geçtikçe
değişiklik
gösterebilmektedir.
Değişik
kaynaklarda
ülkemizin
endemik bitki
sayılarının farklı gösterilmesi de aynı
durumdan kaynaklanmaktadır.
Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları
Önemli Bitki Alanı (ÖBA) nadir, nesli
tehlike altında ve/veya endemik (dünyanın
başka hiçbir yerinde doğal olarak yetişmeyen)
bitki türlerinin zengin topluluklarını ve/veya
olağanüstü zengin ve değerli bitki örtüsü
çeşitlerini barındıran doğal ya da yarı doğal bir
alandır.
ÖBA’lar bilimsel ve uluslararası kriterlere
göre belirlenmektedir. Kısaca ÖBA kriterleri;
bir alanın Avrupa ve dünya ölçeğinde tehlike
altında bulunan nadir ve endemik bitki türleri,
habitatları ve bunlara ait zengin örnekleri
içermesi olarak özetlenebilir. ÖBA kriterleri,
günümüzde uygulanmakta olan uluslararası
doğa
koruma
sözleşme,
strateji
ve
programlarının ilkeleri ve kriterleriyle
uyumludur. Bu nedenle, ÖBA’lar uluslararası
doğa koruma uygulamalarına doğrudan ya da
dolaylı katkı sağlayacak bilimsel bir altyapı
sunmaktadır.
Bitkiler bir habitatta biyolojik çeşitliliğin en
önemli göstergeleridir. Bir alanda bitki
örtüsünün korunması; insan başta olmak üzere,
bütün canlı gruplarının korunması anlamına
gelir. Türkiye’nin ÖBA’ları, Türkiye’de bitki
ve doğa koruma konusunda mevcut bilgi
boşluğunu dolduracak önemli bir kaynaktır. Bu
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bilgi kaynağından yararlanarak Türkiye’de
doğa koruma çalışmalarına ağırlık verilmesi
büyük ihtiyaçtır. Başta şehirde yaşayanlar
olmak üzere, herkese doğa sevgisini
hatırlatmak ve doğa korumanın gereğini
vurgulamak amacıyla ÖBA’ların bilinmesi çok
önemli olup bunlar Türkiye’nin imza attığı
uluslararası doğa koruma sözleşmelerinin ve
bu
çerçevede
geliştirilen
stratejilerin
uygulanmasına kolaylık sağlar. Ayrıca
Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin koruma
altına alınmasına yardımcı olduğu gibi
Türkiye’de mevcut doğa koruma kanun ve
yönetmeliklerin
uygulamalarındaki
aksaklıkların giderilmesine katkıda bulunur.

Tüm bunlara ek olarak Türkiye’de yerel ve
merkezi yöneticiler, üniversiteler/araştırma
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgi
gruplarının doğa koruma amacıyla işbirliği
yapması ve çözüm üretebilmeleri için önemli
bir araçtır.
Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları, ilk
olarak 1992–2002 yılları arasında yürütülen
arazi çalışmaları ve literatür araştırmalarına
dayanarak belirlenmiştir. Doğal Hayatı
Koruma Derneği, İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi ve İngiltere’den Fauna ve
Flora International önderliğinde yürütülen bu
çalışmalar sonunda Türkiye’nin ilk 122
ÖBA’sı listelenmiştir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Türkiye’nin önemli bitki alanları
1 Meriç Deltası
4 Istranca Dağları
7 Ağaçlı Kumulları
10 Kuzey Boğaziçi
13 Kefken–Karasu Kıyıları
16 Biga Dağları
19 Armutlu Yarımadası
22 Yukarı Gerede Vadisi
25 Batı Küre Dağları
28 Kızılırmak Deltası
31 Akdağ
34 Doğu Karadeniz Dağları
37 Yalnızçam Dağları
40 Nif Dağı
43 Dilek yarımadası ve Büyük Menderes deltası
46 Bozburun ve Datça Yarımadaları
49 Dalaman Ovası
52 Sandras Dağı
55 Doğu Boncuk Dağları
58 Bakırlıdağ ve Bereket Dağı
61 Acıgöl
64 Lara–Perakende Kumulları
67 Beyşehir Gölü
70 Gevne Vadisi ve Gökbel Yaylası
73 Göksu Deltası
76 Seyhan Deltası
79 Amanos Dağları
82 Berit Dağı
85 Acıkır Stepleri
88 Mogan Gölü
91 Sultan Dağları
97 Erciyes Dağı
100 Tecer Dağları
103 Kop Dağı
106 Nemrut Dağı
109 Ağrı Dağı
112 Erek Dağı
115 Mukus Vadisi
118 Buzul ve İkikaya Dağları
121 Karacadağ

2 Kuzey Saros Kıyıları
3 Ergene Havzası
5 İğneada Longozu
6 Terkos–Kasatura Kıyıları
8 Kilyos Kumulları
9 Batı Istanbul Meraları
11 Sahilköy–Şile Kıyıları
12 Ömerli Havzası
14 Bozcaada Batı Burnu
15 Kaz Dağı
17 Kocaçay Deltası
18 Uludağ
20 Abant Dağları
21 Yeniçağa Gölü
23 Nallıhan Kuş Cenneti
24 Yenice Ormanları
26 Ilgaz Dağları
27 Sinop Yarımadası
29 Hacıosman Longozu
30 Yeşilırmak Deltası
32 Kelkit Vadisi
33 Giresun Dağları
35 Çoruh Vadisi
36 Karçal Dağları
38 Murat Dağı
39 Alaçatı–Zeytineli Kıyıları
41 Spil Dağı
42 Boz Dağ
44 Batı Menteşe Dağları
45 Gölköy Gölü
47 Akdağ
48 Köyceğiz Gölü ve Dalyan
50 Baba Dağı
51 Patara Kumulları ve Gelemiş Ovası
53 Gölgeli Dağları
54 Honaz Dağı
56 Dokuzgöl Dağları
57 Tahtalı Dağı
59 Termessos
60 Salda Gölü
62 Barla Dağı
63 Antalya Falezleri
65 Bozburun Dağı
66 Dedegöl Dağları
68 Kızıldağ
69 Geyik Dağı ve Akdağ
71 Kargı Çay Vadisi
72 Ermenek Vadisi
74 Bolkar Dağları
75 Aladağlar
77 Ceyhan Deltası
78 Kılıç Dağı
80 Ahır Dağı
81 Engizek Dağları
83 Binboğa Dağları
84 Sündiken Dağları
86 Ayaş Dağları
87 Kazan Tepeleri
89 Çankırı’nın Jipsli Tepeleri
90 Akşehir ve Eber Gölleri
92 Tuz Gölü ve Stepleri
93 Akyay Gölü
98 Sultansazlığı
99 Hafik–Zara Jipsli Tepeleri
101 Tohma Vadisi (Gürün–Darende) 102 Munzur Dağları
104 Bingöl Dağları
105 Çıldır Gölü
107 Süphan Dağı
108 Tendürek Dağı
110 Iğdır Ovası
111 Pirreşit Dağı
113 Artos Dağı
114 Çatak Vadisi
116 İspiriz Dağı
117 Zapsuyu Vadisi
119 Yüksekova
120 Şemdinli Vadisi
122 Ceylanpınar Stepleri

Türkiye’nin 20 üniversitesinden 40 kadar
bilim insanı, yerli ve yabancı araştırmacılarla
işbirliğinde bilimsel verilere ve uluslararası
kriterlere göre seçilen bu alanlar bir kitap
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halinde de yayınlanmıştır (Özhatay ve ark.,
2005). Bundan sonra ise İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi liderliğinde, Türkiye’nin
doğusundaki Bakü–Tiflis–Ceyhan (BTC)
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Çizelge 2. Türkiye’de Bakü–Tiflis–Ceyhan
petrol boru hattı boyunca uzanan önemli
bitki alanları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Posof Huş Ormanları
Ilgar Dağı
Göle Kayınlık Deresi
Allahuekber Dağları
Sarıkamış Ormanları
Köprüköy
Erzurum Bataklığı
Kükürtlü
Ekşisu sazlığı
Keşiş Dağı
Sipikor Dağı
Pöske Dağı
Sakaltutan
Topçuyeniköy
Ziyarettepe
Kurtlukaya Boğazdere
Ulaş–Tecer
Hilmiye
Keçi Dağı
Keklikoluk
Kayranlı Dağı
Çukurova Deltası

Türkiye’de Endemizm ve Endemikler
Türkiye’nin endemizm açısından da önemi
büyüktür. Bilindiği gibi yeryüzünün belirli bir
bölgesinde yaşayan ve başka sahalarda
rastlanmayan bitki ve hayvan türlerine
"endemik", bu olaya da "endemizm" adı verilir.
Endemik bir türün alanının boyutu çok dar ya
da çok geniş olabilir. Ancak önemli olan söz
konusu bitki veya hayvan türünün yayılışının
belirli bir bölgeyi ilgilendirmesidir. Tersi
durumlarda endemizmden söz edilemez.
Canlılar doğal engellerle karşılaştıkları zaman,
yayılışları kesintiye uğrar ve genelde
topluluklar parçalanarak farklılaşır. Parçalanan
yaşam alanları sonucunda türlerin gen yapıları
değişerek yeni türler oluşur.
Bir sahadaki endemizm oranı ise, o alanın
jeolojik anlamda ne kadar eski olduğuna,

izolasyon derecesine, izolasyonun süresine ve
topografik özelliklere bağlı olarak değişiklik
gösterir. Bölge jeolojik olarak ne kadar eski
ise, orada eskiye ait flora ya da fauna izleri
bulmak olasılığı da o kadar yüksektir (Avcı,
2005).
Son verilere göre ülkemizde bulunan bitki
taksonları sayısının 12.476’ya ulaştığı
belirlenmiştir (tür, alt tür ve varyete
düzeyinde). Bu sayının %32.7’sine karşılık
gelen 4.080 adedi endemiktir. Türkiye’nin
komşu ülkelerinden İran ise 8000 kadar bitkiye
sahiptir ve İran’ın endemik bitkilerinin sayısı
Türkiye endemiklerinin yaklaşık yarısı
kadardır. Yunanistan ise 5000 kadar farklı bitki
türüne sahiptir ve bunların %14,9’u
endemiktir. Avrupa’da Fransa’nın sahip
olduğu 4650 farklı bitkiden sadece %2,9 kadarı
endemiktir. İspanya’daki tür sayısı 5050,
endemizm oranı %18,6’dır. Polonya ise sadece
2450 bitki türüne ve %0,1’lik bir endemizm
oranına sahiptir. Bazı ülkelerin sahip olduğu
endemik bitki tür sayısı Şekil 4’de verilmiştir.
Avrupa kıtasının neredeyse tamamı ile
karşılaştırılabilecek olan Türkiye’deki bitki
çeşitliliği ve yüksek endemizm oranı, yukarıda
da kısaca değinildiği gibi, bütünüyle coğrafi
özelliklerin bitki örtüsü üzerine belirgin bir
yansıması olarak değerlendirilebilir (Avcı,
2005).

Endemik Tür Sayısı

petrol boru hattının geçtiği toplam 10 ilde ÖBA
çalışmaları yapılarak, 2003–2006 yılları
arasında yürütülen bu çalışmalar sonunda 22
ÖBA daha belirlenmiştir (Özhatay, 2006). Bu
ÖBA’lar Çizelge 2’de verilmiştir. Önemli
Bitki Alanlarını belirleyen ilk ülke olan
Türkiye’de ÖBA çalışmaları sürerken; aynı
zamanda
İngiltere’den
Plantlife
International’ın önderliğinde uluslararası
ÖBA’ların belirlenmesi amacıyla çalışmalar
başlamıştır.

3500
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Ülkeler

Şekil 4. Ülkelere göre endemik bitki tür sayıları
Türkiye’deki endemik bitkiler, belirli dağ
ve dağ silsilelerine lokalize oldukları gibi, daha
geniş yayılışlı endemikler de vardır.
Endemizm oranı yüksek olan dağların
başlıcaları Amanos Dağları, Sandras Dağı, Bey
Dağları, Bolkar ve Aladağlar, Uludağ,
Kazdağı, Ilgaz Dağları, Munzur Dağları gibi
dağ silsileleridir. Dağ silsileleri dışında
endemizm oranı yüksek yöreler arasında
Ermenek, Gülnar, Mut, Anamur, Maraş,
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Adana, Niğde, Sivas ve Çankırı çevresindeki
jipsli alanlar, Tuz Gölü çevresi, Rize ve Artvin
çevresindeki yüksek dağlar, Van–Bitlis–
Hakkâri illerini kapsayan bölge sayılabilir.
Ülkemizin illere göre sahip oldukları endemik
takson sayıları Şekil 5’de verilmiştir.
Ülkemizin iller bazında sahip olduğu
endemik tür sayılarına bakıldığında ilk sırayı
Antalya ili 572 endemik bitkisiyle alırken bunu
428 ile Konya, 399 ile Mersin, 364 ile Sivas,
321 ile Erzincan ve 306 ile de Adana takip
etmektedir. İller bazında sahip olduğumuz
endemik türler ile Fitocoğrafik bölge
haritalarına birlikte bakıldığında endemiklerin
genelde Anadolu çaprazına1 paralel gittiği
görülebilir ve bunun haricinde Antalya ve
Konya
illerimizde
de
yoğunlaştığı
görülmektedir (Şekil 6).
Ülkemizde endemik tohumlu bitki türleri
açısından en zengin familya Papatyagiller
(Asteraceae) olup endemik tür sayısı 435
kadardır. Bu familya aynı zamanda Türkiye’de
en çok tür içeren familyadır. İkinci sırayı 400
civarında endemik tür ile Baklagiller
(Fabaceae) familyası alır. Bu familya da
içerdiği toplam tür sayısı açısından Türkiye’de
ikinci sıradadır. Üçüncü sırayı yaklaşık 310
endemik türle Ballıbabagiller (Lamiaceae)
familyası alır. Endemik tür sayısı bakımından
en zengin cins yaklaşık 450 türle gevendir
(Astragalus). Bu cinsi sırasıyla 250 türle
sığırkuyruğu
(Verbascum),
200
türle
peygamber çiçeği (Centaurea), 100 türle
Hieracium takip etmektedir. Bununla birlikte
tür sayısı az olmasına rağmen Türkiye’de
yayılış gösteren tüm türleri endemik olan
Ebenus (14 tür) ve Bolanthus (6 tür) cinslerinin
endemizm oranı %100’dür. Türkiye endemik
türler açısından zengin olduğu gibi endemik
cinsler (Genera) açısından da zengin sayılır.
Bir tür ile temsil edilen ve endemik olan
cinsler:
Kalidiopsis
ve
Cyathobasis
(Chenopodiaceae), Phryna ve Thurya
(Caryophyllaceae),
Physocardamum
ve
Tchihatchewia (Brassicaceae), Nephelochloa
ve Pseudophleum (Poaceae–Gramineae),

Dorystoechas
(Lamiaceae),
Sartoria
(Fabaceae), Crenosciadium ve Ekimia
(Umbelliferae) (Davis, 1965–1988; Güner ve
ark., 2000; Avcı, 2005’e atfen Atik ve ark.,
2010).

1

oluşturduğu "Anadolu Çaprazı"dır. Davis, çaprazın doğu ve
batısı arasındaki farklılıkların sadece çevresel koşullarla
açıklanamadığını; alanın jeolojik geçmişinin de önemli bir etken
olduğunu belirtmiştir. Davis'ten sonra Anadolu Çaprazı üzerinde
yapılan bir çok çalışma da bu bulguları destekler niteliktedir
(Usta ve ark., 2014).

‘Anadolu Çaprazı’ ismi ilk defa Türkiye ve Doğu Ege Adaları
Florası'nın editörü P.H. Davis (1971) tarafından ortaya atılmıştır.
Davis'e göre Orta Anadolu ile Doğu Anadolu bitki çeşitliliği
arasında görülen büyük farklılıkların en önemli nedeni
Kuzeydoğu Anadolu dağlarından başlayan, Güneybatı
Antitoroslarla devam eden, bir kolu Toroslara diğer kolu ise
Güneyde Amanos Dağları'na kadar uzanan bu dağ silsilelerinin
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Şekil 5. Ülkemizin iller bazında sahip olduğu
endemik bitki tür sayıları (rakamsal
veriler Turkish Plants Data Services–
TÜBİVES’ten alınmıştır)

Şekil 6. Ülkemizin iller bazında sahip olduğu
endemik bitki tür sayıları ile fitocoğrafik
bölgeler
Ülkemiz, endemik bitkiler açısından
bulunduğu coğrafik kuşak itibariyle dünyanın
en zengin ülkelerinden biridir. Endemik
bitkilerimiz ülkemizdeki bitki coğrafyası
bölgelerine göre sınıflandırılması Çizelge 3’de
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verilmiştir (Ekim ve ark., 2000’na atfen Kaya
ve Aksakal, 2005).
Çizelgede de görüldüğü gibi ülkemizde
İran–Turan bölgesi endemik taksonca en
zengin fitocoğrafik bölge olup, endemik
türlerin sayısı oransal olarak çok yüksektir.
İran–Turan bölgesini 1050 türle Akdeniz
Bölgesi ve 300 türle Avrupa–Sibirya bölgesi
izlemektedir. Ülkemizdeki diğer endemik
taksonların hangi bitki coğrafyası elementi
olduğu belli değildir (Kaya ve Aksakal, 2005).
Bu durum bu tip endemiklerin geniş yayılışlı
endemik olmasından ileri gelmektedir (Erik ve
Tarikahya, 2004).
Bölgelerimize has endemik tür sayısına
bakıldığında ise (Çizelge 4) Akdeniz
Bölgesinde 750, Doğu Anadolu Bölgesinde;
380, Orta Anadolu Bölgesinde; 275, Karadeniz
Bölgesinde; 220, Ege Bölgesinde; 160,
Marmara Bölgesinde; 70 ve Güney Doğu
Anadolu Bölgesinde; 35 tür olduğu ifade edilir.
Ayrıca geriye kalan diğer endemik türler ise
birden
fazla
bölgemizde
yayılış
göstermektedir.
Çizelge 3. Türkiye’deki endemik türlerin
fitocoğrafik bölgelere göre dağılışı
(Kaya ve Aksakal, 2005)
Bölgeler
İran–Turan
Akdeniz
Avrupa–Sibirya

Bitki Tür Sayısı
1220
1050
300

Çizelge 4. Türkiye’de bölgelere özel endemik
bitki türü sayıları (Atik ve ark., 2010)
Bölgeler
Akdeniz
İç Anadolu
Ege
Güney Doğu Anadolu
Doğu Anadolu
Karadeniz
Marmara

Bitki Tür Sayısı
750
275
160
35
380
220
70

Türkiye’nin Bitki Genetik Kaynakları
Dünyada kültürü yapılan bitkilerin orijini
açısından sekiz ana merkez belirlenmiştir.
Akdeniz ve Yakındoğu gen merkezi ülkemizde
birleşmektedir. Bu birleşmeden dolayı
Türkiye, dünyada benzeri olmayan gen
kaynağına ve biyolojik çeşitliliğe sahiptir
(Budak, 2013).
Türkiye, Akdeniz ve Yakın Doğu gen
merkezinin kesiştiği noktada yer almasıyla,

genetik çeşitliliği yüksek ve özellikle bitki gen
kaynakları ile önem kazanmaktadır.
Bu iki bölge, tahılların ve bazı bahçe
bitkilerinin ortaya çıkışında çok önemli bir role
sahiptir. Ülkemizde 100’den fazla türün geniş
değişim gösterdiği ve çok sayıda önemli kültür
bitkisi ve tıbbî bitkiler gibi ekonomik açıdan
önemli diğer bitki türlerinin menşei ya da
çeşitlilik merkezi olan 5 mikro–gen merkezi
bulunmaktadır (Çizelge 5). Bu merkezler
Dünya’da kültüre alınan çok sayıda bitki
türünün tarımının gelecekteki sürdürülebilirliği
için
çok
önemli
genetik kaynaklar
sunmaktadır.
Mikro gen merkezlerimizde; arpa, çavdar,
yulaf, kolza, mercimek, nohut, bakla, fasulye,
adi fiğ, korunga ve baklagil yem bitkilerinde
çeşit ve form zenginliği görülmektedir. Ayrıca
Anadolu ve Ön Asya buğdayın köken aldığı ve
evrimini sürdürdüğü yer olup diploid,
hekzaploid ve tetraploid formları ülkemizde
görülmektedir.
Türkiye’de
buğdayın (Triticum ve
Aegilops) 25, arpanın (Hordeum) 8, çavdarın
(Secale) 5 ve yulafın (Avena) da 8 adet yabani
akrabası vardır. Türkiye, yemeklik tane
baklagiller ve yem bitkilerinin yabani
akrabaları
bakımından
da
zengindir.
Mercimeğin (Lens) 4, nohudun (Cicer) 10,
üçgülün (Trifolium) 11 tanesi endemik olmak
üzere 104, yoncanın (Medicago) 34,
korunganın (Onobrychis) 42, fiğin (Vicia) 6
tanesi endemik olmak üzere 60 türü ülkemizde
bulunmaktadır.
Çizelge 5. Türkiye’deki mikro gen merkezleri
ve bulundurdukları yaygın türler
(Uyanık ve ark., 2013)
Mikrogen
Merkezi

Yaygın Türler

Ekmeklik buğday, makarnalık buğday, topbaşı
Trakya–Ege buğday, kaplıca buğdayı, kavuzlu buğday, kaba
tahıl, kavun, mercimek, nohut, fiğ, lüpen, üçgül
Kaplıca buğdayı, makarnalık buğday, sakız
Güney Doğu
kabağı, karpuz, salatalık, asma, fasulye,
Anadolu
mercimek, nohut, bakla
Samsun– Meyve cins ve türleri, fasulye, mercimek, bakla,
Tokat–Amasya baklagil yem bitkileri
Kayseri ve Elma, badem, armut, meyve türleri, asma,
civarı
mercimek, nohut, yonca, korunga
Elma, kayısı, vişne, kiraz, kavun, baklagil yem
Ağrı ve civarı
bitkileri

Türkiye aynı zamanda Amygdalus spp.,
Cucumis melo, C. sativus, Cucurbita moshata,
C. pepo, Malus spp., Pistachio spp., Prunus
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spp., Pyrus spp. ve Vitis vinifera türlerinin
mikro gen merkezidir. Ayrıca Türkiye, başta
lale ve kardelen olmak üzere birçok süs
bitkisinin de anavatanıdır (Karagöz ve ark.,
2010).
Sonuç olarak, sahip olduğumuz bu yüksek
çeşitlilik, ülkemize önemli imkânlar sunarken
büyük sorumluluklar da yüklemektedir.
Dolayısıyla, çeşitli tehditler altında bulunan bu
zenginliğimizin
korunmasının
yaşamsal
kaynakların korunması ile eş anlamda olduğu
bilinmeli ve bu ekolojik zenginliğimizi
ekonomik çıkarlara dönüştürmek için bu
konuya gereken önem verilmelidir.
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geçmeyecek şekilde verilmeli, hemen altına Keywords yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin seçiminde Agris–Caris
sınıflandırmasından faydalanılması tavsiye edilir. Anahtar kelimelerin 7'yi geçmemesine özen gösterilmelidir.
Metin: Yazı genel olarak a) Giriş, b) Materyal ve Metot, c) Bulgular, d) Tartışma, e) Sonuç/lar, f) Kaynaklar
bölümlerinden meydana gelmelidir, c ve d maddeleri "Bulgular ve Tartışma" başlığı altında tek bölümde
incelenebilir. Derleme makaleler, materyal, metot ve bulgular başlıkları dikkate alınmadan diğer kurallara
uyumlu olarak yazılır.
Makalenin metin bölümünde bulunan ana başlıklar koyu ve büyük harfle, ikinci derece başlıklar koyu, italik ve
küçük harfle, üçüncü derece başlıklar normal tümce düzeninde ve italik olarak verilir. Ana başlıklar üstten iki
alttan tek satır boşlukla, ikincil başlıklar alt ve üstten tek satır boşlukla, üçüncül başlıklar boşluksuz satır olarak
yer almalıdır. Paragraflar 0.5 cm içeriden başlamalıdır.
GİRİŞ: Bu bölümde sorunun ne olduğu ortaya konulacak ve sorunun, çalışmanın başındaki durumu
belirtilecektir. Sadece konuya uygun ve gerekli olan literatür bilgileri aktarılacaktır. Sonunda araştırmanın
amacı yazılacaktır.
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MATERYAL VE METOT: Kullanılan materyal ve uygulanan metot kısa ve öz bir şekilde açıkça anlatılmalıdır.
Materyal ve metot ayrı alt başlıklar halinde verilmelidir.
BULGULAR: Araştırma bulguları sunuşunda, metin yazısı, çizelge ve şekiller birbirlerini tamamlayıcı olmalıdır.
Şekiller ve Çizelgeler: Makalede yer alan şekil, grafik, fotoğraf vb. "şekil"; sayısal değerler ise "çizelge" olarak
belirtilmeli ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Açıklama yazıları şekillerin altında, çizelgelerin üstünde
verilmelidir. Açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Ayrıca çizelge ve şekil içerisinde kullanılan
ifadelerin İngilizce karşılıkları da yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler mümkün olduğu kadar birleştirilerek ve
özetlenerek verilmelidir. Ortalamalar arasındaki farklılığın önemi için yapılan test ve seviyesi Çizelge altında
verilmelidir. Çizelgelerde dip not koyarken alfabenin son harfinden başlanmalıdır. Şekiller baskı tekniğinin
gereği olarak Microsoft Office programında düzenlenmelidir. Fotoğraflar baskıya uygun olarak seçilmelidir.
Şekil ve Çizelge örnekleri aşağıda verilmiştir.
Çizelge 2. 2001 yılında Çanakkale yöresinde yetiştirilen Trabzon hurması meyvelerinin olgunlaşma sürecinde
kimyasal yapılarındaki değişimlerᶻ
Table 2. Changes of chemical composition during maturation of persimmon fruits grown in Çanakkale in 2001ᶻ
MES (kg)
Fruit firmness

SÇKM (%)
Soluble solids

Tanen (mg l–¹)
Tannin

L–ascorbik
Acid (mg 100g–¹)

Pektin (mg 100g–¹)
Pectin

1. Hasat
4.30 b
23.84 a
21.85 ab
20.59 a
1.02
1st Harvest
2. Hasat
4.61 a
23.65 a
22.69 ab
20.01 a
1.17
2st Harvest
3. Hasat
3.74 c
22.65 ab
23.74 a
17.45 b
1.26
3st Harvest
4. Hasat
3.51 c
22.75 ab
20.14 b
17.22 b
1.46
4st Harvest
5. Hasat
3.38 c
22.46 b
7.89 c
16.90 b
1.19
5st Harvest
LSD ₀.₀₅
0.28
0.37
2.00
0.89
Ö.D. N.S.
ᶻAynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (LSD)
ᶻMean separation within columns by LSD multiple test at, 0.05 level
Ö.D.: Önemli değil N.S.: Nonsignificant

T. Şeker (mg 100g–¹)
Total Sugar
22.04 d
26.15 b
27.90 a
23.74 c
23.93 c
1.46

350

Bitki boyu (cm)
Plant Height (cm)

300
250
200
150

325 a*
230 b

100
50
0
Kontrol (Control)

Boğma (Wedginig)

*%5 ihtimal seviyesinde önemlidir.
*Significant at the 5% level of significance

Şekil 1. Boğma uygulamasının bitki boyu (cm) üzerine etkisi
Figure 1. The effect of wedging plant height (cm)
Birimler: Makalelerde SI (Systeme International d'Units) ölçü birimleri kullanılacaktır. Ondalık ayırmalarda
virgül yerine nokta kullanılmalıdır. Birimlerde "/" yerine üstel ifade kullanılmalıdır (örn: mg/l yerine mg l–¹).
Binlik sayı gösterimlerinde noktalama işareti yerine boşluk kullanılmalıdır.
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TARTIŞMA: Bu bölümde sonuçlar irdelenerek, daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak aradaki farkın
bir genellemesi yapılmalıdır. Girişte belirtilen amaç ile sonuç arasında bir bağlantı kurularak, sorunun açık
kalan yanları literatür ışığında tartışılmalıdır.
SONUÇ/LAR: Bu bölümde çalışma sonucunda elde edilen bulgular, bilime/uygulamaya katkı yönünden
değerlendirilerek öneriler şeklinde ifade edilmelidir.
KAYNAKLAR: Çalışmada faydalanılan kaynaklar yazarların soyadlarına göre sıraya konularak
numaralanmalıdır. Yazar isimleri gerek metin içerisinde ve gerekse kaynaklar listesinde baş harfi büyük diğer
kısmı küçük harflerle yazılmalıdır. Metin içerisinde kaynaklar belirtilirken kaynağın sadece numarası genellikle
cümle sonuna ve köşeli parantez içine konulmalı, cümle başında ise yazarın isimden sonra kaynak numarası
verilmelidir. (Örneğin: Satsuma'da yüzde meyve suları miktarı bölgelere göre değişmektedir [2]. Meyve ağırlığı
yönünden bölgeler arasında fark yoktur [3, 5, 1]. Kibar ve Uslu [10] yaptıkları çalışmada... gibi). Eserde
faydalanılmayan kaynaklar bu bölümde gösterilmez.
Kaynak verilişine ait bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir.
Kitap:
1. Özbek, N., 1969. Deneme tekniği (I. Sera denemesi, tekniği ve metotları). A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları 406.
Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 346 s.
2. Brown, A.C., 1975. Apples. In: J. Janick, J. N. Moore (Eds.): Advances in fruit breeding. Prudue University
Press, West Lafayette, Indiana, ABD. pp: 3–37.
Çeviri:
3. Kaşka, N., Yılmaz, M., 1974. Bahçe bitkileri yetiştirme tekniği (Çeviri: "Plant propagation" H.T. Hartman ve
D.E. Kester). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayınları 79. 610 s.
Makale / Bildiri:
4. Büyükyılmaz, M., Bulagay A.N., Burak, M., 1994. Marmara bölgesi için ümitvar armut çeşitleri–III. Bahçe
23(1–2):79–92.
5. Turhan, Ş., Tipi, T., Erol, A.O., 2004. EurepGap uygulamalarının Türk yaş meyve–sebze üretimi ve rekabet
gücü üzerine etkileri. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16–18 Eylül 2004. Tokat. Cilt I:315–322.
Tez:
6. Akpınar, I., 1990. Değişik turunçgil anaçları üzerine aşılı Washington Navel, Valencia ve Moro portakal
meyvelerinin muhafazası üzerine araştırmalar (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Adana, 146s.
Süreli Yayınlar:
7. Anonymous, 1951. Soil survey manual hand book. 18. U.S. Gover Prin. Office. Washington, D.C. pp: 340–
343.
8. Anonim, 2000. Tarımsal yapı (üretim, fiyat, değer). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın
No:2614, Haziran 2002, Ankara. 598 s.
Elektronik Kaynaklar:
9. Stiglitz, J.E., 1999. Whither reform? Ten years of the transition. Annual World Bank Conference on
Development Economics, Washington, DC, 28–30 April, (www.worldbank.org/research/abcde/stiglitz.html),
(Erişim: Mayıs 2000).

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, YALOVA

Bahçe Dökümanları–2 30.05.2018 Rev: 02

Sayfa 3 / 4

BAHÇE
Dergi web sayfası – Journal home page
http://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce
BAHÇE
ISSN 1300–8943 (basılı)
Dergi web sayfası: http://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce
Adres: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, PK:15 77102, YALOVA
Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi
Makale Başlığı
Yazar/lar
Eserden sorumlu yazarın bilgileri
Adı Soyadı
Adresi
e–posta
Telefon/Faks
Yazar/lar aşağıdaki ifadeleri onayladıklarını belirtirler:
1. Bu makalenin bir kısmı ya da tamamı başka bir yerde yayınlanmamış, yayınlanmak üzere başka bir yere
yollanmamıştır,
2. Tüm yazarlar ilgili makaleyi okumuş ve onaylamıştır, dergiye yayınlanmak üzere gönderildiğinden
haberdardırlar,
3. Makale yazar/lar tarafından yazılmış, özgün bir çalışmadır,
4. Makalenin içinde yer alan bilgilerin sorumluluğu yazar/larına aittir,
5. Yazar/lar makalenin telif hakkından feragat ederler,
Bu makalenin telif hakkı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne devredilmiş olup, Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayın Kurulu makalenin yayınlanabilmesi konusunda yetkili
kılınmıştır.
Yukarıdaki konular dışında yazar/ların aşağıdaki hakları ayrıca saklıdır;
•Telif hakkı dışındaki patent vb. bütün tescil edilmiş hakları yazar/lara aittir,
•Yazar/lar makalenin tümünü kitaplarında ve derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarda
kullanabilirler,
•Makalenin tümü ya da bir bölümünü satış amaçlı olmamak koşulu ile kendi faaliyetleri için çoğaltma
hakkına sahiptirler.
Yukarıdaki haklar dışında makalenin çoğaltılması, postalanması ve diğer yollardan dağıtılması, ancak Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yetkilisinin ve Yayın Kurulunun izni ile yapılabilir. Makalenin tümü
ya da bir kısmından atıf yapılarak yararlanılabilir.
Bu belge tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır, yazarların farklı kuruluşlarda bulunası durumunda imzalar
farklı formlarda sunulabilir. İmzalar ıslak imza olmalıdır. Makale bu formla birlikte dergi adresine
gönderilmelidir.
Yazar/lar Adı ve Soyadı

Tarih

İmza

Satır sayısı yazar sayısına göre artırılabilir/azaltılabilir.
Makalenin Yayın Kurulunca yayına kabul edilmemesi durumunda bu belge geçersizdir.
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BAHÇE Publication Principles
BAHÇE journal publish articles about agriculture sciences in Turkish and English. In addition to articles
containing original quality research results, a limited number of reviews and translations are also included.
This journal has been published twice in a year at March and November.
Articles which were sent to publish in this journal should have not published and the broadcast right must not
be transferred. Any responsibility for the scientific ethics of the work belongs to the authors. The right of
publication belongs to the garden magazine. No copyright is paid to the author / s. 5 s copies of the published
articles are sent to the authors.
The prepared article is sent electronically to Atatürk Horticultural Central Research Institute Horticultural
Publishing Board or to yalova.arastirma@tarimorman.gov.tr together with "Article Submission and Copyright
Transfer Contract".
The articles are examined by the Editorial Board and sent to two reviewers. A decision of acceptance or
rejection is taken by the Editorial Board considering the reviewer's recommendation and author's right of
reply. In case of dispute, the decision of the members of the Magazine Advisory Board will be used. If
necessary, a third reviewer is consulted. Amendments and corrections proposed by the reviewer or Editorial
Board are forwarded to the responsible author. The article cannot be added or subtracted later except these
changes and corrections.
BAHÇE Article Preparation Rules
Page layout and font: Article should be written in A4 paper, space for all sides were 2.5 cm, 11 punt and
Times New Roman font by Windows processor. Article with Figures and Tables should not exceed 15 pages.
The first line of paragraphs should start within 0.5 cm from inside, no spaces between paragraphs should be
left. The article should be organized in a single column.
The text of the article is; title, author name and address, Turkish abstract, Turkish key words, English title,
English abstract, English key words, text, acknowledgment (if necessary), and references.
Article title: Article title should be written in Turkish and English at 10 punt.
Author name(s): Name and surname of the author(s) should be written under the article title after one space.
Title and address of the author(s) should be written after one space. Author names and addresses should be
written in 10 punt. The email address of the responsible author should be given as a footnote on the first
page.
Abstract and Key words: Turkish abstract should be not exceed 200 words and written under the name and
address, write key words. Then the English title of the article and the abstract should be given not to exceed
200 words, just below the key words should be written. It is advisable to use the Agris–Caris classification in
the selection of keywords. Care must be taken that do not exceed 7 key words.
Text: Generally article should be consist of a) Introduction, b) Material and Method, c) Findings, d) Discussion,
e) Result/s and f) References parts. Part c and d can be examined in one part named as "Findings and
Discussion". Main titles in the article should be written bold and capital letter, second degree titles should be
written bold, italic and small letter, third degree titles should be written as normal text but italic. Main titles
are written two space from up and one space from down, second degree titles are written one space from up
and down and third degree titles are written without spaces. Paragraphs are started 0.5 cm in side. Text of
article:
INTRODUCTION: In this part, problem is defined and status of the problem before the study is expressed.
Literatures are written only needed and concerned with subject of the article. Aim of the article is written at
the end.
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MATERIAL AND METHOD: Used material and applied method should be explained short and concise format
under separate titles.
FINDINGS: Text, figures and tables should be complementing each other in the presentation of findings.
Figures and Tables: Figure, graphic, photo etc. should be named as "figure" and numeric values in chart should
be named as "table" in the article. Author should give refer the figures and tables in the text. Captions should
be written up side the figures and down side the tables. Captions should be written in Turkish and English.
Additionally meaning of the expressions in figures and tables should be written in English. Figures and tables
should be given combined and summarized as possible as. Instead of recurrences, mean of recurrences should
be written in tables. Variance analysis table which was prepared to determine the differences between the
mean values should not be given in the article. Applied test method and significance of the difference level of
the mean values should be written under the table. Footnote in tables should be start from the last letter of
the alphabet and differences of the mean values should be indicate with letter by starting from first letter of
the alphabet. Small letter should be used in both. Because of the publication technique, figures should be
prepared in Microsoft Office programs. For publication appropriate photos should be selected. Examples of
figure and table are given at below.
Çizelge 2. 2001 yılında Çanakkale yöresinde yetiştirilen Trabzon hurması meyvelerinin olgunlaşma sürecinde
kimyasal yapılarındaki değişimlerᶻ
Table 2. Changes of chemical composition during maturation of persimmon fruits grown in Çanakkale in 2001ᶻ
MES (kg)
Fruit firmness

SÇKM (%)
Soluble solids

Tanen (mg l–¹)
Tannin

L–ascorbik
Acid (mg 100g–¹)

Pektin (mg 100g–¹)
Pectin

1. Hasat
4.30 b
23.84 a
21.85 ab
20.59 a
1.02
1st Harvest
2. Hasat
4.61 a
23.65 a
22.69 ab
20.01 a
1.17
2st Harvest
3. Hasat
3.74 c
22.65 ab
23.74 a
17.45 b
1.26
3st Harvest
4. Hasat
3.51 c
22.75 ab
20.14 b
17.22 b
1.46
4st Harvest
5. Hasat
3.38 c
22.46 b
7.89 c
16.90 b
1.19
5st Harvest
LSD ₀.₀₅
0.28
0.37
2.00
0.89
Ö.D. N.S.
ᶻAynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (LSD)
ᶻMean separation within columns by LSD multiple test at, 0.05 level
Ö.D.: Önemli değil N.S.: Nonsignificant

T. Şeker (mg 100g–¹)
Total Sugar
22.04 d
26.15 b
27.90 a
23.74 c
23.93 c
1.46

350

Bitki boyu (cm)
Plant Height (cm)

300
250
200
150

325 a*
230 b

100
50
0
Kontrol (Control)

Boğma (Wedginig)

*%5 ihtimal seviyesinde önemlidir.
*Significant at the 5% level of significance

Şekil 1. Boğma uygulamasının bitki boyu (cm) üzerine etkisi
Figure 1. The effect of wedging plant height (cm)
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Units: SI (Systeme International d’Units) units should be used in the article. Instead of comma, point should
be used in decimal number distinctions. Instead of point, space should be used in thousands numbers.
DISCUSSION: Results are investigated and compared with the prior research result and the differences are
generalized in this part. Author should be set a contact between the result and the aim which are expressed
in Introduction part. Unsolved part of the problem should be discussed under the light of the literature.
RESULT(S): Obtained findings should be evaluated according to contribution to science/applications and
expressed as proposals.
REFERENCES: Utilized references should be written in order of author last names and enumerated. Author
names should be written with small letter in text and references. References should be given after the
sentence or before the sentence after the author name by number with parenthesis. (Example: Fruit juice
content show differences depend on regions in Satsuma [2]. There are not any differences among the regions
according to fruit weights [3, 5, 12]. Kibar and Uslu [10] showed that in their study... etc). Only utilized
references are given in this part. Review articles are prepared according to this guide but without material
and method and findings parts.
Example of reference writings are as follows:
Books:
1. Özbek, N., 1969. Experimental technique (I. Greenhouse experiment, technique and methods). A.U.
Agricultural Faculty Publications 406. Ankara University Printing House, Ankara. 346 p.
2. Brown, A.C., 1975. Apples. In: J. Janick, J.N. Moore (Eds.): Advances in fruit breeding. Prudue University
Press, West Lafayette, Indiana, ABD. pp: 3–37.
Translates:
3. Kaşka, N., Yılmaz, M., 1974. Techniques for growing garden plants (Translation: "Plant propagation" by H.T.
Hartman and D.E. Kester). Cukurova University Faculty of Agriculture, Publications 79. 610 p.
Articles:
4. Buyukyılmaz, M., Bulagay, A.N., Burak, M., 1994. Pomegranate pear variety for Marmara region–III. Garden
23 (1–2): 79–92.
5. Turhan, Ş., Tipi, T., Erol, A.O., 2004. The effects of EurepGap applications on Turkish fruit and vegetable
production and competitiveness. Turkey VI. Agricultural Economics Congress, 16–18 September 2004. Tokat.
Volume I: 315–322.
Thesis:
6. Akpınar, I., 1990. Studies on the preservation of Washington Navel, Valencia and Moro orange fruits, grafted
on various citrus rootstocks (Master Thesis). Cukurova University Institute of Natural and Applied Sciences
Horticulture Department, Adana, 146p.
Periodicals:
7. Anonymous, 1951. Soil Survey Manual Hand Book. 18. U.S. Gover Prin. Office. Washington, D.C. pp: 340–
343.
8. Anonymous, 2000. Agricultural Structure (Production, Price, Value). Statistics Institute of Turkish Republic
Prime Ministry, Publication No: 2614, June 2002, Ankara. 598 p.
Electronic References:
9. Stiglitz, J.E., 1999. Whither Reform? Ten Years of the Transition. Annual World Bank Conference on
Development Economics, Washington, DC, 28–30 April, (www.worldbank.org/research/abcde/stiglitz.
html), (Access: May 2000).
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