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GİRİŞ
Üzümsü meyvelerin insanoğlu tarafından
bilinirliği, insanlık tarihi kadar eskidir. İlk
insanlar, çevrelerinde bulunan yabani bitkileri
toplayarak beslenmişlerdir. Bu nedenle,
üzümsü meyvelerin de yabani formları ilk
insan beslenmesinde çok kullanılan bitkiler
arasında sayılmaktadır.
Üzümsü meyvelerin Dünya’da kültüre
alınarak yetiştirilmeleri ise genel olarak 19.
yüzyılda başlamıştır. Üzümsü meyveler çok
amaçlı olarak yetiştirilmektedir. Daha çok ev
bahçelerinin en tanınmış bitkileridirler. Ayrıca,
diğer meyve ağaçlarının alt bitkileri veya ara
bitkileri olarak da yetiştirilmektedirler.
Bunların yanında, geniş çapta, endüstriye
yönelik yetiştiricilik çalışmaları da, özellikle
ABD ile birçok Avrupa Ülkesinde
yapılmaktadır.
Her yıl düzenli ürün vermeleri, kısa sürede
meyveye yatmaları ve yetiştiriciliklerinin
kolay olması nedeniyle tarım işletmelerinin
değerli birer tamamlayıcı bitkileridirler. Aile
işletmelerinin ideal ürünleri olup gıda maddesi
olarak değerleri gittikçe artmaktadır.
Meyve suyu yapımında, derin dondurulma
ve konserve yapımında kullanılmaları; ev ve
küçük bahçe işletmelerinde taze olarak satış
imkânlarının da bulunması, bunun yanında
büyük işletmelerde endüstriye yönelik büyük
ölçüde yetiştirilebilmeleri bakımından çok
önemli bir bitkiler grubunu oluşturmaktadırlar.
"Üzümsü Meyveler" tabirini tam olarak
tarif etmek mümkün değildir. Çünkü bu gruba
giren bütün cinsleri ve/veya türleri simgeleyen
belirli bir özellik bulunmamaktadır. "Üzümsü
Meyveler" denildiği zaman daha çok üzüm
(Vitis vinifera), çilek (Fragaria × ananassa),
Ahududu (Rubus idaeus) ve Böğürtlen (Rubus
spp.), Frenk üzümü (Ribes rubrum, Ribes
nigrum) ve Bektaşiüzümü (Ribes uva–crispa),
Maviyemiş (Vaccinium corymbosum), Turna
*Sorumlu

yemişi (Vacccinium macrocarpon), Kuşburnu
(Rosa canina) gibi temel türlerle birlikte çok
sayıda doğada bulunan ve yeni yeni kültüre
alınan yeni cins ve bunlara bağlı türler akla
gelmektedir.
Üzümsü meyveler canlı renkleri ile
içerdikleri tat (koku ve aroma) ve tekstür
bileşenleri tarafından çekiciliği fazla olan
meyveler olup, her yaşta insanlar tarafından
sevilerek tüketilmektedir. Bu özellikler
yanında, insan sağlığı bakımından son derece
önemli olan antosiyanin, fenolik bileşikler ve
antioksidanlar gibi birçok fitokimyasallar
bakımından da zengindirler. Yapılan bilimsel
çalışmalar özellikle, bu gruptaki meyvelerin
içerdiği spesifik fitokimyasal ve bunların
antioksidant etkilerinin insan sağlığı, özellikle
yaşlanmayı geciktirme ve kanseri önleme
üzerine olumlu etkisini ortaya çıkarmıştır.
Tüketiciler, bu nedenlerle, bu tip ürünlere daha
fazla para ödemeyi kabullenmiş ve bu
ürünlerin pazar değerleri de yükselmiştir.
Üzümsü meyveler grubu içerisinde kabul
edilen Pyracantha coccinea (Ateş dikeni),
Mahonia aquifolium (Mahonya), Berberis
thunbergii (Kadıntuzluğu), Rosa canina
(Kuşburnu), Cotoneaster horizontalis (Dağ
muşmulası), Morus alba (nigra) pendula (Ters
dut), Symphoricarpus albus (İnci çalısı) gibi
türler kent peyzaj planlamasında oldukça fazla
miktarda kullanılmaktadırlar.
ÜZÜMSÜ MEYVELERİN
TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ
Üzümsü meyvelerin kültüre alınmaları ve
ıslahı çalışmaları, diğer ülkelerde 150 yılı aşkın
bir süredir gerçekleştiği halde Türkiye bu
konuda çok geç kalmıştır. Türkiye’ye üzümsü
meyvelerin
getirilmesi
de
gecikerek
gerçekleştirilmiştir. 1920–1930’lu yıllarda çok
az miktarda amatör yetiştiricilerinin ev

yazar / Corresponding author: Yusuf Sabit AĞAOĞLU
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bahçeleri için bu meyvelerden örnekler
getirilmiştir.
Ticari anlamda 1970’li yıllarda çilek
üretimi ile başlayan üzümsü meyveler
yetiştiriciliğinde diğer türlerde araştırma
mahiyetindeki ilk çalışmalar Yalova Atatürk
Bahçe
Kültürleri
Merkez
Araştırma
Enstitüsü’nde yapılmıştır. Türkiye’ye ilk
olarak 1968 yılında ABD ve Fransa’dan; 1972
ve 1974 yıllarında da yine aynı ülkelerden
getirilen frenk üzümü, ahududu ve
böğürtlenlerin kültür formları ile denemelere
başlanmıştır.
Yalova’daki bu çalışmalar önce kısa bir
süre Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Sevim
KIZILAY, daha sonra da Ziraat Yüksek
Mühendisi
Serap
ONUR
tarafından
yürütülmüştür. Sayın Onur, 1973 yılında bir yıl
süre ile Giessen–Almanya’da üzümsü
meyveler konusunda eğitim görmüş ve
araştırmalar yapmıştır.
İlk tesis edilen parsellerle ilgili bilimsel
araştırma sonucu makaleler ilk kez 1977
yılında yayımlanmıştır.
O yıllarda üzümsü meyvelerin Türkiye
tarımı açısından önemi fark edilmiş ve
adaptasyon çalışmaları yürütülmüştür. Ancak
bu çalışmalara uzunca bir süre (15 yıl) ara
verilmiş, çilek dışındaki diğer üzümsü
meyveler konusunda araştırma yapılmamıştır.
Ülkemizde 1960 ve 1970’li yıllarda iki
önemli
adaptasyon
ve
introdüksiyon
çalışmaları maalesef akim kalmıştır. Bunun
nedenleri,
üretilen
mahsulün
pazarlanamamasıdır. O tarihlerde, şüphesiz
Türkiye’deki gıda sanayi de bugünkü gibi
gelişmiş değildi. Özellikle meyve suyu
sanayisinin 1990’lı yıllardan itibaren hızla
gelişmesi bu ürünlere olan talebi de teşvik
etmiştir. Günümüzde meyve suyu sanayisinin
yanında, alkollü içkiler, konserve fabrikaları,
reçel, marmelat, jöle, şekerleme, pasta,
dondurma, mısır gevrekleri ve kurutma
endüstrileriyle meyveli yoğurt ve meyve çayı
üreten işletmeler gibi sanayi kuruluşlarına ve
ilaç sektörüne ham madde vermektedirler.
1980’li yılların sonuna doğru Bulgaristan
göçmenlerinin Bursa ve civarında ahududu
yetiştiriciliğine küçük çapta başlamaları ve
başarılı
olmaları
Türkiye’de
ahududu
yetiştiriciliğinin artmasına vesile olmuştur. Bu
harekete öncülük yapan Bursa ilinde sayın Dr.
Ayşe
ATEŞ
olmuştur.
Dr.
Ateş,
2

Bulgaristan’dan getirttiği birkaç ahududu
çeşidiyle üretim faaliyetlerini başlatmıştır.
1990’lı
yılların
ortalarına
doğru
üniversitelerimizde
ve
araştırma
kuruluşlarımızda, tekrar üzümsü meyveler
konusundaki araştırmalara başlanmıştır. 1992–
1993 yıllarında Caner Onur ve arkadaşlarının
Karadeniz bölgesinde başlattıkları ahududu
seleksiyon çalışmaları bu çalışmaların motor
gücü olmuştur. Bu çalışmada Karadeniz
Bölgesi’nde doğal olarak yetişen ahududu
bitkilerinden örnekler toplanmış ve aynı
bölgede üç merkezde bu tiplerden koleksiyon
bahçeleri kurulmuştur.
İlerleyen zamanda Giresun ve Yalova
Araştırma Enstitüleri ile Çukurova Ziraat
Fakültesi’nin çeşitli ülkelerden farklı ahududu,
böğürtlen ve frenk üzümü türleri getirtip
deneme parselleri kurduklarını görüyoruz.
Daha önceden Tokat Araştırma İstasyonu
ve Erzurum Ziraat Fakültesi’nin getirtmiş
oldukları frenk üzümleri de Onur ve
arkadaşlarının evalüasyon projesine dahil
edilmişlerdir.
1996 yılında, Türkiye’de önemli bazı
önemli üzümsü meyve çeşitleriyle ilgili
araştırmalar, çok geniş bir katılımcı
kuruluşunun iştirakiyle, yürürlüğe konulan bir
proje ile (Türkiye Üzümsü Meyveler Araştırma
Grubu) yeniden başlatılmıştır.
Bu grup bir taraftan araştırma faaliyetlerini
sürdürürken, bir taraftan da eğitim, yayım ve
üretim faaliyetlerinde bulunmuştur. Her altı
ayda bir farklı illerde toplanılarak hem
araştırma faaliyetleri tartışılmış hem de
düzenlenen panellerle bölgesel eğitim
faaliyetlerinde bulunulmuştur.
Bu proje 3 yıl süre ile 11 Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü ile 6 Araştırma
Enstitüsünde denemeler kurulmuştur. Çok
başarılı geçen bu üç yıllık dönem sonunda yeni
finansman sağlanmadığı için 17 kuruluş kendi
imkânları ile bu projeyi yürütmüşlerdir.
Türkiye’de ilk defa bu kadar çok sayıda
Ziraat Fakültesi ve Araştırma Enstitüsü
elemanları bir araya gelerek üç yıl süre ile çok
uyumlu, çok başarılı çalışmalar yapmışlardır.
Katılımcı kuruluşlar Adana, Ankara, Bursa,
Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Ordu,
Samsun, Tokat, Van ve Tekirdağ’da bulunan
Ziraat
Fakülteleri’nin Bahçe
Bitkileri
Bölümleri ile Antalya, Giresun, Isparta,
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Malatya, Samsun ve Yalova’da bulunan
Araştırma Enstitüleridir.
Bu grubun araştırma faaliyetleri ilk olarak
Türkiye 3. Bahçe Bitkileri Kongresi’nde
(Ankara, 1999) sunulmuş, daha sonra kurumlar
yapmış
oldukları
çalışmaları
farklı
kaynaklarda yayımlamışlardır.
Bu araştırma Grubunun en önemli
fonksiyonlarından biri Türkiye’de 17 farklı
kuruluştan toplam 45 bilim insanının birlikte,
eş zamanlı olarak aynı konuda araştırma
yapabileceklerini göstermesi ve ikinci olarak,
aynı üzümsü meyve türleri üzerindeki
araştırmalarda Türkiye’nin 17 farklı yöresinde
birbiriyle
karşılaştırılabilir
sonuçların
alınabilmesini sağlamasıdır.
Bu üç yıllık döneme ait ilk deneme
sonuçları 1997’de Giresun, 1988’de Erzurum,
1999’da Van ve Yalova, 2000 yılında Antalya
ve Eğirdir’de yapılan, geniş çaplı teknik
elemanlara ve üreticilere açık, toplantılarda
sunulmuştur. Bu projenin büyük bir başarı ile
yürütülmesini sağlayan, Proje Lideri değerli
meslektaşım Dr. Caner ONUR’u rahmetle
anıyorum.
Kurumların kendi imkânları ile yürüttükleri
2000–2003 yılları arasındaki ve daha sonraki
yıllarda yürütülen deneme sonuçları ise, 23–25
Ekim 2003 tarihleri arasında Ordu’da yapılan
“Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler
Sempozyumu” nda; 14–16 Eylül 2006 tarihleri
arasında Tokat’ta yapılan “2. Ulusal Üzümsü
Meyveler Sempozyumu”nda ve 10–12 Haziran
2009 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta
yapılan “3. Ulusal Üzümsü Meyveler
Sempozyumu” nda tartışılmıştır.
Türkiye’de bu projenin dışında, ülkemiz
florasında yabanilerinin bol olarak bulunduğu
ancak kültür formlarının yetiştiriciliğinin
yapılmadığı Vacciunum türünün kültür formu
olan Blueberry=Maviyemiş konusunda da son
15–20 yıl içerisinde çok büyük gelişmeler
kaydedilmiştir. Karadeniz bölgesine çok iyi bir
şekilde adapte olan bu üzümsü meyve türü ile
ilgili olarak değerli meslektaşım Prof. Dr.
Hüseyin ÇELİK’in büyük gayret ve emekleri
unutulmayacaktır. Maviyemişin Türkiye’deki
serüveni konusunda bu Sempozyumda Sayın
Çelik ayrı bir tebliğ sunacağı için burada
ayrıntıya girilmemiştir.

ÜZÜMSÜ MEYVELERİN
ÜNİVERSİTELERİMİZDE DERS
OLARAK OKUTULMASI
Türkiye Üniversitelerinde “Üzümsü Meyve
Yetiştiriciliği” dersleri ilk kez tarafımızdan
1980–1981 ders yılında Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde
verilmeye başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda
diğer
Ziraat
Fakültelerinde
değerli
meslektaşlarım tarafından bu ders verilmiştir.
Yaklaşık 40 yıllık bir süreçte en azından
Ziraat
Fakülteleri’nin Bahçe
Bitkileri
Bölümü’nü
bitiren
çok
sayıdaki
meslektaşlarımız
bu
konuda
bilinçlendirilmiştir. Ancak bu süreçte üzümsü
meyve yetiştiriciliğinde, ülkemizde istenilen
seviyeye gelinememiştir.
Üniversitelerimiz bünyesinde sevindirici
bir gelişme, bilim insanlarımızın üzümsü
meyveler konularında çok sayıda Yüksek
Lisans ve Doktora çalışmaları yaptırmış
olmalarıdır.
Eğitim ve öğretim programına alındıktan
sonra, bu konularda çok eksik olan eğitim
materyalini sağlayabilmek için tarafımdan
önce rota (teksir) şeklinde ders notları
hazırlanmıştır. Tarafımızdan yazılan ve Türkçe
ilk bilimsel “Üzümsü Meyveler” kitabı 1986
yılında yayımlanmıştır. Bu kitapta, bazı
üzümsü meyvelerin tanıtımı, biyolojik ve
fizyolojik özellikleriyle yetiştiricilikleri ele
alınmıştır. Kısa sürede tükenen bu kitabımızın
2. Baskısı, üniversite akademik yaşamımda,
araya giren, uzun süreli idarecilik görevlerim
nedeniyle, gerçekleştirilememişti.
2009 yılında başlayan yoğun bir çalışma
temposu
ile
bu
konularda
çalışan
meslektaşlarımla
birlikte
hazırlamış
olduğumuz, değerli öğrencim ve meslektaşım
sayın Prof. Dr. Resul GERÇEKÇİOĞLU ile
birlikte editörlüğünü yaptığımız yeni “Üzümsü
Meyveler” kitabımızı 2013 yılında siz değerli
araştırıcılara ulaştırdık. Bu kitap, Ziraat
Fakülteleri’nin Bahçe Bitkileri Bölümlerinde,
Meslek Yüksek Okulları’nın Bahçe Ziraat
programlarında öğrenim gören öğrenciler için
başvuru; bu konularla ilgilenen Ziraat
Mühendisleri, Teknikerleri, Teknisyenleri,
üreticiler ve hobi bahçesi sahipleri için ihtiyaç
duydukları bilgileri bulabilecekleri, çok sayıda
şekil ve renkli fotoğraflarla zenginleştirilmiş
bir kaynak olarak sunulmuştur.
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Kitabın hazırlanmasında 10 bilim insanı
büyük bir özveri ile çalışarak, 17 farklı tür
üzerindeki bilgi birikimlerini okuyucuları için
hazır hale getirdiler ve büyük çapta kendi
maddi katkılarını da vererek yayım hayatına
geçirdiler. Bu kitabın hazırlanmasında büyük
emekleri olan değerli meslektaşlarıma
şükranlarımı sunuyorum.

Patronajında 10–12 Haziran 2009 tarihlerinde
Kahramanmaraş’ta yapılmıştır. Sempozyumun
ismi “3. Ulusal Üzümsü Meyveler
Sempozyumu” olarak konulmuştur.
Dördüncü
Sempozyum
Akdeniz
Üniversitesi
Antalya
Ziraat
Fakültesi
patronajında 03– 05 Ekim 2012 tarihlerinde
Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun
ismi “4. Ulusal Üzümsü Meyveler
Sempozyumu” olarak konulmuştur.
Beşinci Sempozyum Çukurova Üniversitesi
Adana Ziraat Fakültesi patronajında, 27–30
Eylül 2016 tarihleri arasına Adana’da
gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun ismi “5.
Uluslararası Türkiye Üzümsü Meyveler
Sempozyumu” olarak konulmuştur.
Altıncı
Sempozyum
Ondokuzmayıs
Üniversitesi
Samsun
Ziraat
Fakültesi
patronajında, bugün başlayarak üç gün
süresince 05–07 Eylül 2019 tarihleri arasına
Samsun’da
gerçekleştirilecektir.
Sempozyumun ismi “6. Ulusal Üzümsü
Meyveler Sempozyumu” olarak konulmuştur.
ÜZÜMSÜ MEYVELERE GÖNÜL
VERENLER

ÜLKEMİZDE YAPILAN ÜZÜMSÜ
MEYVELER SEMPOZYUMLARI
Ülkemizde üzümsü meyvelerle ilgili ilk
sempozyum 23–25 Ekim 2003 tarihlerinde
Karadeniz Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi
patronajında Ordu’da yapılmıştır.
İlk Sempozyumun ismi; “Ulusal Kivi ve
Üzümsü Meyveler Sempozyumu” olarak
konulmuştur. Bunun sebebinin o tarihlerde
ülkemizde ve özellikle Ordu ve civarında Kivi
yetiştiriciliğinin çok revaçta olması idi.
İkinci
Sempozyum
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi’nin
patronajında 14–16 Eylül 2006 tarihlerinde
Tokat’ta yapılmıştır. Sempozyumun ismi “2.
Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu”
olarak konulmuştur.
Üçüncü Sempozyum Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi
4

Üniversitelerimizde
ilk
“Üzümsü
Meyveler” dersini veren ve üzümsü meyveler
konusunda Türkçe bilimsel kitap olan
“Üzümsü Meyveler” isimli eseri 1986 yılında
yayımlayan; Akademik yaşamında üzümsü
meyveler konusunda Doktora ve Yüksek
Lisans tezleri yaptırmış bir kişi olarak, bana da
“Üzümsü Meyvelere Gönül Verenler”
listesinde herhalde yer verirsiniz.
Akademik yaşamımın her aşamasında bana
desteğini hiç esirgemeyen sevgili eşimi
rahmetle anıyorum.

Y.S. AĞAOĞLU / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 1-7 (2019)

•Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK, 1971 yılında
yazdığı “Bağ–Bahçe Bitkilerinin Islahı” isimli
eserinde, ilk defa üzümsü meyvelerin
tarihçeleri hakkında bilgi vermiştir.

1960’lı yılların sonu, 1970’li yılların
başında Avrupa ve Amerika kökenli tür ve
çeşitler ilk defa Yalova Atatürk Bahçe
Kültürleri Araştırma Enstitüsü’ne getirilerek
üzerlerinde bilimsel araştırmalara başlanmıştır.
Bu konuda Serap ve Caner ONUR çifti
meslektaşlarımızın katkıları unutulmayacak
boyutlardadır. Bu değerli çift, meslek
yaşamlarının hemen tümünde üzümsü
meyvelere kendilerini adamışlardır. Bu vesile
ile Dr. Caner ONUR meslektaşımı rahmetle
anıyorum.

1970’li yıllarda Prof. Dr. Nurettin KAŞKA
ilk olarak Ankara’da çilek konusunda
çalışmalara başlamış; daha sonra görev yaptığı
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde,
meslek yaşamının sonuna kadar bu konuda
araştırmalar yapmış, çok sayıda bilimsel
insanının üzümsü meyvelere yönelmesini
sağlamıştır. Değerli hocamızın bu katkıları
hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Ülkemizin doğal florasında bulunan, ancak
kültür formlarının yetiştiriciliğinin yapılmadığı
Vacciunum türü içerisinde yer alan Maviyemiş
ve Turna Yemişi, vb. konularında çok sayıda
çalışmalar yapan değerli meslektaşım Prof. Dr.
Hüseyin ÇELİK’in bu hizmetleri de O’nu
unutulmazlar arasına sokacaktır.

Bu sunumu kafamda planlarken, ülkemizde
“Üzümsü Meyveler” konusunda Yüksek
Lisans ve Doktora yaptırmak suretiyle bilime
katkıda bulunan, Ziraat Fakültelerimizdeki
bilim insanlarına ulaşmak için; 34 Ziraat
Fakültelerimiz Bahçe Bitkileri Bölüm
Başkanlarına mail göndererek, bölümlerinde
bu konuda yapılan çalışmaları, yaptıran ve
yapan bilim insanlarını bana bildirmelerini rica
etmiştim. Maalesef bu konuda çok az geri
bildirim alabildim.
Bu nedenle, bu konularda bilimsel tez
yaptıran ve yapan bilim insanlarını eksik
bildirmekten çekindiğim için; burada bana
bildirenlerden özür dileyerek, bu konuyu daha
sonraki toplantıya bırakıyorum.
YÖK’ün tezlerle ilgili sayfasından
ulaşabilir miyim diye yaptığım çalışmalardan
da maalesef sağlıklı verilere ulaşamadım.
Bu nedenle 4. Sempozyumda kendilerinden
kısaca bahsettiğim ve bulabildiğim yeni bilim
insanlarını burada kısaca sizlere tekrar
tanıtmak istiyorum.
•Mustafa Kemal Üniversite’sinden; Prof.
Dr. Emine ÖZDEMİR, Doç. Dr. Kâzım
GÜNDÜZ, Prof. Dr. Sedat SERÇE,
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•Çukurova
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi’nden; Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ,
Prof. Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI, Prof. Dr.
Ebru KAFKAS, Prof. Dr. Ahsen Işık
ÖZGÜVEN, Prof. Dr. Ayzin KÜDEN,

•Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi’nden;
Prof.
Dr.
Resul
GERÇEKÇİOĞLU, Prof. Dr. Rüstem CANGİ,
Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ, Prof. Dr. Çetin
ÇEKİÇ,

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nden; Prof. Dr. Şükriye BİLGİNER,
Prof. Dr. Leyla DEMİRSOY, Prof. Dr. Hüsnü
DEMİRSOY, Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN,

•Ordu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali
İSLAM,
•Kahramanmaraş
Sütçü
İmam
Üniversite’sinden Prof. Dr. Mürüvvet ILGIN,
•Akdeniz Üniversite’sinden; Prof. Dr.
Hamide GÜBBÜK ve Prof. Dr. Şadiye
GÖZLEKÇİ,
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•Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nde iken tek başına hazırladığı ve
başarı ile yürüttüğü Üzümsü Meyveler Web
sayfası nedeniyle Prof. Dr. Hüdai YILMAZ,

•Çilek dışındaki Üzümsü Meyvelerin ilk
defa bilimsel olarak incelendiği yer olan
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma
Enstitüsü’nde,
bu
konuları
yüklenerek, büyük bir özveri ile çalışan Dr.
Burhan ERENOĞLU’nun katkıları da çok
fazladır.
•Bugün
Iğdır
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi’nde Doç. Dr. olarak görev yapan
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencim Sadiye
Peral EYDURAN (Atila) akademik yaşamında
sadece Üzümsü Meyveler üzerinde çalışan bir
bilim insanıdır.
•Buraya kadar “Üzümsü Meyvelere Gönül
Verenleri” saymaya çalıştım. Bunlara ilave
olarak Prof. Dr. Menşure ÇELİK, Prof. Dr.
Cihat TÜRKBEN, Prof. Dr. Ahmet
KAZANKAYA, Dr. Nejdet KAPLAN, Ali
GÖKTAŞ ve İsmail DEMİRTAŞ gibi
meslektaşlarımın yanında; yaşlılıktan dolayı
hatırlayamadığım, unuttuğum, atladığım,
ismini sayamadığım diğer meslektaşlarımdan
özür diliyorum.
•Kendisi ziraatçı olmayıp Kaymakamlık ve
Vali Yardımcılığı gibi hayatını idarecilikle
geçiren, ama en az bizler kadar Üzümsü
Meyvelere
Gönül
Veren
ve
bizzat
yetiştiriciliğini
yapan
Sayın
Temel
TÜRKKAN’ı da burada rahmet ve saygı ile
anıyorum.
“Üzümsü Meyvelere Gönül Verenler”
olarak, bu Sempozyuma katılan tüm
meslektaşlarımı da saymak istiyorum.
•Büyük bir vefa örneği göstererek, 6. Ulusal
Üzümsü Meyveler Sempozyumu’nun açılış
konuşmasını bana verdirmek nezaketini
gösteren, Düzenleme Komitesi Başkanı,
Değerli Meslektaşım Sayın Prof. Dr. Leyla
DEMİRSOY ve çalışma arkadaşlarına; beni
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burada son derece candan misafir eden Ziraat
Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Hüsnü
DEMİRSOY, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı
sayın Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK’e de
şükranlarımı sunuyorum. İnsanların aktif
çalışma hayatında iken hatırlanması kolaydır,
ancak emekli olduktan sonra 10 yıla yakın bir
süre geçmiş olmasına rağmen hatırlanması,
“üzümsü meyveler ailesi” mensuplarının ne
kadar vefalı olduğunu göstermektedir.
“Vefa” büyük bir sözdür. Sevgide sadakatli
olmak herkesin sandığı kadar kolay bir

davranış değildir. Vefa, ancak sevginin doruk
düzeye yükseltilmesi ile gerçekleştirilebilir.
Mutluluğu oluşturan özdür Vefa… Mutluluk
vefanın tek ürünüdür. Bana bu mutluluğu
yaşatan
tüm
vefalı
meslektaşlarıma
şükranlarımı sunuyorum. “7. Ulusal Üzümsü
Meyveler Sempozyumu’nda da sağlıkla
buluşmak üzere hepinize en içten duygularımla
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür
Ederim.

7

BAHÇE 48 (Özel Sayı 1: 6. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu): 9–15 (2019)
ISSN 1300–8943
TÜRKİYE’DEKİ ÇİLEK ISLAHI ÇALIŞMALARI
Burhan ERENOĞLU¹*
¹Dr., Emekli Ziraat Yüksek Mühendisi, Yalova
Geliş Tarihi / Received: 07.09.2019

GİRİŞ
Bilindiği gibi bitki ıslahı, insan
hizmetindeki bitkilerin genetik yönden
düzenlenmesi veya mevcut genetik varyanstan
faydalanarak, istenilen yönde bitkileri
geliştirme sanatı ve ilmidir (Demir, 1975).
Bitki ıslahı, insanların beslenmeleri için
kendilerine yarayan yabani bitkiler arasından
seçim yapmaya başlamaları ile başladığı kabul
edilmektedir (Şeniz, 1990).
Kültüre alınmış çilekler bütün dünyada
yetiştirilmekte ve tercih edilen yiyecekler
listesinde önemli bir yer tutmaktadır. Güzel
lezzeti ve zengin vitamin ve mineral madde
kapsamı ile dünyada milyonlarca kişinin
diyetine girmiş olan çileğin popüler hale
gelmesi son 30–40 yıl içerisinde olmuştur.
1950’li yıllarda sadece birkaç ülkedeki
insanlar çileği tanıyor ve tadını biliyorlardı. Bu
durum ancak ıslah çalışmaları ile çok farklı
çevresel koşullar da yeterli verim sağlayan
çeşitlerin üretilmesiyle değişmiştir (Erenoğlu
ve ark., 1998).
Dünyada Çilek Islahı Çalışmaları
Çilek konusunda oldukça geniş çalışmalar
yapan Fransız botanikçi “Antoine Nicolas
Duchesne”, 1768’de yazdığı “L’Histoire
Naturelle de Fraiser” isimli eserinde çok geniş
bilgiler vermiştir.
Çilek ıslahında Freizer’den sonra Duchesne
çilek sistematiği ve yetiştiriciliği konusunda
uzun süreli çalışmalar yürütmüştür (Ağaoğlu,
1986).
Freizer’in gayreti ve Duchesne’nin yoğun
çalışmaları, sonraki yetiştirici ve ıslahçıları
teşvik edici olmuştur.
Her ne kadar 1750’li yıllarda Fransa, Brest
civarında ilk kültür çilekleri ortaya çıkmışsa
da, sonraki 60 yılda daha gelişmiş yeni çeşitler
ortaya çıkartılmıştır. Yeni çeşitler geliştirmeye
*Sorumlu
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istekli bir bahçıvan olan Thomas A. Knight, ilk
kültür çileğinin fidelerini elde etmeyi
başarmıştır.
Bu araştırıcı kontrollü şartlarda F.
chiloensis ile F. virginia’yı melezleyerek iki
yeni çeşit elde etmiştir. Bunlar “Downton” ve
“Elton” çeşitleridir. Downton çeşidi çilek
yetiştiricileri tarafından uzun yıllar çok yaygın
olarak kullanılmıştır. Downton çeşidi 1820
yılında, Elton çeşidi ise 1826 yılında elde
edilmiştir (Erenoğlu, 1998; Türemiş ve
Ağaoğlu, 2013).
Londra civarında çilek üreticisi bahçıvan
Michael Keen, yaptığı çilek ıslahı çalışmalar
ile “Keens İmperial” isminde yeni bir çeşit elde
etmiştir. Bu çeşit “White chili” tohumlarından
seçilmiştir.
“Keens İmperial” çeşidinden seleksiyonla
“Keens Seedling” adı altında 1819 yılında yeni
bir çeşit elde edilmiştir. “Keens Seedling” in
başarısı, Avrupa ve İngiltere’de, çoğu amatör
çilek ıslahı ve yetiştiriciliği konusunda teşvik
etmiştir (Janick ve Moore, 1975).
ABD’de ticari anlamda çilek yetiştiriciliği
1800 yıllarında başlamıştır. Geneva’daki “The
New York Experimental Station” ABD’de
çilek ıslahı üzerine resmi olarak ilk çalışmaya
başlayan kuruluş olarak dikkati çekmektedir.
Bu kuruluştaki çalışmalara 1889 yılında
başlanmış, ancak sürekli ve programlı
çalışmalara 1924 yılında geçilebilmiştir
(Ağaoğlu, 1986; Erenoğlu, 1998).
ABD’nde George McMillan Darrow
(1889–1983) isimli araştırıcı çilek ıslahı ve
yetiştiriciliği konusunda yaptığı çalışmalarla
önemli bir otorite haline gelmiştir. 1957 yılında
yazdığı “The Strawberry: History, Breeding
and Physiology” isimli kitap çilek ıslahı ve
yetiştiriciliği konusunda hala en kapsamlı
eserdir.
Darrow ilk olarak 1929 yılında Blakemore
ve 1933 yılında Fairfax çeşitlerini ıslah ederek
piyasaya sunmuş ve büyük beğeni kazanarak

yazar / Corresponding author: burhanerenoglu@yahoo.com
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oldukça
geniş
alanlarda
yetiştiriciliği
yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda Pocahontas,
Albritton, Surecrop, Sunrise, Narcissa,
Brightmore, Hood, Benton, Midway, Redchief,
Guardian ve Earlyglow gibi önemli çeşitlerin
ıslahında görev yapmıştır (Türemiş ve
Ağaoğlu, 2013).
Çileklerde temel kromozom sayısı x=7
olmakla beraber kromozom sayısı genellikle
2n=14 (diploid) ile 2n=56 (oktoploid) arasında
değişkenlik gösterir.
Dünyada yoğun olarak yetiştiriciliği
yapılan kültür çileği Fragaria ananassa Duch.
bir melez olup (F. chiloenses L. Duch. ve F.
virginiana Duch’ın melezi) 2n=56 (oktoploid)
kromozom sayısına sahiptir (Scott ve
Lawrence, 1975; Erenoğlu, 1998; Türemiş ve
Ağaoğlu, 2013).
Türkiye’de Çilek Islahı Çalışmaları
Yabancı çeşitlerin tat ve kokuları az
olmasına rağmen yüksek verim ve kaliteleri ile
dikkati çekmektedir. Yerli çeşitlerimiz ise tat
ve koku bakımından üstün, ancak meyvesi
küçük, kalite ve verim bakımından oldukça
düşük
özelliklere
sahip
oldukları
görülmektedir.
Bu nedenle ülkemizde yerli çeşitlerimizin
tat aroma gibi üstün özellikleri ile yabancı
çeşitlerin verim, meyve iriliği ve erkencilik
gibi özellikleri dikkate alınarak melezleme
ıslahı konusunda;
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
önemli çalışmalar yürütülmüştür.
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
“Çilek Islahı Çalışmaları”
Ülkemizde ilk çilek ıslahı çalışmaları 1976
yılında Yalova’da Dr. Onur KONARLI ve
arkadaşları tarafından başlatılmıştır.
Bu çalışmada Arnavutköy çileği ana, Aliso
ve Tioga çeşitleri ise baba olarak
kullanılmıştır.
Melezlemeler
sonucu
elde
edilen
genotiplerden
Yalova–15,
Yalova–104
1

Osmanlı çeşidi morfolojik erkek kısır olduğu için
çalışmada ana ebeveyn olarak kullanılmıştır.
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(03.05.1990) ve Yalova–110 (21.05.1993)
çeşitleri tescil edilmişlerdir.
Yürütülen adaptasyon çalışmalarında
Yalova–15 çeşidinin verim, tat ve aroma
bakımından üstün özellikte ve Marmara
Bölgesi için yetiştiriciliğe uygun olduğu
belirlenmiştir. (Konarlı ve ark., 1984).
Yalova 15: ''Arnavutköy × Tioga''
çeşitlerinin melezlenmesi sonucunda ıslah
edilip, 1985 yılında üretime sunulmuştur.
Bitkisi kuvvetli gelişir. Kloroza dayanıklı,
meyve eti orta sert, tat ve kokusu çok iyi, yerli
çeşitlerimizi aratmayacak bir aromaya sahiptir.
Saptan kopması çok kolaydır. Derin
dondurulmaya uygun olan bu çeşit Akdeniz
Bölgesi dışında tüm bölgelere önerilir.
Yalova–104: ''Yalova–13 × Tioga''
çeşitlerinin melezlenmesi sonucunda ıslah
edilip, 1985 yılında üretime sunulmuştur.
Bitkisi kuvvetli ve orta yaygınlıkta
gelişmektedir. Kloroza dayanıklı, çiçek sapı
orta uzunlukta, meyve koyu kırmızı, tat kalitesi
iyi, meyve sekli basık konik, hafif dilimli,
meyve içi dolu, meyve eti sert, meyveler
oldukça iri, orta geççi bir çeşittir. Hasadın
başlangıcında meyvelerde sekil bozukluğu
görülebilmektedir.

Yalova’da yürütülen diğer bir çalışma Dr.
Burhan ERENOĞLU liderliğinde1991 yılında
başlatılan “Melezleme Yolu İle Çilek Islahı”
projesidir.
Bu çalışmada ebeveyn olarak yerli
çeşitlerden
Osmanlı1, Yalova–104 ile
Amerikan çeşitlerinden Tufts, Cruz ve Tioga
çeşitleri kullanılmıştır.
Bu
çeşitlerin
karşılıklı
değişik
kombinasyonlarından elde edilen yaklaşık
10.000 adet genotip çalışmada kullanılmıştır.
Bu genotipler üzerinde yaklaşık 15 yıl
yapılan çalışmalar sonucu 7 genotip, çeşit
adayı olarak seçilmiş ve tescile sunulmuştur.
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Çeşit tescil çalışmaları sonrasında 13 Nisan
2012 tarihinde; Erenoğlu–77, Dorukhan–77,
Bolverim–77, Ata 77, Doruk–77, Hilal–77 ve
Eren–77 ismiyle, T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon
Merkezi Müdürlüğü Meyvecilik Tescil
Komitesi tarafından Enstitü adına çeşit olarak
tescil edilerek üretime sunulmuştur.
Melezlemede Kullanılan Ebeveyn Çeşitler
Proje, 1991–1992 yılında melezleme ıslahı
ile başlamıştır.
Yabancı Çeşitlerden: Tioga, Tufts ve Cruz,
Yerli Çeşitlerimizden: Yalova–104 ve
Osmanlı çeşitlerinin değişik kombinasyonları
kullanılarak, elde edilen yaklaşık 10.000 adet
F₁ bitki 1993 Mayıs ayında araziye dikimleri
yapılmıştır.

Tufts

Tioga

Yalova–104

Osmanlı Çileği

Cruz

1993–1994 yılları arasında seçilen 56
genotipe ait bitkiler ve kontrol olarak
Chandler, Douglas, Dorit (216), Tioga, Tufts
ve Pocahontas çeşitleri ile 1994 yılında
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tekerrürsüz verim denemesi kurulmuştur.
Kurulan bu denemeden,
1994–1997 yılları arasında, 56 genotip
içerisinden 19 çeşit adayı seçilmiştir (Ara
Sonuç Raporu–1).
1998–2001 yılları arasında 19 çeşit adayı ve
Douglas, Dorit (216) ve Tioga standart çeşit
olarak kullanılmıştır. Çalışmalar sonucu 19
çeşit adayı arasından 9 adedi seçilmiştir.
2002–2005 yılları arasında 9 çeşit adayı ve
kontrol olarak Sweet Charlie, Honeoye ve
Tioga çeşitleri ile yürütülen çalışmalar
sonucunda çeşit adayları içerisinden 7 genotip
seçilmiş ve tescil için başvuru kararı
verilmiştir.
2002–2005 yılları arasındaki çalışmalarda
kullanılan 9 tipten 7 tanesi çeşit adayı olarak
seçilmiştir.
1991 yılında başlanılan çilekte melezleme
ıslahı çalışmaları sonucunda seçilen 7 yeni
çilek çeşidin tescil işlemleri tamamlanarak 13
Nisan 2012 tarihinde tescil edilerek üretime
sunulmuştur.
Tipler
92–1–1
92–15–1
92–18–5
92–35–2
92–42–7
92–71–2
92–72–2
92–86–6
92–100–9

Ebeveynleri Seçilen
(Tufts × Cruz)
(Tufts × Cruz)
(Tioga × Y–104)
(Osmanlı × Tufts)
(Osmanlı × Y–104)
(Osmanlı × Tufts)
(Osmanlı × Tufts)
(Tioga × Cruz)
(Cruz × Tioga )

Tescil Edilen İsmi
(Dorukhan–77)
(Doruk–77)
(Bolverim–77)

(Hilal–77)
(Eren–77)
(Ata–77)
(Erenoğlu–77)

Bu çeşitlerin verimlilikleri yanı sıra tad ve
aroma bakımından oldukça üstün özelliklere
sahiptirler. Üretime sunulan bu çeşitlerin
özellikleri;
Erenoğlu–77: "Cruz × Tioga" melezi.
Meyveleri iri, meyve dış rengi parlak kırmızı,
meyvenin saptan kopması kolay, meyve eti
orta sert. Tad ve koku çok iyi, kalp şeklinde,
saptan kopması çok kolay. Meyve kalitesi çok
iyi. Sofralık kalitesi yüksek bir çeşit.
Dorukhan–77: "Tufts × Cruz" melezi.
Meyveleri orta iri, meyve dış rengi parlak
kırmızı, meyvenin saptan kopması kolay,
meyve eti sert. Oldukça verimli. Sofralık
özellikte
olmasına
rağmen,
derin
dondurulmaya uygun bir çeşit.
Ata–77: "Tioga × Cruz" melezi. Meyveleri
orta iri, meyve dış rengi parlak kırmızı,
meyvenin saptan kopması kolay, meyve eti
sert, meyve kalp şeklinde, tat ve kokusu çok
12

iyi. Sofralık özellikte olmasına rağmen derin
dondurulmaya da uygun bir çeşit.
Doruk–77: "Tufts × Cruz" melezi.
Meyveleri küçük, meyve dış rengi parlak
kırmızı, meyvenin saptan kopması kolay,
meyve eti oldukça sert. Derin dondurulmaya
uygun özellikte, sofralık olarak da
kullanılabilir.
Bolverim–77: "Tioga × Yalova–104"
melezi. Meyveleri iri, meyve dış rengi parlak
açık kırmızı, meyvenin saptan kopması kolay,
meyve eti sertliği orta, şekli basık köşeli,
meyve tadı orta. Derin dondurulmaya uygun.
Hilal–77: "Osmanlı × Tufts" melezi.
Meyveleri orta iri, kalp şeklinde, meyve dış
rengi parlak kırmızı, meyvenin saptan kopması
çok kolay, tat ve kokusu çok iyi, meyve kalitesi
iyi ve meyve eti sert. Derin dondurulmaya
uygun, sofralık özellikte bir çeşit.
Eren–77: "Osmanlı × Tufts" melezi.
Meyveleri orta iri, konik şekilli, meyve dış
rengi parlak kırmızı, meyvenin saptan kopması
kolay, tat ve kokusu çok iyi, meyve kalitesi iyi
ve meyve eti sert. Derin dondurulmaya uygun,
sofralık özellikte bir çeşit.
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Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü “Çilek Islahı
Çalışmaları”
Ülkemizde, Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde de çilek
ıslah çalışmaları yürütülmektedir.
Bu çalışmalarda, yerli çeşitlerimizden
Osmanlı ile bazı ABD ve Avrupa orijinli çilek
çeşitleri kullanılarak melezlemeler yapılmıştır.
Çalışmalar sonucunda çeşit adayları
aromalı fakat yumuşak meyve etli olmuştur
(Üstün ve Paydaş, 1995).
Üniversitede çalışmalara devam edilerek
yine aromalı fakat meyve eti biraz daha sert;
Kaşka, Sevgi ve Ebru adlı üç çilek çeşidi, T.C.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil
ve
Sertifikasyon
Merkezi
Müdürlüğü
Meyvecilik Tescil Komitesi tarafından
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına
08 Nisan 2009 tarihinde tescil edilmiştir.
Ancak elde edilen söz konusu çeşitlerde,
genellikle ana ebeveyn olarak yerli çilek
çeşitleri kullanıldığından (özellikle Osmanlı
çilek çeşidi morfolojik erkek kısır olduğundan)
üstün tat ve aroma özellikleri yanında yumuşak
meyve etlilik özelliği de yeni çeşit adaylarına
taşınmıştır.
Bu durum ise, nazik bir meyve yapısına
sahip olan çileklerin muhafaza ve yola
dayanımını zorlaştırmaktadır.
Islah programı çerçevesinde tescil ettirilen
verimli, iri meyveli, kırmızı renkli, tatlı,
aromalı ancak meyve et sertlik düzeyleri orta
seviyede olan yerli çeşitler (Sevgi, Ebru,
Kaşka), yabancı orijinli çilek çeşitleriyle
(Albion,
Sabrosa,
Fortuna)
değişik
kombinasyonlarda melezlenerek verimli ve
kaliteli, özellikle sert meyve etli ve aromalı
çilek ıslahı hedeflenmiştir.
Bu kapsamda 2015 yılında Prof. Dr. Sevgi
PAYDAŞ
KARGI
önderliğinde
gerçekleştirilen TÜBİTAK’ında desteklediği,
aynı zamanda Arş. Gör. Mehmet Ali
SARIDAŞ’ın doktora tezi olan bu projede,
tartılı derecelendirme sonucunda 33, 36 ve 61
numaralı genotipler en yüksek puanı alarak ön
plana çıkmıştır.
Tez çalışması sonucunda ön plana çıkan
“33” numaralı genotipin; koyu kırmızı rengi,
sezon boyunca düzgün şekilli meyveleri, orta
düzeyde bitki gelişimi, yüksek verimi, uzun
salkım sapı, aken sayısı ve durumu orta düzeyli

meyvelerinin olması, meyve et sertliği orta
düzeyde, yüksek şeker içeriği ile yeme kalitesi
özellikleriyle önemli bir genitör olabileceği
düşünülmektedir.
Ayrıca yapılan gözlemler sonucunda, bu
melezin küllemeye karşı toleranslı olduğu da
belirlenmiştir.
Ön plana çıkan ‘36’ numaralı ve bitki
gelişimi zayıf olan bu genotipte, verimin
oldukça yüksek olduğu, meyvelerinin parlak
kırmızı üzerine sarı akenleriyle dikkat
çektikleri belirlenmiştir. Küllemeye orta
düzeyde hassas olan bu genotipin, orta düzeyde
meyve et sertliği ve şeker içeriği yanında yeme
kalitesinin yüksek olduğu saptanmıştır. Söz
konusu genotipin özellikle yüksek verimi ve
zayıf bitki gelişimiyle önemli bir genitör
olabileceği düşünülmektedir.
Çalışmada tartılı derecelendirme sonucunda
ön plana çıkan ‘61’numaralı genotip, güçlü
bitki yapısına sahip, sezon boyunca düzgün
şekilli meyveleri ve uzun salkım sapı ile
makineli hasada uygun bir tip olabileceği
öngörülmektedir. Ayrıca yüksek verimli olan
söz konusu genotipte, tat içeriğinin yüksek
olduğu da belirlenmiştir. Yapılan gözlemler
sonucunda genotipin küllemeye, ‘36’ numaralı
genotip gibi orta düzeyde hassas olduğu
belirlenmiştir.
2018 yılında tamamlanan bu projeden ön
plana çıkan genotipler ile sert meyve etine
sahip yabancı çeşitler 35 farklı kombinasyonda
melezlenerek yaklaşık 100.000 aken elde
edilmiştir.
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Bu akenler kademeli olarak çimlendirilecek
ve elde edilen bitkiler belirli kriterler
bakımından incelenecektir.
Ticari değeri olan, tatlı, aromalı, verimli, iri,
sert etli, bazı hastalık ve zararlılara dayanıklı
vb. özelliklere sahip çeşit/çeşitler elde edilmesi
en önemli hedeftir.

‘33’ numaralı genotip

‘36’ numaralı genotip

‘61’ numaralı genotip

Diğer “Çilek Islahı Çalışmaları”
Ülkemiz çilek ıslahında yürütülen diğer bir
çalışmada ise Mustafa Kemal Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde
Prof. Dr. Sedat SERÇE ve ark. (2008)
tarafından çileklerde meyve eti sertliğini
kontrol eden genlerin haritalanması amacıyla
yürütülmüştür.
Ülkemizde yetiştiriciliği en yoğun olarak
yapılan meyve eti sertliği yüksek Camaroza
çeşidinin
yerli
Osmanlı
çileği
ile
melezlemelerinden elde edilen 340 genotipe ait
bitkiler, çeşitli bitkisel özellikleri bakımından
iki yıl süreyle karakterize edilmiştir.
İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü’nde Doç. Dr. Kazım
GÜNDÜZ ve ark. (2017) tarafından yürütülen
“Farklı Islah Programlarından Elde Edilen
Çilek Çeşitlerinde Fenotipik Çeşitlilik” başlıklı
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projeleri ile ABD, Avrupa ve Türkiye’deki
ıslah programlarından gelen eski ve yeni 42
çilek çeşidi Hatay’da yetiştirilerek Mathey ve
ark. tarafından geliştirilen fenotipik tanılama
testi ile değerlendirmeleri yapılmıştır.
Çilek ıslahında bir özelliği kontrol eden
genlerin tanımlanması fenotipik çalışmalarda
elde edilen veriler ile DNA tanılama
testlerinden elde edilen veriler birlikte
kullanıldığında daha yararlı olacaktır (Gündüz
ve Beyazıt, 2017).
Islah çalışmalarında elde edilen tipler
içerisinden aradığımız özellikleri en iyi temsil
edebilecek
yeni
çeşit
adaylarının
belirlenmesinde seleksiyon aşamasının önemli
rolü vardır. Seleksiyon sübjektif yâda objektif
olarak tek parselde yâda tekrarlı parsellerde
yapılabilmektedir. En sık kullanılan objektif
ölçmeler; meyve büyüklüğü, meyve ağırlığı ve
meyve sertliğidir.
Seleksiyon aşamasında elde mevcut olan
çok sayıdaki yeni melez tiplerin içerisinden
elimine edilecek bitkilerin saptanması zordur.
Ancak öncelikli olarak verimsiz ve bitki
gelişimi zayıf bitkilerin ilk başta elimine
edilmesi,
seleksiyonun
ilerleyen
aşamalarındaki
çalışmalarda
kolaylık
sağlamaktadır (Erenoğlu, 1998).
Çilek meyvesinin taze tüketiminde meyve
iriliği ve meyvenin daha düzgün bir şekilde
olması, yüksek fiyat ve tercih edilmesini
sağlamaktadır. Bu özelliğinden dolayı yapılan
ıslah çalışmalarında, üst kısımlarında oluşan
çiçeklerden meydana gelen meyvelerin daha iri
olmaları nedeniyle, yeni tiplerin seçiminde alt
kısımlarında fazla çiçek oluşturmayan tiplerin
seçilmesi önerilmektedir.
Çilek, meyve ıslahı çalışmalarındaki hızlı
ilerlemelere
örnek
teşkil
etmektedir.
Kaliforniya’da yapılan çilek ıslahı ile ilgili
çalışmalarda, gün–nötr özelliği F. virginiana
glauca’dan sadece üç jenerasyonla transfer
edilerek gün–nötr çeşitler geliştirilmiştir.
Burada uygulanan yöntem, çeşitteki kaybolan
özellikler tekrar görülünceye kadar, her bir
jenerasyonda istenilen özelliklere en fazla
sahip olan tiplerin, ebeveynleri ile geriye
melezlenmesi
sonucu
elde
edilmiştir
(Erenoğlu, 1998).
Çilek ıslahında genel olarak iki grup hedef
vardır. Birincisi, özelliklerin genetik ve kalıtım
çalışmaları ile ilgilidir, diğeri ise çeşitlerin
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geliştirilmesi
için
uygulamalı
ıslah
çalışmalarına yöneliktir.
Çoğu ıslah programlarının ilgilendiği
karakterler birbirlerine benzerler, fakat
bunların her birine verilen önem ıslahçıdan
ıslahçıya farklılık gösterir. Bu da bir bölgedeki
çevre koşullarına bağlıdır.
Bunun için verim, kuvvetlilik, meyve verim
durumu, olgunlaşma zamanı, kışa dayanıklılık,
çiçeklerin dona dayanıklılığı, yüksek sıcaklığa
uyum, dinlenme süresinin uzunluğu, aynı anda
olgunlaşma,
hastalık
ve
zararlılara
dayanıklılığı, verim, kuvvetlilik ve meyve
verme durumu gibi karakterler, ıslah
programında önem taşımaktadır (Erenoğlu ve
ark., 1998).
Çilek oktoploid olduğundan geniş miktarda
F₁ ile çalışmak gerekmektedir. Her ıslahçı
yıllık maksimum 10.000 F₁ ile çalışmaya
gayret eder. Islahçının hangi klonun en iyi
ebeveyn olacağını gözlemesi gerekir.
Çilek ıslahında genel kombinasyonlar, özel
kombinasyonlardan daha fazla önem taşır
(Janick ve Moore, 1975).
Normal olarak bir çilek ıslahı programının
sonuçlanması 12–15 yıl sürdüğü dikkate
alındığında, başlangıç aşamasındaki seçilecek
ebeveyn kombinasyonlarının, büyük önemi
ortaya çıkmaktadır.

1 yıl

2 yıl
2 yıl

3 yıl

3–4 yıl

EBEVEYN ÇEŞİTLER (♀ × ♂)
Emaskulasyon İşlemi
Torbalama
Tozlama
Torbalama
Tohum Elde Etme
Katlama
Tohum Ekimi–Çimlendirme
Viollere Şaşırtma
F₁ bitkilerinin araziye dikimi
Ön Seleksiyon (1. Aşama)
Seçilen tipler ile denemenin
Tekerrürsüz olarak kurulması
(Bazı standart çeşitler ile)
Ara Seleksiyon (2. Aşama )
Ümitvar çeşit adaylarının belirlenmesi
Denemenin tekerrürlü olarak kurulması
(Bazı standart çeşitler ile)
Seleksiyon (3. Aşama)
Belirlenen ümitvar çeşitler ile geniş çaplı
(Diğer Kuruluşlar ve Yetiştiricilerde)
Tekerrürlü denemenin kurulması
(Bazı standart çeşitler ile)
Adaptasyon (4. Aşama)
ÇEŞİT

1991

Fide
Üretimi

Fide
Üretimi

2005
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ÖZ
Maviyemişin Türkiye serüveni, 1996 yılında Rize’deki ormanlık alanlarda yetişen likapayı kültüre alma fikri
ile başlamıştır. Türkiye’de çay tarımı yokken Rize ve Trabzon’da yaşayanların “likapa çayı” yaparak Rusya’ya
ihraç ettiğini öğrendik ve likapada (çayüzümü) seleksiyon yapmaya karar verdik. Konu ile ilgili literatür
taramaları sonucunda çayüzümünün Vaccinium arctostaphylos olduğunu, Vaccinium cinsine giren bazı türlerin
Amerika’da 1900’lü yılların başında kültüre alındığını ve “blueberry” olarak isimlendirildiğini öğrendik.
Bunun üzerine “blueberry” konusunda iki adet kitap satın aldık ve kitaplarla birlikte Vaccinium cinsi ile ilgili
yüzlerce makaleyi Türkçeye çevirdik. 1999 yılında Rize İkizdereli Osman Nuri YILDIZ aracılığı ile bazı
maviyemiş çeşitlerini Türkiye’ye getirerek İkizdere’de ilk ticari maviyemiş bahçesini tesis ettik. Maalesef
Türkiye’de Vaccinium cinsine giren pek çok türe “yabanmersini” denildiği için isim karmaşası vardı. İki binli
yıllarda Vaccinium cinsine giren türlerin isimleri tarafımızdan Türkçeleştirerek “bluberry” maviyemiş;
cranberry “turnayemişi”; lingonberry “kekreyemiş”; “rabbiteye blueberry” tavşangözü maviyemişi; “bilberry”
çobanüzümü; “Caucasian whortleberry” ise “çayüzümü” isimleriyle tescillenmiştir. Türkiye’de ilk maviyemiş
meyvesini 2003 yılında taze olarak piyasaya sunduk ve aynı yıl reçel ile yaş pasta sektörüne kazandırdık.
Maviyemiş ile turnayemişi fidanlarının ithalatına son vermek için birçok çeşidini tescilledik ve fidan
üretimlerini başlattık. Şu anda Türkiye’de 6000 dekar alanda yaklaşık 5000 ton maviyemiş üretimi
yapılmaktadır. Bu makalede maviyemişin Türkiye’ye introdüksiyonu, adaptasyonu ve yaygınlaştırılması
sürecinde yapılan çalışmalara yer verilerek maviyemişin Türkiye’deki 20 yıllık tarihsel geçmişi kronolojik
olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Maviyemiş, Vaccinium corymbosum, Türkiye, tarihsel gelişim, çalışmalar
ADVENTURE OF BLUEBERRY IN TURKEY
ABSTRACT
Blueberry Turkey’s adventure began with my idea that conduct a selection study for Caucasian whortleberry
(Vaccinium acrtostaphylos) grown in my hometown, Rize–Güneysu–Yüksekköy in the year of 1996. Before
tea cultivation in Rize and Trabzon province, thousands of peoples inhabited in the area harvested the green
and fresh bushes of the wild Caucasian whortleberry, made black tea from these bushes and export them to the
Russia. I learned the Caucasian whortleberry and bilberry and some Vaccinum species cultivation began at the
beginning of 1990 in the USA. I also learned that blueberry name derived from the blue color of the berry. I
bought several books written on blueberry from USA. After translation of the several books and hundreds of
articles about blueberry, we bought blueberry potted plants from Poland by Osman Nuri YILDIZ at the year of
1999, and we established the first orchard in Rize–İkizdere village. In the year of 2003, we harvested the first
commercial blueberry and marketed them as fresh, jam and muffin. Unfortunately, there are “yabanmersini”
caos in Turkey and cranberry, blueberry, Caucasian whortleberry, bilberry, lingonberry and some Myrtus
species called as “yabanmersini”. This name confusion also caused health problems in Turkey. Because many
berry fruits have different English name, Latin name, plant habitus and health benefits were given the same
name. After the beginning of the blueberry cultivation, I gave the right Turkish name of the new berry fruit and
I solve the name chaos. I gave the new and Turkish name to the new berry fruits as, “maviyemiş for blueberry”,
“turnayemişi for cranberry”, “kekreyemiş for lingonberry”, “çayüüzümü for Caucasian whortleberry”,
“çobanüzümü for bilberry” and The Ministry of Agriculture and Forestry registered these names. This article
includes the chronological background of blueberry introduced to Turkey at the year of 1999 and detailed and
historical information of blueberry are presented.
Keywords: Blueberry, Vaccinium corymbosum, Turkey, historical background, researches
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GİRİŞ
Türkiye’nin ve özellikle asitli topraklara
sahip olan Karadeniz Bölgesinin yeni meyvesi
olan maviyemişler çalı formunda, güneşi
seven, kuvvetli asit karakterde toprak isteyen,
sağlık açısından çok yararlı olduğu kadar
birim alandaki getirisi de oldukça yüksek olan
bir üzümsü meyvedir. Maviyemiş kolay
yetişen bir tür olmakla birlikte çok özel iklim
ve toprak isteği vardır. Ayrıca yıl içinde
sürekli olarak kontrol altında tutulmasının
gerekmesi ve yetiştiriciliğinin teknik bilgi–
tecrübe
istemesi
ile
diğer
üzümsü
meyvelerden ayrılmaktadır. Öte yandan
yabani Vaccinium türleri, orman gülleri ve
orman defnesi gibi doğal indikatör bitkilerin
yetiştiği düşük pH’lı ve yüksek organik
madde içeriğine sahip iyi drene edilmiş
topraklarda yetişebilmesi onu diğer türlerden
ayrı kılmaktadır. Maviyemişler 4.5–5.0
arasındaki pH değerine sahip topraklarda ideal
olarak yetişebilir. pH 4.2–6.2 arasında olan
topraklarda pH değeri 4.5–5.0 arasına
çekilerek maviyemiş tarımı ekonomik olarak
yapılabilirken daha alt ve daha üst pH
değerlerindeki topraklar maviyemiş tarımı için
ekonomik olarak uygun değildir. Yüksek
yatırım ve maliyet gerektiren saksıda ve
topraksız tarım teknikleri kullanılarak yapılan
maviyemiş yetiştiriciliği ise turfanda üretime
yöneliktir.
Maviyemiş toprak yüzeyi ile hemen toprak
tabakası altında oluşturduğu taç dibi
gövdesinden odunsu sürgünler oluşturan, çalı
formunda çok yıllık bir ılıman iklim bitkisidir.
1–2.5 m boylanmasına müsaade edilen
maviyemişler çok yüzlek bir kök sistemine
sahiptir ve kökleri nadiren 60 cm derine iner.
Maviyemiş tarımında dikim öncesi bir yıl
arazi hazırlığı yapılır, damla sulama sistemi
gerekir ve yağmurlama sulama sistemlerine
ihtiyaç duyulabilir. Maviyemiş yetişecek
arazide yüksek organik madde olmalı, yabancı
otlara karşı mutlaka malçlama yapılmalı,
toprak süzek ve yeşil gübre ile gübrelenmiş
olmalı ve yetişme periyodunda iyi bir
gübreleme programı yapılmalıdır. Maviyemiş
bahçe yönetimi iyi yapılmalıdır. Çilek,
ahududu ve böğürtlen kadar olmasa da hassas
olan maviyemiş meyveleri gerek hasat, tasnif
ve ambalajlama gerekse taşımada çok özel
isteklere sahiptir. Bununla birlikte sağlık
18

açısından çok yararlı olması, birim alandan
yüksek gelir getirmesi, her yerde yetişmemesi
ve talebinin giderek artmasından dolayı çok
değerli bir meyvedir [31, 40, 56]. FAO
verilerine göre 2017 yılında dünyada 109.541
ha alanda 596.813 ton maviyemiş üretimi
yapılmakta olup dekara verim 550 kg kadardır
[3, 4, 5]. 2016 yılında dünya maviyemiş
pazarının değeri 720 milyon dolar olarak ifade
edilmektedir. 2024 yılında 4.5 milyar dolara
ulaşacağı tahmin edilen dünya maviyemiş
pazarından Amerika’nın aldığı pay 130.4
milyon dolardır [3, 4, 5]. TÜİK verilerine göre
Türkiye 2018 yılında 375 ton maviyemiş
üretmiştir ancak bu değer FAO kayıtlarında
gözükmemektedir. Buna karşın Fas 61 ton,
İsveç 70 ton, Danimarka 40 ton üretim ile
FAO kayıtlarında yer almaktadır. İlginç bir
şekilde Türkiye’de 1 kg bile turnayemişi
üretimi yokken FAO kayıtlarında 11.200 ton
turnayemişi (Cranberry) üretimimizin olduğu
gözükmektedir. Bunun sebebi nedir diye
sorulduğunda bu durumun Vaccinium cinsine
giren birbirinden farklı birçok türe tek bir isim
verilerek “yabanmersini” denilmesi ve bu
terimin İngilizceye Cranberry olarak çevrilmiş
olmasından kaynaklandığını ifade etmek
mümkün. Hâlbuki Türkiye’de 2004’lü yıllarda
yabanmersini terim karmaşası çözülmüş ve
blueberry=maviyemiş, cranberry=turnayemişi,
bilberry=çobanüzümü, Caucasian whortle
berry=çayüzümü ve Lingonberry=kekreyemiş
adları ile tescil edilmiştir [14, 15, 29, 30, 40].
Maviyemiş, küçük ölçekli işletmeler için
oldukça uygun bir meyve türü olmasına
rağmen üretimindeki özel istekler; hasat,
tasnif, ambalajlamada spesifik ortam ve
ambalaj kabı isteği; pazarlamadaki nispeten
kısa raf ömrü (7 gün) gibi nedenlerle her çiftçi
için uygun bir meyve olmayabilir. Teknik
bilgi, modern yetiştirme teknikleri ve hasat
sonrası özel istekleri karşılandığı taktirde
maviyemiş üretiminden yüksek gelir elde
edilebilir. İlk yatırım maliyetleri yüksektir.
Çünkü toprak hazırlığı, fidanların dikimi ve
sulama sistemi kurmak oldukça yüksek
maliyetlere sebep olmaktadır. Bununla
birlikte, bitkiler dikildikten sonra çiftlik işleri
için ekipman ihtiyacı azdır ve sağlıklı, iyi
bakımlı bitkilerin otuz yıl ekonomik olarak
meyve vermesi ve elli yıl bahçede kalması söz
konusudur. Maviyemiş talebi son yıllarda hızlı
bir artış göstermiştir. Özellikle ABD’de
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maviyemişin kişi başına tüketiminin artması
nedeniyle taze pazar fiyatları yükselmiştir.
Artan tüketici talebini karşılamak için, ticari
maviyemiş dikim alanı ve üretim son on beş
yılda iki katına çıkmıştır. Maviyemiş
üretiminde Kuzeybatı Pasifik, Kaliforniya ve
Güneydoğu ABD’de büyük artışlar olmuştur.
Dünyadaki ticari üretimin yarısı Amerika
Birleşik Devletleri’nde olup, Kanada ve
Polonya’da da önemli miktarda üretim
gerçekleşmektedir. Dünyada yetiştiriciliği
yapılan maviyemişler kuzey orijinli yüksek
boylu maviyemişler, güney orijinli yüksek
boylu maviyemişler, tavşangözü maviyemişler
ve alçak boylu maviyemişlerdir [56].
Bu makalede maviyemişlerin dünyadaki
serüveni kısaca verildikten sonra Türkiye
serüveni ve bu serüvendeki aktörler detaylı
olarak sunulmuş, maviyemiş konusunda
yapılan tüm yayın ve aktiviteler özetlenerek
tarihe not düşülmüştür.

maviyemiş bahçesi başarı ile tesis edilir [1]
(Şekil 1).

Şekil 1. Amerika’da ilk maviyemiş ıslahçıları,
Elizabeth White ve Frederick Coville
tarafından ıslah amaçlı tesis edilen ilk
maviyemiş bahçesi

Maviyemişin Dünya ve Türkiye Serüveni
Birçok bitkinin tarımı binlerce yıl önce
başlamıştır. Ancak maviyemiş bunların
dışındadır. 1911 yılına kadar maviyemişler
doğal ortamlardaki bitkilerden veya doğal
ortamlardan sökülüp dikilen bitkilerden
toplanırdı. Kültüre alma arzu edilen özellikleri
taşıyan bireylerin seçimi veya melezleme ile
başlamıştır. Bu durum maviyemişleri çok
yakın bir geçmişte kültüre alınan bir tür
yapmaktadır. Maviyemişlerin çok az bir kısmı
Kuzey Amerika kökenlidir ve bunlar hemen
hemen tüm dünyaya yayılmıştır. 1893 yılında
ilk kez maviyemişlere dikkat çeken, gelecekte
bu meyvenin çok büyük bir potansiyele
ulaşabileceğini öngören ve doğadan topladığı
iyi meyveli bitkileri bahçesine diken kişi
Elizabeth White olmuştur. Bayan White’ın
yanı sıra 1908’de ABD Tarım Bakanlığında
çalışan botanikçi Frederick Coville yabani
maviyemiş popülasyonlarından üstün tipleri
seçerek
kültüre
alma
çalışmalarına
başlamıştır. Maviyemişler konusunda ilk ve
en önemli keşfi de Frederick Coville yapmış
ve Vaccinium cinsine giren maviyemişlerin
sadece asitli topraklarda yetişebileceğini
ortaya koymuştur. 1911 yılında Elizabth
White, Frederick Coville ile ortak çalışmaya
başlar ve 1912 yılında iyi tiplerden oluşan ilk

Şekil 2. Maviyemişin Amerika’da fenomen ve
sağlıklı yaşamın önemli bir parçası
oluşu, ticareti ve yüzüncü yıl
kutlamaları
1916 yılında Amerika’daki maviyemiş
bahçelerinden hasat ettikleri ilk meyveleri
New Jersey Whitesbog’da satan White ve
Coville, 1917 yılında bu eyalette ilk kez
maviyemişleri paketlere koyarak satmaya
başlarlar ve maviyemişin popülaritesi tüm
bölgeye yayılır. 1932 yılında New Jersey
19
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Eyalet Meclisi, Elizabeth White’a tarıma
yapmış olduğu katkılardan dolayı ödüller
verir. 1942–1962 yılları arasında 200.000’den
fazla maviyemiş fidanı üretilerek 13 eyalete
dikilir. 1971 yılında Violet Firması “Willy
Wonka” çikolata fabrikasını kurar ve
çikolatalı pastaların tamamında maviyemiş
kullanmaya başlar. 1974 yılında ise
Amerika’da Temmuz ayı “maviyemiş ayı”
olarak ilan edilirken maviyemiş “kültürel
fenomen” haline dönüşür [1, 2, 69] (Şekil 2).
1981 yılında Amerikan Başkan adayı olan
Ronald
REAGEN
yaptığı
tanıtım
kampanyasında
maviyemişten
yapılan
şekerlemeyi dağıtarak 2.7 milyon adet
tüketilmesini sağlamıştır. 1990’lı yıllarda
Amerika’da meyvelerin sağlık üzerine etkileri
konusunda
çalışmalar
başlarken
bu
çalışmalarda en çok kullanılan meyve mavi
renginden
dolayı
“blueberry”
yani
“maviyemiş” olmuştur [3].
Türkiye’de ise maviyemişin serüveni Rize
Yüksekköy doğumlu Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK’in 1996–1999
yılları arasında yabani Vaccinium türlerini
kültüre alma fikri ile başlamıştır. O yıllarda
akademik kariyerine yeni başlayan Hüseyin
ÇELİK doğup büyüdüğü topraklarda yaygın
yetişen çayın yanına kokulu üzüm gibi yeni
alternatif ürünler katmak amacıyla çalışmalar
yürütürken Vaccinium türlerine de ilgi
duymaya başlamış ve dünyada “blueberry”
olarak tanınan maviyemiş konusunda bilimsel
alt yapıyı kurmaya başlamıştır. 1996 yılında
Amerika’dan Robert GOUGH tarafından
yazılmış olan “The Highbush Blueberry and
Its Management” ve Marwin Prits ve James
Hancock tarafından yazılmış “Highbush
Blueberry Production Guide” adlı iki kitabı
internet üzerinden satın alarak Türkçeye
tercüme eden Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK,
maviyemiş konusunda yayınlanmış yüzlerce
makaleyi de Türkçeye tercüme ederek
ülkemiz için yeni bir meyve türünü öğrenme
ve öğretme konusunda ilk adımları atmıştır.
“Mucize meyve” veya “mavi altın” olarak da
adlandırılan maviyemişlerin çok büyük
değerler ortaya koyabileceğini öngören Prof.
Dr. Hüseyin ÇELİK, Amerika’da maviyemiş
ile ilgili ilk çalışmaların başlangıcından
yaklaşık 110 yıl sonra Türkiye’de maviyemiş
biliminin temellerini atan ilk kişi olmuştur.
20

Rize İli Güneysu ilçesi Yüksekköy köyünde
(eski adı Pilihoz) yabani Vaccinium’ları
tüketerek büyüyen Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK,
çayüzümü (Vaccinium arctostaphylos L.)
adını verdiği yabani üzümsü orman meyvesi
ile yine adını bizzat verdiği maviyemişin aynı
familya ve aynı cins içinde yer aldığını
öğrendiğinde “doğadaki yabani Vaccinium’lar
şimdilik yerinde dursun” demiş ve
Amerika’da kültüre alınmış olan maviyemiş
çeşitlerinin Türkiye’ye getirilmesi için
çalışmalara başlamıştır [15, 16, 29, 30].

Şekil 3. Rize ili İkizdere ilçesi Şimşirli köyü
Orta mahallede kurulan Türkiye’nin ilk
maviyemiş bahçesi
O yıllarda Polonya’da yaşayan ve Rize İli
İkizdere İlçesi Ortaköy doğumlu olan Osman
Nuri YILDIZ’da Polonya’da gördüğü ve
Rize’de “Likapa” denilen meyveye benzettiği
maviyemiş
(Polonya’da
Borówka
Amerykańska denilmektedir) fidanlarından iki
tır satın alarak İstanbul Gümrüğü’ne getirmiş
ve fidanları Türkiye’ye sokmakta büyük
güçlükler
yaşamasına
rağmen
bunu
başarmıştır. Çünkü böyle bir meyve
Türkiye’de
yoktur,
bilinmemekte
ve
tanınmamaktadır. Dünyada özellikle de
Amerika’da sağlık üzerine meyvelerin etkileri
konusunda yapılan binlerce bilimsel araştırma
sonucu maviyemişin sağlıklı yaşamın çok
önemli bir parçası hatta sağlığın simgesi
olduğunu kanıtlarken Türkiye’de Polonya’dan
ve Osman Nuri YILDIZ tarafından getirilen
ilk maviyemiş fidanları ile 1999–2000
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yıllarında Rize İli İkizdere İlçesi Şimşirli köyü
Ortamahalle mevkiinde üç farklı lokasyonda
15 dekara yakın ilk ticari maviyemiş bahçeleri
kuruldu. Bu bahçeleri kuran ve bilimsel
çalışmalarımıza sunan Osman YILDIZ ve
oğulları olan Osman Nuri YILDIZ, Cemal
YILDIZ ile Ahmet YILDIZ maviyemişin
Türkiye’de tanınmasına çok önemli destekler
vermiştir. Rize ili İkizdere İlçesi Şimşirli
köyünde ikamet eden emekli öğretmen Osman
YILDIZ’ın, gözetiminde tesis ettiğimiz
bahçelerde sadece maviyemiş çeşitleri değil
aynı zamanda Polonya’dan getirilen Frenk
üzümü, Bektaşiüzümü, ahududu ve böğürtlen
çeşitlerinin de modern tarım teknikleri altında
yetiştirilmesi sağlanmıştır. Rize ili İkizdere
ilçesi Şimşirli köyünde kurulan bu ilk
maviyemiş bahçesinden 2003 yılında ilk
meyveler
Rize
piyasasında
satılmaya
başlanmıştır
(Şekil
1).
Bu
yıllarda
Amerika’daki lüks restoranların mönülerine
giren maviyemişin özellikle 2006–2013 yılları
arasında restoranlardaki kullanımının %100
arttığı ifade edilmektedir [2].
Maviyemişin Türkiye Serüveninde İlk 10 Yıl
Maviyemişin
Türkiye
serüveninde
heyecanlı yıllar 2000’de başlamıştır. Çünkü o
yıllarda ilk maviyemiş bahçesi kurulmuştu.
Bu bahçelerde bitkiler gelişirken çeşitlerin
karışmaması için bahçelerde etiketlemeler,
meyve, yaprak, sürgün vb. özelliklere bakarak
çeşitleri tanımlama, hasat, tasnif ve
ambalajlamanın yanında piyasaya sunma ve
özellikle de tanıtım işlerinin yapılma şekilleri
konusu
sürekli
gündemimizdeydi.
Maviyemişin akrabası olan çayüzümünü
selekte etmek için yola çıktığımız işler bizi
maviyemiş bitkisi ile tanıştırdı. Dünyada çok
değerli ve yararlı olduğunu öğrendiğimiz
maviyemişleri yetiştirip, çoğaltarak bölgeye
kazandırmanın ümidi ve sevinci ile yola
koyulduk. Öyle ki ilk bahçe Osman
YILDIZ’ın evinin yanında tesis edildi,
buradan artan fidanların bir kısmı 150 m aşağı
rakımdaki eski evin önündeki çay bahçesine,
arta kalan maviyemiş fidanları ise yolu dahi
olmayan ve ormandan açılan bir alana
kullanılmayan dede evinin bulunduğu en eski
yerleşim yerine teleferik ile taşınarak
dikilmiştir (Şekil 5). Maviyemiş meyvesini
Türkiye’de ilk kez toprakla buluşturan

vatansever YILDIZ ailesinin soyadı sanki
maviyemişin çanak halkasındaki yıldızdan
gelmiş gibiydi. Bunun bir anlamı var mıdır
derken, Amerika Indiana’daki yerlilerin bu
meyvenin kutsal ruh tarafından çocuklarının
açlığını
gidermek
için
gönderildiğini
düşündüklerini ve adına da YILDIZ meyve
(starberry) dediklerini öğrendik (Şekil 6).
Meyvelerin yıldızı olan maviyemişin ilk
fidanlarını Türkiye’ye getiren ve bahçesini
bilimsel çalışmalarımıza açan Osman Nuri
YILDIZ’ı 2013 yılında kalp krizi sonucu
kaybettik. Osman YILDIZ ise 2012’de vefat
etmişti. Kendilerine Allah’tan Rahmet
diliyorum. 20–22.07.2001 tarihleri arasında
Arhavi
Belediyesi
Kültür
Şenlikleri
Çerçevesinde
düzenlenen
“Karadeniz
Bölgesinde Fındık ve Çaya Alternatif
Olabilecek Kivi, Üzüm ve Diğer Üzümsü
Meyveler Panelinde kokulu üzüm ile
maviyemiş, frenküzümü, Bektaşiüzümü ve
maviyemiş
hakkında
bilgiler
sunduk.
04.05.2002 tarihinde ise Valilik ve Ticaret ve
Sanayi
Odası
tarafından
Giresun’da
düzenlenen “Tarımsal Alanlarda Ürün
Çeşitlendirilmesi ve Sanayisi Paneli” nde de
kokulu üzüm ve maviyemiş başta olmak üzere
üzümsü meyveler ile ilgili bilgiler vererek
farkındalık oluşturmaya başladık.

Şekil 4. Türkiye’nin ilk maviyemiş bahçesinin
sahibi Osman YILDIZ (emekli
öğretmen), Osman Nuri YILDIZ
(Polonya’dan ilk maviyemiş fidanlarını
Türkiye’ye getiren kişi), maviyemişe
adını verip Türkiye’de yayılmasını
sağlayan ve maviyemiş konusunda
makaleler,
kitaplar
yazan
ilk
akademisyen Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK
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Şekil 5. Rize ili İkizdere ilçesi Şimşirli köyü
orta mahallede 3 farklı rakımda kurulan
ilk maviyemiş bahçeleri

Şekil 6. Maviyemiş meyvesindeki çanak
halkası ve yıldız şekli
2003 yılında ilk maviyemiş bahçesinden
hasat edilen maviyemiş meyveleri yarım
kiloluk şale kaplara konularak Rize ili
merkezdeki manav ve marketlere bırakılırken
maviyemişin kilogramı 6.00 TL’den toptan ve
20.00 TL’den perakende satılıyordu. Üç farklı
lokasyonda tesis edilen bahçeden çıkan ürün
arttıkça depolama sıkıntısı yaşamaya başlayan
bahçe sahibi 50 kg maviyemiş meyvesini Üçel
Helva’ya ücretsiz vererek örnek bir reçel
yaptırdık ve Çay TV’de maviyemiş üzerine
yaptığımız programda bu reçelide tanıtınca
2003 yılında Üçel Helva tüm meyveleri satın
aldı ve tonlarca reçel yaparak yüksek fiyat ile
piyasaya sundu. Artık maviyemiş sanayide de
kullanılmaya başlanmış, yaş pastanın yanında
reçeli de yapılmıştı. Aynı zamanda Ankara,
İstanbul ve İzmir gibi büyük illere otobüs
bagajında
maviyemiş
gönderilmeye
başlanmış, İtalya’dan şale kaplar getirilmiş ve
Maviyemişin tanıtımı hızlanmıştı. Mevcut
bahçede yer alan maviyemiş çeşitlerinin bazı
fenolojik, morfolojik özellikleri ile meyve
22

içerikleri saptamış, sonuçlarını 23–25.10.2003
tarihinde Ordu’da düzenlenen “Ulusal Kivi ve
Üzümsü Meyveler Sempozyumu”nda sözlü
bildiri olarak sunmuştuk [13]. Maviyemiş
henüz tescil edilmediği için fidan üretimi
yapılamıyor ve fidanlar yurt dışından
getirilerek çok yüksek fiyatlar ile satılıyordu.
Bu problemlere çözüm bulmak için DPT ve
TÜBİTAK’a
gönderdiğimiz
projelerden
sağladığımız destek ile birçok maviyemiş
çeşidi için hem çoğaltma [16, 20, 27, 32, 35]
hem de
Güneysu
havzasının farklı
rakımlarında adaptasyon denemelerine [12,
26, 33] başladık (Şekil 7). 2004 yılında
Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfı’nın
İstanbul’da
düzenlediği
“Trabzon
ve
Çevresindeki Ürün Deseninde Yer Alabilecek
Yeni Meyve Türleri ve Organik Tarım Paneli”
ne katıldık. Panel sonrasında Trabzon İli
Hayrat İlçesinde maviyemişin yanında bölge
için yeni olan 11 farklı meyve türüne ait 46
çeşidin fidanlarını yurt dışından getirerek 25
dekar modern bahçe tesis ettik ve organik
sertifikası alarak bu bahçeden tonlarca meyve
ürettik [43, 44, 45, 46, 47].
TÜBİTAK tarafından desteklenen “Bazı
Yüksek
Çalı
Maviyemiş
(Vaccinium
corymbosum L.) Çeşitlerinin Rize İline
Adaptasyonlarının Araştırılması” adlı proje ile
de farklı maviyemiş çeşitlerini Rize Merkez,
Pekmezli, Dumankaya ve Yüksekköy
lokasyonlarında adaptasyona aldık. Bu proje
ile birçok maviyemiş çeşidi de TTSM
tarafından Milli Çeşit Listesine kaydedildi ve
fidan üretiminin yolu açılmış oldu. 30.09.2004
tarihinde
Rize’de
düzenlenen
“Doğu
Karadeniz
Bölgesi
Organik
Tarım
Uygulamaları ve Alternatif Ürün Önerileri
Paneli” ne katılarak maviyemiş hakkında bilgi
verdik ve Nuhoğlu Vakfı yayın organında
proje ile ilgili bir makale yayınladık [15].
Aynı yıllarda “Blueberry” meyvesinin adını
“maviyemiş” olarak tescilledik ve netleşen
maviyemiş isminin yanında diğer Vaccinium
cinsine giren türlerin isimleri de dahil olmak
üzere “yabanmersini terim karmaşasını”
çözmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı”
ile
görüşmelere
başladık.
18.07.2005 tarihinde Rize’de Kaçkar–TV’de
yayınlanan “Basında Bugün” programında
“Alternatif Ürün Maviyemiş ve Likapa” yı
konuşarak farklılıklarını anlattık, 21.08.2005
tarihinde TRT–2 Televizyonun kanalındaki
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“Haber Vizyon” programına katılırken
maviyemişi reçele işleyen sanayi temsilcisi
Harun Şimşek ve üretici olarak Nuhoğlu
Vakfı Müdürü Filiz Nuhoğlu’nu da yanımıza
alarak “maviyemiş ve Likapa”yı tartıştık.
Ayrıca, 18.07.2005 tarihinde TRT–Trabzon
Radyosu’na katılarak “Karadeniz’in Yeni
Meyvesi, Maviyemiş ve Likapa”yı konuştuk.
2006 yılında büyük bir ivme kazanan
maviyemiş çalışmalarımız ile Karadeniz
Bölgesindeki birçok ildeki ilçeler için SRAP
(Sosyal Riski Azaltma Projesi) Projeleri
hazırlayarak bahçe kurulumlarına destek
verdik, maviyemişin çoğaltılması ve fidan
üretimi üzerine bazı firmalara teknik
danışmanlık vermeye başladık, üniversite–
sanayi işbirliği ile İstanbul Akfırat–
Göçbeyli’de yaptığımız denemenin ardından
Gedik Holding’e 17 dekar maviyemiş bahçesi
tesis ettik, Bursa İli İznik İlçesi Candarlı
mevkiinde Enver Çoruh ile de yapılan
Üniversite–Sanayi işbirliği projesi sonrası 800
m rakımda 5 dekar maviyemiş bahçesi tesis
ederek bu bölgeye de mavişyemişin girmesini
sağladık. Aynı yıl içinde Adapazarı Hendek
ilçesi, Trabzon Of ilçesinde sosyal sorumluluk
projeleri ile maviyemiş tarımını anlatmak için
seminerler düzenledik. 2006 yılında Tokat’ta
düzenlenen 2. Ulusal Üzümsü Meyveler
Sempozyumuna 3 adet maviyemiş bildirisi ile
katılırken 1. Rize Sempozyumu’na da
maviyemişi tanıtan bir bildiri ile katılarak
farkındalık
oluştururken
çalışmaların
sonuçlarını yayına dönüştürdük [16, 17, 18,
61].

Şekil 7. DPT Projesi (TARP–024) ile kurulan
cam sera ve çoğaltma çalışmaları

2006 yılı Nisan ayında Rize ili Güneysu
ilçesinde maviyemiş konusunda seminer verip
Kaçkar TV’de canlı bağlantıların da olduğu
program
ile
“Karadeniz
Bölgesinde
Yetiştirilebilecek Üzümsü Meyveler ve
Maviyemiş, Likapa” konusunu enine–boyuna
tartıştık. Aynı yılın Kasım ayı içinde 1 hafta
süre ile kaldığım Adapazarı ili Hendek
İlçesinde birçok alanı gezip uygun yerler
ararken “Maviyemiş Tarımı ve Adapazarı–
Hendek
İlçesinde
Yapılabilecek
Uygulamalar” adlı bir seminer de yaparak
bölge çiftçisini bilgilendirdik. 2007 yılında ise
Ordu ili Aybastı–Kabataş Kurultayına
katılarak maviyemişi anlattık [19, 21] ve
Erzurum’da düzenlenen Bahçe Bitkileri
Kongresi’ne katılarak maviyemişi tanıttık ve
yaptığımız
çoğaltma
çalışmalarının
sonuçlarını yayına dönüştürdük [19, 20, 21,
51, 55]. Ayrıca Hasad Dergisi’nde
yayınladığımız “Türkiye’nin yeni meyvesi,
maviyemiş Karadeniz Bölgesinde hızla
yayılıyor” adlı makale ile üretim, tüketim,
alan bilgilerini tüm Türkiye’ye ulaştırdık [22].
2008 yılında Artvin (Artvin’de Maviyemiş
Yetiştiriciliği
Eğitimi,
Artvin
Çoruh
Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı) ve
Giresun’da (Giresun ili Espiye ilçesi
Soğukpınar Beldesi Maviyemiş Projesi,
Soğukpınar Belediyesi) AB Eğitim projesi
yaparak maviyemiş konusunda yüzlerce ziraat
mühendisi, vatandaş, çiftçi ve ev hanımlarına
maviyemiş konusunda bilgi vererek bahçe
tesislerini anlattık ve maviyemişten ikincil
ürünlerin eldesi konusunu işledik. Aynı yıl
ulusal ve uluslararası birçok makale yazarak
maviyemişte yaptığımız deneme sonuçlarını
yayınladık [57, 66, 23, 24, 25, 26, 27]. Bu yıl
içinde Türkiye’de doku kültüründe maviyemiş
fidanı üretmek üzere Gifimey Firması kuruldu
ve resmi olarak teknik danışmanlıklarını
yapmaya başladık. Trabzon Uzungöl’de
düzenlenen AB Eğitim Projesinde maviyemiş
ve diğer üzümsü meyveleri anlattık. Tokat
(Niksar), Giresun (Espiye), Trabzon (Tonya)
ve Rize’de (Pazar) TRT–GAP televizyonunda
maviyemişin önemi, kullanım alanları ve
yetiştiriciliği
konularında
seminer
ve
programlar yaptık. 1–30 Eylül arasında
Polonya’ya giderek “The Research Institute of
Pomology and Floriculture” Enstitüsünde
misafir öğretim üyesi olarak görev yaptım ve
“maviyemiş yetiştiriciliği ve çoğaltılması
23
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konusunda tecrübeler edindim. Ocak 2009’da
ise Polonya–Krakow’daki DAAR maviyemiş
üretim firmasında bir hafta misafir araştırmacı
olarak bulunduk ve maviyemiş fidancılığı
konusunda tecrübe edindik. 2009 yılında
“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Proje
Değerlendirme Toplantısı” nın açılışında yeni
meyvelerden maviyemişi tanıtan bir seminer
verdik, tüm illere dağıtılmak üzere
bakanlığımız için “Maviyemiş Yetiştiriciliği”
kitapçığını yayınladık. Yurt içi ve yurt dışı
sempozyumlara katılarak birçok sunum yaptık
ve deneme sonuçlarını tüm araştırmacılara
ilan etme fırsatını da bulmuş olduk. Bu yıl
içinde
USA–Oregon’da
düzenlenen
Uluslararası 10. Vaccinium Sempozyumu’na
da katıldık [26, 27, 41, 42, 52, 62]. 2010
yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
TAGEM Bitkisel Üretim Daire Başkanlığında
şube müdürü olan Doç. Dr. Şahin ANIL’ın da
destekleriyle maviyemiş başta olmak üzere
tüm Vaccinium’ların Türkçe isimlerle
isimlendirilmesi konusunda karar aldık ve
gelecek projeksiyonları toplantıları yaparak
yeni terimlerin bakanlık literatürüne girmesini
sağladık. 2010 yılında Nuhoğlu Vakfı Örnek
Meyve bahçesinden elde edilen bazı sonuçları
Samsun’da
yapılan
“Organik
Tarım
Sempozyumu” nda yayınlarken aynı kongrede
maviyemişin organik olarak Karadeniz
Bölgesinde
yetişebileceğini
kanıtlayan
bildiriler sunduk [47]. Bu yıl içinde OMÜ Fen
Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim
Dalında “Kültürü Yapılan Vaccinium’ların
Yetiştiriciliği” adıyla bir de lisansüstü ders
açtık ve yüksek lisans öğrencilerinin bu yeni
meyveleri daha iyi tanımalarını sağladık. 2010
yılında Rize ili Sütlüce köyünde “Maviyemiş
Uygulama
ve
Araştırma
Merkezi”nin
kurulmasında görev aldık.
Maviyemişin Türkiye Serüveninde İkinci 10
Yıl
2011 yılında Vacinium’larda çimlenme,
maviyemiş tanıtım, hastalık, yaprak alanı
modelleri ve organik maviyemişler üzerine
tezler ve ulusal ve uluslararası yayınlar
yaparken maviyemiş konusunda birçok
broşür, poster, resim vb. bastırarak tüm
Türkiye’ye dağıttık [6, 28, 58]. Bu yıl içinde
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
“Bölgesel Bilgi Alış–Verişi (BBAV)”
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toplantılarına katılarak yeni meyveleri tanıttık,
Zonguldak, İstanbul, Antalya, Hopa, Sinop il
ve ilçelerinde maviyemiş ile ilgili seminerler
yaparak bilgi verdik ve bu illerin birçoğunda
maviyemiş tarımının başlatılmasını sağladık.
2012 yılında tüm tecrübe, bilgi birikimi ve
araştırma sonuçlarından da yararlanarak
Türkiye’de
maviyemiş
konusunda
en
kapsamlı ilk kitap olan “Yüksek Boylu
Maviyemiş
(Highbush
Blueberry)
Yetiştiriciliği”ni Gifimey Mesleki Yayınlar
Serisi–3 olarak yayınladık. Aynı yıl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 2009
yılında ilk baskısını yaptığımız “Maviyemiş
Yetiştiriciliği” kitapçığını güncelleyerek 2.
baskısını yaptık. 2012 yılında ise Antalya’da
düzenlenen
“4.
Üzümsü
Meyveler
Sempozyumu”na 3 bildiri ile katıldık,
uluslararası
dergide
maviyemişlerin
fitokimyasal içerikleri ile ilgili bir makale
yayınladık [7, 26, 30]. Aynı yıl Trabzon’da
düzenlenen “Yöresel Meyve ve Sebzeler
Paneli”nde maviyemişi anlattık, Bafra
Sürmeli köyünde maviyemiş kursu verdik ve
“Artvin’in Tarımsal Gelişimi İçin Öncelikli
Proje Konuları Çalıştayı”na ve Rize’de
düzenlenen BBAV (Bölgesel Bilgi Alışverişi)
toplantısına katılarak maviyemiş ile ilgili tüm
detayları ziraat mühendislerine anlattık. 2012
yılında
Bursa’nın
değişik
ilçelerinde
maviyemiş
bahçelerinin
kurulumunda
bulunduk, 2013 yılında ise ulusal ve
uluslararası
sempozyumlara
katılarak
sunumlar yaptık ve makaleler yayınladık [8,
50, 53, 63]. 2013 yılında yayınlanan ve
üzümsü meyveler konusunda Türkiye’de ilk
kitabı yazan “Üzümsü Meyveler” Prof. Dr.
Yusuf Sabit AĞAOĞLU’nun editörlüğünü
yaptığı “Üzümsü Meyveler” kitabında
maviyemişin
yanında
turnayemişi
ve
kekreyemiş
bölümlerini
yazarak
yeni
meyveler konusunda tüm akademisyen,
öğrenci, çiftçi ve meraklıları bilgilendirme
fırsatını bulduk ve bu meyvelerin tanıtımını
tüm Türkiye’ye yapmış olduk [40, 48, 60].
2013 yılı içinde Polonya Krakow’a yeniden
giderek 1 hafta süre ile maviyemiş fidancılık
işletmesinde misafir akademisyen olarak
tecrübe edindik. 2014 yılında Hollanda’daki
“10. Vaccinium ve Diğer Süper Meyveler
Sempozyumu”
ile
Kahramanmaraş’taki
“Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu” na
katıldık [31, 49, 67]. 2014 yılında
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Türkiye’deki maviyemiş hasat periyodunu
uzatmak üzere TÜBİTAK destekli “Güneyli
yüksek boylu ve tavşangözü maviyemiş
çeşitlerinin Türkiye’ye introdüksiyonu ve
Karadeniz Bölgesindeki performanslarının
saptanması” adlı projeyi başlattık ve Türkiye–
Slovenya ortak projesi olan ve TÜBİTAK
tarafından
desteklenen
“Türkiye
ve
Slovenya’da kültür ve yabani Rubus ve
Vaccinium türlerinde virüslerin saptanması ve
izolat değişikliklerinin incelenmesi” adlı
projeye danışmanlık yaptık [10, 37, 59]. 2015
yılında yabani Vaccinium’ları USA New
Orleans’ta düzenlenen ASHS konferansına
taşıdık [54]. Çanakkale’de düzenlenen Ulusal
Bahçe Bitkileri Kongresinde maviyemişin
çoğaltılma çalışmalarından elde edilen
sonuçları sunduk [32] ve virüs hastalıklarının
taranması ile ilgili çalışmanın sonuçlarını
Japonya’daki konferansa götürdük [59]. Aynı
yıl TÜYAP Samsun Tarım Fuarı, Çitçi TV,
Trabzon KTÜ, TTO Maviyemiş Çalıştaylarına
katılarak maviyemişi anlattık ve OMÜ’de
“Maviyemiş Tanıtım Günleri” yaparak
maviyemişli ürünleri tüm personele tattırmaya
gayret ettik. 2016 yılında Adana’da
düzenlenen “5. Ulusal Üzümsü Meyveler
Sempozyumu”,
USA–Orlando–Florida’da
düzenlenen “11. International Vaccinium
Symposium” ve Samsun/Atakum Çalıştayı’na
katılarak maviyemişin çoğaltılması, organik
maviyemiş yetiştiriciliği, Türkiye’de yapılan
maviyemiş çalışmaları ve alternatif meyve
maviyemiş hakkında sözlü sunumlar ve
yayınlar yaptık [10, 34, 35, 36]. 2017 yılında
da maviyemiş konusunda birçok yayın
yaparken binlerce tanıtım broşürleri, CD’ler,
baskılı çini tabaklar, poster ve kitapçıklar
yayınlayarak tüm Türkiye’ye maviyemişi
tanıtmaya devam ettik [9, 35, 36]. 2018
yılında ziyaret ettiğimiz Bolu Abant İzzet
Baysal Üniversitesi’nde maviyemiş semineri
verdik. Bolu ilini gezerek maviyemiş yetişme
alanlarını belirledik ve Bolu’daki iki yerel
televizyon kanalında program yaparak
farkındalık oluşturduk. Aynı yıl Samsun
Haberaks TV’de Doç. Dr. Yetkin BULUT’un
sunduğu “Ortak Fikir Programı” na katılarak
“Yabanmersini Terim Karmaşası, Çözümü ve
Türkiye’nin Yeni Üzümsü Meyveleri”
hakkında 2 saatlik bir program yaptık, OMÜ
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümündeki
“Akademik
Bakış”
etkinliğinde

“Yabanmersininde Doğru Bilinen Yanlışlar ve
Maviyemiş” adlı detaylı sunum ile
akademisyenler
ile
tüm
öğrencileri
bilgilendirirken hemen hemen her yıl “Tarım
Tarihi ve Deontolojisi Dersi” kapsamında
OMÜ
Ziraat
Fakültesi
öğrencilerine
maviyemiş başta olmak üzere yeni meyveleri
tanıtan 2 saatlik dersler verilmiş, broşürler
dağıtılmış ve kura ile 10 öğrenciye maviyemiş
kitabı hediye edilmiştir. 2018 ve 2019
yıllarında maviyemiş tarımı Antalya’da
saksıda yapmaya başlanılmış, Aydın ilinde ise
güneyli çeşitlerle arazide ve modern sistemler
ile maviyemiş bahçeleri kurulmaya başlanmış
olup, bu işletmelerin kurulumunda da teknik
bilgiye ilaveten görsel yardımları da verme
fırsatımız olmuştur. Bu yıllar içinde
Kırklareli, Trabzon’un bazı ilçeleri ile birçok
yakın komşu ülkede maviyemiş tarımı ile
ilgili teknik ziyaretlerimiz olmuştur. 05–
07.09.2019 tarihlerinde Samsun’da altıncısını
düzenlediğimiz “Ulusal Üzümsü Meyveler
Sempozyumu”nda da çağrılı bildiri ve poster
sunumlar yaparak yeni meyve olan
maviyemişe dikkat çekmeye devam ettik [11,
38, 39, 64, 65, 68]. 2019 yılında “Saksı ve
Arazide
Yetiştirilen
Maviyemişlerin
Fenolojik, Pomolojik ve Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi” adlı yüksek lisans tezini
tamamladık. Bursa ili İnegöl ilçesinde
maviyemiş bahçelerindeki sıkıntıları gidermek
üzere seyahatlerde bulunduk ve hemen hemen
her yıl birçok gazete, internet, basın–yayın,
sosyal medya ile yazılı ve görsel basında
birçok haber, röportaj, resim yayınlatarak
maviyemişin tanıtımına katkı sağladık. Birçok
maviyemiş firmasının kurulumunda isim ve
logo önerileri yaptık, bazı sivil toplum
kuruluşlarının logolarında maviyemişin yer
almasını sağladık (Şekil 8).
Sonuç olarak, 1996 yılında başladığımız
“Türkiye Maviyemiş Serüveni”ne devam
ederken
değişik
maviyemiş
çeşitleri,
melezleme programları, seleksiyonlar, yeni
bahçeler, yeni sanayi dallarında maviyemişin
kullanımı (meyve suyu, ilaç, yoğurt, süt,
tahıllar vb.) ve toprak asitliği uygun olmayan
yerlerde topraksız veya özel ortamlar
kullanılarak
maviyemişi
yetiştirme
çabalarımız sürecektir. Çünkü Türkiye
100.000 ton maviyemişte üretse tüketir, ihraç
eder, sanayide kullanır ve maviyemişi tüketen
Türk insanı sağlık bulur. Mavi gezegende
25
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hayatınızı kolaylaştıracak olan yemiş,
maviyemiş diyerek yeni çalışmalara, yeni
ufuklara, yeni illere ve yetişme alanlarına
yelken açarak çalışmalarımıza devam ederken
bilgilerimizi
ve
tecrübelerimizi
yeni
akademisyen, araştırıcı, çiftçi ve maviyemişe
gönül veren tüm insanlarla paylaşmaya devam
edeceğiz.

Şekil 8. Maviyemişin Türkiye’de marka
haline gelmesini sağlayan Prof. Dr.
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ÖZ
Aronya, içerdiği yüksek antioksidan kapasitesi ve antosiyanin içeriği ile üzümsü meyve türleri içerisinde
dikkat çeken bir türdür. Ülkemizde daha çok kuzey bölgelerde yetiştirilmeye başlayan bu meyve türü, son
yıllarda diğer bölgelere de yayılış göstermiştir. Çok yıllık çalı formunda olan bu bitki, uygun şartlarda 2–
3 metreye kadar boylanabilmektedir. Son yıllarda meyvecilikte de sürekli fertigasyona bağlı topraksız
kültür yönteminin kullanılması ve ilave olarak mikoriza uygulamaları çalışmaları yoğunlaşmaya
başlamıştır. Bu çalışmada, iki yaşındaki aronya fidanları topraksız kültür yöntemiyle yetiştirilmiş ve
mikoriza uygulamasının bitki gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmada, çeşit
olarak Nero çeşidi, yetiştirme ortamı olarak kokopit:perlit (3:1) kullanılmış olup, yetiştiricilik topraksız
kültür saksılarında gerçekleştirilmiştir. Denemede besin solüsyonu olarak ise 1.5 EC ile 5.8 pH’da
solüsyon uygulanmış ve fertigasyon amenajmanı, günlük drenaj oranı ve solar radyasyona göre
planlanmıştır. Uygulamalar, mikoriza (+) ve mikoriza (–) olarak planlanmış olup, mikoriza (+)
uygulaması, dikimde ve dikimden bir hafta sonra olmak üzere iki kere gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonucunda, mikoriza (+) uygulaması özellikle yaprak tomurcuklarının erken uyanmasını
sağlamıştır. Nitekim mikoriza (+) uygulamasında yapraklar, mikoriza (–) uygulamasına göre 7 gün erken
uyanmıştır. Ayrıca mikoriza uygulaması bitki boyu ve yaprak sayısı üzerine istatistiksel olarak etkili
bulunmuştur. Mikoriza (+) uygulaması kontrole göre bitki boyunu azaltırken, yaprak sayısını önemli
derecede artırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üzümsü meyve, bitki boyu, yaprak sayısı, kokopit, saksı kültürü
THE EFFECTS OF MYCORRHIZA APPLICATION ON PLANT GROWTH IN ARONIA
(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) GROWN IN SOILLESS CULTURE
ABSTRACT
Aronia is a remarkable berry species with its high antioxidant capacity and anthocyanin content. This
kind of fruit, which started to be grown mostly in the northern regions of our country, has spread to other
regions in recent years. Aronia plants, which develop in perennial shrub form, can grow to height of 2–3
m. In recent years, researches have started to intensify on the use of soilless culture method with
continuous feeding and mycorrhiza applications in fruit growing. In this research, the effects of
mycorrhiza application on plant growth were investigated in aronia plant grown with soilless culture. In
this study, Nero cultivar and cocopite:perlite (3:1) were used as soilless media and growing was carried
out in hydroponic pot culture. In addition, nutrient solution was applied at 1.5 dS/m EC and 5.8 pH.
Fertigation management was arranged depend on drainage fraction and solar radiation. The treatments
were planned as mycorrhiza (+) and mycorrhiza (–). Mycorrhiza (+) application was carried out during
planting and one week after planting.
As a result of the study, mycorrhiza (+) had provided early opening of leaf buds as compared to
mycorrhiza (–). Furthermore, mycorrhiza application was found statistically significant on plant height
and number of leaves. As a matter of fact, while mycorrhiza (+) application decreased plant height, the
number of leaves increased as compared to control.
Keywords: Berry fruit, plant height, leaf number, cocopite, pot culture
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GİRİŞ
Aronya, Rosacea familyası, Aronia cinsi
içerisinde yer almaktadır. Bu cins içerisinde
Aronia melanocarpa (Michx) Elliot (Siyah
aronya), Aronia prunifolia (Marsh) (Mor
aronya) ve Aronia arbutifolia (L.) Elliot
(Kırmızı aronya) olmak üzere bilinen üç türü
bulunmaktadır [20]. Anavatanı Kuzey
Amerika olan aronya (Aronia melanocarpa)
üzümsü bir meyve olup, Doğu Avrupa
ülkeleri ve Almanya’da yoğun olarak
yetiştirilmektedir [23, 11, 26, 20]. İçerdiği
yüksek antioksidan kapasitesi ve antosiyanin
içeriği ile insan sağlığı üzerine olumlu etkileri
olduğu bilinmektedir [28, 14, 26, 18, 10].
USDA
[27],
aronya
meyvelerinin,
maviyemişten flavanol bakımdan %177 daha
yüksek, antosiyanin bakımından %406 daha
yüksek, proanthocyanidin bakımından %429
daha yüksek, antioksidan bakımından ise
%344 daha yüksek olduğunu bildirmiştir.
Meyvelerindeki
yüksek
biyokimyasal
içeriklerindeki farkındalığının artmasıyla
birlikte, yetiştiriciliğe olan talepte artış
göstermeye başlamıştır.
Aronya, odunsu çok yıllık çalı formunda
bir bitki olup, çeşitlere bağlı olarak 0.5–3 m
boylanabilmektedir [11, 3]. Kışın yaprağını
döken, kış soğuklarına dayanıklı olan bitki,
kireçli topraklara hassas olup, tam güneş alan
alanları tercih etmektedir [9]. Uygun
koşullarda dikimden itibaren ikinci yıl verim
başlamakla birlikte, ekonomik verim üçüncü
yıldan itibaren başlamaktadır.
Son yıllarda meyve türlerinde fidan
gelişimi üzerine, sürekli fertigasyona bağlı
topraksız kültürde yetiştiricilik çalışmaları
yapılırken, mikoriza ve bakteri kullanımı ile
de
bitki
gelişimi
teşvik
edilmeye
çalışılmaktadır. Mikoriza genel olarak
topraktan alımı zor olan bitki besin
maddelerini hifler yardımıyla alarak bitki
gelişimini artırmaktadır [27, 16]. Bitki besin
alımını artırmakla beraber, bitkilerin tuzlu,
kurak, ağır metal gibi abiyotik stres yanında,
patojen ve nematod gibi biyotik strese karşı
dayanıklılığını da artırmakta ve bitki
hastalıklarının biyolojik mücadelesinde de
değerlendirilmektedir [6, 25]. Nitekim yapılan
çalışmalarda mikorizanın kontrollü koşullar
altında bitkide P, Zn, Ca, Cu, Mn, Fe, Mg
içeriğini arttırdığı görülmüştür [7, 22]. Bu
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konuda Mışraklı [15], turunç üzerine aşılı
Meyer limonlarında mikoriza ve mikrobiyal
gübre uygulamalarının fidan gelişimi üzerine
etkilerini inceledikleri çalışmada, besleme
uygulaması olarak da topraksız besleme
solüsyonları kullanmışlardır. Ayrıca Çiylez
[5]’da çileklerde bakteri ve mikoriza
kullanımının bitki gelişimi ve verim; Altay
[2], in vitro koşullarda klonal olarak
çoğaltılan yedi farklı böğürtlen çeşidinin fide
gelişimi
aşamasında
farklı
mikoriza
(Endorootsoluble, G. intraradices ve G.
mossea)
uygulamalarının
etkilerini
incelemişlerdir. Bununla birlikte, çilekte
Chavez ve Ferrera–Cerrato [4]; Grabowski ve
ark. [8]; Sharma ve Adholeya [21];
antepfıstığı anaçlarında Akgün, [1]; turunç ve
kaba limonda Taştekin ve Dalkılıç [24]
mikoriza uygulamaların bitki gelişimi ve/veya
verimi üzerine olumlu etkilerini tespit
etmişlerdir.
Bu çalışmada, sürekli fertigasyona bağlı
topraksız besleme solüsyonları ile yetiştirilen
aronya fidanlarında mikoriza uygulamasının
bitki gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir.
MATERYAL VE METOT
Araştırma, Şubat 2019 ile Haziran 2019
tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Araştırma ve Uygulama Alanında
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, materyal
olarak ‘Nero’ aronya çeşidinin 2 yaşlı
fidanları kullanılmıştır. Fidanlar 16.5×16.5×
25 cm ebatlarındaki topraksız kültür
saksılarına (6.8 litre) 25 Şubat 2019 tarihinde
her saksıya 1 adet olarak dikilmişlerdir.
Yetiştirme ortamı olarak ise kokopit: perlit
(3:1) kullanılmış olup, her bitkiye 2 L/sa
spagetti sulama sistemi döşenmiştir. Sulama
ve gübreleme dozlama sulama sistemi ile
gerçekleştirilmiş ve vejetasyon dönemi
boyunca pH 6, EC 1.5 olacak şekilde
fertigasyon gerçekleştirilmiştir (Çizelge 1).
Fertigasyonun başlangıç–bitiş saati, süresi ve
uzunluğu günlük solar radyasyon ve drenaj
oranına bağlı olarak düzenlenmiştir.
Araştırmada mikorizalı (mikoriza +) ve
mikorizasız (mikoriza –) iki uygulama
gerçekleştirilmiş olup, mikoriza kaynağı
olarak ERS (Endo Roots Soluble) (Bioglobal
A.Ş) kullanılmıştır. Kullanılan ERS mikoriza
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preparatı, Glomus intraradices, Glomus
aggregatum, Glomus mosseae, Glomus
clarum, Glomus monosporus, G. deserticola,
G. brasilianum, G. etunicatum, Gigaspora
margarita içeriğine sahip, toplam 1.10⁴ adet
canlı organizma içermektedir. Uygulamalar
aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Çizelge 1. Denemede kullanılan topraksız
besin solüsyonu
Table 1. Nutrient solution used in trial
Makro
elementler
NO₃ֿ
H₂PO₄ֿ
SO₄ֿ
NH₄⁺
K⁺
Ca⁺⁺
Mg⁺⁺

Konsantrasyonlar Mikro Konsantrasyonlar
(mmol/L)
elementler
(µmol/L)
11.5
Fe
20
1.5
Mn
20
1.5
Zn
10
0.5
B
12
3.5
Cu
0.75
4.5
Mo
0.5
1.5

Mikoriza (–) (Kontrol): Bu uygulamada
herhangi
bir
mikoriza
uygulaması
gerçekleşmemiş olup, bitkilere sadece
topraksız
kültür
besin
solüsyonu
uygulanmıştır.
Mikoriza (+): Bu uygulama, dikimde kök
aşılama ve dikimden 1 hafta sonra (200
ml/bitki) olmak üzere iki kere yapılmıştır.
Dikim esnasında çıplak köklü fidanlara
öncelikle kök budaması gerçekleştirilmiş,
daha sonra 5 litre suya 3 g ERS eklenerek 10
dakika solüsyon karıştırılmış ve bitki kökleri
bu solüsyon içerisinde 1 dakika bekletildikten
sonra topraksız kültür saksılarına dikilmiştir.
Denemede bitki besleme ise rutin uygulanan
topraksız kültür besin solüsyonu ile
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada, gövde çapı, bitki boyu,
yaprak sayısı, yaprak genişliği, yaprak
uzunluğu ve klorofil indeksi, yaprak rengi
(L*, C*, h°) ile birlikte yapraklarda uyanma
tarihleri iki hafta ara ile kayıt altına alınmıştır.
Araştırma, tesadüf parselleri deneme desenine
göre üç tekerrürlü ve her tekerrürde 5 bitki
olacak şekilde planlanmıştır. Veriler SAS
versiyon 9.0 (SAS Ins., Cary, NC, USA)
programında analiz edilmiş ve ortalamaların
karşılaştırmasında
ise
LSD%₅
testi
kullanılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Nero Aronya Çeşidinde, Uygulamaların
Zamana Bağlı Olarak Bitkilerdeki Morfo–
Fizyolojik Özellikler Üzerine Etkileri
Nero aronya çeşidinde, uygulamaların
zamana bağlı olarak gövde çapı, bitki boyu,
yaprak sayısı, klorofil indeksi, yaprak
genişliği, yaprak uzunluğu üzerine etkileri
Şekil 1’de verilmiştir. Bu şekilde görüldüğü
gibi, gövde çapı aylara bağlı olarak artmıştır.
Bu artış en fazla mikoriza (+) uygulamasında
belirlenirken, Nisan sonu ve Mayıs ayı
başında mikoriza (+) uygulamasında daha
yüksek değerler belirlenmiştir (Şekil 1a). Bitki
boyu ise gözlenen tüm zamanlarda mikoriza
(–) uygulamasında, mikoriza (+) uygulamasın
dan daha yüksek değerler oluşturmuştur. Bu
değerler uygulamalara bağlı olarak 78.33 cm
ile 118.33 cm arasında değişim göstermiştir.
Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında mikoriza
(–) uygulamasındaki bitki boyu, yaklaşık
olarak %20 daha yüksek belirlenmiştir (Şekil
1b). Yaprak sayısı da aylara bağlı olarak
artmıştır. Bu artış en fazla mikoriza (+)
uygulamasında belirlenirken, nisan sonu ve
mayıs
ayı
başında
mikoriza
(–)
uygulamasında
daha
yüksek
değerler
belirlenmiştir (Şekil 1c). Klorofil indeksi
mikoriza uygulaması ile aylara bağlı olarak
değişkenlik göstermiştir. Bu değerler ise 187
ile 321.33 arasında belirlenmiştir (Şekil 1d).
Yaprak genişliği ölçüm yapılan tüm
zamanlarda mikoriza (+) uygulamasında,
mikoriza (–) uygulamasından daha yüksek
değerler oluşturmuştur. Nitekim bu değerler
uygulamalara bağlı olarak 6.96 cm ile 7.4 cm
arasında değişim göstermiştir (Şekil 1e).
Yaprak uzunluğu ise incelenen tüm
zamanlarda mikoriza (+) uygulamasında,
mikoriza (–) uygulamasından daha yüksek
değerler oluşturmuştur.
Nero Aronya Çeşidinde, Mikoriza
Uygulamasının
Bitki
Morfo–Fizyolojik
Özellikler Üzerine Etkileri
Araştırmada Şubat ayı sonunda topraksız
kültür saksılarına dikilen mikoriza (+) ve
mikoriza (–) uygulaması ile yetiştirilen ‘Nero’
aronya fidanlarında yaprak tomurcuğu
uyanma tarihi Çizelge 2’de verilmiştir. Bu
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çizelgede de görüldüğü gibi mikoriza (+)
uygulamasında yapraklar, diğer kontrol
uygulamasına göre 5 (beş) gün erken uyanma
göstermiştir.
Nitekim
mikoriza
(+)
uygulamasında 28 Şubat 2019 tarihinde
uyanan yaprak tomurcukları, mikoriza (–)
uygulamasında 03 Mart 2019 tarihinde
uyanmaya başlamıştır (Çizelge 2).
Çalışmada, ayrıca vejetasyon dönemi
boyunca belirlenen ortalama gövde çapı, bitki
boyu, yaprak sayısı, yaprak genişliği,
uzunluğu ve klorofil indeksi üzerine etkileri
Çizelge 3’de verilmiştir. Bu çizelgede de
görüldüğü gibi, gövde çapı değerleri
uygulamalara göre değişmekle birlikte 6.68
mm ile 6.96 mm arasında olup, istatistiksel
olarak farklılık oluşturmamıştır. Bitki boyu ise
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uygulamalara göre önemli belirlenmiş olup,
mikoriza (–) uygulamasında en yüksek
değerler tespit edilmiştir. Nitekim mikoriza
(+) uygulamasında 88.67 cm olan bitki boyu,
mikoriza (–) uygulamasında 103.00 cm olarak
saptanmıştır. Yaprak sayısı da bitki boyu
değerlerinden farklı olarak, mikoriza (+)
uygulamasında daha yüksek belirlenmiştir. En
fazla yaprak sayısı 12.33 adet/sürgün ile
mikoriza (+)’da belirlenirken, mikoriza (–)’de
9.67
adet/sürgün
olarak
saptanmıştır.
İncelenen
diğer
morfo–fizyolojik
özelliklerden yaprak genişliği, yaprak
uzunluğu ve klorofil indeksi değerleri
bakımından uygulamalar arasında istatistiksel
farklılık belirlenmemiştir (Çizelge 3).
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Şekil 1. Nero aronya çeşidinde, zamana bağlı olarak bitkilerde gözlenen morfo–fizyolojik
değişimler
Figure 1. Morpho–physiological features depending on time in Nero aronia cultivar
Araştırma bulgularımız ışığında, Nero
aronya çeşidinde fidanlara uygulanan
mikorizanın yaprak sayısını artırırken, bitki
boyunu
azalttığı
söylenebilmektedir.
Bulgularımız ile ilgili olarak farklı tür ve
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çeşitlerde çalışmalar yürütülmüş ve sonuçlar
arasında önemli farklılıklar kaydedilmiştir. Bu
farklılıkların tür ve çeşit seçiminden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim
Taştekin ve Dalkılıç [24], turunç ve kaba
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limon çöğürlerinde; Pınar [19], farklı domates
ve biber genotiplerinde; Ortaş ve ark. [17],
hıyar bitkisinde mikoriza uygulamasının bitki
boyunu uzattığını belirtmişlerdir. Ayrıca
Altay [2], böğürtlen bitkisinde mikoriza
uygulamasının gövde çapı üzerine etkili
olduğunu belirtirken, bizim çalışmamızda etki
istatistiki olarak önemli belirlenmemiştir.
Yine aynı araştırıcılar, yaprak sayısı ve yaprak
alanı değerlerinde bizim çalışmamızda olduğu
gibi artış olduğunu kaydetmiştir [2].
Bulgularımıza benzer olarak asmada yapılan
çalışmada Karagiannidis ve ark. [12]’de,
mikorizalı bitkilerin yaprak sayısının kontrole
göre daha fazla olduğunu belirtmiştir.
Bulgularımız
vejetasyonun
ilerleyen
dönemlerinde yan dal oluşumu ile birlikte
lider
dal
oluşumunu
baskıladığını
göstermektedir.
Çizelge 2. Nero aronya çeşidinde, mikoriza
uygulamasının yaprak tomurcuğu
uyanma tarihleri üzerine etkileri
Table 2. Effects of mycorrhiza application on
leaf bud opening in Nero aronia
cultivar
Uygulamalar
Mikoriza (+)
Mikoriza (–)

Yaprak tomurcuğu uyanma tarihi
28.02.2019
3.03.2019

Çizelge 3. Nero aronya çeşidinde, mikoriza
uygulamasının
bitki
morfo–
fizyolojik özellikler üzerine etkileri
Table 3. Effects of mycorrhiza application on
morpho–physiological features in
Nero aronia cultivar
Yaprak
Gövde Bitki
Yaprak Yaprak
sayısı
Klorofil
Uygulama çapı boyu
genişliği uzunluğu
(adet/
indeksi
(mm) (cm)
(mm)
(mm)
sürgün)
Mikoriza (–) 7.23 103.0a 7.11b 6.60
7.43
259.67
Mikoriza (+) 6.61 88.67b 8.44a 6.40
9.23
289.67
LSD%₅
ÖD 12.254 1.131
ÖD
ÖD
ÖD

Çizelge 4. Nero aronya çeşidinde mikoriza
uygulamasının yaprak rengi (L*, C*,
h°) üzerine etkileri
Table 4. Effects of mycorrhiza application on
leaf colour (L*, C*, h°) in Nero
aronia cultivar
Uygulamalar
Mikoriza (–)
Mikoriza (+)
LSD%₅

L*
20.05
19.94
ÖD

Yaprak rengi
C*
0.77
0.73
ÖD

h°
146.58
147.16
ÖD

Çizelge 4’de, Nero aronya çeşidinde,
mikoriza uygulamasının yaprak rengi (L*,
Chroma, h°) üzerine etkileri verilmiştir. Bu
çizelgede görüldüğü gibi gerek L, gerek
Chroma ve gerekse hue değerleri bakımından
uygulamalar arasında istatistiki farklılık
belirlenmemiştir. Nitekim L değerleri 19.94
ile 20.05; Chroma değerleri 0.73 ile 0.77; hue
değeri ise 146.58 ile 147.16 arasında değişim
göstermiştir. Bu konuda elde ettiğimiz
bulgular Altay [2]’nin bulguları ile uyum
içerisinde bulunmuştur. Nitekim araştırıcılar
mikoriza uygulamalarının böğürtlen bitkisinde
yaprak renkleri üzerine önemli derecede
farklılık oluşturmadığını belirtmişlerdir [2].
SONUÇ
Bu çalışmada, aronya fidanlarının sürekli
fertigasyona bağlı topraksız kültür yöntemiyle
yetiştirilebildiği ve mikoriza uygulamasının
bitki gelişimi üzerine önemli etkilerde
bulunduğu belirlenmiştir. Nitekim dikim ve
dikimden bir hafta sonra olmak üzere iki kere
uygulanan mikoriza uygulaması ile yaprak
sayısında
önemli
derecede
artışlar
kaydedilirken, bitki boyu da mikoriza
uygulamasıyla azalmıştır.
KAYNAKLAR
1. Akgün, A., 2003. Bazı mikoriza türlerinin
farklı antepfıstığı anaçlarının kök ve gövde
gelişimi üzerine etkileri (Yüksek Lisans
Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
2. Altay, D.G., 2017. Yeni bazı böğürtlen
çeşitlerinin farklı mikoriza ortamlarındaki
gelişme performanslarının incelenmesi
(Yüksek Lisans Tezi). Ömer Halisdemir
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim
Dalı, Niğde, 59s.
3. Ara, V., 2002. Schwarzfruchtige aronia:
gesund und bald in aller Munde? Flüssiges
Obst 10:653-658.
4. Chavez, M.G., Ferrera-Cerrato, R., 1990.
Effect of vesicular-arbuscular mycorrhizae
on tissue culture-derived plantlets of
strawberry. HortScience 25(8):903-905.

35

S. KARADAL, E.E. YAVUZLAR, N. ADAK, S. GÖNCÜ / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 31-37 (2019)

5. Çiylez, S., 2019. Bazı mikoriza ve bakteri
ırklarının birlikte ve tek olarak bazı çilek
çeşitlerinde büyüme ve verim üzerine
etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe
Bitkileri Anabilim Dalı, Konya.
6. Dehne, H., 1982. Interaction between
vesicular arbuscular mycorrhizal fungi and
plant pathogens. Phytopathology 72:11151119.
7. George, E., 2000. Nutrient uptake,
contribitionsof arbuscular mycorrhizal
fungi to plant mineral nutrition. in:
arbuscular mycorrhizas: physiology and
function. Eds. By Kapulnik and D.D.
Douds, Jr. Kluwer academic Publishers.
London.
8. Grabowski, M., Louws, F., Fernandez, G.,
1999. Use of VA mycorrhizae in annual
strawberry
production
systems.
Phytopathology 88:29.
9. Hardin, J.W., 1973. The enigmatic
chokeberries (Aronia, Rosaceae). Torreya
100(3):178-184. Hillier’s manual of trees
and shrubs, 5. ed. 1989. London: David &
Charles.
10. Jakobek, L., Šeruga, M., MedvidovićKosanović, M., Novak, I., 2007.
Antioxidant activity and polyphenols of
Aronia in comparison to other berry
species. Agric. Conspec. Sci. 72:301-306.
11. Jeppsson, N., 2000. The effects of fertilizer
rate on vegetative growth, yield and fruit
quality, with special respect to pigments, in
black chokeberry (Aronia melanocarpa)
cv. ‘Viking’. Sci. Hort. 83:127-137.
12. Karagiannidis,
N.,
Bletsos,
F.,
Stavropoulos, N., 2002. Effect of
verticillium wilt (Verticillium dahile kleb.)
and mycorhiza (Glomus mosseae) on root
colonization, growth and nutrient uptake in
tomato and eggplant seedlings. Scientia
Horticulturae 94(1):145-156.
13. Koomen, I., Grace, C., Hayman, D., 1987.
Effectiveness of single and multiple
mycorrhizal inocula on growth of clover
and strawberry plants at two soil pHs. Soil
Biology and Biochemistry 19(5):539-544.
14. Kulling, S.E., Rawel, H.M., 2008.
Chokeberry (Aronia melanocarpa) a
review on the characteristic components
and potential health effects. Planta Medica
74:1625-1634.
36

15. Mışraklı, D., Ünal, Z., Adak N. Çalış, Ö.,
Tozlu,
İ.,
2019.
Topraksız
ve
konvansiyonel koşulların turunçgillerde
fidan
gelişimi
üzerine
etkileri.
Mediterranean
Agricultural Sciences
32(Özel Sayı):85-90.
16. O’Keefe, D.M., Sylvia, D.M., 1991.
Mechanisms of the vesicular-arbuscular
mycorrhizal plant-growth response. In
D.K. Arora et al. (ed.) handbook of applied
mycology p.35-54, Marcel Dekker, New
York.
17. Ortaş, İ., 1998. Toprak ve bitkilerde
mikoriza. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak
Bölümü Workshop, Adana.
18. Oszmianski, J., Wojdylo, A., 2005. Aronia
melanocarpa
phenolics
and
their
antioxidant activity. Eur. Food Res.
Technol. 221:809-813.
19. Pınar, H., 2009. Farklı yabani domates ve
biber
genotiplerinin
mikorizaya
bağımlılıklarının belirlenmesi (Yüksek
Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, s.22-27.
20. Poyraz Engin, S., 2018. Aronya meyve
türünün
bitkisel
özellikleri
ve
adaptasyonuna ilişkin gözlemler. Bahçe
Haber 7(1):8-11.
21. Sharma, M.P., Adholeya, A., 2004. Effect
of arbuscular mycorrhizal fungi and
phosphorus fertilization on the post vitro
growth and yield of micro propagated
strawberry grown in a sandy loam soil.
Canadian J. Botany 82(3):322-328.
22. Smith, S., Read, D., 2008. Mineral
nutrition, toxic element accumulation and
water relations of arbuscular mycorrhizal
plants. Mycorrhizal symbiosis 3:145-118.
23. Strigl, A.W., Leitner, E., Pfannhauser, W.,
1995. Die schwarze Apfelbeere (Aronia
melanocarpa)
als
natürliche
Farbstoffquelle. Dtsch Lebensmitt Rundsch
91:177-180.
24. Taştekin, E., Dalkılıç, Z., 2008. Turunç
(Citrus aurantium L.) ve kaba limon (C.
jambhiri Lush.) çöğürlerinde mikoriza ve
fosfor uygulamasının fidan gelişimi
üzerine etkileri.
25. Tisdall, J., 1994. Possible role of soil
microorganisms in aggregation in soils.
Plant and Soil 159(1):115-121.
26. Tolic, M., Krbavčić, I., Vujević, P.,
Milinović, B., Jurčević, I., Vahčić, N.,

S. KARADAL, E.E. YAVUZLAR, N. ADAK, S. GÖNCÜ / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 31-37 (2019)

2017. Effects of weather conditions on
phenolic content and antioxidant capacity
in juice of chokeberries (Aronia
melanocarpa L.). Polish Journal of Food
and Nutrition Sciences 67(1):67-74.
27. USDA, 2013. USDA Database for the
Flavonoid Content of Selected Foods

December 2013. (http://organicaronia.com/
aronia; Erişim Tarihi: Temmuz 2019).
28. Wu, X., G.R. Beecher, J.M. Holden, D.B.
Haytowitz, S.E. Gebhardt, R.L. Prior,
2006. Concentrations of anthocyanins in
common foods in the United States and
estimation of normal consumption. J.
Agric. Food Chem. 54(1):4069-4075.

37

BAHÇE 48 (Özel Sayı 1: 6. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu): 39–43 (2019)
ISSN 1300–8943
GÜZYEMİŞ İLAVELİ BALLI DONDURMANIN BAZI FİZİKOKİMYASAL VE
DUYUSAL ÖZELLİKLERİ İLE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
Sümeyye ŞAHİN¹*, Zekai TARAKÇI¹, Melike İNAL¹, Ali İSLAM²
¹Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ordu
²Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Ordu
Geliş Tarihi / Received: 07.09.2019

Kabul Tarihi / Accepted: 29.11.2019

ÖZ
Bu çalışmada güz yemişi (Elaeagnus umbellata) ilavesiyle (%20) zenginleştirilmiş ballı dondurmaların
bazı fizikokimyasal ve duyusal özellikleri ile antioksidan etkinliği araştırılmıştır. Örneklerde kuru madde,
kül, yağ, pH, titrasyon asitliği, antioksidan aktivite tayini ile duyusal analizler yapılmıştır. Bal ve güz yemişi
ilavesi pH’ı düşürmüş (5.26) ve titrasyon asitliğini (%0.49) arttırmıştır. Güz yemişi katkısıyla
dondurmalarda antioksidan aktivitesinde bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Duyusal olarak yalnızca tat ve
lezzet açısından değil, özellikle renk ve görünüş olarak da ballı–güzyemişli dondurma panelistler tarafından
beğeni kazanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, dondurma, duyusal, güzyemişi (Elaeagnus umbellata)
INVESTIGATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL SENSORY PROPERTIES
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF HONEY ICE CREAM WITH AUTUMNBERRY

AND

ABSTRACT
In this study, some physicochemical and sensory properties and also antioxidant capacities of honey ice
cream enriched with autumn berry (Elaeagnus umbellata) addition (20%) were investigated. In the ice
cream samples, analyzes of dry matter, ash, fat, pH, titratable acidity, antioxidant activity and sensory were
performed. The addition of honey and autumn berry decreased the pH (5.26) and increased the titratable
acidity (0.49%). An increase in antioxidant activity was observed with the addition of autumn berry.
Sensory results indicated that honey ice cream with autumn berry has been appreciated by the panelists in
terms of not only taste and flavor but also color and appearance.
Keywords: Antioxidant, ıce cream, sensory, autumn berry (Elaeagnus umbellata)

GİRİŞ
Dondurma Türk Gıda Kodeksine göre;
içerisinde tat ve çeşidine göre, süt ve/veya süt
ürünlerini, içme suyu, şeker ve izin verilen
katkı maddelerini bulunduran, istenildiğinde
salep, yumurta ve/veya yumurta ürünleri,
aroma maddeleri ve çeşni maddeleri gibi
bileşenleri içeren, henüz dondurulmamış
haldeki karışım ürününün pastörizasyon
sonrası, tekniğine uygun olarak işlenmesi ve
dondurulması ile elde edilen, yumuşak halde
ya da sertleştirildikten sonra tüketime sunulan
ürün olarak tanımlanmaktadır [1]. Çok sayıda
çeşidiyle her mevsim tüketilebilen ve
tüketiminde sürekli bir artış gözlenen
*Sorumlu

dondurma, sektör olarak bakıldığında gıda
sanayinde hızla gelişen bir sektördür [2].
Dondurmanın ülkemizde 2000’li yıllarda kişi
başı yıllık tüketimi 1 litre iken, 2005’de 1,5
litre, 2010’da 2,5 litre, 2015 yılında ise kişi
başı tüketim 4,2 litreye ulaşmıştır. Ülkemizde
üretilen dondurmaların büyük kısmı iç
piyasada tüketilmekle birlikte az da olsa
ihracatı da yapılmaktadır [3]. 2017 yılında
13.571 ton dondurma ihraç edilmiş olup
bundan 30.093.000 Amerikan Doları gelir elde
edilmiştir [4].
Tıbbi bitki olarak bazı ülkelerde kullanımı
yaygın olan güz yemişi (Elaeagnus umbellata),
iğdegiller (Elaeagnaceae) familyasına ait,
ağaçta yetişen, Eylül–Ekim aylarında
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olgunlaşmaya bağlı benekli kırmızı bir renk
alan üzümsü bir meyvedir [5]. A, C ve E
vitaminleri için iyi bir kaynak olan güz yemişi,
flavonoidler, esansiyel yağ asitleri, likopen,
karoten, lutein, fitofluen ve fitoenlerce de
zengindir [5, 6]. Karotenoid yapıda bir bileşen
olan likopen kaynağı olarak bilinen domatese
kıyasla güz yemişi daha fazla miktarda likopen
içermektedir. Domates likopen içeriği ≈3 mg
100 g⁻¹ iken güz yemişinde 17–48 mg 100 g⁻¹
olarak bildirilmiştir [6]. Yüksek antioksidatif
etkiye sahip olan likopenin, antikanserojen
etkisi olduğu özellikle de prostat kanseri
oluşum riskini önemli düzeyde azalttığı
bilinmektedir [7]. Güz yemişinin değişik
çözgenler
kullanılarak
hazırlanan
ekstraklarının geniş spektrumlu antibakteriyel
etkisi olduğu özellikle gram pozitiflerden S.
aureus ve B. subtilis ile gram negatiflerden E.
coli ve P. aeruginosa karşı etkili olduğu
bildirilmektedir [5]. Kendine has buruk tadıyla
bilinen güz yemişi, aromatik bileşenlerden
öjenol,
4-metil
fenol,
(E)-2-nonenal,
fenilasetaldehit, 4-metil anisol, 4-metoksi
anisol, (Z)-3-hekzenil asetat ve (E)-2-hekzenal
içermektedir [8].
Bu çalışmanın amacı, güz yemişi ilavesinin,
dondurmanın kimyasal, fizikokimyasal ve
duyusal özellikleri ile antioksidan etkinliği
üzerine etkisinin araştırılmasıdır.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Dondurma üretiminde kullanılan çiğ süt ve
bal Giresun ilinde yerel üreticilerden temin
edilmiştir. Çiğ süt dondurma miksine ilave
edilmeden önce pastörize edilmiştir (72℃’de
1–2 sn). Dondurma miksine ilave edilen şeker,
krema ve salep ise Ordu ili yerel satıcılardan
temin edilmiştir. Güz yemişi 2017 yılında Ordu
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Araştırma ve
Uygulama Bahçesi’nden hasat edilmiştir.
Dondurma üretimi
Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği’nde
yer alan dondurma bileşimleri göz önünde
bulundurularak miks reçetesi hazırlanmıştır.
Pastörize edilmiş süt içerisine şeker (%13;
kontrol dondurması), krema (%14) ve salep
(%1) ilave edilerek 85℃–90℃’de 30–40 dk
40

süreyle
sürekli
karıştırılarak
miks
hazırlanmıştır. Daha sonra ön soğutma
gerçekleştirilmiş, oda sıcaklığına gelen mikse
ballı dondurma üretimi için %20 oranında
süzme çiçek balı ilave edilip cam kavanozlarda
12
saat
+4±1℃’de
buzdolabında
olgunlaştırılmıştır. Olgunlaştırılan dondurma
miksine güz yemişli dondurma için %20
oranında çekirdekleri uzaklaştırılmış güz
yemişi ilave edilerek –15℃’de 20–30 dk süre
ile Delonghi IL Gelataio ICK5000 markalı
dondurma yapma makinasında karıştırılarak
dondurma üretimi gerçekleşmiştir. Üretilen
dondurmalar sertleşme işlemi için derin
dondurucuya (–18℃) alınmış ve burada
muhafaza edilmiştir.
Kuru madde tayini
Numuneler 5’er g hassasiyetle tartıldıktan
sonra etüvde 100±2℃’de, sabit ağırlığa
ulaşıncaya kadar bekletilmiştir. Oluşan ağırlık
kaybından kuru madde miktarı gravimetrik
olarak hesaplanmıştır [9].
Toplam kül tayini
3’er g örneklerden kül fırını krozelerine
tartılmış ve kül fırınında 550℃’de örnekler
beyazlaşıncaya
kadar
bekletilmiştir.
Hesaplanan ağırlık farkından kül miktarı
saptanmıştır [10].
Toplam asitlik tayini ve pH ölçümü
10’ar g örnek üzerine 10 ml su ilave
edilerek homojen hale getirilmiştir. Daha sonra
üzerine 3–4 damla %1’lik fenol fitalein
indikatörü damlatıldıktan sonra 0.1 N NaOH
çözeltisi ile açık pembe renk oluşuncaya kadar
titre edilmiştir. Harcanan NaOH miktarına göre
% titrasyon asitliği laktik asit cinsinden
hesaplanmıştır [10]. Dondurma örneklerinin
pH değerleri 25℃’de pH 4 ve 7 tampon
çözeltileriyle ayarlanmış dijital pH–metre ile
doğrudan ölçülmüştür.
Yağ tayini
Numunelerden 5’er g tartılarak Soxhlet
ekstraktör cihazı kartuşlarına yerleştirilmiş ve
yaklaşık 4 saat Soxhlet cihazında (Velp Ser
148, Milano, Italya) çözücü (hekzan) ile
ekstrakte edilmiştir. Ekstraksiyon sonrası elde
edilen yağ ve hekzan karışımının distilasyonu
sağlanarak çözücü yağdan uzaklaştırılmıştır.
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Elde edilen yağ tartılarak, yağ miktarı % olarak
hesaplanmıştır [10].
Toplam
antioksidan
aktivitesinin
belirlenmesi
Antioksidan aktivitesinin belirlenmesinde
DPPH (1,1–difenil–2–pikrilhidrazil) metodu
[11] kullanılmıştır. Dondurma örneklerinden
çıkarılan yağ numuneleri n–butanol ile
çözündürüldükten sonra DPPH radikal
çözeltisi (0.6 mM n–butanolde) ile
mikroküvette karıştırılıp 30 dak oda
koşullarında tepkimeye bırakılmıştır. Daha
sonra absorbansları spektroskopide (Perkin–
Elmer Lambda 35 UV/Vis Spektroskopi,
Amerika) 515 nm’de okunmuştur. Troloks (6–
hydroksi-2,5,7,8-tetrametilkroman-2-karboksi
lik asit) standart madde olarak kullanılmış ve
antioksidatif aktivite troloks eşdeğeri olarak
hesaplanmıştır.
Duyusal analiz
Dondurmaların duyusal analizleri, Ordu
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği Bölümü ve diğer bazı
bölümlerde çalışan öğretim elemanlarından ve
öğrencilerden oluşturulan 10 kişilik panel
tarafından gerçekleştirilmiştir. Panelistlerden
dondurmaları renk, koku, tekstür, tat ve aroma
parametrelerince puanlamaları istenmiştir. Bu
amaçla oluşturulan duyusal test değerlendirme
formunda, dondurmalar panelistlerce 5 puan
üzerinden (5=çok iyi ve 0=çok kötü)
değerlendirilmiştir.
İstatistik analiz
Çalışmada
elde
edilen
verilerin
değerlendirilmesinde Minitab 18.1 paket
programı kullanılarak tek yönlü ANOVA
uygulanmıştır. Ortalamalar arasındaki farklar
Tukey çoklu karşılaştırma testi yardımıyla
belirlenmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Üretilen dondurma numunelerine ait kuru
madde, kül ve yağ miktarları Çizelge 1’de
verilmiştir. Buna göre kuru madde miktarları
%32.46–33.56 arasında, kül miktarları ise
%0.73–0.60
arasında
değişmiş
olup,
numunelerin kuru madde ve kül miktarları
arasında istatistiki olarak önemli farklar tespit

edilmiştir (p<0.05). Dondurmalarda kuru
madde
ve
kül
miktarlarının
miks
formülasyonuna giren maddelere bağlı olduğu,
özellikle kül miktarının sade dondurmalarda
meyve ilavesiyle arttığı daha önceki
çalışmalarda
bildirilmiştir
[12–14].
Dondurmaların yağ oranların bakıldığında en
yüksek yağ oranı %36.33 ile ballı dondurmada
bulunmuşken, en düşük yağ oranı %24.9 ile
güz yemişli ballı dondurmada bulunmuştur
(Çizelge 1). Güz yemişi ilavesinin dondurmada
yağ oranını istatistiki açıdan p>0.05 düzeyinde
önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Benzer
şekilde üzümsü meyvelerden altın çilek
ilavesinin dondurma yağ oranını azalttığı
bildirilmiştir [14].
Çizelge 2’de kontrol (şekerli), ballı ve
güzyemişli ballı dondurma numunelerinin bazı
fizikokimyasal (pH ve titrasyon asitliği)
verilmiştir. Çizelgedeki veriler incelendiğinde
örneklerin pH değerleri ile asitlik değerlerinin
paralellik gösterdiği görülmektedir. En düşük
pH değerine sahip olan güzyemişli ballı
dondurmanın (5.26) titrasyon asitliği verileri
incelendiğinde en yüksek asitlik değerine
(%0.49 LA) sahip olduğu bulunmuştur. En
yüksek
pH
değerine
sahip
kontrol
dondurmalarının (6.89) ise asitlik değerinin
diğer numunelerden daha düşük olduğu
(%0.12 LA) tespit edilmiştir. Benzer şekilde
Erkaya ve ark. (2011), üzümsü meyvelerden
altın çilek ilavesinin dondurmada pH’yı
düşürüp asitliği yükselttiğini bulmuşlardır
[14]. Başka bir çalışmada kullanılan çilek
miktarı arttıkça, dondurmada asitliğin arttığı
bildirilmiştir [2].
Dondurma numunelerinden elde edilen
yağların, DPPH radikal süpürücü etkinliği
üzerinden antioksidan aktiviteleri Şekil 1’de
verilmiştir. Bal ilaveli dondurmaların
antioksidan aktivitesinin kontrol numunesinin
(şekerli dondurma) antioksidan aktivitesinden
yaklaşık iki kat daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Güz yemişi ilavesiyle, ballı
dondurmanın
antioksidan
aktivitesinin
değişmediği ve güzyemiş ilaveli ballı
dondurmanın, sade ballı dondurma gibi kontrol
dondurmalarından iki kat daha yüksek
antioksidan etkiye sahip olduğu görülmüştür
(ballı dondurmanın antioksidan aktivitesi: 1.12
mmol l⁻¹ troloks eşdeğeri; güz yemişli ballı
dondurmanın antioksidan aktivitesi: 1.04
mmol l⁻¹ troloks eşdeğeri).
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Çizelge 1. Dondurma numunelerine ait kuru
madde miktarı, kül miktarı ve yağ
oranları
Table 1. Dry matter, ash content and oil
content of ice cream samples
Kuru madde Kül miktarı Yağ oranı
Dry matter Ash content Oil content
(%)
(%)
(%)
Kontrol
33.56±0.4 a 0.69±0.01 ab 31.82±0.6 b
Control
Ballı dondurma
32.46±0.2 b 0.73±0.06 a 36.33±0.3 a
Ice cream with honey
Güzyemişli ballı
dondurma
33.43±0.2 a 0.60±0.05 b 24.9±0.3 c
Honey ice cream with
autumn berry
a–c Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler birbirinden
p<0.05 düzeyinde farklıdır.

Çizelge 2. Dondurma numunelerine ait pH ve
titrasyon asitliği değerleri
Table 2. Titratable acidity and pH of ice cream
samples
Titrasyon asitliği
Acidity
(% LA)
6.89±0.01 a 0.12 ± 0.03 c
pH

Mmol l-1 troloks eşdeğeri
Mmol l-1 trolox equivalent

Kontrol / Control
Ballı dondurma
6.13±0.03 b 0.27 ± 0.05 b
Ice cream with honey
Güzyemişli ballı dondurma
Honey ice cream with autumn 5.26±0.01 c 0.49 ± 0.01 a
berry
a–c Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler birbirinden
p<0.05 düzeyinde farklıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma ile güz yemişi ilavesinin
dondurmada yağ oranını azaltarak daha az
kalorili bir ürün geliştirilmiştir. Bal ile birlikte
güz yemişi ilavesi, dondurmanın antioksidan
aktivitesini arttırarak daha fonksiyonel bir ürün
oluşturulmuştur. Duyusal olarak yalnızca tat ve
aroma açısından değil, özellikle renk ve
görünüş olarak da ballı–güzyemişli dondurma
panelistler tarafından beğeni kazanmıştır. Bu
çalışma ile besin elementlerince zengin,
yüksek antioksidan aktivitesine sahip ancak
buruk tadı ile tek başına pek tüketilemeyen güz
yemişi meyvesi, her yaş sınıfının beğeniyle
tükettiği dondurmaya işlenerek hem gıda
sanayinde güz yemişinin kullanım alanı
geliştirilmiş hem de fonksiyonel ürün eldesi
sağlanmıştır.

1,5

KAYNAKLAR

1,0
0,5

1,12

1,04

0,61

0,0
kontrol (control) ballı dondurma güzyemişli ballı
(ice cream with
dondurma
honey)
(honey ice cream
with
autumnberry)

Şekil 1. Dondurma numunelerinin antioksidan
aktivitesi
Figure 1. Antioxidant activity of ice cream
samples
Daha önceki çalışmalarda dondurmaya
ilave edilen bazı bitkilerle dondurmanın
antioksidan
aktivitesinin
değiştiği
bildirilmiştir. Örneğin, Hwang ve ark. (2009)
çalışmalarında üzüm ilavesinin dondurmanın
antioksidan etkinliğini arttırdığını tespit
etmişlerdir [15]. Diğer bir çalışmada nar,
kuşkonmaz ve salep bitkisi ilavesiyle
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dondurmanın
antioksidan
aktivitesinin
yükseldiği gözlemlenmiştir [16].
Duyusal
analiz
sonuçlarına
göre,
panelistlerce ballı dondurma tatlılık açısından
beğenilmiş olup, hem renk hem de tatlılık
açısından güzyemişli ballı dondurma en çok
beğeniyi toplamıştır.
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ÖZ
Çalışma, 2015–2016 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Araştırma ve
Uygulama bahçesinde yürütülmüştür. Deneme, bazı kısa gün (‘Camarosa’, ‘Rubygem’, ‘Festival’,
‘Fortuna’, ‘Amiga’) ve nötr gün (‘Monterey’, ‘Albion’, ‘San Andreas’, ‘Sweet Ann’) çilek çeşitlerinin
yaz dikim yöntemiyle performanslarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma tesadüf parselleri
deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuş ve her tekerrürde 20 bitki kullanılmıştır. Denemede
dikimler 8–10 Temmuz 2015’te frigo fideler kullanılarak yapılmıştır.
Araştırmada en erken çiçeklenme ‘Festival’ (8 Mart), en geç çiçeklenme ‘Sweet Ann’ (23 Mart) çeşidinde
gerçekleşmiştir. Denemede ilk hasat çeşitlere göre değişmekle birlikte 19 Nisan–3 Mayıs tarihlerinde
yapılmıştır. Hasat süresi çeşitlere göre değişmekle birlikte 81–105 gün devam etmiştir. Denemede en
yüksek pazarlanabilir meyve verimi (489.4 g/bitki) ve en iri meyveler (17.6 g) ‘Sweet Ann’ çeşidinden
elde edilmiştir. En sert meyveler ‘Camarosa’ (0.51 kg/cm²) ve ‘San Andreas’(0.49 kg/cm²) çeşitlerinde
belirlenmiştir. Denemede küçük meyve sayısı en fazla ‘Fortuna’ (%7.1) en az ise ‘Sweet Ann’ (%1.5)
çeşidinde belirlenmiştir. Bozuk şekilli meyve oranı en fazla ‘Camarosa’ (%11.8), en az ise ‘Fortuna’
(%2.9) çeşidinde saptanmıştır. Denemede en fazla gövde sayısı ‘Amiga’ (6.5 adet/bitki) çeşidinden elde
edilmiştir. SÇKM, asitlik ve meyve renk değerleri bakımından çeşitler arasında istatistiki anlamda bir fark
bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Fragaria × ananassa, pazarlanabilir meyve, kısa gün, nötr gün, SÇKM, asitlik
YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS OF SOME STRAWBERRY VARIETIES
ABSTRACT
The study was conducted in Samsun Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Research and
Application orchard in 2015–2016. The experiment, was carried out to determine the performance of
some short day (‘Camarosa’, ‘Rubygem’, ‘Festival’, ‘Fortuna’, ‘Amiga’) and day–neutral (‘Monterey’,
‘Albion’, ‘San Andreas’, ‘Sweet Ann’) strawberry varieties with summer planting method. The study was
established with a randomized plot design with four replications and twenty plants were used in each
replicate. In the experiment, frigo plants were planted on 8–10 July 2015.
The earliest flowering took place in the ‘Festival’ (March 8) and the latest flowering ‘Sweet Ann’ (March
23). In the experiment, the first harvest was started 19 April–3 May depending on the variety. The harvest
season was 81–105 days. The highest marketable fruit yield (489.4 g/plant) and the largest fruits (17.6 g)
were obtained from ‘Sweet Ann ‘cultivar. The highest fruit firmness was obtained from ‘Camarosa’ (0.51
kg/cm²) and ‘San Andreas’ (0.49 kg/cm²). In the experiment, the number of small fruits was determined at
‘Fortuna’ (7.1%) and at least ‘Sweet Ann’ (1.5%) cultivar. The ratio of distorted fruit was the highest in
‘Camarosa’ (11.8%) and the least in ‘Fortuna’ (2.9%). In the experiment, the highest number of crown
stems was obtained from ‘Amiga’ (6.5 units/plant). There were no statistical differences among the
varieties in terms of SSC, acidity, and fruit color values.
Keywords: Fragaria × ananassa, marketable fruit, short day, day–neutral, SSC, acidity
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GİRİŞ
Çilek, dünyada çok değişik iklim ve toprak
koşullarında yetiştiriciliği yapılabilen bir
türdür. Taze meyvenin az olduğu dönemde
olgunlaşması nedeniyle iyi bir pazar
avantajına sahiptir. Çilek, taze olarak
tüketiminin yanında marmelat, reçel, meyve
suyu, pasta gibi de mevcuttur. İnsan sağlığı
üzerine yapılan araştırmaların giderek
artmasıyla günümüzde çileğin önemi daha da
artmıştır.
Adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması
nedeniyle Japonya, Hindistan, Kolombiya gibi
nemli subtropik ülkeler ile yaz aylarında gece
ve gündüz devamlı aydınlık olan kutup
bölgelerinden Ekvator kuşağına, sulanabilen
çöllerden, yağış toplamı 250 mm dolayında
bulunan yerlere kadar birbirinden çok farklı
ekolojik koşullarda doğal olarak yetişmekte
veya ekonomik amaçlarla yetiştirilmektedir
[1].
Çilek, dünyada üzerinde en fazla çalışma
yapılan meyve türlerinden birisidir. Özellikle
Amerika’da Kaliforniya ve Florida merkezli
yürütülen ıslah çalışmalarıyla meyve iriliği,
verim, hastalık ve zararlılara dayanım,
muhafaza, değişik ekolojilere uyum açısından
öncekilere kıyasla daha üstün özelliklere sahip
yeni çeşitler elde edilmekte ve yetiştiricilere
sunulmaktadır. Türkiye’de ekonomik anlamda
çilek yetiştiriciliği 1970’li yıllarda başlamış
ve günümüze kadar hızlı bir şekilde değişim
göstermiştir. Ülkemizde çilek yetiştiriciliğinin
başladığı yıllardan itibaren başta Akdeniz
Bölgesi olmak üzere, Marmara, Ege Bölgeleri
ile kısmen de Karadeniz ve Doğu Anadolu
Bölgelerinde ‘Tioga’, ‘Aliso’, ‘Vista’, ‘Cruz’
‘Dorit’, ‘Douglas’, ‘Fern’, ‘Honeoye’,
‘Redchief’, ‘Camarosa’, ‘Sweet Charlie’,
‘Yalova 9’, ‘Yalova 13’, ‘Yalova 15’, ‘Yalova
104’, ‘Yalova 110’, ‘Redlans Hope’,
‘Kabarla’, ‘Rubygem’, ‘Alba’, ‘Ebru’,
‘Kaşka’ ve ‘Osmanlı’ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11] gibi genel olarak kısa gün çeşitleri
olmak üzere bazı nötr gün yabancı çilek
çeşitleri de denemeye alınmıştır. Çilekte
yapılan yoğun ıslah çalışmalarıyla çeşit sayısı
çok fazla artmakta ve çeşitler hızla
değişmektedir. Bir bölgede çeşit önerisi
yapmak
için
çeşitlerin
adaptasyon
çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Çilek
üretimindeki başarıda çeşit adaptasyonu
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anahtar rol oynamakta, yetiştiricilik sistemleri
ve ekoloji değiştikçe çeşitlerin de değiştiği
bilinmektedir [12].
Ülkemizde başta Akdeniz Bölgesi olmak
üzere, Marmara ve Ege Bölgeleri ile kısmen
de Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde
genel olarak kısa gün çeşitleri, çok sayıda
yabancı çilek çeşidi denemeye alınmıştır.
Karadeniz Bölgesi meyveciliğinde önemli
olabilecek bir tür olarak gösterilen çilekte
modern yetiştirme teknikleri 1990 yılından
itibaren yürütülen çalışmalarla bölgeye
tanıtılmıştır [13, 8, 7, 9, 14, 15]. Yapılan bu
çalışmalarda bölge için uygun yaz dikim
tarihleri belirlenmiş, bölgeye uygun çeşit
seçimi yapılmış, örtüaltı yetiştiriciliği ile
organik çilek yetiştiriciliği konusunda sınırlı
sayıda da olsa çalışma yürütülmüş ve
gübreleme önerileri verilmiştir. Yürütülen bu
çalışmalara rağmen bölgede çilek üretimi
istenen seviyeye ulaşamamıştır. Bölgede
verim, düşük kış ve ilkbahar sıcaklıkları
nedeniyle Akdeniz Bölgesine göre düşüktür.
Bölgede birim alana verimi dolayısıyla çilek
yetiştiriciliğinde karlılığı artırmak için ıslah
edilen yüksek verimli yeni çeşitlerin
denenmesine ihtiyaç vardır.
Bu
çalışma
ülkemizde
çilek
yetiştiriciliğinde kullanılmaya başlanan bazı
çilek çeşitlerinin Samsun’da verim, kalite,
erkencilik, hasat periyodunun uzunluğu ile
ilgili
performanslarını
belirlemeyi
amaçlamıştır.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Çalışma 2016 yılında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri
Bölümü’ne ait Araştırma Uygulama alanında
yürütülmüştür. Denemede materyal olarak
bazı kısa gün (‘Camarosa’, ‘Rubygem’,
‘Festival’, ‘Fortuna’, ‘Amiga’) ve nötr gün
(‘Monterey’, ‘Albion’, ‘San Andreas’, ‘Sweet
Ann’)
çilek
çeşitleri
kullanılmıştır.
Denemenin laboratuvar çalışmaları Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’ne ait
laboratuvarlarda yapılmıştır. Araştırmada
kullanılan çilek çeşitlerinin frigo fideleri
Adana’da bulunan YALEX ve ÇİLTAR
firmalarından temin edilmiştir.
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Metot
Denemede kullanılan çilek çeşitlerinin
fideleri yaz dikim yöntemiyle 2016 yılı
Temmuz ayında açıkta hazırlanan seddelere
dikilmiştir. Bitkiler seddeler üzerinde 10–15
cm derinliğinde 10–12 cm genişliğinde açılan
çukurlara sıra arası ve sıra üzeri 30×30 cm
olmak üzere üçgen dikim yöntemiyle iki sıralı
olarak dikilmiştir. Sulama damla sulama
yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada tüm
parsellere 4 Nisan 2016 tarihinde 5 g/bitki
Amonyum Sülfat uygulanmıştır.
Denemede fenolojik gözlem, erkencilik,
verim, kalite ile ilgili aşağıdaki ölçüm ve
analizler yapılmıştır.
İlk çiçeklenme tarihi: Çiçeklerin %5’inde
çiçeğin taç yaprağının görüldüğü tarihtir.
İlk ve son hasat tarihleri: İlk ve son
hasatların yapıldığı tarih olarak belirlenmiştir.
Hasat süresi: İlk ve son hasat tarihi
arasındaki süredir.
Ölü çiçek yüzdesi (%): Açan çiçeklerden
canlılığını kaybedenlerin yüzdesidir.
Gövde sayısı (adet/bitki): Her parseldeki
bitkiler tüm bitkilerde gövdelerin sayılarak
parseldeki bitki sayısına bölünmesi ile elde
edilmiştir.
Meyve ağırlığı (g): Her hasatta elde edilen
meyve
miktarının
meyve
sayısına
bölünmesiyle belirlenmiştir.
Meyve eti sertliği (kg/cm²): Her parselden
alınan 2 adet meyvede el penetrometresi
(Extech Instruments FHT200) ile ölçülmüştür.
Suda çözünebilir toplam kuru madde
içeriği (SÇKM) (%): Her parselden alınan 2–3
adet
meyvenin
suyunda
dijital
el
refraktometresi ile ölçülmüştür.
Titre edilebilir asit içeriği (%): Her
parselden alınan 4–5 adet meyvenin suyu
sıkılarak titrasyon yöntemi ile sitrik asit
cinsinden belirlenmiştir.
Meyve renk ölçümü (L, C, h°): Her
parselden hasadın başı, ortası ve sonu olmak
üzere 3 kez toplanan meyvelerde renk ölçüm
cihazında (Minolta CR–410) renk okumaları
yapılmıştır. ‘L’ değeri rengin açıklık ve
koyuluğunu gösterir. ‘C’ renk yoğunluğudur.
‘hue’ renk tonu değeridir; 0 kırmızı–mor, 90
sarı, 180 mavimsi yeşil, 270 mavi renktir.
Toplam verim (g/bitki): Her parselden
toplanan meyvelerin 0.1 g’a duyarlı terazi ile
tartılması ve her parselde elde edilen meyve

miktarının
parseldeki
bitki
sayısına
bölünmesiyle hesap edilmiştir. Toplam verime
hasarlı meyveler dahil edilmemiştir.
Pazarlanabilir meyve (g/bitki): 6 g’dan iri
ve şekil bozukluğu olmayan meyvelerdir.
Küçük meyve (%): Şekil bozukluğu
olmayan 6 g’dan küçük meyvelerdir.
Bozuk şekilli meyve (%): Şekil bozukluğu
olan meyvelerdir.
Hasarlı meyve (g/bitki): Yağışlar, hastalık
ve zararlı gibi nedenlerle çürüyen ve zarar
gören meyvelerdir.
Deneme tesadüf parselleri deneme
desenine göre 4 tekerrürlü ve her tekerrürde
20 bitki olacak şekilde kurulmuştur. Araştırma
süresince elde edilen tüm verilerin
ortalamalarının hesaplanmasında ve grafik
çiziminde ‘Microsoft Office XP Excel’
programı kullanılmış, istatistiki analizler
SPSS
17.0
paket
programında
değerlendirilmiştir. Ortalamalar arasındaki
farkı belirlemek için %1 önem seviyesinde
‘Duncan’
çoklu
karşılaştırma
testi
uygulanmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmada incelenen çilek çeşitlerinin
çiçeklenme, hasat tarihleri ile hasat süreleri ve
ölü çiçek sayıları Çizelge 1’de verilmiştir. İlk
çiçeklenme 8–23 Mart tarihleri arasında
gerçekleşmiş, en erken çiçeklenme ‘Festival’,
en geç çiçeklenme ise ‘Sweet Ann’ çeşidinde
meydana gelmiştir. İlk hasat 19 Nisan’da
‘Camarosa’ ve ‘Rubygem’ çeşitlerinde
gerçekleşmiş, hasadı en geç başlayan çeşitler
ise ‘Sweet Ann’ ve ‘Monterey’ çeşitleri
olmuştur. Denemedeki çeşitlerde genellikle en
son hasat 1 Ağustos’ta gerçekleşmiş, ‘Amiga’
(18 Temmuz) ve ‘Camarosa’ (25 Temmuz)
çeşitlerinde ise hasat daha erken sona ermiştir.
Çeşitlerin hasat periyodu 81–105 gün
sürmüştür. Ölü çiçek oranı çeşitlere göre
değişmekle birlikte %25.7–47.9 arasında
değişim göstermiştir.
Denemede incelenen tüm çeşitlerde yoğun
hasat periyodunun Mayıs ayında olduğu
görülmektedir (Şekil 1). Ancak nötr gün
çeşitlerinde Haziran ve Temmuz ayında da
diğer çeşitlere göre daha dengeli devam eden
bir ürün alınmıştır. Bu da nötr gün çeşitleri
için beklenen bir durumdur.
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Amiga 22 Mart
Sweet Ann 23 Mart
Fortuna 10 Mart
Monterey 22 Mart
Rubygem 10 Mart
Camarosa 17 Mart
Festival 8 Mart
San Andreas 15 Mart
Albion 21 Mart

29 Nisan 18 Temmuz 81
3 Mayıs 1 Ağustos
90
25 Nisan 1 Ağustos
99
3 Mayıs 1 Ağustos
90
19 Nisan 1 Ağustos 105
19 Nisan 25 Temmuz 98
25 Nisan 1 Ağustos
99
25 Nisan 1 Ağustos
99
25 Nisan 1 Ağustos
99

Ölü çiçek sayısı (%)
Number of dead
flowers

Hasat süresi (gün)
Harvest period (day)

Son hasat
Late harvest

İlk hasat
First harvest

Çeşitler
Cultivars

İlk çiçeklenme
First flowering

Çizelge 1. Denemeye alınan çilek çeşitlerinde
çiçeklenme, hasat tarihleri, hasat
süresi ve ölü çiçek sayısı
Table 1. Flowering and harvest dates, and
harvest period, and the number of
dead flowers of the strawberry
cultivar in the experiment

42.6
47.9
25.7
32.2
28.6
40.6
43.8
36.4
29.0

Şekil 1. Denemedeki çilek çeşitlerinde bitki
başına verimin aylara % dağılımı
Figure 1. Distribution of yield per plant in
strawberry varieties in months %
Çilek yetiştiriciliğinde gövde sayısı
verimlilik açısından oldukça önemlidir.
Denemedeki çeşitler içerisinde en fazla gövde
(6.5 adet/bitki) ‘Amiga’ en az ise ‘Albion’
(2.8 adet/bitki) çeşidinde belirlenmiştir
(Çizelge 2). Sonuçlara baktığımızda gövde
sayısının genel olarak güçlü büyüme
karakterindeki çeşitlerde fazla olduğu
görülmektedir. Denemede kullanılan çeşitler
incelendiğinde en yüksek meyve ağırlığı
‘Sweet Ann’den (17.6 g) elde edilmiştir
(Çizelge 2). Denemede meyve iriliği 17.6–
11.1 g arasında değişmiştir. Çilekte meyve
iriliği üzerine çevresel faktörler, kültürel
işlemler (sulama, gübreleme) ve çiçeklerin
salkım üzerinde yer alma durumunun etkili
olduğu bildirilmiştir [16, 17]. Denemede en
sert meyveler ‘Camarosa’ ve ‘San Andreas’
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(sırasıyla 0.51; 0.49 kg/cm²) çeşitlerinde
belirlenmiştir (Çizelge 2). ‘Camarosa’
ülkemizde yapılan çalışmalarda da genel
olarak sert etli bir meyve olarak bilinmektedir.
Meyve eti sertliği ekolojik faktörler,
gübreleme, genotip, yetiştirme koşulları,
meyve iriliği, muhafaza koşulları gibi bir çok
faktörden etkilenmektedir. Meyve eti sertliği,
hasat sonrası uygulamalar ve taşıma gibi
faktörler nedeniyle önemli bir konudur. Çilek
çeşitlerinde suda çözünebilir kuru madde ve
titre edilebilir asitlik bakımından çeşitler
arasında
istatistiki
anlamda
fark
bulunmamıştır. Çeşitlerin SÇKM ve asit
içerikleri sıcaklık, ışık, yağış, hasat zamanı
gibi
faktörler
tarafından
değişiklik
göstermektedir.
Denemede renk değerleri bakımından
çeşitler arasında istatistiki anlamda önemli bir
fark bulunmamıştır (Çizelge 3). Çilekte
meyve rengi en önemli meyve kalite
kriterlerinden birisidir. Meyve renginin açık
ve parlak olması tazeliği ifade ederken, çok
koyu ve mat renkli meyveler aşırı olgun
olarak ifade edilirler [18].
Denemede en fazla toplam verim ‘Sweet
Ann’ (532.5 g/bitki) ve ‘Rubygem’ (519.6
g/bitki) çeşitlerinden elde edilmiştir (Çizelge
4). Ülkemizin değişik ekolojilerinde yöreye
uygun çeşitlerin belirlenmesi amacıyla pek
çok çalışma yapılmıştır. Bunlardan Samsun
şartlarında yaz dikim yöntemiyle yapılan
önceki çalışmalara bakıldığında bitki başına
verim değerlerini Demirsoy ve ark. [19] 98.75
g (‘Chandler’) ile 521.53 g (‘Douglas’); Macit
ve ark. [9] 501.41 g (‘Kabarla’) ile 186.62 g
(‘Redlans
Hope’);
Balcı
[15]
çeşit
ortalamalarına göre 478.8 g (‘Camarosa’) ile
378.6 g (‘Sweet Charlie’) arasında
belirlemişlerdir. Çalışmamızdan elde edilen
sonuçların
bölgemizde
yapılan
diğer
çalışmalardan elde edilen verim değerleri ile
uyum içerisinde olduğu görülmektedir.
Araştırmada pazarlanabilir meyve miktarı
toplam verime paralel olarak en fazla ‘Sweet
Ann’ (489.9 g/bitki) çeşidinde olmuş, bunu
‘Rubygem’ (467.37 g/bitki) çeşidi takip
etmiştir. En düşük pazarlanabilir ürün yine
denemede toplam verimi en az olan ‘Festival’
ve ‘Camarosa’ çeşitlerinden alınmıştır
(Çizelge 4). Sonuç olarak hem toplam hem de
pazarlanabilir verim bakımından ‘Sweet Ann’
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ve ‘Rubygem’ çeşitlerinin ön plana çıktıkları
görülmektedir.
Küçük meyve oranı çeşitlere göre %1.5–
7.5 arasında değişmiştir (Çizelge 4). Çeşitler
arasında en fazla küçük meyve oranı ‘Fortuna’
(%7.5) çeşidinde belirlenmiştir. Meyve
iriliğindeki azalmaya hasat periyodunun uzun
olması, tozlanma ve döllenme yetersizlikleri
etki etmektedir.
Çalışmada en fazla bozuk şekilli meyve
oranı
‘Camarosa’
(%11.8)
çeşidinde
belirlenmiştir (Çizelge 4). Çilekte yetersiz
tozlanma, taç ve çanak yaprakların dişi
organın üzerini kapatması, soğuk ve böcek
zararı gibi nedenlerden dolayı bozuk şekilli
meyve oluşabilmektedir.
Çizelge 2. Denemeye alınan çilek çeşitlerinde
gövde sayısı, meyve ağırlığı, meyve eti
sertliği, SÇKM, asitlik değerleri
Table 2. The number of crown, fruit weight,
fruit firmness, TSS, Acidity of
strawberry cultivar in the experiment
Gövde
Meyve Meyve eti
sayısı
ağırlığı
sertliği SÇKM Asitlik
Çeşitler
(ad./bitk)
(g)
(kg/cm²)
(%)
(%)
Cultivars
Crown
Fruit
Fruit
TSS Acidity
number weight
firmness
Amiga
6.5 a
12.4 cd
0.46 abc
5.6
0.59
Sweet Ann 5.2 bc
17.6 a
0.38 d
5.5
0.69
Fortuna
4.7 bcd 12.7 cd
0.36 d
6.1
0.60
Monterey 3.9 de
17.0 ab 0.41 bcd
5.9
0.69
Rubygem 4.5 cd 15.2 abc
0.47 ab
6.4
0.63
Camarosa 5.7 ab
13.5 cd
0.51 a
7.2
0.67
Festival
4.3 cd
11.1 d
0.40 cd
6.4
0.64
San Andreas 3.8 de
14.3 bc
0.49 a
5.6
0.70
Albion
2.8 e
17.2 ab 0.42 bcd
6.1
0.69
OSH
0.19
0.43
0.001
0.16
0.01
Önem düzeyi 0.000
0.000
0.000
0.321 0.314
a, b, c: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar
birbirinden farklıdır (p<0.01). OSH: ortalama standart hata.
a, b, c: Means shown with different letters within columns are
different from each other OSH: average standard error.

Çizelge 3. Denemeye alınan çilek çeşitlerinde
meyve renk değişimleri
Table 3. The fruit colors of the strawberry
cultivars in the experiment
Çeşitler / Cultivars
L
C
h°
Amiga
37.72
29.73
37.14
Sweet Ann
37.67
29.74
38.39
Fortuna
36.20
28.98
33.38
Monterey
36.07
28.44
32.11
Rubygem
35.21
24.35
32.97
Camarosa
35.05
25.26
32.73
Festival
34.93
24.65
29.93
San Andreas
34.23
26.74
34.00
Albion
33.36
26.13
26.84
OSH
0.58
1.05
2.18
Önem Düzeyi
0.745
0.916
0.984
OSH: ortalama standart hata; OSH: average standard error.

Denemede en fazla hasarlı meyve miktarı
‘Sweet Ann’ (124.5 g/bitki) çeşidinden elde
edilmiştir (Çizelge 4). Bu çeşitte hasarlı
meyve miktarının fazla olmasının sebebi
meyvelerinin iri ve meyve etinin çok yumuşak
olması olarak açıklanabilir.
Çizelge 4. Denemeye alınan çilek çeşitlerinde
pazarlanabilir, küçük, bozuk şekilli ve
hasarlı meyve verimleri
Table 4. Marketable fruit, small fruit,
distorted fruit, and damaged fruit yields
of strawberry cultivars in the
experiment
Bozuk
Toplam Pazarlana Küçük
Hasarlı
şekilli
verim bilir meyve meyve
meyve
Çeşitler
meyve
(g/bitki) (g/bitki)
(%)
(g/bitki)
Cultivars
(%)
Total Marketable Small
Damaged
Distorted
yield
fruit
fruit
fruit
fruit
Amiga 396.4 abc 365.9 abcd 1.8 b
6.5 ab
43.1 b
Sweet
532.5 a
489.4 a
1.5 b
7.2 ab
124.5 a
Ann
Fortuna 344.2 bc 312.1 cd
7.5 a
2.9 b
37.6 b
Monterey 491.8 ab 457.09 abc 2.7 abc
5.0 b
37.4 b
Rubygem 519.6 a 467.37 ab 4.9 abc 6.6 ab
20.3 b
Camarosa 342.6 bc 288.23 d 7.1 ab
11.8 a
51.1 b
Festival 309.8 c 276.25 d 4.6 abc 7.4 ab
19.6 b
San
385.62
414.4 abc
2.7 abc
4.9 b
38.6 b
Andreas
abcd
Albion 351.5 bc 330.82 bcd 2.3 bc
3.9 b
27.6 b
OSH
17.34
16.30
0.50
0.53
5.69
Önem
0.001
0.000
0.005
0.009
0.000
düzeyi
a, b, c: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar
birbirinden farklıdır (p<0.01); OSH: ortalama standart hata.
a, b, c: Means shown with different letters within columns are
different from each other; OSH: average standard error.

Sonuç olarak, çalışmada hem toplam verim
hem de pazarlanabilir verim dikkate
alındığında ‘Sweet Ann’, ‘Rubygem’ ve
‘Monterey’ çeşitleri öne çıkmıştır. ‘Sweet
Ann’ çeşidi özellikle meyve etinin yumuşak
olması ve buna bağlı olarak da fazla hasarlı
meyve miktarına sahip olması nedeniyle
yüksek verimli olmasına rağmen tarafımızca
önerilmemektedir. Nötr gün çeşidi olan
‘Albion’ verim bakımından diğer çeşitler
kadar ön plana çıkmasa da meyve iriliği,
albenisi ve tadı bakımından beğenilmekte ve
bölgemizde yetiştiriciliği giderek artmaktadır.
Bununla birlikte yaptığımız çalışmalardaki
gözlemlerimiz bu çeşidin özellikle kırmızı
örümceğe hassas olduğunu göstermektedir.
Ülkemizde yapılan bir çalışma da bunu teyit
etmiştir [20]. Yaz ayları ana çilek üretim
bölgelerine göre serin geçen Karadeniz
Bölgesi’nin iklim özellikleri ‘Monterey’,
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‘Albion’
gibi
nötr
gün
yetiştiriciliği
için
uygun
söyleyebiliriz.

çeşitlerinin
olacağını
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ÖZ
Kurt üzümleri botanik olarak Solanaceae familyasında yer almakta olup, ticari olarak en yaygın türleri
Lycium barbarum ve Lycium chinense’tir. Dünyada kurt üzümü meyvelerinin besin değerleri
anlaşıldıktan sonra bu türe olan ilgi hızla artış göstermiştir. Kurt üzümü meyveleri insan sağlığı açısından
önemli olan Ca, Mg, P, Fe, Zn, Cu, Se, gibi önemli mineral elementleri içermektedir. İçerdiği bu yararlı
vitamin ve mineral elementler, fenolik bileşikler, anti–kanserojen, anti–mutajen özelliklere sahip olup,
kurt üzümünün taze ve kurutulmuş meyveleri geleneksel Çin halk hekimliğinde 4.000 yıldır tıbbi bitki
olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada amaç, kurutulmuş kurt üzümü genotiplerinin meyvelerinde makro
mikro element içeriklerini belirlemektir. Yapılan çalışmada makro elementlerinden N içeriği en yüksek
genotip %2.40 ile HZR1, P içeriği en yüksek %0.35 ile M1 ALTUNİ, Ca içeriği en yüksek olan %0.41 ile
HZR3, Mg içeriği %0.76 ile M1 ALTUNİ ve HZR1 genotipi olmuştur. Mikro elementlerinden ise en
yüksek Fe içerikleri 119.27 mg kgKA⁻¹ ile M1 ALTUNİ, 117.89 mg kgKA⁻¹ ile HZR1, 113.89 mg
kgKA⁻¹ile HZR2 genotiplerinde tespit edilmiştir. Zn içerikleri bakımından 37.02 mg kgKA⁻¹ ile HZR1,
Cu içerikleri açısından 14.70 mg kgKA⁻¹ ile M1 ALTUNİ genotipleri ön plana çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lycium spp., kurt üzümü, makro, mikro mineral elementler
DETERMINING THE MACRO MICRO NUTRIENT ELEMENTS IN THE FRUITS OF SOME
WOLFBERRY (Lycium barbarum, Lycium chinense) CULTIVAR GENOTYPES
ABSTRACT
Wolfberries are botanically from the Solanaceae family and the most commercially common types are
Lycium barbarum and Lycium chinense. Once the nutritional value of wolfberry fruits has been
recognized, the interest towards this cultivar has risen rapidly. Wolfberry fruits contain important mineral
elements such as Ca, Mg, P, Fe, Zn, Cu and Se, which are all highly valuable for human health. These
beneficial vitamins, mineral elements and phenolic compounds contained in the fruit have anti–
cancerogenic, anti–mutagen properties. The fresh and dried fruits of wolfberry have been used as a
medical herb for the past 4.000 years in Chinese community medicine. The purpose of this study is to
determine the macro micro element contents of dried wolfberry genotypes. The study has yielded that the
genotype with the highest N content, of the macro elements, is HZR by 12.40%, the one with highest P
content is M1 ALTUNİ by 0.35%, the one with highest Ca content is HZR3 by 0.41% and the ones with
highest Mg content are M1 ALTUNİ and HZR1 genotypes by 0.76%. In terms of micro elements, the
highest Fe contents have been observed in M1 ALTUNİ genotype by 119.27 mg kg d.w.⁻¹, HZR1 by
117.89 mg kg d.w.⁻¹ and HZR2 by 113.89 mg kg d.w.⁻¹. With regards to Zn contents, HZR1 was the
leading one by 37.02 mg kg d.w.⁻¹ while M1 ALTUNİ genotype had the greatest Cu content by 14.70 mg
kg d.w.⁻¹.
Keywords: Lycium barbarum, wolfberry, macro, micro mineral nutrients
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GİRİŞ
Goji berry (Lycium barbarum L.)
Wolfberry, ayrıca Çin’de Kurt anlamına gelen
Gouqi diye bilinen kurt üzümünün anavatanı
Çin’dir. Coğrafi olarak Tibet, Moğolistan ve
Himalayalar’da yetişmektedir [1]. Kurt üzümü
botanik olarak Solanacae familyasından olup
dünyada Lycium barbarum L., Lycium
chinense M., Lycium ruthenicum M. türleri en
yaygın kullanılan türlerdir. Ancak dünyanın
farklı
yerlerinde
yetişen
89
türü
bulunmaktadır [2]. Kurt üzümü meyve ve
yapraklarının içerdikleri fenolik bileşiklerin
ve antioksidantların yanı sıra insan sağlığı
açısından oldukça önemli olan makro ve
mikro besin elementleri bakımından da
oldukça zengin olduğu araştırıcılar tarafından
bildirilmektedir [3]. Kurt üzümü 19 aminoasit,
21 iz elementi özellikle anti–kanserojen iz
elementi olan germanyum içerir. Havuçlardan
daha fazla beta karoten içerdiği ve gözleri
koruyan zeaxanthin içerdiği araştırıcılar
tarafından bildirilmiştir [4, 5]. Ayrıca, yapılan
bazı araştırmalarda Lycium ruthenicum M.,
protein bakımından zengin olup, meyveleri
siyah düz, tatlı, polisakkarit, amino asit,
vitaminler, mineral madde, makro ve mikro
besin elementleri bakımından oldukça zengin
bir türdür. Buna ilaveten, pigmentler ve doğal
prosiyanidinlerce (procyanidins) Lycium
barbarum L.’dan daha zengindir [6]. İnsan
yaşamında vücut fonksiyonlarının en iyi
şekilde çalışması için yeterli miktarda günlük
olarak mineral besin elementlerine ihtiyaç
duyar. Kurt üzümü meyveleri genellikle
fonksiyonel gıdalar olarak önerilmekte ve
yeni “süper meyveler” veya “süper gıdalar”
kategorisine dahil edilmektedir. Süper
meyveler antioksidanlar, potansiyel olarak
insan sağlığı açısından faydaları kanıtlanmış
ve besin değeri yüksek meyvelerdir [7]. Son
yıllarda insan sağlığına faydaları daha iyi
anlaşıldıktan sonra bu tür meyvelerin pazar
değeri hızla artış göstermiştir [8]. [9],
İtalya’da yürüttükleri bir çalışmada Lycium
barbarum L. türüne ait taze ve kuru kurt
üzümü meyvelerinde makro mikro element
analizi yapmışlardır. Bu çalışmaya göre taze
meyvelerde Ca içeriği 26.6 mg/100 g, kuru
meyvelerde ise 101.3 mg/100 g, K içeriği taze
meyvelerde 276.2 mg/100 g kuru meyvelerde
881.9 mg/100 g, Mg içeriği taze meyvelerde
52

12.7 mg/100 g, kuru meyvelerde 45.9 mg/100
g, Na içeriği 57.3 mg/100 g, kuru meyvede ise
209.8 mg/100 g, P içeriği taze meyvelerde
48.4 mg/100 g, kuru meyvelerde 174.3
mg/100 g, Co içeriği taze ve kuru meyvelerde
0.001 mg/100 g, Cu içeriği taze meyvelerde
0.3 mg/100 g, kuru meyvede 0.8 mg/100 g, Fe
içeriği taze meyvelerde 0.9 mg/100 g, kuru
meyvelerde 3.4 mg/100 g, Mn içeriği taze
meyvelerde 0.2 mg/100 g, kuru meyvelerde
0.5 mg/100 g, Zn içeriği taze meyvelerde 0.5
mg/100 g, kuru meyvelerde 1.5 mg/100 g, Se
içeriği taze meyvelerde 0.1 μg/100 g, kuru
meyvelerde 0.17 μg/100 g olduğunu tespit
etmişlerdir. Yapılan başka bir çalışmada, [10],
Lycium barbarum L. türüne ait kurutulmuş
kurt üzümü meyvelerinde makro mikro
element analizi yapmışlardır. Bu çalışmaya
göre kuru kurt üzümü meyvelerinde bulunan
potasyum içeriği 14200–10800 ppm, sodyum
içeriği 2800–315 ppm, fosfor içeriği 1570–
1230 ppm, kalsiyum içeriği 800–315 ppm,
demir içeriği 92–43 ppm, çinko içeriği 11–5
ppm, krom içeriği 1.3–0.3 ppm, selenyum
içeriği 0.8–0.2 ppm aralıklarında değişiklik
gösterdiğini
bildirmişlerdir.
İspanya’da
yapılan bir çalışmada Lycium barbarum L.
türüne ait taze kurt üzümü meyvelerinde ve
meyve sularında makro mikro besin elementi
içeriklerini incelemişler ve bu çalışmaya göre;
taze meyvelerde Ca içeriği 50 mg/100 g,
meyve sularında Ca içeriği 15 mg/100 ml, Co
içeriği taze meyvelerde 0.004 mg/100 g,
meyve sularında Co içeriği tespit edilememiş
olup, Cu içeriği taze meyvelerde 0.7 mg/100
g, meyve sularında Cu içeriği 0.02 mg/100 ml,
taze meyvelerde Fe içeriği 5.5 mg/100 g,
meyve sularında Fe içeriği 0.3 mg/100 ml, K
içeriği taze meyvelerde 1460 mg/100 g,
meyve sularında K içeriği 187 mg/100 ml, Mg
içeriği taze meyvelerde 90 mg/100 g, meyve
sularında Mg içeriği 8 mg/100 ml, Mn içeriği
taze meyvelerde 0.9 mg/100 g, meyve
sularında 0.07 mg/100 ml, Mo içeriği sadece
taze meyvelerde 0.01 mg/100 g, Na içeriği
taze meyvelerde 550 mg/100 g, meyve
sularında Na içeriği 22 mg/100 ml, Ni içeriği
taze meyvelerde 0.06 mg/100 g, meyve
sularında Ni içeriği 0.01 mg/100 ml, P içeriği
taze meyvelerde 184 mg/100 g, meyve
sularında P içeriği 24 mg/100 ml, Zn içeriği
taze meyvelerde 1.3 mg/100 g, meyve
sularında Zn içeriği ise 0.07 mg/100 ml
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olduğu bildirilmiştir [11]. Konya’da Lycium
barbarum L. türü kurutulmuş kurt üzümü
meyvelerinde makro mikro besin elementleri
analiz edilmiş olup, bu çalışmaya göre K
13447.35 mg/kg, Mg 806.88 mg/kg, Fe 45.77
mg/kg, P 1103.30 mg/kg, Ca 1003.40 mg/kg
ve Na 28.27 mg/kg olarak incelemişler ve
görüldüğü gibi en yüksek makro besin
elementi K olduğunu bildirmişlerdir [12].
Araştırıcılar, potasyum ve sodyumun insan
vücudunda kan basıncını düzenlemede ve
vücuttaki asit–baz dengesini sağlamada
önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadırlar
[13]. Ayrıca, kurt üzümü kalp krizi ve
büyümesini geciktirmede önemli rol oynayan
Mg, Ca ve P gibi elementleri içeren önemli bir
besin kaynağıdır [14]. Bu çalışmada amaç,
kurutulmuş farklı kurt üzümü genotiplerinin
meyvelerinde bulunan, insan sağlığında
önemli rolü olan makro ve mikro mineral
besin elementi içeriklerini belirlemektir.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Bu çalışma, Lycium barbarum (HZR1,
HZR2, HZR3) ve Lycium chinense (M1
ALTUNİ) kurt üzümü türlerine ait
genotiplerin Aksaray ili Kargın Köyünde
HZR Fidan AŞ’ye ait kurt üzümü
plantasyonunda hasat edilen meyveleri
firmaya ait kurutma (46.9℃’de) tesisinde
kurutulmuş kurt üzümü materyallerinden
örnek alınarak kullanılmıştır.
Metot
Mineral element analizleri (N, P, K, Ca,
Mg, Mn, Fe, Zn ve Cu)
Meyveler de-iyonize saf su ile yıkanıp,
65℃’de fanlı bir etüvde 48 saat
kurutulmuştur. Kuruyan meyve örnekleri 20
mesh partikül büyüklüğündeki Agat taşlı
değirmende öğütülmüştür. Öğütülen bu
örneklerden 200 mg tartılarak mikrodalga
fırınında yakılmıştır. Yakma işleminden sonra
oluşan kül %3.3’lük HCl asitle çözülüp, mavi
bant filtre kâğıdından süzükler alınmıştır.
Süzüklerden K ve Ca, Mg, Varian marka
FS220
model
Atomik
Absorbsiyon
Spektrofotometre
cihazında
emisyon

modunda ve Fe, Mn, Zn, Cu mineralleri ise
absorbans modunda okunmuştur [15]. Kurt
üzümlerinde fosfor analizleri yukarıda
hazırlanan ekstrakt kullanılarak Barton
yöntemine göre spektrofotometre ile ve azot
analizleri ise Kjeldahl yöntemine göre
yapılmıştır [16].
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çizelge
1’de
farklı
kurt
üzümü
genotiplerinin N (%), P (%), K (%), Ca (%),
Mg (%) kurutulmuş meyvelerindeki makro
besin
elementlerinin
konsantrasyonları
verilmiştir. Genotipler arasında makro besin
elementi içerikleri bakımından istatistiksel
olarak önemli farklılıklar bulunmuştur
(p<0.05). Kurt üzümü genotipleri Çizelge
1’de görüldüğü gibi azot içerikleri
bakımından değerlendirildiğinde en yüksek
azot içeriği %2.40 ile HZR1 genotipinde, bu
değeri %1.84 ile HZR2 genotipi takip etmiş
olup en düşük azot içeriği ise %1.71 ile HZR3
genotipi olduğu tespit edilmiştir.
Fosfor (P) içerikleri bakımından kurt
üzümü genotipleri değerlendirildiğinde, en
yüksek P içeriği %0.35 ile M1 ALTUNİ
genotipinde, bunu %0.33 ile HZR2 ve HZR3
takip etmiştir. En düşük P içeriği ise %0.31 ile
HZR1 genotipinde bulunmuştur. Genotipler K
içerikleri bakımından karşılaştırıldığında,
aralarındaki farkın istatistiksel olarak önemsiz
olduğu saptanmıştır. Genotipler Ca içerikleri
açısından değerlendirildiğinde en yüksek Ca
içeriği %0.41 ile HZR3 genotipinde, bu değeri
%0.37 ile HZR2 genotipi izlemiş olup, en
düşük Ca içeriği ise %0.31 ile M1 ALTUNİ
genotipi olduğu bulunmuştur. Mg içerikleri
bakımından genotipler karşılaştırıldığında en
yüksek Mg içeriği %0.76 ile M1 ALTUNİ ve
HZR1 genotipi olurken, bunları %0.62 ile
HZR2 genotipi takip etmiştir. Buna karşın en
düşük Mg içeriği %0.48 ile HZR3 genotipinde
olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular
literatür verileriyle karşılaştırıldığında; [9]
kuru kurt üzümü meyvelerinde %2 P, %9 K,
%1 Ca, %0.05 Mg olarak bulmuşlardır. Bizim
çalışmamızda P, K, Ca elementleri bu
literatüre göre daha düşük değerler elde
edilirken, Mg içerikleri literatüre göre daha
yüksek elde edilmiştir. [12] kurt üzümü kuru
meyvelerinde K içeriğini %1.3, Mg içeriğini
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%0.1, P içeriğini %0.11, Ca içeriğini %0.1
olarak bulmuşlardır. Yaptığımız çalışmada ise
K, P, Ca, Mg içerikleri bu literatür verilerine
göre daha yüksek sonuç elde edilmiştir. Bizim
elde ettiğimiz sonuçların yüksek çıkmasının
nedeni örnek alınan bahçenin ekolojik ve
bakım koşullarının kurt üzümü meyvelerinin
mineral
besin
içeriklerine
etkisinden
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Çizelge
2’de
farklı
kurt
üzümü
genotiplerinin Fe (mg kgKA⁻¹), Mn (mg
kgKA⁻¹), Zn (mg kgKA⁻¹), Cu (mg kgKA⁻¹),
kurutulmuş meyvelerindeki mikro besin
elementlerinin konsantrasyonları verilmiştir.
Genotipler arasında mikro besin elementi
içerikleri bakımından istatistiksel olarak
önemli farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Kurt
üzümü genotipleri Çizelge 2’de görüldüğü
gibi Fe içerikleri bakımından genotipler
karşılaştırıldığında, 119.27 mg kgKA⁻¹ ile M1
ALTUNİ, 117.89 mg kgKA⁻¹ ile HZR1,
113.89 mg kgKA⁻¹ ile HZR2 aynı grupta olup
en yüksek Fe (mg kgKA⁻¹) içerikleri
bakımından ön plana çıkmışlardır. En düşük
Fe içeriği ise 101.88 mg kgKA⁻¹ ile HZR3
genotipinde olduğu tespit edilmiştir. Mn
içerikleri
açısından
genotipler
değerlendirildiğinde
aralarındaki
farkın
istatistiksel
olarak
önemsiz
olduğu
saptanmıştır.
Zn
içerikleri
açısından
genotipler karşılaştırıldığında en yüksek Zn
içeriği 37.02 mg kgKA⁻¹ ile HZR1
genotipinde, bunu 35.32 mg kgKA⁻¹ ile M1
ALTUNİ genotipi izlemiştir. En düşük Zn
içeriği ise 31.11 mg gKA⁻¹ ile HZR2
genotipinde bulunmuştur. Genotipleri Cu
içeriği bakımından değerlendirildiğinde, en
yüksek Cu içeriği 14.70 mg kgKA⁻¹ ile M1
ALTUNİ genotipinde olup, 9.17 mg kgKA⁻¹
ile HZR2, 8.99 mg kgKA⁻¹ ile HZR1, 7.83 mg
kgKA⁻¹ ile HZR3 genotipleri aynı grupta yer
almış olup Cu içeriği bakımından daha düşük
değerler elde edilmiştir. Elde edilen bulgular
literatür verileriyle karşılaştırıldığında; [3],
kuru kurt üzümü meyvelerinde Fe içeriğini 67
mg kgKA⁻¹, Mn içeriğini 5.94 mg kgKA⁻¹, Cu
içeriğini 8.3 mg kgKA⁻¹ olarak bulurken,
yaptığımız çalışmada ise Fe, Mn ve Cu
içerikleri literatüre verilerine göre daha
yüksek elde edilmiştir. Başka bir çalışmada
ise
araştırıcılar
kuru
kurt
üzümü
meyvelerinde, Fe içeriğini 45.77 mg kgKA⁻¹,
Cu içeriğini 10.10 mg kgKA⁻¹, Mn içeriğini
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5.28 mg kgKA⁻¹, Zn içeriğini 8.27 mg kgKA⁻¹
olarak bildirmişlerdir [12]. Buna karşılık
çalışmada kullanılan genotiplerin mikro
elementleri içerikleri literatür verilerinden
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun
nedeni ise genotip, ekoloji, bakım koşulları ve
yapılan uygulamaların etkili olabileceği
düşünülmektedir.
Çizelge 1. Farklı kurt üzümü genotiplerinin
makro
mineral
besin
maddesi
konsantrasyonlarıᶻ
Table 1. Concentration of macro nutrient
elements
of
different
wolfberry
genotypesᶻ
Genotipler
N
P
K
Ca
Mg
Genotypes
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
M1 ALTUNİ 1.79 b¹ 0.35 a
2.43
0.31 b 0.76 a
HZR1
2.40 a 0.31 c
2.57
0.33 b 0.76 a
HZR2
1.84 b 0.33 b
2.55
0.37 ab 0.62 b
HZR3
1.71 b 0.33 b
2.65
0.41 a 0.48 c
LSD₀.₀₅
0.169
0.011 Ö.D. N.S. 0.076 0.074
ᶻAynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arasında
%5 düzeyinde farklılık vardır (LSD). Ö.D: Önemli değil.
ᶻMean separation within columns by LSD multiple test at 5%
level. N.S.: No significant.

Çizelge 2. Farklı kurt üzümü genotiplerinin
mikro mineral besin maddesi içerikleriᶻ
Table 2. Content of nutrition matter micro of
different wolfberry genotypesᶻ
Fe
Mn
Zn
Cu
(mg
(mg
(mg
(mg
kgKA⁻¹)* kgKA⁻¹)* kgKA⁻¹)* kgKA⁻¹)*
M1 ALTUNİ 119.27 a¹
11.66
35.32 ab
14.70 a
HZR1
117.89 a
11.65
37.02 a
8.99 b
HZR2
113.89 a
11.60
31.11 c
9.17 b
HZR3
101.88 b
10.22
32.68 bc
7.83 b
LSD₀.₀₅
10.47
Ö.D. N.S.
2.69
2.22
ᶻAynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arasında
%5 düzeyinde farklılık vardır (LSD). Ö.D: Önemli değil. *KA:
kuru ağırlık.
ᶻMean separation within columns by LSD multiple test at, 0.05
level. N.S.: No significant. *dw: dry weight.
Genotipler
Genotypes

SONUÇ
Yapılan çalışmada bütün kurt üzümü
genotiplerinin makro besin elementi içerikleri
bakımından değerlendirildiğinde en yüksek N
içeriği %2.40 ile HZR1 genotipinde, en
yüksek P içeriği %0.35 ile M1 ALTUNİ
genotipinde, en yüksek Ca içeriği %0.41 ile
HZR3 genotipinde, en yüksek Mg içeriği
%0.76 ile M1 ALTUNİ ve HZR1
genotiplerinde bulunmuştur. K içeriği
bakımından genotipler değerlendirildiğinde,
genotipler arasındaki fark istatistiksel olarak
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önemsiz olup, ancak diğer genotiplerdeki
makro besin element içerikleri arasında %
olarak en fazla bulunan makro besin elementi
K olmuştur.
Yapılan çalışmada bütün kurt üzümü
genotiplerinin mikro besin elementi içerikleri
açısından en yüksek Fe içerikleri (mg
kgKA⁻¹) 119.27 mg kgKA⁻¹ ile M1 ALTUNİ,
117.89 mg kgKA⁻¹ ile HZR1, 113.89 mg
kgKA⁻¹ ile HZR2 aynı grupta olup en yüksek
Fe (mg kgKA⁻¹) içerikleri bakımından ön
plana çıkmışlardır. En yüksek Zn içerikleri
37.02 mg kgKA⁻¹ ile HZR1 genotipinde
bulunmuştur. En yüksek Cu içeriği 14.70 mg
kgKA⁻¹ ile M1 ALTUNİ genotipinde tespit
edilmiştir. Mn içerikleri açısından genotipler
değerlendirildiğinde
aralarındaki
farkın
istatistiksel
olarak
önemsiz
olduğu
saptanmıştır.
Kuru kurt üzümü meyvelerinde elde edilen
makro mikro besin elementi sonuçlarını
dünyada yapılan literatür sonuçlarıyla
karşılaştırıldığında; [9] ve [12] tarafından
yürütülen her iki çalışmada da kuru kurt
üzümü meyvelerinde elde edilen sonuçlar
bizim çalışmamızda elde ettiğimiz makro
mikro besin elementi sonuçlarından daha
düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni
bizim örnek aldığımız bahçenin toprak
yapısının volkanik tüf içerikli olması
nedeniyle besin elementi bakımından zengin
olması, bakım ve yetiştirme koşullarının
uygunluğu
ile
açıklanabileceği
düşünülmektedir.
Sonuç olarak makro elementlerinden N
içeriği bakımından HZR1, P içeriği
bakımından M1 ALTUNİ, Ca içeriği
bakımından HZR3 ve M1 ALTUNİ
genotipleri öne çıkmıştır. Mikro besin
elementlerinden Fe içeriği bakımından M1
ALTUNİ, HZR1 ve HZR2 genotipleri, Zn
içeriği bakımından HZR1 genotipi, Cu içeriği
bakımından ise M1 ALTUNİ en önde gelen
genotipler olmuştur. Kurt üzümü kuru
meyvelerinin mineral içeriklerinin insan
beslenmesine katkı sağlayacak düzeylerde
zengin olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın
gelecekte yapılacak daha detaylı çalışmalara
ışık tutacağı düşünülmektedir.

TEŞEKKÜR
Çalışmada bitkisel materyal konusunda
destek çıkan HZR Fidancılık A.Ş.’ye teşekkür
ederiz.
KAYNAKLAR
1. Amagase, H., Nance, D.M., 2008. A
Randomized,
Double-Blind,
Placebo
Controlled, Clinical Study of the General
Effects of a Standardized Lycium
barbarum (Goji) Juice, GoChiTM. The
Journal of Alternative and Complementary
Medicine, 14(4):403-412.
2. Anonymus, 2019a. http://ccdb.tau.ac.il/
angiosperms/solanaceae/lycium
(Erişim
Tarihi: 23.02.2019).
3. Gogoasa, I., Alda, L., Rada, M., Negrea,
P., Negrea, A., Bordean, D.M., Gergen, I.
2014. Goji berries (Lycium barbarum) as a
source of trace elements in human
nutrition. Journal of Agro Alimentary
Processes and Technologies 20(4):369372.
4. Anonymous, 2019b. http://mywellness
warehouse.com/supplement/neurotransmitt
er-system/goji-berry
(Erişim
Tarihi:
23.02.2019).
5. Anonymous, 2019c. www.agoji.com/gojiberries/goji-berriesnutritional-informationhealth-benefits (Erişim Tarihi: 23.2.2019).
6. Zhang, K.Y.B., Leung, H.W., Yeung,
H.W., Wong, R.N.S., 2001. Differentiation
of Lycium barbarum from its related
Lycium species using random amplified
polymorphic DNA. Planta Med. 67:379381.
7. Felzenszwalb, I., da Costa Marques, M.R.,
Mazzei, J.L., Aiub, C.A.F., 2013.
Toxicological evaluation of Euterpe edulis:
a potential super fruit to be considered.
Food Chem. Toxicol. 58:536.
8. Vicentini, A., Liberatore, L., Mastrocola,
D., 2016. Functional foods: trends and
development of the global market. Italian
Journal of Food Science 28:338.
9. Niro, S., Fratianni, A., Panfili, G., Falasca,
L., Cinquanta, L., Alam, M.R., 2017.
Nutritional evaluation of fresh and dried
goji berries cultivated in Italy. Italian
Journal of Food Science 29(3).
55

İ. OĞUZ, B. İKİZ, H.Y. DAŞGAN, H.İ. OĞUZ², N.E. KAFKAS / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 51-56 (2019)

10. Bellaio, G., Carnevale, E., Bona, S., 2016.
Preliminary
studies
on
sensory,
instrumental and chemical evaluation of
dried goji (Lycium barbarum L.) berries.
Acta Horticulturae (1120):515-522.
11. Llorent-Martínez,
E.J.,
Fernández-de
Córdova, M.L., Ortega-Barrales, P., RuizMedina, A., 2013. Characterization and
comparison of the chemical composition of
exotic superfoods. Microchem. J. 110:444.
12. Endes, Z., Uslu, N., Özcan, M.M., Er, F.,
2015. Physico chemical properties, fatty
acid composition and mineral contents of
goji berry (Lycium barbarum L.) fruit. J.
Agroaliment Processes Technol. 21(1):36.
13. Clausen, M.J.V., Poulsen, H., 2013.
Sodium/potassium homeostasis in the Cell.

56

Ch. 3. In: Metallomics and the Cell (Metal
Ions in Life Sciences 12), L. Banci (Ed.),
p.41. Springer, Dordrecht.
14. Chaturvedi, V.C., Shrivastava, R., Upreti,
R.K., 2004. Viral infections and trace
elements: A complex interaction. Curr.
Sci. 87:1536.
15. Jones Junior, J.B., 1972. Plant tissue
analysis for micronutrients. In: Mortvedt,
J.J., Giordano, P.M., Lıindsay, W.L. (Ed.).
Micronutrients in agriculture, Madison:
Soil Science Society of America 319‑346.
16. Jones Junior, J.B., Wolf, B., Mills, H.A.,
1991. Plant analysis handbook. Athens:
Micro‑Macro 213p.

BAHÇE 48 (Özel Sayı 1: 6. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu): 57–66 (2019)
ISSN 1300–8943
BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNİN KAYSERİ KOŞULLARINDA PERFORMANSLARININ
BELİRLENMESİ
Ayşen Melda ÇOLAK¹*, Fatma ALAN², İbrahim BULDUK³
¹Uşak Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Uşak
²Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Kayseri
³Uşak Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Uşak
Geliş Tarihi / Received: 07.09.2019
Kabul Tarihi / Accepted: 29.11.2019

ÖZ
Çalışma, 2017 ve 2018 yıllarında Kayseri İli Akkışla ilçesinde yürütülmüştür. Denemede, Albion, Fern,
Portola, Monterey, Kabarla ve Sweet Ann nötr gün çilek çeşitleri kullanılmıştır. Bu çeşitlerde bitki başına
verim (g/bitki), pH, Toplam Flavanoid, Toplam fenolik madde ve DDPH (Serbest radikal yakalama
aktivitesi) değerleri incelenmiştir.
Araştırmanın sonucunda her iki deneme yılının ortalaması alındığında en yüksek verimin Fern çeşidinden
(843.85 g/bitki) elde edildiği belirlenmiştir. Toplam Flavanoid en yüksek Monterey çeşidinde (469 mg/l),
en yüksek Toplam fenolik madde (700.14 mg/l) ve pH (3.06) Sweet Ann çeşidin de en yüksek DPPH
Monterey çeşidinde (%36.16) ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çilek, adaptasyon, çeşit, yetiştiricilik
DETERMINATION OF THE PERFORMANCE OF SOME STRAWBERRY VARIETIES IN THE
CONDITIONS OF THE CITY OF KAYSERI
ABSTRACT
The study was conducted in the Akkışla district of Kayseri city in 2017 and 2018. Albion, Fern, Portola,
Monterey, Kabarla and Sweet Ann neutral day strawberry varieties were used in the experiment. The yield
per plant (g/plant), pH, Total Flavonoid, Total phenolic and DDPH (Free radical trapping activity) values
were investigated.
As a result of the research, it was determined that the highest yield was obtained from Fern cultivar (843.85
g/plant). Total Flavonoid occurred the highest in Monterey cultivar (469 mg/l), the highest Total phenolic
Substance (700.14 mg/l) and pH (3.06) in Sweet Ann cultivar and the highest DPPH in Monterey cultivar
(36.16%).
Keywords: Strawberry, adaptation, cultivar, cultivation

INTRODUCTION
One of the rare small fruit species that can
grow in a wide variety of ecologies is
strawberry and it belongs to Fragaria genus in
the Rosaceae family. Strawberry is a
herbaceous and perennial plant, consumed as
raw material of fresh fruit, jam, marmalade, ice
cream and fruit juice industry and the
strawberry fruit formed by growing its flower
tray fat is consumed as fresh fruit and raw
material of jam, marmalade, ice cream and fruit
juice industry [1].

*Sorumlu

Phenolic compounds in small–small fruits
are the most common antioxidant group and
the content of the compounds varies according
to many factors such as plant variety,
cultivation method, climatic factors, ripening
stage, harvesting time, storage conditions and
post–harvest
management
[7].
These
compounds are important in plant adaptation
and to protect the plant under different stress
conditions such as drought, UV radiation,
pathogens and diseases [12, 34]. In addition,
phenolic
compounds,
in
particular
anthocyanins, are also responsible for the
pigmentation of flowers, fruits and leaves.
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Anthocyanins in small fruits also form a large
part of the water soluble pigment group. In the
fruits, these compounds are usually located in
the outer layer of the hypodermis. However,
there is no anthocyanin in the cell wall and in
the flesh tissue of the fruit. Phenolic
compounds are also responsible for sediment
and turbidity in fruit juice. There are many
antioxidants in small–small fruits such as
blackberry (Rubus fruticosus), raspberry
(Rubus idaeus), black currant (Ribes nigrum)
and
strawberry
(Fragaria
ananassa).
Antioxidants are mainly represented by
vitamin C and polyphenols such as
anthocyanins, phenolic acids, flavonels,
flavanol and tannin. These fruits are known as
natural antioxidants due to their high
concentration of antioxidants [4]. Health
benefits of small fruits are associated with high
antioxidant properties and phenolics that are
the main bioactive component [17, 22, 30, 13].
In the world and in developed countries, the
interest in anthocyanin–rich fruits with high
antioxidant capacity, which is of great
importance for human health, has increased. It
has been shown that anthocyanins and
phenolics in strawberries are effective in the
treatment of tumors of different types of
cancer.
In the current study conducted to determine
the performances of 6 neutral day strawberry
varieties in the Akkışla district of the city of
Kayseri in 2017 and 2018, the yield per plant
(g/plant), pH, total phenolic matter, total
flavonoid and DDPH (Free radical trapping
activity) values were investigated.
MATERIAL AND METHOD
Material
In the current study carried out under the
conditions of the Akkışla district of the city of
Kayseri in 2017 and 2018, six neutral day
strawberry varieties that are Albion, Fern,
Portola, Monterey, Kabarla and Sweet Ann
were used as plant materials. Strawberry
seedlings were grown on tubes covered with
black plastic mulch in the experiment.
Irrigation was carried out in the form of drip
irrigation for two weeks immediately after
planting.
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Method
In the current study, yield per plant
(g/plant), total phenol and flavonoid contents,
antioxidant activity (DPPH Test) and acidity
were determined. The samples were
determined according to the following methods
by taking sufficient samples from the fruits that
reached commercial maturity during the
intensive harvest period.
The yield per plant (g/plant) was calculated
by dividing the harvested fruit in each research
year and dividing it by the number of plants in
the tube (g/plant).
Total phenol content (TPC) was determined
using the Folin–Ciocalteu test [20]. 0.2 mL of
freshly squeezed and filtered juice and 0.5 mL
of Folin–Ciocalteu reagent (diluted 10 times
with water) were added to the test tubes. The
solution was then kept in the dark for 5 minutes
and then 1 mL of sodium carbonate (7.5% w/v)
was added. The tubes were covered with
parafilm and kept in the dark again for 1 hour.
Absorbance at 765 nm was measured with
UV–Vis spectrophotometer. Gallic acid was
compared with the calibration curve. Results
were expressed in mg gallic acid/g dry sample.
Each experiment was carried out in tree
replicates.
The total flavonoid content of the crude
extract was determined with the aluminums
chloride colorimetric method [2]. Briefly, 50
μL of freshly squeezed and filtered juice was
taken to the test tube. It was mixed with 950 μL
methanol and 4 mL pure water and then with
300 μL 5% NaNO₂ solution; after incubation, 5
mL of 300 μL of 10% AlCl 3 solution was
added and the mixture was kept for 6 minutes.
Subsequently, 2 mL of 1 M NaOH solution was
added and the final volume of the mixture was
completed to 10 mL with distilled water. The
mixture was allowed to wait for 15 minutes and
the absorbance value at 510 nm was measured.
After the total flavonoid content was calculated
on the quercetin calibration curve, the result
was expressed as mg quercetin equivalent per
dry weight [6].
DPPH
(2.2–diphenyl–1–picrylhydrazyl)
Test was carried out by a bit modifying the
method developed by Brand–Williams et al.
[3]. The DPPH stock solution, 24 mg of DPPH
was weighted and dissolved in some methanol.
It was transferred to a 100 mL flask and the
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Yield Per Plant (g/plant)
According to the results of the two–year
statistical data obtained from the study, as can
be seen in Table 1, the highest yield per plant
(g/plant) was obtained in Fern (843.85),
followed by Kabarla cultivar (660.25) (Table
1).
Total Phenol Amount
Among the cultivars, the highest total
phenol content was determined in Sweet Ann
(700.14 mg gallic acid/g), Portola (673.66 mg
gallic acid/g) and Monterey (674.27 mg gallic
acid/g) strawberries, respectively. The lowest
total phenol content was obtained in Fern and
Albion cultivars (615.49 and 591.95 mg gallic
acid/g, respectively) (Table 1).

Çeşit
Variety

Kabarla
Sweet
Ann
Fern
Portola
Albion
Montery
Toplam
Total
P

Antioksidan aktivite miktarı
Antioxidant activity amount
DPPH (%)

Çizelge 1. Çileklerde çeşit ve yetiştirme
yerlerinin fito kimyasal özellikler
üzerindeki etkileri
Table 1. Effects of cultivars and the place of
growth on phytochemical properties of
strawberries
Toplam flavonoid miktarı
(mg quercetin)
Total amount of flavonoid
(mg quercetin)

In the current study, the effects of cultivars
and growing place on phytochemical
properties of 6 neutral day strawberry varieties
grown on tubes covered with black plastic
mulch were investigated and the results
obtained are given under separate headings
below.

The highest total amount of flavonoid was
obtained from Monterey variety (469 mg
quercetin), followed by Sweet Ann and
Kabarla (299 mg quercetin and 359 mg
quercetin). Portola and Fern (129 mg quercetin
and 169 mg quercetin) were the varieties with
the lowest total flavonoid content (Table 1).

Toplam fenolik madde miktarı
Total phenolic content
(mg gallic acid/g)

FINDINGS

Total Flavonoid Amount

Bitki başına verim (g/bitki)
Per plant (g/plant)

volume was completed to 100 ml with
methanol. It was then stored at –18℃ until use.
The study solution was obtained by mixing 20
mL of stock solution and 90 mL of methanol to
obtain an absorbance of 1.1±0.02 units at 515
nm using a spectrophotometer.
300 Μl of freshly squeezed and filtered
juice was taken to a tube and 5.700 μL of
DPPH study solution was added to it and
mixed. It was allowed to react for one hour in
a dark place. Then, its absorbance was taken in
a spectrophotometer at 515 nm wavelength.
The absorbance results were transformed using
the calibration curve of the ascorbic acid
standard and expressed as the equivalent of
ascorbic acid [35].
The pH measurements of the samples were
carried out in the laboratory with Mettler
Toledo brand pH–S20–K table type pH meter.
Single standard reference materials were used
to check the accuracy of the calibration and the
repeatability of the measurements.

pH

660.25b

639.64bc

359ab

25.41c

2.94b

514.50d

700.14a

399ab

32.17b

3.06a

843.85a
505.44d
629.85c
252.89e

615.49c
673.66ab
591.95c
674.27ab

169c
129c
324b
469a

31.75b
26.09c
24.61c
36.18a

2.71c
2.92b
2.78c
2.71c

567.80

649.19

308.17

29.37

2.85

0.0001

0.01

0.002

0.0001 0.0001

Antioxidant Activity Amount (DPPH Test)
While the highest antioxidant activity
amount (DPPH) was determined in Monterey
with 36.18%, the lowest values were
determined for Albion and Kabarla varieties
with 24.61% and 25.41%, respectively (Table
1).
Acidity Measurements
According to the two–year analysis results,
the pH values of the varieties were found to be
varying between 3.06 and 2.71, the lowest pH
amount was found to be 2.71 in Fern and
Monetary varieties and the highest pH amount
was found to be 3.06 in Sweet Ann variety. The
difference between the pH values of the
varieties was found to be not statistically
significant (Table 1).
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Statistical Analyses
The results obtained after the experiment
were analyzed according to ONE WAY
ANOVA procedure in SPSS 16.0 package
program and for between–groups differences,
Duncan’s Multiple Range Test was run.
DISCUSSION
Yield Per Plant (g/plant)
One of the most important issues of
agricultural activities is to achieve high yields.
We can state that yield values obtained in the
current literature vary greatly in strawberry
cultivation due to its high adaptability ability
and being able to grow in different growing
environments and systems. In the current study
carried out with 6 strawberry varieties under
the conditions of the Akkışla district of the city
of Kayseri, it was determined that the
cumulative yield was between 843.85 and
252.89 g/plant.
Alan and Eşitken [1] conducted a study to
determine the performances of some neutral
day strawberry varieties (Fragaria ×
ananassa) in the conditions of the city of
Kayseri and found the lowest value for
Redlanshope with 125.5 g/plant and the highest
value for Fem with 947.2 g/plant. Özbahçeli
and Aslantaş [25] determined the highest yield
per plant for Kabarla (296.2 g/plant) and the
lowest yield for Redlanshope (109.9 g/plant)
from among the varieties they used as material
in their study. Ateş [2] conducted a study on
the effects of different fertilizer and mulch
materials which could be used in organic
strawberry cultivation in Nevşehir province on
the yield and quality characteristics and found
the following rank of yield from the highest to
the lowest; Monterey (700.01 g/plant), Aromas
(578.98 g/plant), Albion (551.30 g/plant),
Sweet Charlie (236.52 g/plant) and Camarosa
(180.39 g/plant). In the study conducted by
Attar [3] in the conditions of the city of Adana
between January and June, the highest yield per
plant was determined as 861.5 g/plant in
genotype 291. This value is followed by
genotypes 299 and 200 and Amiga variety with
842.4 g/plant, 808.1 g/plant and 719.1 g/plant,
respectively. Saracoglu [29], in the conditions
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of the city of Hatay (Antakya), carried out a
study and used Albion, Camarosa, Camino
Real, Crystal, Monterey, Sabrina, Sabrosa and
San Andreas varieties as the materials and
found the highest total yield per plant for
Sabrina (132.0 g/plant) and Sabrosa (116.7
g/plant) varieties. Sarıdaş [30] found that
genotype number 33 gave the highest yield per
plant (703.8 g/plant) and most of its total
product (71.9%) in May–June in the conditions
of the city of Adana. Çeliktopuz [11] carried
out a two–year study to investigate the effects
of different irrigation levels and bio–activator
applications on the yield and fruit quality and
nutrient content of two strawberry cultivars and
as a result of the analysis of the results of the
first and second trial year, the highest average
yield in the first trial year was found for IR75
application with 570 g/plant in terms of
irrigation applications and in the second trial
year, the highest yield was obtained for IR100
application with 772 g/plant. In cultivar ×
application interaction, the highest average
yield values were obtained from Rubygem
cultivar treated with bio–activator in both trial
years.
Total Phenol Amount
Phenolic substances are often used in the
food industry to increase the color of products
and stabilize anthocyanins. They are
considered to be non–essential and non–
nutritional compounds [38].
In the current study, the highest total phenol
content was obtained for Sweet Ann (700.14
mg gallic acid/g) followed by Portola (673.66
mg gallic acid/g) and Monterey (674.27 mg
gallic acid/g) while the lowest total phenol
content was obtained for Fern and Albion
varieties (615.49 and 591.95 mg gallic acid/g,
respectively). Gündüz [15] conducted a two–
year study to determine the total phenolic
content of some strawberry genotypes in
relation to the effects of different locations
selected to grow these genotypes on their yield,
fruit quality characteristics and antioxidant
capacity in the conditions of the city of Hatay
(Antakya). According to the results of the
study, the highest total phenol content was
found for Carmine variety followed by
Camaros, Type 5 and Gaviota varieties. The
lowest total phenol content was detected in
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Cigoulette and Ottoman cultivars (1764.5 and
1779.3 mg GAE/kg respectively). The highest
phenol content was obtained from plastic
greenhouse and outdoor cultivation (2337.1
and 2299.5 mg GAE/kg, respectively), while
the lowest total phenol content was obtained
from glass greenhouse cultivation (1578.8 mg
GAE/kg). In terms of genotype x cultivation
interaction, the highest phenol content was
determined in Carmine cultivar cultivated in
plastic greenhouse (3293.9 mg GAE/kg). A
similar result was obtained for the outdoor
cultivation of the same variety. In addition,
high total phenol content was obtained for
Camaros and Gaviota varieties cultivated in
plastic greenhouse and outdoor. The lowest
total phenol content was found for Kaşka
variety in glass greenhouse cultivation. Sarıdaş
[30] found significant differences between
selected genotypes and their parents in terms of
total phenol contents. The highest phenol
content (390.9 mg GAE/g) was determined in
genotype 171, followed by the Kaşka variety
with 362.6 mg GAE/g. The lowest phenol
content (234.1 mg GAE/g) was determined in
genotype 36. In a study conducted by Gündüz
and Özdemir [16] on the effects of cultivars
and place of cultivation on phytochemical
properties of strawberries, the highest phenol
content was found in Carmine and Kabarla
(2781 μg GAE/g fw) cultivars while the lowest
total phenol content in Cal Giant 3 and Cal
Giant 5 cultivars (1895.3 and 1803.3 μg GAE/g
fw, respectively). In addition, from among the
places of cultivation, the highest total phenol
content was obtained in plastic greenhouse
cultivation (2552.9 μg GAE/g fw) and the
lowest total phenol content in glass greenhouse
cultivation (1472.69 μg GAE/g fw). In a study
conducted by Kocak [21] in the conditions of
the city of İstanbul to evaluate the antioxidant
capacities and in vitro bioavailability of the
Ottoman strawberries, Ottoman strawberries
jam and mountain strawberry (Arbutus unedo),
the total phenol content was found to be 17.85,
36.81, 53.65, 59.60, 1.86, 1.84, 67.77 and
85.99 mg gallic acid/g on dry matter basis for
Ottoman
strawberry–Elazig,
Ottoman
strawberry–Alkaya, Ottoman strawberry–
Karakucak, Ottoman strawberry–Pençes,
Ottoman
strawberry–jam–69.5%
Brix,
Ottoman strawberry jam–70.5% Brix,
Mountain strawberry–Type 1 and Mountain

strawberry–Type 2 varieties, respectively. Ateş
[2], in a two–year study on the effects of
different fertilizer and mulch materials that can
be used in the conditions of the city of Adana
on yield and quality characteristics, found that
according to the results obtained in the first
year, the total phenol content varied between
932.3 mg GAE/kg (Aromas cultivar, black
plastic mulch, Ferbanat L application) and
2476 mg GAE/kg (Monterey cultivar, black
plastic and Ferbanat L application) and in the
second year, the lowest phenol contents were
found to be lower than the previous year. Öz
and Kafkas [24] conducted a study in order to
determine the effect of preservation period on
the physical properties and biochemical
composition of the fruits of Festival strawberry
cultivar and determined the total amount of
phenolic substance to be 90.17 mg/100 mL at
the beginning of storage, while this value
increased to 142.55 mg/100 mL at the end of
storage. They found that the maximum
increase occurred on the sixth day of the
storage. As a result, they stated that with
increasing time of storage, the fruit phenolic
content increased, as well.
Total Flavonoid Amount
Flavonoids are natural compounds found in
plants with positive effects on human health
[14, 32]. Flavonoids were first named as
vitamin P. Today they are known as
flavonoids, but also called bioflavonoids [8].
Flavonoids have many tasks related to plant
life as a secondary metabolite in plants.
Anthocyanins in plants give color as pigments
and provide pollination, fertilization and seed
distribution through animals [18]. Flavonoids
may act against harmful UV rays in young
leaves, antioxidants, enzyme inhibitors and
precursors of toxic substances and provide
resistance against pathogens. In addition, they
serve functions as photosensitization and
energy transfer compounds.
In the current study, the highest total
amount of flavonoid was obtained in Monterey
variety (469 mg quercetin), followed by Sweet
Ann and Kabarla (299 mg quercetin and 359
mg quercetin, respectively). Portola and Fern
(129 mg quercetin and 169 mg quercetin,
respectively) were the varieties with the lowest
total flavonoid content (Table 1). Öz and
61

A.M. ÇOLAK, F. ALAN, İ. BULDUK / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 57-66 (2019)

Kafkas [24], in the study conducted to
determine the effect of preservation time on the
physical
properties
and
biochemical
composition of the fruits of Festival strawberry
varieties, stated that the total amount of
flavonoid substance reached 20.44 mg/100 mL
immediately after harvest and 26.16 mg/100
mL at the end of the storage time. They also
found that the highest increase in the amount of
flavonoid substance occurred on the ninth day
of the storage.
Antioxidant Activity Amount (DPPH Test)
In strawberry cultivation, plants can be
affected by temperature change, light intensity,
fertilization level and pressure of pathogens.
They can also affect the antioxidant levels of
fruits (DPPH) [9].
In the current study, the highest antioxidant
activity amount (DPPH) was obtained in
Monterey variety with 36.18%, while the
lowest was determined in Albion and Kabarla
cultivars with 24.61% and 25.41%,
respectively (Table 1). Wang and Lin [37]
determined the antioxidant capacity of the
strawberry fruit in different maturation periods
as follows; 21.3±1.2 mmol of TE/g for green
strawberry; 9.7±0.6 μmol of TE/g for pink
strawberry and 14.9±0.8 μmol of TE/g for
mature strawberry. They also stated that these
changes are related to total phenolic content
and anthocyanin content of fruits. Gündüz [15]
applied the FRAP and TEAC methods to
determine the antioxidant capacity in a two–
year study conducted to investigate the effects
of different places of cultivation on yield, fruit
quality characteristics and antioxidant capacity
of some strawberry varieties in the conditions
of the city of Hatay (Antakya). In the first year,
the highest total antioxidant capacity in the
FRAP method was obtained in Carmine
cultivar. In terms of the place of cultivation, the
highest antioxidant capacity was obtained in
open and plastic greenhouse cultivation
conditions and in terms of genotype x growing
place interaction, the highest antioxidant
amount was obtained in Carmine variety and
plastic greenhouse cultivation and in Carmine
and Camarosa varieties grown outdoor
conditions. According to the TEAC method, it
was found that it varied between 3.92 and
14.36 mmol TE/kg in 2007–2008 and 6.56 and
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9.05 mmol TE/kg in 2008–2009. Among the
genotypes, total antioxidant capacity of
Carmine cultivar was the highest in 2007–2008
and Gaviota cultivar in 2008–2009
(FRAP=7.65, TEAC=8.03 mmol TE/kg). The
highest antioxidant capacity was observed in
plastic greenhouse and outdoor cultivation
conditions in the first year. No significant
difference was observed between the places of
cultivation in the second year. Singh et al. [33]
found that genotype had more determinant
effect
on
antioxidant
content
than
environmental factors. Koçak [21] used
Ottoman and mountain strawberries as material
in his study. In the evaluation of antioxidant
capacity (DPPH) and in vitro bioavailability of
Ottoman strawberries, ottoman strawberry jam
and mountain strawberries (Arbutus unedo),
the highest values were obtained from
mountain strawberry (Arbutus unedo)–Type 2
from Çavuşbaşı in terms of antioxidant
capacity (DPPH). Yildiz et al [39] stated that
there is no difference in terms of antioxidant
activity between wild genotypes and Camarosa
variety, but higher antioxidant activity,
polyphenols and ellagic acid were detected in
wild varieties. Antioxidant capacity values
obtained in the study were determined as 7.91–
11.38 μmol/g fruit. Ateş [2], in a two–year
study on the effects of different fertilizer and
mulch materials on yield and quality properties
in the conditions of the city of Adana,
determined the antioxidant activity through
calculations done on the basis of EC₅₀ value. In
the first year of study, it was found to vary
between 2.63 μg/mL and 8.98 μg/mL. In the
second year, the highest EC₅₀values of the
varieties were found to be 6.98, 4.63 and 4.53
μg/mL, respectively. Sarıdaş [30], in a study
conducted in the conditions of the city of
Adana, found that the difference between the
antioxidant contents of genotype and parents
analyzed according to the DPPH method was
statistically insignificant. However, genotypes
‘61’ (79.2%) and ‘33’ (79.0%) were found to
have higher antioxidant capacity than their
parents. In general, it was found that this value
ranged between 67.3% (‘87’) and 79.2%
(‘61’). Nowicka et al. [23] reported that
according to the years of cultivation,
antioxidant content was found to be 751.57
μmolT/100 g (2011) and 756.06 μmolT/100 g
(2012) in the DPPH method. In the same study,
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the antioxidant activities of the cultivars
(DPPH) were found to be varying from 360.66
μmolT/100 g (‘Plena ISK’) to 1287.68
μmolT/100 g (‘Roxana’).
pH Values
The average pH values of the fruit juice of
the 6 strawberry varieties used in the
experiment ranged from 2.71 to 3.06. When the
pH–related findings of the current study are
compared with the findings of other
researchers, it can be said that the pH values
are parallel. In a two–year study conducted in
the conditions of the city of Tokat by Çekiç et
al. [10], pH values in 2002 were found to be
varying between 3.59 and 3.26, and in 2003
between 3.60 and 3.33. In a study conducted in
the conditions of the city of Hatay by Özdemir
et al. [26], they were found to be between 3.60
and 3.32. Özuygur [28], in a study carried out
in the conditions of the city of Adana, found
the highest the pH value in MT 99/121/9
genotype with 3.56 while the lowest pH value
was found for Diamante genotype with 3.19. In
a study conducted in the conditions of the city
of Van by Özdemir et al. [27], pH values
varying between 3.36 and 3.15 were found. In
their studies conducted by Kadıoğlu et al. [19]
in the conditions of the city of Erzincan, the
highest pH value was found for Sweet Charlie
(3.47) and the lowest pH value for Fern (3.24).
In their study conducted to determine the
performances of some neutral day strawberry
(Fragaria × ananassa) in the conditions of the
city of Kayseri, Alan and Eşitken [1] found the
highest pH value for Redlanshop variety with
3.63, followed by Crystal with 3.43. In their
study conducted in the city of Erzurum,
Özbahçeli and Aslantaş [25] found that pH
values ranged from 2.3 (Kabarla) to 2.9
(Rubygem). In a study conducted by Attar [3]
in the conditions of the city of Adana, while the
highest pH value was found to be 3.92 in May,
the lowest pH value was found to be 3.772 in
March. In a study conducted by Saraçoğlu [29]
in the conditions of the city of Hatay (Antakya)
to determine the yield and quality
characteristics of some new strawberry
cultivars grown in the plastic greenhouse,
average pH value was found to vary between
4.1 and 3.1. Sarıdaş [30], in a study carried out
under the conditions of the city of Adana,

found the difference between the pH values of
the fruit juice of the strawberries and their pH
values when the fruits were harvested
statistically significant. It was observed that the
pH values of the same group in March and
April increased significantly in May. pH values
measured in the examined genotypes and
parents were found to be varying between 3.4
(‘Ebru’) and 4.5 (‘103’). In a two–year study
conducted by Çeliktopuz [11] in the conditions
of the city of Adana to determine the effects of
different irrigation levels and bio–activator
applications on the yield and fruit quality and
nutrient content of two strawberry varieties, it
was found that the responses of the varieties to
different irrigation levels and bio–activator
applications differed in two cultivation
periods. It was found that while Rubygem
variety yielded products having the average pH
value of 3.70 in the first year and 3.90 in the
second year, ‘Kabarla’ variety yielded fruits
with the average pH value of 3.58 in the first
year and 3.80 pH value in the second year. It
was determined that Rubygem variety
produced higher pH fruits than Kabarla variety
in both trial years.
CONCLUSION
With the long shelf life of fruits, it has been
focused on breeding programs in horticultural
plants to make them more resistant to
transportation conditions and diseases to obtain
higher yield. Especially in the continuation of
the harvesting period, adaptation to growing
systems, resistance to diseases and pests, fruit
shape and yield are important in the breeding
programs for small fruits. In addition to
sensory properties such as shape and color,
hardness, total acidity, sugar content and
nutritional value of small fruits are among the
important factors determining fruit quality
criteria. In addition, the factors affecting the
phytochemical properties whose nutritional
importance has been proved should be
investigated and their effect levels should be
determined [16].
As a result of the study, when the average
of the two trial years was taken, it was found
that the highest yield was obtained from Fern
variety (843.85 g/plant). The highest amount of
total flavonoid was found in Monterey variety
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(469 mg/l), the highest total phonelic substance
(700.14 mg/l) and the highest pH value (3.06)
were found in Sweet Ann variety and the
highest DPPH was found in Monterey variety
(36.16%). In light of the findings, the varieties
having high values in the place where the study
was conducted can be suggested to our farmers.
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ÖZ
Türkiye’deki maviyemiş tarımı iki binli yıllarda soğuğu seven çeşitler ile Karadeniz Bölgesinde ve
Rize’de bizler tarafından başlatılmıştır. Türkiye’de yetişmekte olan maviyemiş çeşitlerinde meyve hasadı
Haziran ayı sonları ile Temmuz ayı başlarında başlayıp Ağustos ayı ortalarına kadar devam etmektedir.
Hasat periyodunun uzatılması amacıyla soğuklama isteği düşük olan güney orijinli yüksek boylu
maviyemiş çeşitleri (‘Misty’, ‘Ozarkblue’, ‘O’Neil’, ‘Jubilee’ ve ‘Sharpblue’) ile geç olgunlaşan
tavşangözü maviyemiş çeşitleri (‘Climax’, ‘Powderblue’, ‘Tifblue’ ve ‘Austin’) Türkiye’ye getirilerek
Samsun ekolojik şartlarında denemeye alınmıştır. Bu çeşitlerde tam çiçeklenme en erken düşük
soğuklama isteyen ‘Misty’ maviyemiş çeşidinde 3 Mart’ta, en geç ise tavşangözü maviyemiş çeşidi
‘Tifblue’ da 5 Nisan’da gerçekleşmiştir. Yaprak tomurcuklarında ise en erken sürme ‘Misty’ çeşidinde 25
Ocak’ta, en geç ise tavşangözü maviyemiş çeşidi ‘Tifblue’ da 28 Mart’ta gerçekleşmiştir. Ben düşmenin
de güneylilerde erken (7 Mayıs, ‘Misty’), tavşangözü çeşitlerde ise geç (10 Haziran, ‘Powdeblue’ ve
‘Tifblue’) meydana geldiği saptanmıştır. Tavşangözü maviyemiş çeşitlerinde meyve veriminin daha
yüksek (1092.31 g/bitki, ‘Austin’) olduğu, en ağır ve iri meyvelerin ‘Climax’ ta (3.80 g ve 20.70 mm), en
sert meyvelerin ise tavşangözü maviyemiş çeşidi ‘Powderblue’ da (3.74 kgF) olduğu saptanmıştır. Sonuç
olarak Samsun sahil ekolojisinde hasat periyodu güneyli yüksek boylu maviyemiş çeşitleri kullanılarak
daha erkene alınabilirken tavşangözü maviyemiş çeşitleri kullanılarak Ağustos ayına kadar uzatılabilir.
Anahtar Kelimeler: Maviyemiş, Vaccinium corymbosum, Vaccinium ashei, fenoloji, verim, kalite
PERFORMANCE OF SOUTHERN HIGHBUSH AND RABBITEYE BLUEBERRIES IN
SAMSUN ECOLOGICAL CONDITIONS
ABSTRACT
Blueberry cultivation begins with northern highbush blueberry Cultivars at the beginning of two
thousands by us. In Turkey, northern highbush blueberries harvest begins at the end in the beginning of
the July and ended at the end of the July. We aimed to prolong the harvest period with southern highbush
(SHB) and rabbiteye (R) blueberry cultivars. In The present study 5 southern highbush (‘Misty’,
‘Ozarkblue’, ‘O’Neil’, ‘Jubilee’ and ‘Sharpblue’) and 4 rabbiteye blueberry cultivars (‘Climax’,
‘Powderblue’, ‘Tifblue’ and ‘Austin’) have been achieved and evaluated in the conditions of the Samsun.
Full bloom begins early with ‘Misty’ (March 3ᵗʰ) and ‘Tifblue’ was the latest full bloomed cultivar (April
5ᵗʰ). ‘Misty’ leaf buds was also show early shoot expansion (January 25ᵗʰ) while ‘Tifblue’ was the latest
(March 28ᵗʰ). Southern highbush blueberries showed early fruit coloring (‘Misty’ May 7ᵗʰ)) and rabbiteye
was the latest (‘Powderblue’ and ‘Tifblue’, June 10ᵗʰ). Rabbiteye blueberries were the most yielded
(‘Austin’ 1092.31 g/bush) than southern ones and ‘Climax’ gave the big berry (3.80 g and 20.70 mm)
while ‘Powderblue has the most firm berry (3.74 kgF). With this study, we proved that southern highbush
blueberry shows earliness (May with ‘Misty’) and rabbiteye blueberry cultivars (‘Climax’ and
‘Powderblue’) prolonged the harvest period till the end of the August.
Keywords: Blueberry, Vaccinium corymbosum, Vaccinium ashei, phenology, yield, quality
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GİRİŞ
Maviyemiş Kuzey Amerika’ya özgü özel
bir meyve türüdür. İki binli yılların başlarında
Türkiye’ye tanıttığımız bu meyve kuvvetli asit
karakterdeki topraklarda yetişebildiği için
Karadeniz
Bölgesi’nde
yaygınlaşmaya
başlamıştır [15, 21].
Amerika kıtasında 1900’lü yılların başında
kültüre alınan maviyemiş buradan Kuzey
Amerika’ya, 1923’lerde Hollanda’ya, 1924
yılında Almanya’ya, 1940’ların sonlarına
doğru Polonya’ya, 1950’li yıllarda Yeni
Zelanda, Japonya, İngiltere ile Romanya’ya,
1980’lerde ise Avusturalya, Şili ve Güney
Afrika’ya yayılmıştır. 1990’ların ilk yıllarında
güneybatı Avrupa ve İspanya ile Çin’e
tanıtılan maviyemişler iki binli yıllarda bizler
tarafından
Türkiye’ye
getirilmiştir.
Günümüzde Vaccinium cinsi içinde yer alan 3
tür maviyemiş ticari anlamda önem kazanmış
ve tarımı yapılmaktadır. Bunlar yüksek boylu
maviyemişler (Vaccinium corymbosum L.),
tavşangözü maviyemişleri (Vaccinium ashei
Reade –synm: Vaccinium virgatum Ait.) ve
alçak boylu maviyemişlerdir (Vaccinium
angustifolium
Ait.).
Yüksek
boylu
maviyemişler soğuklama isteğine göre kuzeyli
ve güneyli olmak üzere iki gruba
ayrılmaktadır [12, 13, 15, 21].
Maviyemişlerde erkencilik için düşük
soğuklama isteği olan yeni çeşitler ıslah
edilmektedir. Hiç soğuklama istemeyen yeni
çeşitler ıslah edilirken 90–100 gün gibi düşük
soğuklama isteği ile erken olgunlaşan çeşitler
de vardır [47]. Erkencilik olarak güneyli
çeşitlerdeki en önemli özellik Mayıs ayının
başında olgunlaşmaya başlamalarıdır. Bu
amaçla ‘Star’ ve ‘Rebel’ gibi çeşitler ilk ıslah
edilen çeşitlerdir [37, 43].
Günümüzde yaygın olan güney orijinli
maviyemiş çeşitleri 200–300 saat soğuklama
isterken kuzeyli çeşitler 800 saatin üzerinde
soğuklama istemektedirler [50]. Tavşangözü
maviyemişler çok yaygın olmasa da güney
Amerika’da
doğal
olarak
yayılım
göstermektedir ve sıcak–kuru hava şartları ile
birçok farklı toprak tipine adaptasyonları son
derece yüksek olup hastalık ve zararlılara
karşı da dayanıklıdırlar [46]. Yaz sonları ile
sonbahar aylarında olgunlaştığı bilinen
tavşangözü maviyemiş çeşitleri bazı ılıman
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iklim bölgelerindeki soğuk şartlara düşük
adaptasyon gösterebilmektedir [50].
Karadeniz bölgesi, özellikle de doğu
Karadeniz Bölgesi bazı yabani Vaccinium
türlerinin anavatanı olmasına rağmen bu türler
ormanlık alanlar ile yaylalarda doğal olarak
yetişmektedir. Kültürü yapılmayan ve yabani
olarak tanımlanan çayüzümü (Vaccinium
arctostaphylos) ile çobanüzümü (Vaccinium
myrtillus) türlerinden yola çıkılarak kuzey
orijinli yüksek boylu maviyemiş çeşitleri
bizler tarafından Karadeniz Bölgesine
tanıtılmış ve iki binli yıllarda ilk maviyemiş
bahçesi Rize ili İkizdere ilçesinde tesis
edilmiştir [12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24].
Organik maddece zengin ve kuvvetli asit
(pH=4.2–5.5)
topraklarda
yetişebilen
maviyemişler son yıllarda dünya çapında
popüler olmuş, iki binli yıllarda 300 bin ton
olan üretim miktarı günümüzde 800 bin
tonlara kadar çıkmıştır [48, 20].
Maviyemişler konusundaki ilk çalışmalar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından 1996
yıllarında başlatılmış ve 30’un üzerinde
maviyemiş çeşidinin Karadeniz ile Marmara
Bölgelerine
adaptasyonu
tamamlanarak
ekonomik olarak yetiştiricilikleri hızla
yayılmaya başlamıştır [13, 15, 21, 31].
Maviyemişin Türkiye’deki adaptasyonuna
yönelik ilk çalışma 1999–2000 yıllarında
İkizdere’de
Osman
Nuri
Yıldız’ın
Polonya’dan getirdiği bitkilerle yapılmıştır [9,
10, 11, 14]. Maviyemişler üzerine adaptasyon,
çoğaltma, organik yetiştiricilik, antioksidanlar
ve modelleme gibi konularda birçok çalışma
yapılmıştır [9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24]. Ancak, soğuklaması düşük olan
güneyli yüksek boylu maviyemiş çeşitleri ile
geç olgunlaşan tavşangözü maviyemiş
çeşitleri üzerinde ülkemizdeki çalışmalar
sınırlı olup dünyada pek çok çalışma vardır [1,
3, 5, 6, 8, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 42,
47, 51].
Bu çalışma ile erken olgunlaşan ve
soğuklama isteği düşük olan güney orijinli
yüksek boylu maviyemiş çeşitleri (‘Misty’,
‘Ozarkblue’,
‘O’Neil’,
‘Jubilee’
ve
‘Sharpblue’) ile sıcak ve kurak şartlara
adaptasyonları yüksek olan ve geç olgunlaşan
tavşangözü maviyemiş çeşitleri (‘Climax’,
‘Powderblue’, ‘Tifblue’ ve ‘Austin’) Samsun
ekolojisinde denemeye alınarak fenolojik
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özellikleri ile verim ve bazı kalite
özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışma 2014–2017 yılları arasında
Samsun
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Araştırma
ve
Uygulama
alanlarında
yürütülmüştür. Deneme alanı toprak yapısı
killi–tınlı olup pH değeri 5.54–6.28 arasında,
organik maddece zengin (%4.5), sodyum ve
azot bakımından fakir iken Mg bakımından
zengindir. Deneme alnındaki toplam azot
%0.07–0.23 arasında olup K (27.3–62.4 mg
kg⁻¹), B (3.00–4.69 mgkg⁻¹), Fe (19.77–31.45
mg kg⁻¹) ve Mn (23.74–31.45 mg kg⁻¹) içeriği
yüksek ancak Zn (0.82–2,38 mg kg⁻¹) ve Cu
(0.40–0.79 mg kg⁻¹) içeriği düşüktür [27].
Deneme alnında kompoze (NPK, 10:10:10) ve
amonyum sülfat gübresi (%26 N) ile
gübreleme yapılmıştır. Amonyum sülfat ve
kükürt uygulaması ile toprak asitliği 4.2–5.5
aralığına çekilmeye çalışılmıştır. Denemede
erken olgunlaşan ve düşük soğuklama isteyen
5 adet güneyli yüksek boylu maviyemiş çeşidi
(Vaccinium corymbosum hybrids) (‘Misty’,
‘Ozarkblue’,
‘O’neil’,
‘Jubilee’
ve
‘Sharpblue’) ve 4 adet geç olgunlaşan
tavşangözü maviyemiş çeşidine (Vaccinium
ashei) (‘Climax’, ‘Powderblue’, ‘Tifblue’ ve
‘Austin’) ait 3 yaşlı saksılı bitkiler materyal
olarak kullanılmıştır. Dikim öncesi bitkilerin
dikileceği sıralara çam kabuğu, çay atığı ve
fındık atıklarının kompostlaştırılmış karışımı
ile asidik torf kullanılarak yükseltilmiş
masuralar tesis edilmiş, damla sulama hatları
çekilmiş ve sentetik zemin örtüsü ile
malçlama yapılmıştır. Malçlama sonrası
maviyemiş bitkileri 1.5×2.0 m aralık ve
mesafede olacak şekilde dikilmiştir. 2015 yılı
sonbahar aylarında dikilen maviyemiş
fidanlarına toplamda bitki başına 100 g olacak
şekilde kompoze gübreden (NPK, 10:10:10)
üç kez (Nisan, Mayıs ve Haziran) ve
amonyum sülfattan toplamda bitki başına 200
g olacak şekilde ilkbahar ve hasat sonrası
uygulama yapılmıştır. Denemeye alınan
maviyemiş çeşitlerinin çiçek ve yaprak
tomurcuklarında fenolojik dönemler ile meyve
fenolojisi, hasatlara göre ve toplam verim,
meyve içeriği ve bazı kalite özelliklerinin
yanında olgunlaşma periyotları Çelik [15]

tarafından ortaya konulan kriterlere göre tespit
edilmiştir.
Deneme deseni tesadüf blokları deneme
deseninde ve 3 tekerrürlü olarak kurulmuş
olup her tekerrürde 10 bitki kullanılmıştır.
Veriler SPSS 20,0 paket programında varyans
analizine tabi tutulmuş olup ortalamalar
arasındaki farklılıklar %5 önem seviyesinde
Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi ile test
edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Maviyemiş çeşitlerinde uyanma en erken 7
Ocak’ta ve ‘Misty’ çeşidi başlarken bu çeşidi
10 Ocak ile ‘O’neil’ çeşidi izlemiştir.
Tavşangözü maviyemiş çeşitlerinde ise çiçek
tomurcukları Şubat ayı içinde uyanmaya
başlamıştır. Tam çiçeklenme güneyli yüksek
boylu maviyemişlerde Mart ayının ilk
günlerinde başlarken tavşangözü çeşitlerinde
tam çiçeklenme Mart sonu hatta Nisan
başlarında gerçekleşmiştir (Çizelge 1). Bu
durum yaprak tomurcuklarında da gözlenmiş
ve 25 Ocak tarihinde ‘Misty’ çeşidinin yaprak
tomurcukları
sürerken
tavşangözü
maviyemişlerde en erken yapraklanma 28
Mart’ta ‘Tifblue’ çeşidinde tespit edilmiştir.
‘Misty’ çeşidi 9 Mart’ta meyve bağlayarak en
erkenci çeşit olduğu tespit edilmiştir. Çünkü
bu çeşit diğerlerine göre çok daha az
soğuklama isterken erken çiçek açıp erken
olgunlaşan bir çeşittir [38, 41].
Denemeye alınan güney orijinli yüksek
boylu maviyemişlerde yaprak tomurcukları
çiçek tomurcuklarından daha geç uyanmış
ancak ‘Tifblue’ ve ‘Austin’ tavşangözü
çeşitlerinde
yapraklanma
Ocak–Mart
dönemlerinde gerçekleşmiştir (Çizelge 1).
‘Ozarkblue’, ‘Powderblue’ ve ‘Climax’
çeşitlerine ait yaprak gözleri 13–14 Mart
ayında sürerek çiçek tomurcuklarından önce
yapraklanma göstermiştir. Bu durum Darnell
ve Davis [25] ile Patten ve ark. [44] tarafından
da saptanmıştır. Meyvelerde renklenme yani
ben düşme en erken ‘Misty’ çeşidinde ve 07
Mayıs tarihinde olurken bu çeşit Mayıs ayının
ortalarında hasat edilmeye başlanmıştır. Öte
yandan tavşangözü maviyemiş çeşitlerinden
olan ‘Powderblue’ ve ‘Tifblue’ da ben düşme
10 Haziran’da gerçekleşmiş ve bu çeşitlerde
Haziran ortalarında başlayan meyve hasadı
69

H.ÇELİK / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 67-74 (2019)

Ağustos başına kadar sürmüştür (Çizelge 1,
Şekil 2). Türkiye’de kuzeyli yüksek boylu
maviyemiş çeşitleri Haziran ayının ilk
haftasında hasat edilmeye başlanmaktadır [9].
Bu çalışmada kullanılan güneyli yüksek boylu
maviyemiş çeşitleri ile hasadın Türkiye
şartlarında 1 ay daha öne alınabileceği tespit
edilmiştir. Bu durum Carter ve ark. [7]
tarafından da saptanmış ve çeşidin soğuklama
isteği ile soğuklara karşı dayanımının da
ılıman iklimlerde bu özelliğe etki edebileceği
saptanmıştır. Çelik [9]’e göre kuzey orijinli
yüksek boylu maviyemişler Doğu Karadeniz
Bölgesinde 10 Haziran (‘Ivanhoe’) ile 25

Temmuz (‘Jersey’ ve ‘Northland’) arasında
olgunlaşmaktadır. Öte yandan NeSmith [41],
nemli koşullarda yetişen ‘Climax’ çeşidinin
16 Mart’ta çiçeklenmeye başlayarak 28
Mart’ta tam çiçeklenmeye ulaştığı ve 9–13
Haziran’da ise %50 olgunluk sağlandığını da
saptamıştır. Araştırıcıya göre ‘Star’ çeşidinin
bölgede yaygın olduğu ve 11 Mayıs’ta
olgunlaşmaya
başladığı
belirtilmektedir.
Maviyemişlerde çiçek, yaprak ve meyve
fenolojisi çeşitlere göre farklılık göstermiştir
(Çizelge 1). Bu durum çeşit, iklim, toprak,
ışıklanma ve besin maddelerine göre
değişebilmektedir [17, 18, 28, 38].

Çizelge 1. Güneyli yüksek boylu ve tavşangözü maviyemiş çeşitlerinde çiçek ve yaprak
tomurcuğu ile meyve gelişim fenolojisi
Table 1. Phenological stages of flower, leaf bud and berry development of southern highbush
and rabbiteye blueberry cultivars
Çiçek tomurcuğu* / Flower bud
Yaprak tomurcuğu* / Leaf bud
Sıkı çiçek
Tam
Yeşil uçlu
Sürme
salkımı
çiçeklenme
tomurcuk
Shoot
Tight cluster Full bloom Late green tip
expansion
Misty (GYB)
7 Ocak
14 Ocak
3 Mart
18 Ocak
25 Ocak
Ozarkblue (GYB)
23 Şubat
3 Mart
30 Mart
6 Mart
13 Mart
Climax (T)
16 Şubat
23 Şubat
28 Mart
6 Mart
14 Mart
Powderblue (T)
21 Şubat
3 Mart
28 Mart
9 Mart
13 Mart
Tifblue (T)
3 Mart
9 Mart
5 Nisan
16 Mart
28 Mart
Austin (T)
22 Şubat
3 Mart
26 Mart
16 Mart
22 Mart
O’neil (GYB)
10 Ocak
16 Ocak
9 Mart
14 Şubat
19 Şubat
Jubilee (GYB)
1 Mart
5 Mart
26 Mart
14 Şubat
25 Şubat
Sharpblue (GYB)
16 Şubat
1 Mart
27 Mart
23 Şubat
3 Mart
*Çelik (2012)’in belirttiği skalaya göre yapılmıştır. GYB: güneyli yüksek boylu maviyemiş
corymbosum, Vaccinium ashei hibritleri). T: tavşangözü maviyemişi (Vaccinium ashei).
Maviyemiş çeşitleri
Blueberry cultivars

Uyanma
Bud burst

Meyve gelişimi* / Berry growth
Meyve tutumu
Green fruit set

Ben düşme
Fruit coloring

9 Mart
7 Mayıs
12 Nisan
30 Mayıs
18 Nisan
6 Haziran
10 Nisan
10 Haziran
12 Nisan
10 Haziran
10 Nisan
30 Mayıs
16 Mart
10 Mayıs
8 Nisan
10 Mayıs
10 Nisan
14 Mayıs
(Vaccinium darrowi, Vaccinium

Çizelge 2. Güneyli yüksek boylu ve tavşangözü maviyemiş çeşitlerinin verim ve meyve
özellikleri
Table 2. Yield and berry characteristics of southern highbush and rabbiteye blueberries
Maviyemiş çeşitleri
Verim (g/bitki)
Meyve ağırlığı (g)
Meyve iriliği (mm)¹
Meyve sertliği (kgF)
Blueberry cultivars
Yield (g/bush)
Berry weight (g)
Berry diameter
Berry firmness
Misty (GYB)
661.70 bc*
2.58 c
16.40 cb
2.39 c
Ozarkblue (GYB)
576.66 c
2.04 e
16.30 cd
2.13 cde
Climax (T)
836.15 b
3.80 a
20.70 a
2.79 b
Powderblue (T)
627.80 c
1.63
15.63 d
3.74 a
Tifblue (T)
630.56 c
3.00 b
18.27 ab
1.91 ef
Austin (T)
1092.31 a
2.75 c
16.00 d
1.97 de
O’neil (GYB)
207.60 d
2.13 de
17.60 cb
1.92 ef
Jubilee (GYB)
268.76 d
2.08 e
16.87 cb
1.65 f
Sharpblue (GYB)
105.00 d
2.31 d
15.50 d
2.24 cd
*Sütunlarda aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasında p<.005 düzeyinde istatistiki olarak fark yoktur. GYB: güneyli yüksek boylu
maviyemiş (Vaccinium darrowi, Vaccinium corymbosum, Vaccinium ashei hibritleri). T: tavşangözü maviyemişi (Vaccinium
ashei)¹: Banados [3] tarafından geliştirilen skala ile çap ölçümü yapılarak bulunmuştur.

Bitki başına toplam verim değerlerinin de
çeşitlere göre değiştiği saptanan araştırmada
en yüksek verim 1092.31 g ile ‘Austin’
tavşangözü maviyemiş çeşidinden elde
edilmiştir (Çizelge 1, Şekil 1). Güneyli
çeşitlere
göre
tavşangözü
çeşitlerinin
verimleri daha yüksek iken meyve
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ağırlıklarının da çeşitlere göre değiştiği
saptanmıştır (Çizelge 2). ‘Climax’ en iri (3.80
g) meyvelere sahipken ‘Powderblue’ en küçük
meyvelere (1.63 g) sahip olmuştur.
Araştırmalara göre güneyli yüksek boylu
maviyemişlerin
verimliliği
tavşangözü
çeşitlere göre daha azdır [28] ve verimlilik,
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çeşitlerinin kış ortalarında çiçek açtıkları için
düşük performans gösterdiklerini belirten Finn
ve ark. [32], tavşangözü çeşitlerin yüksek
performans gösterdiklerini ancak meyve
kalitelerinin düşük olduğunu saptamıştır.
Ilıman iklime sahip olan Oregon’da da
tavşangözü çeşitler kullanılarak hasat
periyodunun Eylül ayına kadar uzatılabileceği
ortaya konulmuştur [50].
Çizelge 3. Güneyli yüksek boylu ve
tavşangözü maviyemiş çeşitlerinin
meyve içeriği
Table 3. Berry characteristics of southern
highbush and rabbiteye blueberries
Maviyemiş
SÇKM
Asit
Tat
pH
çeşitleri
TSS (%) Acidity (%)
(Taste 1-10)
Misty (GYB) 11.86 bc* 1.08 a
2.60 d
9.46 a
Ozarkblue (GYB) 11.00 de
0.96 b
3.10 c
6.80 d
Climax (T)
10.93 de
0.75 c
3.46 b
8.26 b
Powderblue (T) 11.60 bd 0.63 de 3.45 b
7.33 c
Tifblue (T)
13.00 a
0.51 f
3.72 a
6.13 e
Austin (T)
9.23 g
0.57 f
3.45 b
7.31 c
O’neil (GYB)
12.60 ab 0.61 de 3.60 ab
5.53 f
Jubilee (GYB)
10.16 f
0.71 cd 3.40 b
7.20 cd
Sharpblue (GYB) 10.50 f
0.62 de 3.40 b
6.80 d
*Sütunlarda aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasında p<.005
düzeyinde istatistiki olarak fark yoktur. GYB: güneyli yüksek
boylu maviyemiş (Vaccinium darrowi, Vaccinium corymbosum,
Vaccinium ashei hibritleri), T: tavşangözü maviyemişi
(Vaccinium ashei).

Verim (g/hafta)

meyve ağırlığı ile irilik üzerine çeşidin
adaptasyon yeteneği, kültürel uygulamalar ve
lokasyon etki edebilmektedir [3, 9, 10, 17, 18,
19, 21, 39, 51]. Banados [5] cetveline göre
saptanan meyve büyüklüğü bakımından
denemeye alınan maviyemiş çeşitleri iri ve
orta boya girdiği saptanmıştır (Çizelge 2). Zee
ve ark. [51] ‘Misty’ çeşidinin 2.42 g.
meyvelere sahip olduğunu saptamış ve bu
sonuç bulgularımıza da paralel olmuştur.
Ancak aynı araştırıcı ‘Sharpblue’ çeşidinin
meyve ağırlığını bulgularımıza göre daha
düşük olarak tespit etmiştir. Andersen ve ark.
[1] ise meyve ağırlığı olarak ‘Misty’ de 1.62 g
‘O’neil’ için 1.64 g ve ‘Sharpblue’ için 1.61 g
saptamış olması iklim, ekoloji, enlem ile
teknik ve kültürel uygulamaların etkisini
kanıtlamaktadır [47]. Maviyemiş çeşitlerinde
SÇKM %9.23–13.00 (‘Austin’ ve ‘Tifblue’)
arasında değiştiği asitliğin ise sitrik asit
cinsinden 0.51 (‘Tifblue’) ile 1.08 (‘Misty’)
arasında olduğu saptanmıştır (Çizelge 3).
Kuru madde ve asitlik çeşit, yıl ve yetişme
şartlarına göre değişebilmektedir [1]. Güneyli
yüksek boylu maviyemişler daha az hasat
periyoduna sahipken (Şekil 1) erken
olgunlaşma bu çeşitlerde meydana gelmiş ve
Mayıs ayında ‘Sharpblue’, ‘Misty’, ‘O’neil’
ve ‘Jubilee’ ile başlayan meyve hasadının
Temmuz ayına kadar sürdüğü tespit edilmiştir
(Şekil 2). Tavşangözü maviyemiş çeşitlerinde
ise hasat Temmuz ayında ‘Austin’ ile
başlamış ve ‘Climax’ ile Ağustos ayına kadar
sürmüştür. Dolayısıyla Türkiye’de yetişen
kuzeyli yüksek boylu maviyemiş çeşitlerine
göre 1 aylık erkencilik ve tavşangözü çeşitleri
ile 1 aylık geççilik sağlanmıştır. Benzer
durum aynı çeşitleri deneyen Carter ve ark.
[7] tarafından da ortaya konulmuştur. Öte
yandan Çelik [10] rakımın da olgunlaşma
üzerine etkili olduğunu belirterek alt
rakımlardaki kuzeyli çeşitlerin Haziran ayının
ilk haftasında ve daha erken olgunlaşmaya
başladığını saptamıştır. NeSmith [41] ise
farklı rakımlarda denediği ‘Climax’ çeşidinin
9–24
Haziran
arasında
olgunlaşmaya
başladığını saptamıştır. Bu durum mevsime,
soğuklama süresine ve ekolojiye bağlıdır [8].
Eccher ve ark. [28] ise tavşangözü maviyemiş
çeşitlerinin Eylül sonuna kadar hasadının
devam ederek kuzeyli çeşitler kadar dayanıklı
olduklarını ortaya koymuştur. Kuzey Pasifikte
yetişen güneyli ‘Legacy’ ve ‘Ozarkblue’
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2
1
Çeşitler
GYB: güneyli yüksek boylu maviyemiş, T: tavşangözü
maviyemişi / GYB: southern highbush, T: rabbiteye.

Şekil 1. Güneyli yüksek boylu ve tavşangözü
maviyemiş çeşitlerinde haftalara göre
ve toplam meyve verimi
Figure 1. Total and weekly yield of southern
highbush and rabbiteye blueberries
Bu çalışma ile Samsun ekolojisinde Nisan
sonu Mayıs başlarında güney orjinli yüksek
boylu maviyemiş çeşitleri kullanılarak
erkencilik sağlanacağı ortaya konulmuştur. En
erkenci çeşitler ‘Sharpblue’ ve ‘Misty’ iken en
geççi çeşitler ‘Climax’ ve ‘Powderblue’
çeşitleri olmuştur. Verim bakımından ‘Austin’
(1092.31 g), meyve ağırlığı (3.80 g) ve irilik
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(20.70 mm) bakımından ‘Climax’ çeşitleri öne
çıkarken %’de SÇKM bakımından ‘Tifblue’
(%13.00) ile 1–10 skalasına göre saptanan tat
bakımından ‘Misty’ çeşidi (9.46) öne
çıkmıştır. Ayrıca geç olgunlaşan tavşangözü
maviyemiş çeşitleri ile hasat periyodunun
Ağustos ayının sonuna kadar uzatılabilecek ve
uzun süre piyasaya taze sofralık meyve
sunulabileceği ortaya konulmuştur. Ancak
tavşangözü maviyemiş çeşitlerinin kış
soğuklarına hassas olduğu ve çatlama
gösterdikleri unutulmamalıdır.

GYB: güneyli yüksek boylu maviyemiş, T: tavşangözü
maviyemişi / GYB: southern highbush, T: rabbiteye.

Şekil 2. Güneyli yüksek boylu ve tavşangözü
maviyemiş
çeşitlerinde
hasat
periyotlarının aylara göre değişimi
Figure 2. Harvest periods of southern
highbush and rabbiteye blueberry
cultivars
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ÖZ
Karadut meyve türünün çelikle çoğaltılması konusunda yapılan araştırmalar ve büyüme düzenleyici
uygulamaları bu türün çelikle çoğaltılmasındaki başarısını belirli düzeyde artırmıştır. Ancak karadut
çeliklerinde köklenme oranını daha yüksek seviyelere çıkarmak ve aynı zamanda kök sayı ve kalitesini
artırmak amaçlı IBA dozları yanında köklenme üzerine etkili diğer bazı faktörler üzerinde çalışılması
gerekmektedir. Bu çalışmada, karadut odun çeliklerinin köklenme bölgesinde yapılan yaralamaların ve aynı
zamanda IBA çözeltisi pH’sının kallüs oluşumu ve köklenme üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada
6000 ppm tek doz olarak kullanılan IBA çözeltisinin 4.0, 5.5 ve 7.0 pH seviyeleri yanında çeliklerin dip
kısmına yan ve dik çiziler atılarak uygulamaların çelikte kallüs oluşumu, köklenme, çürüme oranları ile
kök sayısı ve kök uzunluğu gibi özellikler üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada en yüksek ortalama
köklenme oranı %73.33 ile pH 7.0 seviyesi ve dik çizi uygulamasından elde edilmiştir. Yaralama
uygulamaları kallüslenme oranını nispi olarak artırmıştır. Diğer taraftan yaralama uygulamaları çeliklerdeki
çürüme oranlarını önemli düzeyde düşürmüştür. Yine IBA çözeltisi pH seviyesi düştükçe çeliklerin çürüme
oranında artış gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çelik, karadut, köklenme, pH, IBA
THE EFFECT WOUNDING OF CUTTING AND THE pH OF IBA SOLUTION ON THE
ROOTING OF BACK MULBERRY WOOD CUTTINGS
ABSTRACT
Researches on the propagation of black mulberry fruit species and application of growth regulator have
increased the success of this species with cutting propagation. However, in order to increase the rooting
rate of black mulberry cuttings to higher levels, at the same time to increase the number and quality of roots
of cutting, some other factors as well as IBA hormone, affecting the rooting need to be studied. In this
study, the effects of wounding in the rooting region of black mulberry wood cuttings and also the pH of
IBA solution on callus formation and rooting were investigated. In this study, the effects of applications on
callus formation, rooting, decay rates, root number and root length were investigated by applying lateral
and vertical lines to the bottom of cuttings as well as pH levels of 4.0, 5.5 and 7.0 of IBA solution used as
a single dose of 6000 ppm. In the study, the highest average rooting rate was obtained from pH 7.0 level
and steep incision application with 73.33%. Wounding applications relatively increased the calcification
rate. On the other hand, wounding applications significantly reduced the decay rates in cuttings. Again, as
the pH level of IBA solution decreased, the decay rate of the cuttings increased.
Keywords: Wounding, cutting, mulberry, rooting, pH, IBA

GİRİŞ
Türkiye ve Dünya ekonomisinin birçok
alanında olduğu gibi, günümüzde tarım
ekonomisinde gerek meyve gerek sebze
*

yetiştiriciliğinde standartlara göre ürün
alabilmek gelişmiş yetiştiriciliğin ana etmeni
haline gelmiştir. Meyve yetiştiriciliğinde
istenilen düzeyde verim ortaya koyabilmenin
yolu bitki parçalarından (sürgün, yaprak, kök,
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dal, vb.) elde edilen çoğaltma şekilleri
uygulanarak ortaya çıkartılan fidanlardan
oluşmaktadır. Fidan üretiminde aşı, daldırma,
doku kültürü ve çelikle çoğaltma gibi vejetatif
yöntemlerden biri kullanılmaktadır. Bu
yöntemlerden her birinin kendine göre
yararları ve yararlı olmayan yanları
bulunmaktadır. Çelikle bitki çoğaltma
yöntemi, diğer çoğaltma yöntemlerine göre
çoğaltımı daha pratik olması nedeni ile diğer
bitki parçalarından üretilen (vejatatif)
çoğaltma yöntemlerine oranla avantajları olan
bir uygulamadır. Bu sebeple çelikle
çoğaltılması uygun olan birçok tür ve çeşitte
fidan elde edilmesi doğrudan bu üretim metodu
ile sağlanmaktadır. Belli anaçların üstün
özelliklerinden yararlanmak söz konusu
olduğunda ise tercih edilmesi gereken
çoğaltma yöntemi aşı ile çoğaltmadır [6].
Bunun yanında aşı ile çoğaltmada kullanılacak
olan üstün özelliklere sahip klonal anaçların
çoğaltılması da yine büyük oranda çelikle
çoğaltma
yöntemi
kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
Bitki yetiştiriciliğinde çelik ile üretimde
istenildiği oranda yüksek başarılar elde
edilememektedir. Çeşitlerin bir kısmında elde
edilen çeliklerde kolay köklenme olurken bazı
türlerde adventif kök oluşumu istenilen
düzeyde olmamaktadır. Çelikle çoğaltmanın
daha kolay olması büyük önem arz ederken bu
öneminden dolayı, çelikle çoğaltılması kolay
olmayan türlerde köklenme oranını artırmaya
yönelik çalışmalar yapılmış ve halen
yapılmaktadır. Karadut da bu türlerden bir
tanesidir [18].
Karadut bitkisi geçmiş zamanlarda daha
çok alkollü içecekler üretiminde kullanılırken
ekonomik değeri ve insan sağlığı açısından
öneminin
anlaşılmasından
sonra,
son
dönemlerde bu ürüne hem çiftçinin ve hem de
tüketicinin alakası artmış görülmektedir. [16].
Fakat üretimde karşılaşılan sıkıntılardan dolayı
talebe iyi bir karşılık verilememektedir.
Aşılama ile yetiştiricilikte iş gücü ihtiyacının
fazla olması, değişik sebeplerden dolayı aşı
tutma oranında istenilen başarının elde
edilememesi yetiştiriciliği sınırlandırmaktadır
[13, 19]. In vitro çoğaltma yöntemi için ise
kalifiyeli eleman ve alt yapının ekonomik
düzeyde yüksek olmasından ötürü henüz
yapılması tamamlanmış pratiğe aktarılmış
uygulama görülmemektedir [3, 20]. Çelikle
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bitki yetiştirme klonal yenileme yeteneği olan
bitkiler için ekonomik girdisi düşük ve kolay
yöntemdir.
Karadut bitkisinde geçmişten günümüze
kadar çelik ile yapılan çoğaltma çalışmalarında
çelik tipi, kullanılan köklenmeyi teşvik edici
maddeler veya genotip farklılıklarına göre
değişik veriler elde edilmiştir [1, 2, 5, 11, 13,
18]. Yapılan çalışmalarda genellikle 5000–
6000 ppm IBA dozlarının karadut odun
çelikleri için en uygun dozlar olarak önerilmiş
olup, bu seviyedeki dozların kullanıldığı
çalışmalarda %75’lere varan köklenme
başarısı sağlanmıştır [4, 9, 12]. Ancak, fidan
üretiminde köklenebilme oranının yanında kök
miktarı ve kök kalitesi de önemli bir faktördür.
Karadut çeliklerinde köklenme oranını daha
yüksek seviyelere çıkarmak ve aynı zamanda
kök sayı ve kalitesini artırmak amaçlı IBA
dozları yanında köklenme üzerine etkili diğer
bazı
faktörler
üzerinde
çalışılması
gerekmektedir.
Çeliklerin köklenmesi ve kallüs oluşumu
üzerinde, çeliklerin köklenme bölgesinde
yapılan
yaralamaların
etkili
olduğu
bildirilmektedir [9]. Çeliklerin dip kısmında
yapılan yaralama sonucunda yaralanmış
dokularda hücre bölünmesi uyarılmakta ve kök
primordiumları (taslakları) oluşmaktadır [14].
Bu durum yaralanmış alanda karbonhidrat ve
oksinlerin doğal olarak birikmesi ve solunum
oranındaki
artıştan
kaynaklandığı
anılmaktadır. Ayrıca yaralamadan dolayı
zararlanmış dokular etilen üretmekte ve dolaylı
olarak bu madde adventif kök oluşumunu
uyarmaktadır. İlave olarak çeliklerin dip
kısmına açılan yaralardan köklenmeyi
uyarmak için uygulanan büyümeyi düzenleyici
maddeler daha iyi alınabilmektedir. Derin
olmayan yaralama bazı türlerde kök gelişimini
engelleyen kabuk dokusunu kestiği için
köklerin sürmesini kolaylaştırabilmektedir
[12].
Diğer taraftan özellikle doku kültürü
ortamlarındaki PH düzeyi, mikro çoğaltım
çalışmalarının başarısında önemli bir faktör
olup, in vitro dışı çalışmalardaki IBA
uygulamalarında IBA çözeltisinin pH’sı göz
ardı edilmektedir. Çalışmamızda karadut odun
çeliklerinin köklenme bölgesinde yaralama ve
IBA çözeltisi pH’sının kallüs oluşumu ve
köklenme üzerine etkileri araştırılmıştır.

Ç. ÇEKİÇ, S. ÖZTÜRK ERDEM, Ş. ALTUNCU / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 75-80 (2019)

MATERYAL VE METOT
Materyal
Çalışma,
Tokat
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü araştırma ve uygulama seralarında
oluşturulmuş olan çelikle çoğaltma ünitesinde
yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü araştırma ve
uygulama arazisinde tek bir genotipten
çoğaltılmış damızlık karadut sürgünlerin orta
kısmındaki odunlaşmış karadut odun çelikleri
kullanılmıştır.
Metot
Çalışmada, odun çeliklerinde önceki
çalışmalar sonucunda önerilmiş olan 6000 ppm
IBA dozu kullanılmıştır. 6000 ppm IBA
çözeltilerinin pH seviyeleri 4.0, 5.5 ve 7.0
olmak üzere üç farklı pH düzeyine
ayarlanmıştır. Çeliklerin dip gözlerinde
köreltilme işlemi yapıldıktan sonra üst iki gözü
bırakılarak,
20–25
cm’lik
çelikler
hazırlanmıştır.
Odun
çeliklerinin
dip
kısmındaki köklenme bölgesinde üç adet yatay
çizi, üç adet dikey çizi ve kontrol (çizisiz)
olmak üzere üç farklı uygulama yapılmıştır.
Hazırlanan çelikler %3’lük fungusite (Benlate)
ile ilaçlamaları yapıldıktan sonra 10 dakika
bekletilerek, bu çeliklere üç farklı pH
seviyesindeki 6000 mg/L (ppm) IBA
çözeltilerine hızlı batırma alttan uygulanmıştır.
Çeliklerin 2/3’ü gömülecek biçimde alttan
ısıtmalı perlit ortamına dikilmiştir. Alttan
ısıtma sıcaklığı 22℃’ye ayarlanan ortamın
sıcaklık kontrolü ayrıca sensörlü dijital
termometre ile kontrol edilmiştir. Köklendirme
ortamında 90 gün bekletilen çeliklerde kallüs
oluşum oranı, köklenme oranı, kök sayısı ve
kök uzunluğu ölçülmüştür [6].
Çalışma 3² (üç pH seviyesi, üç yaralama
şekli), faktöriyel düzende tesadüf parsellerine
göre üç tekerrür ve her tekerrürde 15 adet çelik
olacak şekilde kurulmuştur. Yukarıda belirtilen
ölçümler yapıldıktan sonra elde edilen veriler
varyans analizi ile analiz edilerek, etkisi
önemli bulunan uygulamaların ortalaması
Duncan çoklu karşılaştırma testi ile
karşılaştırılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Çeliklerin köklenme özelliklerine ait
sonuçlar Çizelge 1–8’de verilmiştir. Çeliklerin
köklendirme ortamına alınmadan dip kısmında
açılan çizi uygulamaları; köklenme oranı,
kallüslenme oranı, çürüme oranı, kök sayısı ve
kök uzunluğu parametrelerindeki etkisi
istatistiki olarak önemli bulunurken, kök çapı
üzerindeki etkisi istatistiki olarak önemsiz
olmuştur (Çizelge 1). Köklenme oranı ve kök
sayısı üzerine dik çizi uygulaması daha yüksek
olurken, kallüslenme oranı, çürüme oranı ve
kök uzunluğu parametrelerindeki etkileri
benzer olmuştur. Her iki çizi uygulaması da
kontrole göre çürüme oranlarını düşürmüştür.
Diğer taraftan farklı IBA pH seviyesi
uygulamaları sadece kök uzunluğu üzerinde
etki oluştururken, köklenme oranı, kallüslenme
oranı, çürüme oranı, kök sayısı ve kök çapı
üzerindeki etkileri önemsiz bulunmuştur
(Çizelge 2). Bütün pH seviyelerinin
ortalamaları dikkate alındığında en iyi
köklenme oranı (%69.66) ile dik çizi
uygulamasında olmuştur. Bunu takip eden ise
sırası ile yan çizi (%60.74) uygulaması ve
kontrol (%57.41) gurubudur.
Kontrol grubunda en iyi köklenme pH
7.0’de %57.78, dik çizide en iyi köklenme pH
7.0’da %73.33, yan çizide en iyi köklenme ise
ph4’de %64.44 olarak belirlenmiştir (Çizelge
3). Çizi uygulamalarının köklenme oranı
üzerine etkisi önemli olurken, pH seviyelerinin
etkisi sadece kontrol uygulamasında önemli
olmuş, dik çizi ve yan çizi uygulamalarında
önemsiz olmuştur.
Karadeniz ve Şişman [8] Şebinkarahisar
bölgesinde
yetiştirilen
yerel
karadut
ağaçlarından alınan odun çelikleri ile yaptığı
çalışmada en iyi köklenme oranını 2000 ppm
IBA uygulaması (%23.4) ile elde ederken,
Koyuncu ve Şenel [10]’nın Isparta ilinde
yaptığı çalışmada ise 5000 ppm IBA
uygulaması ile %33.3, Yıldız ve ark. [18]’nın
Tokat’ta yaptığı çalışmada 7500 ppm IBA
uygulaması ile %76.70 elde etmişlerdir.
Çalışmamızda kullanılan karadut genotipinin
kullanıldığı ve 5000–6000 IBA dozları ile
beraber farklı konuların da uygulandığı daha
önceki çalışmalarda ise karadut odun
çeliklerinde %47.11 [1], %53.33 [4] ve %75.57
[12] köklenme oranları elde edilmiştir. Diğer
taraftan, Yıldız ve Koyuncu [17], farklı
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konsantrasyonlarda IBA uyguladıkları karadut
odun çeliklerin %89’luk köklenme başarısı
sağladıklarını bildirmektedirler.
Çeliklerin kallüslenme oranında yine çizi
uygulamalarının etkisi önemli olmuştur. En
yüksek kallüs oluşumu %93.20 ile pH 5.5
seviyesinde
dik
çizi
uygulamasında
gözlemlenmiştir (Çizelge 4). Diğer taraftan en
düşük kallüslenme oranı pH 7.0 seviyesinde
kontrol uygulamasından elde edilmiştir. pH
seviyeleri arasındaki fark sadece dik çizi
uygulanan çeliklerde önemli bulunmuştur.
Kallüslenme oranı üzerine dik çizi ve yan çizi
uygulamalarının etkisi benzer olmuştur. Her
iki uygulama da kontrole göre kallüs
oluşumunu artırmıştır.
Kallüs oluşumu ile köklenme yüzdesi
arasında bir paralellik gözlenmiştir. Yani
kallüs
oluşumunun
yüksek
olduğu
uygulamalarda köklenme yüzdesi de yüksek
bulunmuştur. Bu konuda yapılan diğer benzer
çalışmalarda aksi görüşler bildirilmekle
birlikte [11, 15], benzer şekilde kallüs oluşumu
ile köklenme yüzdesi arasında paralellik
olduğunu bildiren araştırma sonuçları da
bulunmaktadır [17].
Çizi uygulamaları çeliklerdeki çürüme
oranını önemli derecede düşürmüştür. Çürüme
oranı kontrol grubunda farklı IBA pH’larında
%31.50 ile %38.00 arasında değişirken, bu
oran dik çizi uygulamasında %9.00–%16.67
arasında ve yan çizi uygulamasında %10.00–
%13.00 arasında değişkenlik göstermiştir
(Çizelge 5). Çürüme oranı üzerine dik çizi ve
yan çizi uygulamalarının etkisi benzer
olmuştur. Her iki uygulama da kontrole göre
çürüme oranını kontrole göre düşürmüştür. En
yüksek çürüme oranı %38.00 ile pH 7.0
seviyesinde
kontrol
uygulamasında
gözlemlenmiştir. Diğer taraftan en düşük
çürüme oranı pH 5.5 seviyesinde dik çizi
uygulamasından elde edilmiştir. Hartman ve
Kester [7], kallüs dokusunun oluşturduğu
koruyucu tabakanın, çeliğin alt kısımdan
çürümesini geciktirdiği, bazı hallerde kallüs
tabakasının çeliğin su alımına yardımcı
olduğunu bildirmiştir.
Çizi uygulamalarının kök uzunluğu etkisi
sadece pH 5.5 seviyesinde önemli bulunurken,
diğer pH seviyelerinde istatistiki açıdan önemli
etki göstermemiştir (Çizelge 6). Yine pH
seviyelerinin etkisi sadece kontrolde önemli
olurken, dik ve yan çizilerdeki kök uzunlukları
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arasındaki farklar istatistiki açıdan önemli
olmamıştır. Çeliklerin kök uzunlukları 22.10
mm ile 41.89 mm arasında değişmiştir.
Ne çizi uygulamaları ne de pH seviyeleri
kök çapı üzerinde istatistiksel farklılıklar
oluşturmamıştır (Çizelge 7). Çeliklerin kök
çapları 0.84 mm ile 1.09 mm arasında
değişmiştir.
Çeliklerin kök sayıları çelik başına ortalama
4.25 ile 7.20 adet arasında değişmiştir. pH
seviyelerinin kök sayısı üzerinde bariz bir
etkisi olmazken, çizi uygulamaları kök
sayısında önemli farklılıklar oluşturmuştur
(Çizelge 8).
Sonuç olarak, karadut bitkisinde geçmişten
günümüze
kadar
odun
çeliğinin
köklendirilmesi çalışmalarında çelik tipi,
kullanılan köklenmeyi teşvik edici maddeler
veya genotip farklılıklarına göre değişik veriler
elde edilmiştir. Köklenme üzerine aynı
zamanda odun çeliğinin alınma zamanı [12],
köklendirme nemi ve sıcaklığı [9], çelik
kalınlığı [1] gibi etkenlerin de etkili olduğu
bildirilmektedir. Dolayısıyla, standart bir
çeşidin olmadığı karadut türünde köklendirme
çalışmalarının birbiriyle kıyaslanmasından
ziyade, aynı genotip ve ortamdaki farklı
uygulamaların etkisinin incelenmesi bilimsel
olarak önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, bu
çalışmadaki
uygulamalar
birbirine
kıyaslandığında çizi uygulamaları genel olarak
kallüs oluşumu, köklenme oranı ve kök
sayısını artırmış, çürüme oranını azaltmıştır.
pH seviyelerinin köklenme parametreleri
üzerindeki etkisi istatistiki açıdan önemli
olmamıştır.
Çizelge 1. Çizi uygulamalarının bazı köklenme
parametreleri üzerine etkisi
Table 1. The effect of wounding of cutting on
some rooting parameters
Dik çizi Yan çizi
Kontrol
Lateral Vertical
Control
wound wound
Köklenme oranı / Rooting rate (%) 57.41 b 69.66 a 60.74 b
Kallüslenme oranı / Callusing rate
58.53 b 89.18 a 87.40 a
(%)
Kök sayısı (adet) / Rooting number 4.72 c 7.07 a 5.88 b
Kök uzunluğu / Root length (mm) 31.94 a 25.25 b 23.69 b
Kök Çapı / Root diameter (mm)*
1.00
0.92
0.94
Çürüme oranı / Rottening rate (%) 35.73 a 10.82 b 11.74 b
*0.05 seviyesinde istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır.

Ç. ÇEKİÇ, S. ÖZTÜRK ERDEM, Ş. ALTUNCU / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 75-80 (2019)

Çizelge 2. Farklı IBA pH seviyesi
uygulamalarının
bazı
köklenme
parametreleri üzerine etkisi
Table 2. The effects of different pH doses of
IBA solution on some rooting
parameters of cuttings
pH 4.0 pH 5.5 pH 7.0
Köklenme oranı / Rooting rate (%) 58.51 55.55 63.70
Kallüslenme oranı / Callusing rate (%) 78.65 79.42 77.04
Kök sayısı (adet) / Rooting number
5.57 6.06 6.03
Kök uzunluğu/ Root length (mm) 24.06b 30.00a 26.83ab
Kök Çapı / Root diameter (mm)*
0.92 0.96 0.98
Çürüme oranı / Rottening rate (%)
17.83 18.91 21.56
*0.05 seviyesinde istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır.

Çizelge 3. Dip çizi uygulamaları ve farklı IBA
pH seviyelerindeki köklenme oranı (%)
Table 3. Rooting rate at different pH doses of
IBA and some wounding applications on
the cuttings (%)
pH 4.0
pH 5.5
pH 7.0
Kontrol / Control
42.22 B b 42.22 B b 57.78 B a
Dik çizi / Lateral wound 68.89 A * 66.77 A * 73.33 A *
Yan çizi / Vertical wound 64.44 A * 57.77 AB * 60.00 B *
*0.05 seviyesinde istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır.
**Aynı sütunda farklı büyük harfle gösterilen çizim
uygulamaları ve aynı satırda farklı küçük harfle gösterilen pH
dozları ortalamaları arasındaki farklar istatistiki olarak önemlidir
(p<0.05).

Çizelge 4. Dip çizi uygulamaları ve farklı IBA
pH seviyelerindeki kallüslenme oranı
(%)
Table 4. Callusing rate at different pH doses of
IBA and some wounding applications on
the cuttings (%)
pH 4.0
pH 5.5
pH 7.0
Kontrol / Control
60.50 B * 57.30 B * 57.78 B *
Dik çizi / Lateral wound 91.00 A a 93.20 A a 83.33 A b
Yan çizi / Vertical wound 84.44 A * 87.77 A * 90.00 A *
*0.05 seviyesinde istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır.
**Aynı sütunda farklı büyük harfle gösterilen çizim
uygulamaları ve aynı satırda farklı küçük harfle gösterilen pH
dozları ortalamaları arasındaki farklar istatistiki olarak önemlidir
(p<0.05).

Çizelge 5. Dip çizi uygulamaları ve farklı IBA
pH seviyelerindeki çürüme oranı (%)
Table 5. Rottening rate at different pH doses of
IBA and some wounding applications on
the cuttings (%)
pH 4.0
pH 5.5
pH 7.0
Kontrol / Control
31.50 A * 37.70 A * 38.00 A *
Dik çizi / Lateral wound 9.00 B b
6.80 B b 16.67 B a
Yan çizi / Vertical wound 13.00 B * 12.23 B * 10.00 B *
*0.05 seviyesinde istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır.
**Aynı sütunda farklı büyük harfle gösterilen çizim
uygulamaları ve aynı satırda farklı küçük harfle gösterilen pH
dozları ortalamaları arasındaki farklar istatistiki olarak önemlidir
(p<0.05).

Çizelge 6. Dip çizi uygulamaları ve farklı IBA
pH seviyelerindeki kök uzunluğu (mm)
Table 6. Root diameter at different pH doses of
IBA and some wounding applications on
the cuttings (mm)
pH 4.0
pH 5.5
pH 7.0
Kontrol / Control
24.87 * b 41.89 A a 29.07 * b
Dik çizi / Lateral wound 25.15 * * 23.07 B * 27.56 * *
Yan çizi / Vertical wound 22.1 * * 25.06 B * 23.87 * *
*0.05 seviyesinde istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır.
**Aynı sütunda farklı büyük harfle gösterilen çizim
uygulamaları ve aynı satırda farklı küçük harfle gösterilen pH
dozları ortalamaları arasındaki farklar istatistiki olarak önemlidir
(p<0.05).

Çizelge 7. Dip çizi uygulamaları ve farklı IBA
pH seviyelerindeki kök çapı (mm)
Table 7. Root length at different pH doses of
IBA and some wounding applications on
the cuttings (mm)
pH 4.0
pH 5.5
pH 7.0
Kontrol / Control
1.00 * *
1.08 * *
0.92 * *
Dik çizi / Lateral wound 0.84 * *
0.96 * *
1.09 * *
Yan çizi / Vertical wound 0.92 * *
0.84 * *
0.93 * *
*0.05 seviyesinde istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır.
**Aynı sütunda farklı büyük harfle gösterilen çizim
uygulamaları ve aynı satırda farklı küçük harfle gösterilen pH
dozları ortalamaları arasındaki farklar istatistiki olarak önemlidir
(p<0.05).

Çizelge 8. Dip Çizi Uygulamaları ve Farklı
IBA pH seviyelerindeki kök sayısı
Table 8. Root number at different pH doses of
IBA and some wounding applications on
the cuttings
pH 4.0
pH 5.5
pH 7.0
Kontrol / Control
4.25 B *
5.00 B *
4.90 B *
Dik çizi / Lateral wound 7.05 A *
6.95 A *
7.20 A *
Yan çizi / Vertical wound 5.40 AB * 6.23 A * 6.00 AB *
*0.05 seviyesinde istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır.
**Aynı sütunda farklı büyük harfle gösterilen çizim
uygulamaları ve aynı satırda farklı küçük harfle gösterilen pH
dozları ortalamaları arasındaki farklar istatistiki olarak önemlidir
(p<0.05).
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ÖZ
Bu çalışma Giresun İli Bulancak İlçesinde yetiştirilen ‘Bluejay’, ‘Patriot’, ‘Brigitta Blue’, ‘Bluecrop’,
‘Toro’, ‘Chandler’, ‘Dorrow’, ‘Northland’, ‘Bluegold’ ve ‘Berkeley’ maviyemiş çeşitlerinin pomolojik ve
morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Maviyemiş çeşitlerinde salkımdaki tane sayısı,
meyve iriliği, meyve ağırlığı, tohum sayısı, suda çözünür kuru madde miktarı, titre edilebilir asit, pH,
meyvede bir örneklilik, sürgün ve salkım özellikleri gibi kriterler incelenmiştir. Meyve ağırlığı yönünden
‘Chandler’ çeşidi 3.22 g ile en ağır meyvelere sahip iken, ‘Northland’ çeşidi 1.10 g ile en düşük meyve
ağırlığına sahip olmuştur. Suda çözünür toplam kuru madde içeriği bakımından ‘Brigitta Blue’ çeşidi 9.56
ile en yüksek SÇKM değerine sahip iken, ‘Bluejay’ 8.15 ile en düşük değere sahiptir. Maviyemiş
çeşitlerinin tamamı şekil yönünden bir örneklilik gösterirken irilik yönünden bir örneklilik değişkendir.
Bütün çeşitlerde pus tabakası gözlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda; Brigitta blue, Chandler,
Bluecrop çeşitleri meyve ağırlıkları bakımından yüksek değerlere sahip iken, Brigitta blue ve Bluecrop
çeşitleri SÇKM, meyve büyüklüğü ve tat-aroma yönünden ön plana çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vaccinium corymbosum, pomoloji, üzümsü meyve
POMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME BLUEBERRY VARIETIES GROWN IN
BULANCAK
ABSTRACT
This study was carried out to determine the pomological and morphological characteristics of Bluejay,
Patriot, Brigitta Blue, Bluecrop, Toro, Chandler, Dorrow, Northland, Bluegold and Berkeley blueberries
grown in Bulancak District of Giresun Province. The criteria such as number of berry per cluster, berry
size, berry weight, number of seeds per berry, total soluble solid, titratable acid, pH, uniformity of berries,
shoot and cluster characteristics were examined. In terms of berry weight, Chandler cultivar had the heaviest
berry with 3.22 g, while Northland cultivar had the lowest berry weight with 1.10 g. Brigitta blue cultivar
had the highest value with 9.56 while Bluejay had the lowest value with 8.15 for total soluble solid content.
All varieties show uniformity in shape and size. Haze layer on berry was observed in all varieties. As a
result of the evaluation Brigitta blue, Chandler, Bluecrop varieties had high values in terms of berry weights,
while Brigitta blue and Bluecrop varieties have been suggested in terms of TSS, fruit size and taste-aroma.
Keywords: Vaccinium corymbosum, pomology, berry

GİRİŞ
Maviyemişler
Ericaceae
familyası
Vaccinium cinsine girmektedir. Bu cinse ait
birçok tür bulunmakta olup ticari olarak
kültürü yapılan ve önemli olan türler
maviyemiş ve turnayemişidir [1, 6].
*Sorumlu

Maviyemiş son asırda dünyada ticari
yetiştiriciliği artan, tüketimi yaygınlaşan
önemli bir meyve türüdür. Son yıllarda uygun
ekoloji ve toprak yapısından dolayı Karadeniz
Bölgesi’nde yaygınlaşmaya başlayan bu tür
ülkemiz için de önem arz etmektedir [8, 12].
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Yüksek boylu maviyemişler, diğer
Vaccinium
türlerinden
daha
yaygın
yetiştirilmektedir.
Kıyı
bölgelerde
yetiştiriciliği yaygın olan bu türler yüzeysel
kök yapar ve çalı formundadır [12, 24].
Maviyemiş asitli ve organik maddece zengin
topraklara sahip ılıman iklim kuşağında
yetişebilen bir üzümsü meyvedir. Türkiye’de
40–42° Kuzey enlemleri arasında kalan ve
büyük kısmını Karadeniz Bölgesi’nin
kapladığı alanda, asitli ve organik maddece
zengin topraklarda kolayca yetişebilmektedir
[6].
Maviyemiş taze olarak tüketilebildiği gibi
tek başına veya diğer meyve suları ile
karıştırılarak meyve suyuna da işlenmektedir.
Taze meyveleri meyve salatalarında renk, tat
ve
mistik
özellik
oluşturmak
için
kullanılmaktadır. Meyveleri kurutulduktan
sonra puding, kek, ekmek ve çöreklerde
kullanılmaktadır.
Reçel,
marmelat
ve
konserveye işlenebilen maviyemiş şaraba da
işlenebilmektedir.
Yaprak
ve
kuru
meyvelerinden çay yapılabilmektedir. [2, 4, 18,
19, 23, 25].
Vaccinium corymbosum L. türüne giren
maviyemişin
anavatanı
Amerika’dır.
Karadeniz bölgesinde V. arctostaphyllos, V.
mirtyllus, V. uligunosum doğal olarak
bulunmaktadır [6, 14]. Örneğin İslam ve Çelik
[13]’in Trabzon ili Of ilçesinde yetişen
çayüzümü (V. arctostaphylos) üzerinde
yaptıkları çalışmada sürgünde 2–5 arasında
salkım, 100 meyve ağırlığı 32–75 g, SÇKM
%9,0–13.5 arasında bulunmuştur. Maviyemiş
çeşitleri üzerine pek çok pomolojik çalışmalar
da yapılmıştır [5, 7, 8, 90, 12, 13, 19].
Karadeniz Bölgesinde yetişen Maviyemiş
çeşitleri üzerine birçok farklı çalışmalar da
olmasına rağmen burada özet olarak
verilmemiştir.
2017 yılı verilerine göre dünya maviyemiş
üretimi 109.541 ha alanda 596.813 ton’dur. Bu
üretimin 236.621 tonu ABD, 160.246 tonu
Kanada’ya ait olup bu ilkeleri Peru, Meksika
ve İspanya izlemektedir [10]. Dünya üretim
miktarı her geçen gün artmaktadır. Türkiye
üretim miktarı olarak düşük seviyede olup 10
bin tona ulaşma çabası içerisindedir.
Bu çalışma Giresun ili Bulancak ilçesinde
yetiştirilen bazı maviyemiş çeşitlerinin
pomolojik özelliklerini belirlemek amacıyla
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yürütülmüştür. Böylece bölge ürün çeşitliliğine
katkı sağlamak da amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Bu çalışma 2006 yılında kurulan Giresun ili
Bulancak ilçesine bağlı Eriklik köyünde 517 m
rakım ve N:40°52.983' – E:38°14.087'
koordinatlarında bulunan, 10 da alanda, 10
maviyemiş çeşidi üzerinde 2010–2011 yılında
yürütülmüştür. Bahçede bulunan çeşitler
Bluejay, Patriot, Brigitta Blue, Bluecrop, Toro,
Chandler, Dorrow, Northland, Bluegold,
Berkeley’dir. Çalışma, her çeşit 3 tekerrürlü ve
her tekerrürde üçer bitki olacak şekilde
planlanmıştır.
Metot
Maviyemiş çeşitlerinin bulunduğu bahçe
gezilerek bitkiler işaretlenmiş, işaretlenen
bitkilerde; büyüme şekli, bitki boyu, bir yaşlı
dalın rengi, sürgün sayısı, salkım sayısı,
salkımdaki meyve sayısı, yaprak uzunluğu,
yaprak genişliği tespit edilmiştir [6, 8, 23].
Her çeşitten bitkiyi temsil edecek 200 g
kadar meyve örneği alınmıştır. Her çeşitten
farklı yönlerden tesadüfi olarak alınan 100
meyvede meyve ağırlığı hassas teraziyle,
meyve eni ve boyu 20 meyvede dijital kumpas
ile ölçülmüştür. Meyve tadı duyusal olarak,
salkımdaki meyve sayısı ise gözlem–sayım ile
saptanmıştır.
Ayrıca, meyve rengi CR400 marka Minolta
ile titre edilebilir asit miktarı titrasyon yöntemi
ile sitrik asit cinsinden, meyve suyu pH’sı el
pH metresi ile suda çözünebilir kuru madde
içeriği refraktometre kullanılarak saptanmıştır
[15].
Deneme deseni ve istatistiki analizler:
Denemede 10 çeşit kullanılmış olup, her
parselde 3 bitki olacak şekilde tesadüf
parselleri deneme desenine göre ve 3
yinelemeli olarak deneme kurulmuştur.
Deneme sonucu elde edilen verilerin analizi
JMP10.0 paket programında yapılmıştır.
Ortalamalar LSD testi ile karşılaştırılmış olup
farklılıkların belirlenmesinde p<0.05 önem
derecesi kullanılmıştır.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada
kullanılan
maviyemiş
çeşitlerinde meyve eni, meyve boyu, tohum
sayısı, şekil indeksi incelenmiş ve elde edilen
sonuçlar Çizelge 1’de sunulmuştur. Brigitta
blue çeşidi 13.27 mm ile meyve boyu
bakımından en uzun meyvelere sahip iken,
10.27 mm ile Northland çeşidi meyve boyu
bakımından en kısa meyvelere sahiptir.
Ortalamalara göre meyve boyu 11.63 mm
bulunmuştur. Chandler çeşidi 18.80 mm ile
meyve eni bakımından en geniş meyvelere
sahip iken, 12.97 mm ile Northland çeşidi
meyve eni bakımından en dar meyvelere
sahiptir. Ortalamalara göre meyve eni 15.76
mm bulunmuştur. Chandler çeşidi 3.22 g ile en
ağır meyvelere sahip olmuştur. Ortalama
değerlere göre meyve ağırlığı 1.89 g
bulunmuştur. Chandler çeşidi bu değerin
oldukça üzerinde yer almaktadır. Tohum sayısı
bakımından Bluecrop çeşidi 41 adet ile en fazla
tohuma sahip iken, Brigitta blue 8 ile en az
tohuma sahip olmuştur. Ortalama tohum sayısı
24 bulunmuştur. Slovenya’da yapılan bir
araştırmada bitki başına verim 1.95 kg’dan
3.15 kg’a kadar; ortalama tane ağırlığı 0.78–
2.07 g arasında değiştiği saptanmıştır [16]. Bir
diğer çalışmada 100 meyve ağırlığı en fazla
Brigitta blue [197 g) ve Duke (192 g)
bulunmuşken, Northland (48 g) en az meyve
ağırlığına sahiptir [17]. Yine Estonya şartlarına
yapılan çalışmada meyve ağırlıkları 1.1 g ile
4.2 g arasında değişme göstermiştir. Meyve
uzunlukları bakımından en uzun Denise Blue
(14 mm) en kısa Northblue (8 mm) iken meyve
genişliği bakımından en geniş meyvelere
Bruni, Nui, Chandler (20 mm) çeşitleri sahip
olmuştur [21]. Yine Çelik ve İslam [8] organik
olarak yetiştirilen maviyemiş çeşitlerinde
meyve ağırlığının 1.54–3.86 g arasında
olduğunu bildirmişlerdir.
Maviyemiş
çeşitlerinin meyvelerinde
SÇKM, pH ve asitlik değerleri incelenmiştir
(Çizelge 2). Brigitta blue çeşidi 9.56 ile en
yüksek SÇKM değerine sahip iken, Bluejay
8.15 ile en düşük değere sahiptir. Ortalama
olarak 8.81 bulunmuştur. Çeşitlere ait ortalama
pH değeri 2.59 bulunmuştur. Dorrow çeşidi
1.00 ile sitrik asit cinsinden titre edilebilir asit
miktarı bakımından en yüksek asitlik değerine
sahip iken, Berkeley 0.23 ile en düşük asitliğe
sahiptir. Ortalama olarak sitrik asit cinsinden

titre edilebilir asit miktarı 0.52 bulunmuştur.
Rize ili İkizdere ilçesinde denemeye alınan
Berkeley, İvanhoe, Jersey, Northland ve
Rekord yüksek çalı maviyemişlerinin
çeşitlerinin suda çözünebilir kuru madde
miktarının %10.038 (Northland) ile %11.006
(Jersey) arasında olduğu, titrasyon asitleri ise
0.96 g/100 cc (Rekord) ile 1.587 g/100 cc
(Ivanhoe) arasında tespit edilmiştir [3].
Slovenya’da yetişen maviyemişlerde kuru
madde içeriği %11.4–14.1 arasında değiştiği
bildirilmektedir [16]. Estonya şartlarına
yapılan çalışmada ‘Northblue’ çeşidinin daha
büyük meyvelere sahip olduğu bildirilmektedir
[22]. Samsunda yetiştirilen bazı maviyemiş
çeşitlerinin SÇKM içerikleri ile toplam asitlik
değerleri sırasıyla %10.04 (‘Northland)–
%11.00 (‘Ivanhoe’ ve ‘Jersey’) ile %0.96
(‘Rekord’)–%1.59
(‘Ivanhoe’)
arasında
değişmiştir. Meyve iriliği ‘Ivanhoe’ da 2.41g
ile en yüksek, ‘Northland’ çeşidinde ise 0.94 g
ile en düşük olmuştur [5]. Hayrat koşullarında
yetişen bazı maviyemişlerde SÇKM miktarı
Toro çeşidinde 7.67 iken Chandler 13.33,
Patriot 13.67 değerine ulaşmıştır [8].
Çizelge 1. Maviyemiş çeşitlerine ait meyve
boy, en ve ağırlık değerleri ile şekil
indeksi
Table 1. Berry length, width and weight values
and shape index of blueberry cultivars
Meyve Meyve Meyve
Şekil indeksi
ağırlığı* boyu
eni
(mb/me)
(g)
(mm) (mm)
Berry shape
Berry Berry Berry
index
weight length width
Berkeley 2.28 c 11.67 15.58
0.75
Bluecrop 2.78 b 12.06 17.22
0.70
Bluegold 1.75 de 11.57 14.83
0.78
Bluejay
1.44 f 10.56 13.86
0.76
Brigitta blue 2.79 b 13.27 17.68
0.75
Chandler 3.22 a 12.54 18.80
0.67
Dorrow
2.41 c 11.21 16.53
0.68
Northland 1.10 g 10.27 12.97
0.79
Patriot
1.94 d 11.08 15.43
0.72
Toro
1.68 ef 12.05 14.69
0.82
Ortalama
1.89
11.63 15.76
0.70
*LSD%₅=0.329; ** LSD%₅=0.441; LSD%₅=0.346.
Çeşitler
Cultivars

Tohum
sayısı**
(adet)
Seed
number
26.55 c
41.14 a
17.63 ef
39.55 a
7.94 h
20.27 d
18.46 de
14.64 g
19.03 de
32.97 b
23.82

Yine çeşitlere ait sürgün sayısı, salkım
sayısı, salkımda meyve sayısı değerleri Çizelge
3’te verilmiştir. Bluegold çeşidi 7.33 adet ile en
fazla sürgüne sahip iken, Bluejay çeşidi 3.66
adet sürgüne sahiptir. Bluejay çeşidi 160 adet
salkım ile en yüksek salkım sayısına sahip olup
çeşitlerde ortalama olarak 71 adet salkım sayısı
bulunmuştur. Berkeley çeşidinin salkımları 18
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tane ile en fazla meyveye sahip iken, Chandler
çeşidinin salkımları 9 tane ile en düşük meyve
sayısına sahiptir. Polonya’ da maviyemiş
çeşitleri üzerine yapılan bir araştırmada
çeşitlerde bitki başına sürgün sayısının 11.75–
21.75, meyve sayısının 19.1–50.5 arasında
olduğu ve Nelson ve Bluecrop çeşitlerinin
büyük bitkiler oluşturduğu bildirilmektedir
[20].
Berkeley çeşitlerinin yaprak uzunlukları
6.38 mm ile en yüksek değere sahip iken,
Dorrow çeşitlerinin yaprak uzunluğu 4.47 mm
ile en düşük değere sahiptir. Ortalama yaprak
uzunlukları 5.38 mm’dir. Patriot çeşitleri 2.88
mm ile en geniş yaprak genişliğine sahip iken,
Bluecrop çeşidi 2.26 mm ile en dar yaprak
genişliğine sahiptir. Ortalama yaprak genişliği
2.62 mm bulunmuştur.
Yapılan görsel özelliklere göre renk;
maviyemişlerde koyu mavi bulunmuştur. Buna
göre çeşitler arasında renk bakımından
benzerlik bulunmamaktadır. Minolta ile
yapılan ölçümler Çizelge 5’te sunulmuştur. Tat
durumu çok iyi; iyi, orta, kötü olarak
değerlendirilmiştir. Genel itibari ile çeşitlerin
tat özelliği iyi olup Berkeley ve Chandler çok
iyi tat olarak değerlendirilmiştir. Çek
Cumhuriyeti
Holovousy’de
yürütülen
denemede tat ve aroma bakımından yapılan
değerlendirmede Nelton ve Sportan çok
beğenilirken, November aroma bakımından
yetersiz bulunmuştur [17].
Bir yaşlı dalın rengi; kırmızı ve yeşil olarak
değerlendirilmiştir. Buna göre maviyemiş
çeşitlerinin büyük bir çoğunluğunun bir yaşlı
dal rengi kırmızıdır. Büyüme şekli 1’den 5’e
kadar
1=yatık,
5=dik
olarak
değerlendirilmiştir. Maviyemiş çeşitlerinin
bitkileri genel itibari ile dik büyüme
göstermiştir. Maviyemiş çeşitlerinin tamamı
şekil yönünden bir örneklilik gösterirken irilik
yönünden bir örneklilik değişken olmuştur.
Bütün çeşitlerde pus tabakası gözlenmiştir.
Strick [24] Patriot çeşidinin erkenci, Darrow’
un geççi olduğunu bildirmektedir. Estonya
şartlarına yapılan çalışmada bitki boyu
uzunlukları 80 cm (Bluegold) ve 62 cm
(Chandler) arasında değiştiği bildirilmektedir.
[21]. Yive Samsun’da yapılan bir çalışmada
Berkeley’de bitki boyunun 82 cm olduğu
bildirilmektedir [5].
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Çizelge 2. Maviyemiş çeşitlerine ait SÇKM,
pH ve asitlik değerleri
Table 2. TSS, pH and acidity values of
blueberry cultivars
Çeşitler
SÇKM*
Asitlik***
pH**
Cultivars
TSS
Acidity
Berkeley
9.00 ab
3.17 ab
0.23 g
Bluecrop
9.30 ab
2.93 ab
0.53 cde
Bluegold
8.33 abc
2.93 ab
0.48 de
Bluejay
8.15 bc
2.96 ab
0.32 fg
Brigitta blue
9.56 a
2.51 cd
0.73 b
Chandler
8.70 abc
2.73 bc
0.40 ef
Dorrow
8.86 abc
2.36 cde
1.00 a
Northland
8.90 ab
2.48 cd
0.52 d
Patriot
8.62 abc
2.38 de
0.55 cd
Toro
9.26 a
2.19 e
0.61 bc
Ortalama
8.81
2.59
0.52
*LSD%₅=1.680; ** LSD%₅=0.383; *** LSD%₅=0.145

Çizelge 3. Maviyemiş çeşitlerine ait sürgün
sayısı, salkım sayısı, salkımda meyve
sayısı değerleri
Table 3. The number of shoots, clusters and
berries of blueberry cultivars
Sürgün
Salkım
Salkımda meyve
sayısı*
sayısı**
sayısı***
(adet)
(adet)
(adet)
Bush number Bunch number Berry per bunch
Berkeley
6.00 ab
45.66 def
17.80 a
Bluecrop
5.33 ab
97.00 b
11.40 de
Bluegold
7.33 a
70.00 cd
15.93 ab
Bluejay
3.66 b
160.00 a
12.06 d
Brigitta blue
4.66 b
64.33 cde
15.13 bc
Chandler
4.00 b
52.33 def
9.33 e
Dorrow
5.00 ab
35.66 f
13.26 cd
Northland
6.00 ab
61.66 c–f
16.93 ab
Patriot
5.33 ab
41.66 ef
12.93 cd
Toro
5.00 ab
83.33 bc
13.60 cd
Ortalama
5.23
71.16
13.84
*LSD%₅=2.933; ** LSD%₅=26.442; *** LSD%₅=2.296
Çeşitler
Cultivars

Çizelge 4. Maviyemiş çeşitlerine yaprak
uzunlukları ve genişlikleri değerleri
Table 4. Leaf length and width in the blueberry
cultivars
Yaprak uzunluğu*
(mm)
Leaf length
Berkeley
6.38 a
Bluecrop
4.96 def
Bluegold
5.09 c–f
Bluejay
5.32 cd
Brigitta blue
5.53 bcd
Chandler
6.12 ab
Dorrow
4.47 f
Northland
4.63 ef
Patriot
6.13 ab
Toro
5.15 cde
Ortalama
5.38
*LSD%₅=0.631; **LSD%₅=0.315
Çeşitler
Cultivars

Yaprak genişliği**
(mm)
Leaf width
2.83 a
2.26 d
2.77 a
2.61 abc
2.82 a
2.73 ab
2.30 cd
2.35 cd
2.88 a
2.69 ab
2.62
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Çizelge 5. Maviyemiş çeşitlerine ait görsel ve
duyusal özellikler
Table 5. Visual and sensory properties of
blueberry cultivars
Çeşitler
Genotypes
Berkeley
Bluecrop
Bluegold
Bluejay
Brigitta blue
Chandler
Dorrow
Northland
Patriot
Toro

L
31.90
32.61
31.56
28.38
26.79
24.30
31.32
29.99
27.88
30.86

Renk / Colour
a
1.16
1.35
1.00
0.39
1.27
1.16
0.92
–0.36
1.11
0.31

b
4.45
4.80
4.13
–3.14
2.09
1.08
4.72
–3.68
–2.19
–4.51

Tat
Taste
Çok iyi
İyi
Orta
İyi
İyi
Çok iyi
Orta
İyi
Orta
İyi

Çizelge 6. Maviyemiş çeşitleri ait bitkisel
özellikler
Table 6. Plant properties of blueberry cultivars
Bitki boyu Bir yaşlı dalın Büyüme Hasat
(cm)
rengi
şekli
tarihi
Plant
Colour of current Bush Harvest
height
season twig
habit
time
Berkeley
85
Kırmızı–yeşil
3.6
25.07.10
Bluecrop
118
Kırmızı–yeşil
4.6
25.07.10
Bluegold
73
Kırmızı–yeşil
4.0
25.07.10
Bluejay
113
Kırmızı–yeşil
4.3
03.07.10
Brigitta blue
108
Yeşil
5.0
25.07.10
Chandler
82
Kırmızı–yeşil
3.3
20.07.10
Dorrow
73
Kırmızı–yeşil
2.6
25.07.10
Northland
84
Yeşil
2.6
14.07.10
Patriot
90
Yeşil
3.6
03.07.10
Toro
85
Yeşil
4.0
03.07.10
Çeşitler
Cultivars

SONUÇ VE ÖNERİLER
2010–2011 yıllarında yürütülen bu
çalışmada Chandler çeşidi meyve ağırlığı
bakımından en yüksek değere sahip iken,
Brigitta Blue ve Bluecrop çeşitleri ise SÇKM
(suda çözünür kuru madde), meyve büyüklüğü
ve aroma yönünden ön plana çıkmıştır. En
güçlü büyüyen çeşit Bluecrop olmuştur.
Sürgün ve salkım sayısı yönünden Bluegold
çeşidi önerilmektedir.
Karadeniz bölgesinin özellikle doğu
kesimimde fındık ve çay ana ürün
durumundadır. Ürün deseninde diğer türlerin
yetiştiriciliği oldukça düşük seviyede kalmış
olup hemen hemen tek ürün olarak devam
edilmektedir. Bu nedenle be ve benzeri
çalışmalar ile ürün deseninin geliştirilmesi ve
yeni gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi önem
arz etmektedir. Bu çalışmanın farklı yerlerde
ve detaylı olarak devam ettirilmesi
önerilmektedir.
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ÖZ
Bu araştırma Giresun ili Doğankent ilçesinde yetişen 14 adet çobanüzümü (Vaccinium myrtillus) genotipi
üzerinde yürütülmüş olup bazı bitki ve meyve özellikleri incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucuna
göre büyüme şekli bakımından genotiplerin hepsinde dik büyüme olduğu, bitki popülasyonunun toplu
olduğu belirlenmiştir. Vaccinium myrtillus genotipleri meyve şekli yönünden çoğunluğu yuvarlak ve basık
şekilli olarak belirlenmiştir. Ortalama değerlere göre bitki boyu 13.66–57.66 cm arasındadır. Sürgün başına
düşen verim en fazla 97.0 g ile DK4 genotipinde olmuştur. Yine DK45 genotipinde meyve ağırlığı 51.53
g/100 adet; meyve boyu 7.77 mm; meyve eni 8.82 mm olarak en yüksek değerler ölçülmüştür. İncelenen
genotiplerde SÇKM oranı %6.10 ile %14.50; pH değerleri ise 2.49 ile 3.17 aralığında ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Vaccinium myrtillus, çobanüzümü, pomoloji, tanımlama
SOME CHARACTERISTICS OF BILBERRY (Vaccinium myrtillus L.) GENOTYPES GROWN IN
DOĞANKENT GIRESUN PROVINCE
ABSTRACT
This study was carried out with 14 bilberry (Vaccinium myrtillus L) genotypes grown in Giresun Province
and Doğankent vicinity during 2014–2015 years. In the study, pomological and morphological properties
of the genotypes were examined. According to the results, bilberry (Vaccinium myrtillus) genotypes were
erect and vertical growth in terms of growth type in tested population. Berry shapes were round with a
flattened and long shape. According to the average of 2014–2015 years, the plant size is between 13.66–
57.66 cm in Vaccinium myrtillus genotypes. The yield per shoot was maximum of 97.0 g at DK4 genotype;
the biggest genotype was 7.77 mm of fruit length and 8.82 mm of fruit width. The maximum fruit weight
was 51.53 g/100 in DK45 genotype. The average fruit weight was measured as 36.2 g/100 fruit. The TSS
rate ranged from 6.10% to 14.50% and pH values were measured between 2.49 and 3.17 in Vaccinium
myrtillus genotypes.
Keywords: Vaccinium myrtillus, pomology, bilberry, description

GİRİŞ
Son yıllarda gerek dünyada gerekse
ülkemizde üzümsü meyvelerin hem kültür
çeşitlerine hem de yabani formlarına olan ilgi
giderek artmaktadır. Bu ilginin kaynağı,
sürekli artan dünya nüfusunun beslenmesi için,
mevcut kaynakların azalmasına alternatif yeni
besin kaynakları bulma ihtiyacı olduğu
düşünülse de asıl gerçek özellikle üst gelir
grubundaki tüketici bilincinin değişmesi

sonucunda, tüketicilerin daha sağlıklı
yiyecekler tüketme isteğinin belirgin bir
şekilde pazara ve üretime yansımasıdır.
Üzümsü meyveler grubunda genel olarak;
üzüm, çilek, böğürtlen, ahududu, maviyemiş,
çakal eriği, kuşburnu gibi türler bulunmakta,
bu meyveler; dünya üzerinde geniş bir yayılma
alanına sahip olup, birçok meyvenin
yetişemediği bölgelerde dahi yetişebilmektedir
[1, 14]. Vaccinium türleri; üzümsü meyveler
grubunda değerlendirilen ve fundagiller
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(Ericaceae) familyasında, ılıman iklim
kuşağına adapte olmuş ve botanik olarak
gerçek üzümler grubunda yer almaktadır.
Vaccinium myrtillus L. (Çobanüzümü)
Myrtillus alt cinsine, Vaccinium arctostaphylos
L. (Çayüzümü) ise Hemimyrtillus alt cinsine
girmektedir [4,6,7,12]. Her dem yeşil yâda
kışın yaprağını döken çalı formunda, bazen de
küçük ağaçlar şeklinde olan Vaccinium cinsi,
bünyesinde 450’ ye yakın tür bulundurmakta
ve bu türler; Kuzey yarım kürede; antrik
bölgelerden, tropik bölgelerin yüksek dağ
kırlarına kadar geniş bir alanda yayılım
göstermektedir [6, 13, 19].
Vaccinium türleri Kanada, Amerika, Şili,
Arjantin, Meksika, Polonya, Hollanda,
Litvanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya,
İspanya, Almanya, Finlandiya, Norveç ve
Bulgaristan başta olmak üzere 6 kıtada
ekonomik olarak yetiştirilmektedir [2, 3, 14].
Dünyada sofralık tüketiminin yanında,
farklı şekilde değerlendirilebilen Vaccinium
türleri meyve suyu, reçel, marmelat,
kurutularak, ilaç hammaddesi olarak, süt ve
yoğurt ürünlerinde, pastacılık, kek ve çörek
gibi unlu mamullerde, meyve salatalarında,
dondurma sanayisinde ve ilaç sanayisinde
kullanılabilmektedir.
Meyve
ve
taze
yapraklarından çay yapılmaktadır [10, 20].
Uygarlık tarihinin beşiği olan ülkemiz aynı
zamanda birçok meyve türünün anavatanı ve
gen
merkezidir.
Bu
özelliği,
bitki
popülasyonunu ve sayısını artırmış ve ülkemizi
dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline
getirmiştir [5, 9, 17]. Bu kaynak zenginliği
içerisinde Vaccinium türleri de bulunmaktadır.
Türkiye’de 4 adet Vaccinium türü (V. vitis–
idaea, V. myrtillus, V. uliginosum ve V.
arctostaphylos) yabani olarak bulunmaktadır.
Bu türler Artvin, Rize, Trabzon, Giresun,
Gümüşhane,
Ordu,
Samsun,
Sinop,
Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce,
Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kırklareli,
Balıkesir, Bursa, Erzurum ve Ardahan illerine
yayılmış vaziyettedir [8, 15]. Karadeniz
bölgesinde düşük toprak pH’nın olduğu, ladin,
kayın, ormangülü, kızılağaç, çam türleri ve
eğrelti otu ile beraber ormanlara yakın yerlerde
yayılış göstermişlerdir [11, 12]. Mayıs–
Haziran ayları arasında çiçeklenen, çiçekleri,
meyve yapraklarıyla beraber sonbahar
renklenmeleri çok estetik bir görünüme haiz
olan bu türler [11, 13, 21], bölge halkı
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tarafından yüzyıllardır sevilerek tüketilmiş
olup, her yörede farklı isimler almış ve çoğu
kez de birbirleriyle karıştırılmıştır. Bölgede bu
türler ligarba, likapa, lifos, ayı üzümü, Trabzon
çayı, çela, merhauk, çalı çileği ve buna benzer
birçok isimlerle anılmaktadır [5, 6].
Çobanüzümü (V. myrtillus) çayüzümüne (V.
arctostaphylos) göre daha geniş bir alana
yayılmış olan ve daha ekstrem durumlarda da
yetişebilen bir türdür [24]. V. myrtillus
yapraklarını döken çalı formundadır. Erken
ilkbaharda çiçek açar. Çiçeklenmeden 8–10
hafta sonra meyve olgunlaşır. Meyveler
klimakterik
olmayıp
yüksek
oranda
antioksidan içerir. 2–3 hafta içerisinde hasat
tamamlanır [25].
Bu çalışmanın amacı, Giresun ili
Doğankent ilçesinde yetişen Vaccinium
myrtillus
türüne
giren
çobanüzümü
popülasyonunun pomolojik ve morfolojik
yönden
incelenmesi,
genotiplerin
tanımlanması ve ümitvar bireylerin ortaya
çıkarılmasıdır.
MATERYAL VE METOT
Bu araştırma, Giresun ili Doğankent
ilçesinde yetişen V. myrtillus türü üzerinde
2014 ve 2015 yıllarında yürütülmüştür.
Araştırmanın yürütüldüğü ilçe Harşit çayının
kenarına kurulmuş olup Giresun iline 72 km
mesafede, denize uzaklığı 30 km, bu alandaki
genotipler 578 m ile 2069 m rakım arasında
bulunmaktadır. Değişik zamanlarda farklı 21
bölgede (Doymuş köyü–Ayıt Mevkii, Süttaşı
Mahallesi–Öküzçekeceği Mevkii, Yeniköy–
Kayabaşı
Mevkii;
Çatalağaç–Derindere
Mevkii, Çatalağaç Derindere–Hocalı Mevkii,
Çatalağaç
Hocalı
Mahallesi
Keltaş–
Madendüzü Mevkii, Kozköy Sayvan–Ocak
Kıranı Mevkii, Süttaşı Mahallesi–Olucak
Mevkii, Süttaşı Mahallesi–Yaşmaklı Tepealan
Mevkii,
Süttaşı
Ağaçbaşı–Dokuzdönüm
Mevkii, Süttaşı Mahallesi–Koyun Yokuşu
Mevkii, Süttaşı Mahallesi–Harmancıkaltı
Mevkii, Doymuş Köyü–Abadanaltı Mevkii,
Doymuş Köyü–Polatlı Mevkii, Çatak Köyü–
Okyolu Mevkii, Çatak Köyü Yazlık
Mahallesi–Kızılalı
Mevkii,
Çatakköyü–
Melikli Mevkii, Doymuş Köyü–Turnatepesi
Mevkii, Kozköy–Kaleboynu Mevkii, Kozköy–
Ocak Kıranı Mevkii, Oyraca Köyü–Zivaslı
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Yaylağı Mevkii) yaklaşık 125 km² alanda,
Vaccinium türlerinin bulunduğu popülasyon
gezilmiş, bu popülasyon içerisinde meyve
özellikleri ve büyüme biçimi bakımından
dikkat çeken 14 V. myrtillus genotiplerinden
örnekler alınmış ve incelenmiştir.
Çalışma alanında belirlenen genotiplerin
morfolojik
ve
pomolojik
özellikleri
saptanmıştır [7, 16, 23]. Bunun için incelenen
parametreler aşağıda sunulmuştur.
Morfolojik Özellikler: Genotiplerin sürgün
sayısı (adet), sürgün boyu (cm), sürgündeki
salkım sayısı (adet), salkımdaki tane sayısı
(adet), salkım uzunluğu (mm), sürgün başına
düşen verim (g), salkımda yaprakçık oluşumu,
salkım iskelet rengi, yaprak uzunluğu (mm),
yaprak genişliği (mm), büyüme şekli, bitki
popülasyonu ve yaprak kenarlarında dişlilik
durumu incelenmiştir.
Meyve Özellikleri: Genotiplerin meyve eni
ve boyu (mm), meyve ağırlığı (g), meyve rengi
(Konica–Minolta CR–400), meyve tadı
(duyusal), meyve şekli, meyve tohum sayısı
(adet), bir örneklilik (şekil/büyüklük/görünüş),
bir örneklilik (olgunlaşma zamanı), pus
tabakası, meyvelerin salkımdan kopma
durumu (kuru–ıslak), suda çözünür kuru
madde miktarı, pH, SÇKM/Asit oranı ve sitrik
asit cinsinden titre edilebilir asit miktarı
incelenmiştir.
Deneme Deseni ve İstatistiki Analizler:
Tüm ölçümler 3 tekerrür ve her tekerrürde 10
numune olacak şekilde yapılmıştır. Her tür
kendi arasında tesadüf blokları deneme
deseninde 1 faktörlü olacak şekilde JMP 10.0
istatistik paket programı kullanılmıştır.
Farklılıkların belirlenmesinde p<0.05 önem
derecesi ve LSD testi kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Morfolojik Özellikler
Vaccinium myrtillus genotiplerinde sürgün
boyu, sürgün sayısı, sürgün başına verim,
yaprak uzunluğu, yaprak genişliği, bitki
popülasyonu, büyüme şekli ve yaprak
kenarlarında dişlilik özellikleri incelenmiş ve
sürgün boyu, sürgün sayısı, sürgün başına
düşen verim değerleri Çizelge 1’de
sunulmuştur.

Çobanüzümü genotiplerinde 2015 yılının
ortalamalarına göre en uzun sürgün boyuna
sahip genotipin DK50 (57.66 cm) olarak
belirlenirken, 13.66 cm ile DK42 genotipi en
kısa sürgün boyuna sahip genotip olarak tespit
edilmiştir. Genotiplerin ortalama sürgün boyu
28 cm olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
Fernández–Calvo ve Obeso [23] sürgün
boyunu 21–35 cm arasında bildirmektedir.
Diğer yandan sürgün başına düşen verim
bakımından en fazla olan genotip 97.00 g ile
DK4 olurken, DK50 genotipinin 8.80 g ile
sürgün başına düşen verimin en az olduğu
genotip olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
Çobanüzümlerinin (Vaccinium myrtillus
L.)’nın Norveç’te yetiştirilmesi ve endüstriyel
üretim için imkânlarının belirlenmesi üzerine
yapılan
araştırmada
çobanüzümleri
verimlerinin ekolojiye göre değiştiğini, Snasa
ve Lierne’de dekara verimin sırasıyla 78 ve
550 kg olduğu belirtilmektedir [18].
Vaccinium myrtillus genotiplerinde yaprak
uzunluğu ve yaprak genişliği Çizelge 2’de
sunulmuştur. Çobanüzümü genotiplerinde
2015 yılı ortalamalarına göre en fazla yaprak
uzunluğuna sahip genotipin 3.38 cm DK36
olduğu saptanmıştır. DK39 genotipi ise 1.72
cm ile en az yaprak uzunluğuna sahip genotip
olarak tespit edilmiştir. Genotiplerin ortalama
yaprak uzunluğu 2.18 cm olarak belirlenmiştir
(Çizelge 2).
Genotipler içerisinde en fazla yaprak
genişliğine sahip genotipin 1.76 cm ile
DK36’dır (Çizelge 2). Trabzon ili Şalpazarı
ilçesinde yetişen Vaccinium myrtillus tiplerinin
yaprak uzunluğunun sırasıyla 2.38 cm TŞ15,
2.58 cm TŞ25, yaprak genişliğinin ise 1.66 cm
TŞ25, 1.74 cm TŞ15 olduğu tespit edilmiştir
[7]. Uludağ (Bursa)’da ki Vaccinium myrtillus
popülasyonu üzerine yapılan bir çalışmada
yaprakların parlak yeşil, hafif dişli ve 1–3 cm
uzunluğunda olduğu belirtilmektedir [22]. Bu
araştırma sonuçları ile bizim değerlerimiz
incelendiğinde bulguların birbirine yakın
olduğunu söyleyebiliriz.
Vaccinium
myrtillus
genotiplerinin
hepsinde bitki popülasyonunun “toplu” olduğu
ve
büyüme
şeklinin
“dik”
olduğu
belirlenmiştir.
Yine
yapılan
görsel
incelemelerde genotiplerin yaprak kenarlarının
dişli olduğu tespit edilmiştir.
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Çizelge 1. Vaccinium myrtillus genotiplerinin
sürgün boyu, sürgün sayısı ve sürgün
başına verim değerleri
Table 1. Shoot height, shoot number and yield
of the bilberry (Vaccinium myrtillus)
genotypes
Genotip
Sürgün boyu Sürgün sayısı Sürgün başına
adı
(cm)*
(adet)**
verim (g)***
Genotypes
Shoot height Shoot number
Yield
DK4
24.33 b–e
3.00 c
97.00 a
DK35
25.00 b–e
4.00 bc
18.10 i
DK36
31.33 bcd
5.00 ab
13.00 k
DK37
35.66 b
4.00 bc
28.20 g
DK38
32.33 bc
3.00 c
59.00 d
DK39
27.00 b–e
4.00 bc
18.00 i
DK40
26.66 b–e
6.00 a
53.00 e
DK41
18.33 cde
3.00 c
33.90 f
DK42
13.66 e
4.00 bc
67.20 c
DK44
16.66 e
3.00 c
26.60 h
DK45
15.33 e
3.00 c
27.60 gh
DK48
34.66 b
4.00 bc
16.00 ij
DK49
36.00 b
5.00 ab
73.00 b
DK50
57.66 a
6.00 a
8.80 l
*LSD %5: 15.06; **LSD%5: 1.65; ***LSD%5:1.32

Çizelge 2. Vaccinium myrtillus genotiplerinin
yaprak uzunluğu ve yaprak genişliği
değerleri
Table 2. Leaf width and height of the
Vaccinium myrtillus genotypes
Genotip
Yaprak uzunluğu
adı
(cm)*
Genotypes
Leaf lenght
DK4
1.95 bcd
DK35
2.47 bc
DK36
3.38 a
DK37
1.90 bcd
DK38
1.89 bcd
DK39
1.72 d
DK40
1.86 cd
DK41
2.41 bcd
DK42
1.87 cd
DK44
1.80 cd
DK45
2.20 bcd
DK48
2.00 bcd
DK49
2.42 bcd
DK50
2.61 b
*LSD %5: 0.73; **LSD%5: 0.36

Yaprak genişliği
(cm)**
Leaf width
1.51 abc
1.37 b–e
1.76 a
1.16 cde
1.17 cde
1.04 e
1.17 cde
1.56 ab
1.12 de
1.04 e
1.42 a–d
1.39 b–e
1.63 ab
1.58 ab

Meyve Özellikleri
Vaccinium myrtillus genotiplerinin meyve
ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, tohum sayısı
Çizelge 3’te sunulmuştur. Çobanüzümü
genotiplerinin meyve ağırlığı (100 adet) en
fazla 51.53 g ile DK45 olduğu saptanmıştır.
Meyve ağırlığı en az olan genotip ise 27.02 g
ile DK40 genotipi olmuştur. Genotiplerin
ortalama meyve ağırlığı 36.30 g olarak
belirlenmiştir.
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Trabzon ili Şalpazarı ilçesinde yetişen
Vaccinium myrtillus
tiplerinin meyve
ağırlığının 58.42 g TŞ25 ve 44.40 g TŞ 15
olduğu tespit edilmiştir [7]. Uludağ
(Bursa)’daki Vaccinium myrtillus popülasyonu
üzerine araştırmalar adlı çalışmada meyve
ağırlığının (100 adet) 19.44–26.67 g arasında
olduğu saptanmıştır [18]. Bu araştırmalar
arasındaki değerlerin farklı olma olması
Şalpazarı, Uludağ ile Doğankent ilçesinin
iklim farklılığından kaynaklanmaktadır.
Çobanüzümü genotipleri içerisinde en fazla
meyve enine sahip genotipler DK45 8.82 mm
olarak belirlenirken, 5.28 mm ile DK40
genotipi en az meyve enine sahip genotip
olarak tespit edilmiştir. Genotipler içerisinde
en fazla meyve boyuna sahip genotip 8.11 mm
ile DK44 olurken, 5.24 mm ile DK40 en az
meyve boyuna sahip genotip olduğu
belirlenmiştir.
Diğer yandan en fazla tohuma sahip
genotiplerin 49.31 adet ile DK45 olurken, en az
tohuma sahip genotipin ise 28.00 adet ile DK40
olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3).
Trabzon ili Şalpazarı ilçesinde yetişen
Vaccinium türlerinin pomolojik ve morfolojik
özelliklerinin incelendiği bir çalışmada
Vaccinium myrtillus tiplerinin tohum sayısının
54.00 adet TŞ15 ve 43.50 adet TŞ25 olduğu
saptanmıştır [7]. Yine aynı çalışmada
Vaccinium myrtillus tiplerinin meyve eninin
sırasıyla 10.22 mm TŞ25, 10.59 mm TŞ15 ve
meyve boyunun 8.95 mm TŞ15, 9.48 mm TŞ25
olduğu saptanmıştır.
Vaccinium myrtillus genotiplerinin renk (L,
a, b) değerleri Çizelge 4.16’da sunulmuştur.
Vaccinium myrtillus genotipleri “L” değeri
(parlaklığı gösteren) bakımından en yüksek
35.41 ile DK39 genotipi iken, en düşük değer
ise 13.19 ile DK4 genotipinde bulunmuştur
(Çizelge 4).
Vaccinium myrtillus genotipleri “a” değeri
bakımından en yüksek 19.48 ile DK40
genotipi, “b” değeri bakımından ise en yüksek
9.72 ile DK39 genotipi bulunmuştur (Çizelge
4).
Vaccinium myrtillus genotiplerinin meyve
şekli ve meyve tadı Çizelge 5’te sunulmuştur.
Çobanüzümü
genotiplerinde,
meyve
şekillerinin çoğunlukla yuvarlak ve basık
şeklinde olduğu belirlenmiştir. Meyve tadı 5
genotipte az tatlı, diğerlerinde orta tatlı olarak
bulunmuştur (Çizelge 5).
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Çizelge 3. Vaccinium myrtillus genotiplerinin
meyve ağırlığı (g), meyve eni(mm),
meyve boyu (mm), tohum sayısı (adet)
değerleri
Table 3. Berry weight (g), width (mm) and
length (mm) and seed number of the
genotypes
Meyve
Meyve
Meyve
Tohum
ağırlığı
eni
boyu
sayısı
(g)*
(mm)**
(mm)*** (adet)****
Berry weight Berry length Berry witdh Seed number
DK4
40.04 e
8.52 a
7.47 abc
44.11 b
DK35
36.96 f
7.82 ab
7.03 abc
30.60 d–g
DK36
27.82 j
7.02 abc
6.51 a–d
29.30 efg
DK37
27.96 j
7.97 ab
6.92 a–d
31.10 d–g
DK38
41.12 d
7.29 ab
6.28 bcd
34.30 cd
DK39
28.78 ı
6.89 abc
6.16 cd
32.10 def
DK40
27.02 k
5.28 c
5.24 d
28.00 g
DK41
34.79 g
6.34 bc
6.16 cd
28.71 fg
DK42
45.75 c
8.05 ab
6.89 a–d
37.10 c
DK44
31.14 h
7.97 ab
8.11 a
43.59 b
DK45
51.53 a
8.82 a
7.77 abc
49.31 a
DK48
47.02 b
8.24 ab
7.10 abc
32.31 def
DK49
39.94 e
8.56 a
7.96 ab
45.11 b
DK50
28.69 ı
7.48 ab
6.89 a–d
32.82 de
*LSD %5: 0.63; **LSD%5: 1.98; ***LSD%5: 1.71;
****LSD%5: 4.04
Genotip
adı
Genotypes

Çizelge 4. Vaccinium myrtillus genotiplerinin
renk (L, a, b) değerleri
Table 3. Color values of the genotypes
Genotip adı / Genotypes
DK4
DK35
DK36
DK37
DK38
DK39
DK40
DK41
DK42
DK44
DK45
DK48
DK49
DK50

L
13.19
27.21
28.61
30.20
28.72
35.41
40.57
30.18
24.74
18.42
17.77
21.09
19.30
22.87

a
6.55
14.06
12.91
14.47
13.40
13.68
19.48
13.13
11.09
6.71
4.70
7.23
2.42
7.67

b
2.84
3.94
4.88
6.77
4.75
9.72
7.33
5.02
4.36
0.92
–0.18
–2.50
–0.61
–0.65

Vaccinium
myrtillus
genotiplerinin
şekil/büyüklük/görünüş
bakımından
bir
örneklilik ve olgunlaşma zamanı bakımından
bir örneklilik durumu incelenmiş olup tiplerin
tamamı olgunlaşma zamanı bakımından bir
örneklik göstermiştir. Şekil, büyüklük ve
görünüş bakımından ise bir örneklilik tüm
genotiplerde orta seviyededir.
Her bir genotipe ait meyvelerin kopma
durumu (kuru–ıslak) incelenmiş ve DK36,
DK48 ve DK49 kuru diğerlerinde ıslak kopma
tespit edilmiştir. Ayrıca genotiplerin hepsinde
pus tabakasının var olduğu tespit edilmiştir.

Genotiplerin SÇKM (%) ve pH değerleri
Çizelge 6’da sunulmuştur. Genotipler SÇKM
değeri bakımından %14.50 ile DK35 ve %6.10
ile DK50 arasındadır (Çizelge 6). Uludağ
(Bursa)’daki maviyemişlerin (Vaccinium
myrtillus) popülasyonu üzerine araştırmalar
adlı çalışmada SÇKM değerinin 9.00–11.00
g/100 g arasında olduğu saptanmıştır [22].
Trabzon ili Şalpazarı ilçesinde yetişen
Vaccinium myrtillus tiplerinin SÇKM
değerlerinin %7.75 TŞ15 ve %8.23 TŞ25
olduğu tespit edilmiştir [7]. Bu çalışmalar ile
bizim değerler arasındaki farka, genetik
faktörlerle birlikte rakım ve iklim farklılığının
neden olduğunu söyleyebiliriz.
Çizelge 5. Vaccinium myrtillus genotiplerinin
meyve şekli ve meyve tadı özellikleri
Table 5. Berry shape and taste characteristics
of Vaccinium myrtillus genotypes
Genotip adı
Genotypes
DK4
DK35
DK36
DK37
DK38
DK39
DK40
DK41
DK42
DK44
DK45
DK48
DK49
DK50

Meyve şekli
Berry shape
Basık
Basık
Yuvarlak
Basık
Basık
Yuvarlak
Yuvarlak
Yuvarlak
Basık
Yuvarlak
Basık
Basık
Basık
Basık

Meyve tadı
Taste
Az tatlı
Orta Tatlı
Orta Tatlı
Orta Tatlı
Az tatlı
Orta Tatlı
Az tatlı
Az tatlı
Az tatlı
Orta Tatlı
Orta Tatlı
Orta Tatlı
Orta Tatlı
Orta Tatlı

Çizelge 6. Vaccinium myrtillus genotiplerinin
SÇKM (%), pH değerleri
Table 6. TSS and pH values of Vaccinium
myrtillus genotypes
Genotip adı
SÇKM(%)*
Genotypes
TSS
DK4
8.10 j
DK35
14.50 a
DK36
8.30 ı
DK37
11.30 c
DK38
11.10 d
DK39
9.50 f
DK40
12.50 b
DK41
9.00 g
DK42
6.20 m
DK44
6.90 k
DK45
6.80 l
DK48
9.70 e
DK49
8.60 h
DK50
6.10 n
*LSD %5: 0.01; **LSD%5: 0.01

pH**
pH
2.49 l
2.92 c
2.80 d
2.74 e
3.17 a
3.07 b
2.57 k
2.66 h
2.60 j
2.63 ı
2.68 g
2.69 fg
2.70 f
2.60 j
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SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

Giresun ili Doğankent ilçesinde yaklaşık
125 km² alanda yapılan bu çalışmada 14 adet
V. myrtillus genotipi incelenmiş olup
genotipler 578–2069 m rakım arasında
bulunmaktadır.
Çobanüzümü genotiplerinden DK50 en
fazla, DK42 genotipi ise en az sürgün boyuna
sahip genotiptir. DK4 genotipi sürgün başına
düşen verim yönünden (97.00 g), DK45 meyve
ağırlığı (51.53 g/100 adet) en fazla olan
genotiptir.
Çobanüzümü
genotiplerinin
hepsinde bitki popülasyonunun toplu olduğu
ve büyüme şeklinin dik olduğu belirlenmiştir.
DK35 SÇKM değeri bakımından en fazla
(14.50) olan genotip iken, DK50 en az olan
(6.10) idi. Çobanüzümü genotiplerinin 5 adeti
az tatlı olarak bulunmuştur. Tat durumu iyi
olanlardan en iri meyveli olan genotip
DK4’dir.
Türkiye’de Vaccinium türleri üzerine
yapılan araştırmalar yenidir. Çalışma yapılan
alanda çobanüzümü (Vaccinium myrtillus L.)
yabani olarak kendiliğinden yetişmektedir. Bu
tür yerel halk tarafından bilinmektedir. Ayrıca
bu türün doğal tarım içerisinde yeri vardır.
Ülkemizde yaylalarda veya ormanlık alanlarda
yabani olarak yetişen Vaccinium myrtillus L.
genotiplerinden üstün özellik gösterenlerin
araştırılması ile gen kaynaklarının gelecekteki
nesillere
aktarılabilmesi
için
detaylı
çalışmalara devam edilip ülkemiz genetik
kaynaklarının ortaya çıkartılmasına katkı
sağlayacaktır.
Türkiye’nin kuzeydoğusunda doğal olarak
yetişen Vaccinium myrtillus L. ekosistemdeki
varlığı ortaya çıkartılmalı, gıda veya diğer
ticari sektörler için ticarileştirilmesi ve ıslah
çalışmalarında kullanılması üzerine çalışmalar
yapılmalı ve devam ettirilmelidir. Ayrıca
Karadeniz bölgesindeki çay ve fındık tarımının
yanı sıra üreticinin gelirini artırması açısından
Vaccinium türlerinin ürün çeşitliliği içerisinde
değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.
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ÖZ
Doğallıktan uzaklaşmaya başlayan ve betonlaşan kentlerde, kentlilerin rekreasyon amaçlı tercih ettikleri
parklarda farklı özelliklerde estetik ve fonksiyonel bitki türlerinin kullanımı oldukça önem taşımaktadır.
Geniş bir kullanım alanı olan üzümsü meyveler sadece ekonomik anlamda önemli olmayıp, aynı zamanda
fonksiyonel ve estetik özellikleri ile de peyzaj değeri yüksek olan bitkilerdir. Bu çalışmada; Ordu kenti,
Altınordu ilçesinde bulunan parklarda yer alan üzümsü meyvelerin tespiti ve kent peyzajına katkılarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 20 mahallede bulunan toplam 78 adet park bitkisel uygulamalar
açısından incelenmiştir. Parkların 28’inde “Pyracantha coccinea, Ligustrum vulgare, Morus alba, Prunus
laurocerasus, Melia azedarach, Mespilus germanica, Berberis thunbergii, Viburnum tinus, Chamaerops
humilis” türlerinin farklı amaçlarla kullanıldıkları belirlenmiştir. Ayrıca üzümsü meyvelerin kullanımında
bazı yanlış uygulamalar tespit edilmiş ve uygulama hatalarının ortadan kaldırılmasına yönelik önerilerde
bulunulmuştur. Üzümsü meyvelerin kullanıldığı yerlerde renk ve doku bakımından alana hareketlilik
kattığı, kuş türlerini çekici özelliklerinin olduğu ve görsel kaliteyi arttırıcı etkiye sahip oldukları
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ordu, üzümsü meyveler, peyzaj, bitkisel tasarım, görsel kalite
USAGE OF GRAPE PLANTS IN PARKS OF ORDU CITY ALTINORDU DISTRICT
ABSTRACT
The use of plant species in the parks preferred by the citizens for recreation is important in the cities which
are getting away from naturalness and becoming concrete. Grape–fruited plants, which are widely used in
landscaping, are not only economically important, but also have high landscape value with their functional
and aesthetic features. In this study; the aim of this study was to determine the grape–fruited plants in the
parks located in the Altınordu district of Ordu city and to determine their contribution to the urban
landscape. In this context, 78 parks in 20 neighborhoods were examined in terms of vegetative applications.
In 28 of the parks “Pyracantha coccinea, Ligustrum vulgare, Morus alba, Prunus laurocerasus, Melia
azedarach, Mespilus germanica, Berberis thunbergii, Viburnum tinus, Chamaerops humilis” species were
found. In the scope of the study, wrong practices were identified and suggestions were made to eliminate
the application errors. It has been observed that grape–fruit plants add mobility to the area in terms of color
and texture, have attractive features of bird species and have an effect that improves visual quality.
Keywords: Ordu, berry fruits, landscape, herbal design, visual quality

GİRİŞ
Kentler, yerleşik hayata geçmiş olan
insanların toplanma ve bir arada olma
zorunluluklarıyla
ortaya
koydukları,
ihtiyaçlarına göre biçimlendirdikleri ve
geliştirdikleri
yaşam
mekânlarıdır.
Toplumların, tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik
*Sorumlu

ve sosyal yapısı ekseninde gelişip şekillenen
kentler, kendilerine özgü kimliği ve dokusu ile
birlikte karmaşık bir yapıya sahip fiziksel
alanlar halini almıştır.
Kentlerin fiziksel dokusunu kitle–boşluk
oranları belirlemektedir. Kitleleri mimari
yapılar, boşlukları ise açık ve yeşil alanlar
oluşturmaktadır [6]. Açık ve yeşil alanlar;
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kentlinin yaşadığı yerden zevk almasını,
dinlenmesini, eğlenmesini, dolaşmasını, spor
yapmasını sağlayan ve kendine has bir kimliği
olan açık hava odaları niteliği taşımaktadır [9].
Kent sistemi içerisinde yer alan bu açık yeşil
alanlar, kentin ve kentlinin yaşam kalitesini
arttıran, kente kimlik kazandıran, rekreasyonel
bakımdan kullanım potansiyeli olan kentsel
alanlardır [5].
Kentsel alanlarda; kente kimlik kazandıran,
özelliğini vurgulayan ve doğallığını sağlayarak
yaşam kalitesini ve estetiğini arttıran en önemli
etmen bitkisel materyaldir. Bundan dolayı
kentsel alanlarda kullanılacak bitki materyali
seçiminde; alanın morfolojik yapısı, toprak
özelliği ve iklim şartlarının bilinmesi
gerekmektedir. Alan içerisinde kitle–boşluk
oranı büyük ağaçlar ve geniş çim yüzeyler ile
sağlanmalıdır.
Bitkisel
kompozisyonda;
bitkilerin ısı, ışık, nem ile güneş istekleri,
uygulamanın yapılacağı alanın taban suyu
seviyesi ve kullanılacak olan bitkinin rüzgâra
dayanıklılığı
dikkat
edilmesi
gereken
hususlardır. Çim alanlarda yapılacak bitkisel
uygulamalarda ağaç kitleleri; soliter ağaçlar,
ağaççıklar ve çalılar ile yumuşatılmalıdır.
Bitkilerin biçim, doku, renk gibi özellikleri ile
birlikte bitkiler arası harmoni oluşturulmalıdır.
Kaba dokulu bitkiler alanı dar, ince dokulu
bitkiler ise alanı daha geniş ve derin
gösterdiğinden alanda istenilen etkinin
oluşturulmasında alan büyüklükleri ve bitkisel
forma dikkat edilmelidir. Alan içerisinde
kullanılan bitkilerde mevsimsel renklenme,
yaprak dökme ve çiçek açma özelliklerine
dikkat edilmelidir [8].
Kent
estetiği
bakımından
bitkisel
düzenlemelerde üzümsü meyveler orta
düzeyde tercih edilmektedir. Yeşil alanlarda
tek veya grup halinde kullanılabilmelerinin
yanı sıra çit bitkisi, perdeleme ve sınırlama
amaçlı da kullanılabilmektedirler. Kentsel
mekânlarda monotonluğu kırmak amaçlı
üzümsü meyvelerin renk, form ve doku
özellikleri ile çiçeklenme ve meyveleri önemli
bir yer bulabilmektedir. Üzümsü meyveler
olarak kabul edilen, Pyracantha coccinea,
Berberis thunbergii, Roca canina, Cotoneaster
horizantalis, Morus alba, Symphoricarpus
albus, Mahonia aguifolium gibi türler kent
peyzajında oldukça fazla kullanılan türler
arasında yer almaktadır. Oldukça dekoratif
yapılı olan üzümsü meyveler çok amaçlı
96

yetiştirilmektedir. Özellikle vejetatif yapıları,
çiçeklenme ve meyve dönemlerindeki görsel
ve estetik etkileri ile rekreasyonel bahçe
düzenlemelerinde
kullanılabilmektedir.
Bunların yanı sıra üzümsü meyveler; ev
bahçelerinde süs bitkisi, çit bitkisi, erozyon
önleyici gibi fonksiyonel ve estetik amaçlar
doğrultusunda da kullanılmaktadır [4].
Bu çalışmada, Ordu kenti parklarında
üzümsü meyvelerin kullanım durumları tespit
edilmiş ve alan içi görsel kalitenin arttırılması
ve
bitkisel
bakımdan
alanların
zenginleştirilmesine
yönelik
önerilerde
bulunulmuştur.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Karadeniz Bölgesinde bulunan Ordu kenti,
Orta ve Doğu Karadeniz toprakları üzerinde
bulunmakta olup, 40°41' kuzey enlemleri ile
37°38' doğu boylamları arasında yer
almaktadır. Ordu kentinde, coğrafi konum ve
değişken topografik özelliklerden kaynaklı
iklimsel farklılıklar gözlenmektedir. Kıyıya
paralel uzanan dağlar ile Karadeniz arasında
kalan sahil kesiminde tipik Karadeniz iklimi
görülürken, iç kesimlerde topografyanın
yükselmesi ve denizden uzaklaşmanın etkisi ile
karasal iklim görülmektedir [1]. Yeryüzü
şekilleri bakımından dağlık bir yapıya sahip
olan Ordu kentinde alan kullanımlarının; %8’i
çayır ve mera, %34’ü orman, %43’ü tarım,
%15’i
ise
tarım
dışı
kullanımlar
oluşturmaktadır [3]. Kentin doğal bitki
örtüsünde fındık, Çobanüzümü, Yenidünya,
Karayemiş, Kivi, Mandarin görülebilmektedir.
Çalışma alanı olan Altınordu ilçesi, 303.6
km²’lik yüz ölçüme sahip ve 40 mahalleden
oluşmaktadır. İlçenin 22 mahallesi merkezde
bulunmakta olup mahallelerin toplam yüz
ölçümü 2.091 km²’dir. Çalışmanın ana
materyalini
Altınordu
ilçesi
merkez
mahallelerinde bulunan toplamda 416.575 m²
alana sahip 78 adet park oluşturmaktadır (Şekil
1).
Metot
Altınordu ilçesinde kent merkezini
oluşturan 20 mahallede bulunan 78 adet
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mahalle parkı yerinde incelenmiştir. Parklarda
bulunan yeşil alan miktarlarının ölçümleri
yapılmış ve hazırlanmış olan arazi gözlem
formu doğrultusunda; parklarda bulunan
bitkisel materyallerin tespitleri yapılmıştır.
Bitki türlerinin bazı dendrolojik ve morfolojik
özellikleri ile en önemli peyzaj değeri (doku,
renk, sonbahar yaprak rengi, form, meyve, çit
bitkisi olabilirlik, yönlendirme, vurgu vb.)
yerinde yapılan gözlemlerle ortaya konmuş,
uygulamaların
arttırılması
ve
yanlış
uygulamalara yönelik çözüm önerilerinde
bulunulmuştur.

Şekil 1. Ordu kenti konumu, mahalle sınırları
ve parkların konumları
Figure 1. Ordu city location, neighborhoods
and parks location
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma, Ordu kenti Altınordu ilçesinde
bulunan 78 adet park alanı üzerinde
yürütülmüştür. Parkların 173.380 m² alan ile
%41.6’lık
kısmını
yeşil
alanlar
oluşturmaktadır. Parkların 28’inde, 9 tür
üzümsü meyve kullanıldığı tespit edilmiş ve
Çizelge 1’de verilmiştir.
En yoğun kullanılan bitki Ligustrum
vulgare olup, bunu Pyracantha coccinea,
Chamaerops humilis, Viburnum tinus, Prunus
laurocerasus, Berberis thunbergii, Mespilus
germanica, Melia azedarach, izlediği tespit
edilmiştir (Çizelge 2). Bitkisel tasarımlarda
genellikle bitkiler parklarda gelişigüzel
dikilmiş olup birçok tasarım kriterine (vurgu,

yönlendirme,
sınırlama,
perdeleme)
uyulmamıştır.
Kent iklimine dayanıklı olan Ligustrum
vulgare Haziran–Temmuz aylarında beyaz hoş
kokulu çiçekler açarken Ekim–Aralık
aylarında olgunlaşan siyah renkli üzümsü
meyveleri bulunmaktadır ve genellikle çit
bitkisi olarak kullanılmaktadır. Yaprakları,
çiçekleri ve meyveleri zehirli olan Ligustrum
vulgare [7] parklar içerisinde girişlerde
çoğunlukla sınırlandırma elemanı olarak
kullanılmıştır. İlkbaharda beyaz çiçek açan
Pyracantha coccinea nohut büyüklüğündeki
kırmızı–turuncu meyvelerinin renk etkisi ile
peyzaj uygulamalarında kullanılmaktadır.
Dikenli tür olan Pyracantha coccinea
parklarda genellikle çocuk oyun ekipmanı
yakınlarında
kullanılmıştır.
Dikenleri
bakımından çocuklara zarar verme ihtimali
olan
bitkinin
ekipmanlara
yakın
konumlandırılması yerine park içerisinde yeşil
alanlar üzerinde belirli bir kompozisyonla
yerleştirilmesi gerekmektedir. Tohumları ekim
ve kasım aylarında olgunlaşan Viburnum tinus
şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında çiçek
açan çok yıllık bir bitkidir. Çalışma alanı
içerisinde gelişi güzel olarak kullanılmış olan
bu bitki, yoğunluk bakımından orta düzeyde
bulunmaktadır. Ordu kentinde doğal olarak
yetişen ve kışın yaprak dökmeyen Prunus
laurocerasus Karadeniz bölgesinde genel
olarak yol kenarlarında, ev bahçelerinde ve
parklarda
kullanılmaktadır.
Meyveleri
yenilebilen bu bitkinin parklarda kullanımı orta
düzeydedir. Berberis thunbergii mayıs ve
haziran ayları arasında sarı renkli ve kokulu
çiçekler açmaktadır. Batıcı yaprakları ve
dikenli sürgünleri de bulunan Berberis
thunbergii çalışma alanı içerisinde çocuk oyun
alanlarına yakın yerlerde kullanılmıştır. Kışın
yaprağını döken bir tür olan Mespilus
germanica Karadeniz bölgesinde yaygın
olarak yetişmektedir. Beyaz ve pembe
çiçeklere sahip olan bitkinin yenilebilen
meyveleri bulunmaktadır. Çalışma alanı
içerisinde gölge niteliği taşıyacak ağaç
formunda soliter olarak kullanılmıştır. Mayıs
ve haziran aylarında çiçek açan Melia
azedarach kokulu bir bitkidir. Genellikle yol
ve cadde bitkilendirmesinde kullanılan bu bitki
çalışma alanı içerisinde soliter olarak
kullanılmıştır.
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Çizelge 1. Üzümsü meyvelerin kullanılmış olduğu mahalleler, parklar ve kullanılan türler
Table 1. Berry fruits used; neighborhoods and parks
Mahalle / Districts

Akyazı

Park adı / Park name
Akyazı Çocuk Parkı
Orkent Çocuk Bahçesi
Ömer Sururi Köksal Park ve Çocuk Bahçesi
Kazım Türkmen Park ve Çocuk Bahçesi
Şehit Piyade Kom. Ahmet Beyazıt Park ve Çocuk Bahçesi
Kenan Sözer Park ve Çocuk Bahçesi
Şehit Jan. Üst. Mahmut Fazla Park
Meteoroloji Park

Bahçelievler
Tayfun Gürsoy Parkı

Bucak
Cumhuriyet
Durugöl

Şehit Piyade Er Murat Gözükan Park ve Çocuk Bahçesi
Kemal Şensoy Park ve Çocuk Bahçesi
Şehit Piyade Onbaşı Zafer Gülseren Park ve Çocuk Bahçesi
Cumhuriyet Çocuk Parkı
Şehit Jandarma Er Cemil Çakır Park ve Çocuk Bahçesi
Şehit Jandarma Kom. Üçvş. Hasan Tarakçı Park

Düz

Rüsumat Parkı

Kumbaşı
Nizamettin
Selimiye

Şehit Uzman Çavuş Zeki İnan Park ve Çocuk Bahçesi
Karapınar Çocuk Parkı
İbrahim Baş Park ve Çocuk Bahçesi
Civil Kenarı Park Alanı
Kumbaşı Park ve Çocuk Bahçesi
Nizamettin Park ve Çocuk Bahçesi
19 Eylül Park ve Çocuk Bahçesi

Şarkiye

Atatürk Parkı

Karapınar
Karşıyaka

671. Sokak Çocuk Parkı
Harun Çakır Park ve Çocuk Bahçesi

Şirinevler

Şehit Uzman Jandarma Kad. Sami Yavuz Park ve Çocuk Bahçesi
Taşbaşı

Vedat Güler Park

Kullanılan tür / Species
Viburnum tinus
Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea
Berberis thunbergii
Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea
Ligustrum vulgare
Prunus laurocerasus
Ligustrum vulgare
Melia azedarach
Prunus laurocerasus
Pyracantha coccinea
Chamaerops humilis
Viburnum tinus
Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea
Viburnum tinus
Ligustrum vulgare
Ligustrum vulgare
Pyracantha coccinea
Melia azedarach
Ligustrum vulgare
Chamaerops humilis
Ligustrum vulgare
Ligustrum vulgare
Chamaerops humilis
Morus alba
Ligustrum vulgare
Ligustrum vulgare
Ligustrum vulgare
Pyracantha coccinea
Mespilus germanica
Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea
Ligustrum vulgare
Chamaerops humilis
Ligustrum vulgare

Çizelge 2. Ordu kenti, Altınordu ilçesinde kullanılmış olan üzümsü meyveler ve bazı özellikleri
Table 2. Berry fruits used in Ordu city, Altınordu district and some properties of them
Bitki İsmi
Türkçe adı
Plant name
Turkish name
Ligustrum vulgare
Kurt bağrı
Pyracantha coccinea Ateş dikeni
Chamaerops humilis Bodur palmiye

Familyası
Family
Oleaceae
Rosaceae
Arecaceae

Yapraklanma durumu Yaşam formu Peyzaj değeri
Kullanım yoğunluğu
Leafing habit
Living form Recreation value
Density
Yaprak döken
Ağaççık
Meyve ve rengi
Yoğun
Her dem yeşil
Çalı
Meyve ve rengi
Yoğun
Her dem yeşil
Palmiye
Meyveleri
Orta
Çiçek ve meyve
Prunus laurocerasus Karayemiş
Rosaceae
Her dem yeşil
Ağaç
Orta
rengi
Yaprak ve çiçek
Viburnum tinus
Kartopu
Adoxaceae
Her dem yeşil
Çalı
Orta
rengi
Melia azedarach
Teşbih ağacı
Meliaceae
Yaprak döken
Ağaç
Meyve ve rengi
Az
Mespilus germanica
Muşmula
Rosaceae
Yaprak döken
Ağaç
Meyve ve rengi
Az
Yaprak ve çiçek
Berberis thunbergii Kadıntuzluğu Berberidaceae
Her dem yeşil
Çalı
Az
rengi
Morus alba
Dut
Moraceae
Yaprak döken
Ağaç
Çiçek ve meyve
Az

SONUÇ
Yaşanılabilir kentsel mekânlar oluşturmada
dinamik bir yapı gösteren, kent estetiği ve
ekolojisine katkıda bulunan ağaç ve çalılar
modern kentlerin simgesi durumundadır [11].
Kentsel
mekânlarda
monoton
bitki
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kullanımının önüne geçilmesi adına üzümsü
bitki türleri önemli alternatif kullanım fırsatları
sunmaktadır [10]. Özellikle çiçek ve meyve
özellikleri ile tercih edilebilecek üzümsü
meyveler kentsel mekânlarda son yıllarda
yoğun olarak kullanılmaktadır.

K.N. BEYLİ, M. YEŞİL / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 95-100 (2019)

Çizelge 3. Ordu kenti ve çevresinde yetişen üzümsü meyveler [2]
Table 3. Berry fruit plants growing in Ordu city and its surroundings
Resim
Picture

Latince adı
Latin name

Türkçe adı
Turkish name

Pyrcanta
cocinea

Resim
Picture

Latince adı
Latin name

Türkçe adı
Turkish name

Ateş dikeni

Arbutus
andachne

Sandal

Rhus
coriaria

Derici sumağı

Cotoneaster
nummularia

Dağ muşmulası

Laurocerrasus
officinalis

Karayemiş

Cornus
mas

Kızılcık

Rubus
discolor

Böğürtlen

Cornus
sanguinea

Kızılcık

Ribes
biebersteinii

Frenk üzümü

Euonymus
europaeus

Papaz Külahı

Sambucus
nigra

Odunsu Mürver

Vaccinium
vitis

Kekreyemiş

Sorbus
aucuparia

Kuş Üvezi

Hippophae
rhamnoides

Yalancı iğde

Rosa
canina

Kuşburnu

Rubus
idaeus

Ahududu

Vaccinium
corymbosum

Maviyemiş
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Araştırma alanında bazı üzümsü meyveler
gelişigüzel kullanılırken, bir kısmı ise doğru
kullanılmış, kent peyzajını olumlu etkileyecek,
kentsel kullanımlara uyumlu özelliklerde
olduğu
saptanmıştır.
Mevcut
üzümsü
meyvelerin yaygınlaştırılması, kullanılmayan
türlerin kullanıma sunulması kentsel peyzajın
şekillenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.
Kentsel açık–yeşil alanlarda monotonluğun
önüne geçilmesi adına Ordu kent iklimine
uygun bazı üzümsü meyveler Çizelge 3’de
verilmiştir.
Üzümsü meyvelerin birçok fonksiyon ve
estetik özellikleri yanı sıra meyvelerin bölgede
bulunan kuş türlerini kendine çekerek alan içi
doğal yaşamın sağlanması, görsel kaliteyi
arttırması ve yenilebilir özelliği ile
kullanıcıların alan içinde hem eğlenmelerine
hem de bitkilerden yararlanmalarına olanak
sağlaması adına bu tür bitki kullanımlarının
kentsel mekânlarda arttırılması gerekmektedir.
Bunun yanı sıra kentsel mekânlarda kullanılan
meyveli ağaç ve çalıların mevsim geçişlerinde
dökülme durumu söz konusu olduğundan alan
içi temizlik, bakım ve kontrollerin zamanında
ve uygun şekilde yapılması gerekmektedir.
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ÖZ
Bu araştırma Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümünde, cam serada
topraksız ve topraklı yetiştiricilikte 12 çilek genotipi ile tüplü taze fide yöntemi kullanılarak yürütülmüştür.
Denemede topraklı ve topraksız yetiştiricilikte meyve kalite özellikleri (bitki başına verim, ağırlık, suda
çözünebilir kuru madde (SÇKM), asitlik, SÇKM/asit oranı, meyve sertliği, meyve dış ve iç rengi ve
fitokimyasal özellikler (toplam fenol içeriği, toplam antosiyanin miktarı, toplam antioksidan kapasitesi,
organik asit ve seker içerikleri) incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre suda çözünebilir kuru madde ve
meyve eti sertliği dışında kalan özellikler üzerinde yetiştirme ortamlarının istatistiksel olarak önemli etki
yapmadığı belirlenmiştir. Topraklı yetiştiricilikte yetiştirilen çileklerde meyve kalite özelliklerine ait
değerler topraksız yetiştiricilikteki meyvelerden bir miktar daha yüksek olarak belirlenmesine rağmen bu
farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Toplam fenol içerikleri topraklı yetiştiricilikte 2170.4
mg GAE/kg ta olarak belirlenirken, topraksız yetiştiricilikte bu değer 2087. 6 mg GAE/kg ta olarak
belirlenmiştir. Sonuç olarak cam serada yetiştirilen çileklerde meyve kalite özellikleri bakımından topraksız
yetiştiricilik topraklı yetiştiriciliğe benzer sonuçlar vermiş olup, çilek yetiştiriciliğinde topraksız
yetiştiricilik meyve kalite özellikleri bakımından avantaj veya dezavantajlı bir durum sergilememiştir
Anahtar Kelimeler: Çilek, topraksız kültür, verim, meyve kalitesi
DETERMINATION OF YIELD AND FRUIT QUALITY CHARACTERISTICS
STRAWBERRIES GROWN IN SOILLESS AND SOIL MEDIUM IN GLASSHOUSE

OF

ABSTRACT
This study was carried out using plug plant method with 12 strawberry genotypes in soilless and soil
cultivation in glasshouse at Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture.
Fruit quality characteristics (fruit weight, total soluble solids (TSS), acidity, TSS/acid ratio, fruit firmness,
external and internal color and phytochemical properties (total phenol content, total anthocyanin content,
total antioxidant capacity, organic acid and sugar content) were examined. According to the findings
obtained, it was determined that the cultivation environments were not statistically significant on the
properties other than soluble solids and fruit firmness. The fruit quality characteristics of the strawberries
grown in soil cultivation were found to be statistically higher than the fruits in soilless cultivation. Total
phenol contents were determined as 2170.4 mg GAE/kg ta in soiled cultivation and 2087.6 mg GAE/kg in
soilless cultivation. Soilless cultivation in strawberries grown in the glasshouse yielded similar results to
soil cultivation in terms of fruit quality characteristics, soilless cultivation showed no advantage or
disadvantage in terms of cultivation in strawberry cultivation.
Keywords: Strawberry, soilless culture, yield, fruit quality
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periyoda yayılması, bitkilerin rüzgâr, yağış ve
dolu gibi etkilerden korunup meyvelerin
kaliteli olması ile birlikte hasadın kolay
yapılmasını sağladığı, ayrıca verim ve karlılığı
artırdığı bildirilmiştir [25]. Topraksız tarım;
tarımsal üretimin durgun veya akan besin
eriyiklerinde veya besin eriyikleriyle sulanan
katı ortamlarda gerçekleştirilmesidir. Üretimin
doğrudan besin eriyiklerinde gerçekleştirilmesi
su kültürü, besin eriyikleriyle sulanan perlit,
torf, kum, çakıl, kaya yünü, talaş gibi
ortamlarda gerçekleştirilmesi ise katı ortam
kültürü olarak adlandırılır. Topraksız tarıma
geçmeyi zorlayan nedenler nüfus artışı, tarım
alanlarının gerek erozyon gerek çoraklaşma
gerek turizme kaydırılma ve gerekse yerleşim
alanlarına dönüştürme gibi pek çok nedenle
giderek azalmasıdır [49]. Bunun yanında örtü
altında münavebe yapılmaksızın arka arkaya
uzun yıllar aynı toprakta yetiştirme, bir yandan
toprak yorgunluğu ve tuzluluk oluştururken,
öte yandan hastalık ve zararlı artışına neden
olmaktadır. Özellikle çilek bitkisinde toprak
kökenli hastalıklar önemli sorun teşkil
etmektedir. Günümüzde seralarda çilek
yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı
Hollanda ve Belçika’da çilek yetiştiriciliğinde
topraksız kültür uygulamalarından olan ortam
kültüründen torf dolu torbalarda çilek
yetiştiriciliği geniş ölçüde kullanılmaktadır.
Çilek bitkisinin topraksız kültür sistemlerinde
yetiştirilmesi ile belirtilen sorunları ortadan
kaldırmak mümkündür [24, 43, 40, 29].
Ülkemizde uygulanma şansı en yüksek olan
sistem katı ortam kültürüdür [7]. Ayrıca katı
ortam kültüründe dikey olarak da yetiştiricilik
mümkündür. Bu sistemde bükülmez borular ve
plastik torbalar kullanılabilir. Dikey torba
kültürünün kullanım amacı sera alanının daha
etkili kullanımı ve birim alandan daha yüksek
verim elde etmektir [8]. Bununla beraber,
dikey torbalardaki yetiştiricilikte, çeşit, bitki
pozisyonu ve iklim koşullarına (ışık
yoğunluğu, sıcaklık) bağlı olarak meyve
kalitesi ile ilgili bazı problemler vardır. Dikey
torbaların üst kısmında yer alan ve daha fazla
ışık alan bitkilerin torbanın alt kısmında yer
alan bitkilerden daha fazla ürün verdikleri alt
kısımdaki meyvelerin daha küçük oldukları
tespit edilmiştir. Ayrıca bu sistemde bitki
başına düşük verim alınması ve tesis
masrafının yüksek olması diğer önemli
problemler olarak görülmektedir [57].
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İspanya’da torba kültürüyle yamaç bir arazide
yüksek tünelde yapılan çilek yetiştiriciliğinde,
verim ve erkencilik bakımından olumlu
sonuçlar alınmış olup, bu yöntemin toprak ve
güneş enerjisinden yararlanma bakımından
klasik yetiştiriciliğe göre daha avantajlı olduğu
bildirilmiştir [29]. Dijkstra ve ark. [9] yatay
torbalarla torf ortamında yaptıkları çilek
yetiştiriciliğinde
bitki
sayısının
4.3
bitki/m²’den 8.5 bitki/m²’ye çıkarılmasıyla
verimin 1.94 kg/m²’den 2.51 kg/m²’ye
yükseldiğini belirtmiştir. Paranjpe ve ark. [39],
örtüaltında topraksız sistemde Sweet Charlie
çeşidi ile açıkta yetiştiriciliğe göre 5 kat daha
fazla erkenci verim alındığını belirtmişlerdir.
Alata’da yüksek tünelde torf ve kum + çiftlik
gübresi karışım ortamları kullanılarak torba
kültürüyle yapılan çilek yetiştiriciliğinden
verim ve erkencilik bakımından olumlu
sonuçlar alınmış; kayalık, bataklık, toprağın
sorunlu olduğu yerler için torba kültürüyle
çilek yetiştiriciliği önerilmiştir [34]. Torba
kültürüyle yetiştiriciliğin ekonomik olması için
yetiştirme
ortamlarının
uzun
yıllar
kullanılması gereklidir. Bu konuda Alata’da
yapılan çalışmada gerekli besin elementinin
ilavesi ile torf ve kum + çiftlik gübresi karışım
ortamlarının ikinci yıl kullanımının olumlu
sonuçlar verdiği belirtilmiştir [32]. Özdemir ve
Gündüz [31] torba ve sedde kültürü çilek
yetiştiriciliğinde, tüplü taze fide ile ‘Sweet
Charlie’ ve ‘Camarosa’ çeşitlerini kullanılarak
iki yıl süreyle yetiştirilen çileklerde torba
kültüründen her iki yılda da sedde kültürüne
göre daha yüksek erkenci verim alındığını
belirlemişlerdir. Bitki başına verimde de
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Meyve kalite
özellikleri
yetiştirme
sistemleri
ile
etkilenmemiştir. ‘Sweet Charlie’ çeşidi her iki
yılda da yüksek verim, SÇKM ve düşük asitlik
gösteren çeşit olmuştur. ‘Camarosa’ çeşidi ise
en yüksek meyve iriliği ve sert etli meyveler
vermiştir. Çalışmada torba kültürünün erkenci
ve yüksek verim nedeniyle tercih edilebilecek
bir üretim sistemi olduğu bildirilmiştir.
Ülkemizde erkenci çilek yetiştiriciliğinin
yoğun olarak yapıldığı Akdeniz Bölgesinin
kıyı şeridi, deniz kıyısından başlayarak
kuzeydeki dağlara doğru önce geniş bir şerit
halinde kumlu araziler ve bunu izleyen kayalık
alanlarla kaplıdır. Bu kayalık alanların çoğu
yerinde toprak ve su sıkıntısı nedeniyle tarım
yapılamamaktadır. Bu gibi kayalık alanlarda
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topraksız kültür yöntemlerinden torba kültürü
ile çilek yetiştiriciliği yapıldığı takdirde çilek
yetiştiriciliğinde hem bölgenin erkencilik
avantajından yararlanılmış hem de bölgede
yaşayan ailelere önemli bir gelir kaynağı
sağlanmış olacaktır [37].
Bu çalışmada cam serada topraksız ve
topraklı yetiştiricilikte yetiştirilen çileklerde
verim ve meyve kalite özelliklerini belirlemek
amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Denemede bitkisel materyal olarak farklı
ıslah programlarından 12 çilek genotipi
(‘Sweet Charlie’, ‘Camarosa’, ‘Gaviota’,
‘Whitney’, ‘Cigouletta’, ‘Marlatte’, ‘Alba’,
‘MT 99 121 9’, ‘Tip 3’, ‘Tip 5’, ‘Ebru’, ve
‘Kaşka’) kullanılmıştır.
Deneme cam serada tüplü taze fide yöntemi
ile yürütülmüştür. Tüplü bitkiler yavru
bitkilerin (Haziran sonu) 2:1 oranında Torf (T),
Kum (K) karışımı doldurulmuş ortamlarda
küçük plastik tüplerde sisleme altında
köklendirilmesi yoluyla elde edilmiştir.
Dikimler 10 Ağustosta gerçekleştirilmiştir.
Bitkiler 20×25 cm aralık ve mesafede
dikilmiştir. Yetiştiricilik cam serada (10×25×4
m basit çatılı bireysel sera); yerden 1 m
yüksekliğinde masalar üzerinde, topraksız
kültür torba kültüründe (60×45×15 cm) ve
topraklı yetiştiricilik ise saksı kültüründe
(40×75×20 cm ebatlarında) yürütülmüştür.
Torba kültüründe Torf + Kum (2:1) karışımı
kullanılmıştır. Saksı kültüründe ise Toprak +
Kum + Çiftlik gübresi (2:1:1) karışımı
kullanılarak
yetiştiricilik
yapılmıştır.
Sulamalar damla sulama şeklinde yapılmıştır.
Gübreleme programı dikimden bir ay sonra
başlatılmış ve her 15 günde bir (20:20:20 NPK
+ Fe) damlama sulama ile birlikte gelişme
sezonu boyunca verilmiştir. Erken açan
çiçeklerin fırça yardımıyla tozlanmaları
sağlanmış, çiçeklenmenin yoğunlaşması ile
birlikte sera içine bombus arı kovanı
yerleştirilmiştir.
Denemede aşağıda belirtilen meyve
özellikleri incelenmiştir:
Bitki Başına Toplam Verim (g/bitki):
haftada iki kez her parselden toplanan
meyveler tartılarak parsel verimleri bulunmuş

ve bitki sayısına bölünerek bitki başına toplam
verimler hesaplanmıştır.
Meyve İriliği (g): her parselden elde edilen
verimler
meyve
sayısına
bölünerek
belirlenmiştir.
Suda Çözünebilir Kuru Madde (SÇKM %):
el refrektometresi ile belirlenmiştir.
Titre Edilebilir Asitlik (TEA, %): sitrik asit
cinsinden pH metrede 8,1 okunana kadar
titrasyonla belirlenmiştir [17].
SÇKM/Asit Oranı (%): SÇKM’nin asit
miktarına oranlanması ile elde edilmiştir.
Meyve Eti Sertliği (kg–k): her meyvenin
ekvator bölgesinden her iki yanağından
Shorometre ile belirlenmiştir.
Meyve dış ve iç rengi: renk ölçüm cihazı
(Minolta CR 300, Osoka, Japan) ile
belirlenmiştir. Meyve dış rengi meyvenin tam
merkezinden (ekvator bölgesi) iki yönlü,
meyve iç rengi ise meyvenin boyuna kesitinde
iki yan kısımda L*, “Chroma” (©), ve “Hue”
(h°) olarak belirlenmiştir [30, 45, 14]. L*;
rengin
parlaklığında
meydana
gelen
değişimdir. Choroma©; renk yoğunluğudur.
Hue (h°); renk açı değeridir. 0 kırmızı–mor, 90
sarı, 180 mavimsi yeşil, 270 mavi renktir
(h°=tan ½ b*/a*).
Denemede
fitokimyasal
özellikler
meyvenin yoğun olduğu periyotta ve ticari
olgunluğa ulaşmış meyvelerden (%75’inin
kızardığı) yeterli miktarda (500 g) örnek
alınarak aşağıda belirtilen yöntemlere göre
belirlenmiştir.
Toplam Antosiyanin: Giusti ve Wrolstad
[11]’e göre spektrofotometrik olarak pH farkı
metodu ile belirlenmiş ve sonuçlar mg
pelergonadin–3–glikozit/kg taze ağırlık (ta)
(mg Pg–3–glk/kg ta) olarak sunulmuştur.
Toplam Fenol: Singleton ve Rossi [51]’ye
göre Folin–Ciocalteu ayracı kullanılarak
belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar mg galik
asit eşdeğer (GAE)/kg ta (mg GAE/kg ta)
olarak sunulmuştur.
Antioksidan Kapasite: Özgen ve ark. [35]
tarafından önerilen ve bitkisel materyaller için
sık kullanılan FRAP ve TEAC analiz
yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. FRAP
Yöntemi Benzie ve Strain’a göre yapılmıştır.
TEAC Yöntemi ise Rice–Evans ve ark. [42]
tarafından kullanılan, Özgen ve ark. [35]
tarafından modifiye edilen bir yöntemdir. Elde
edilen sonuçlar mmol troloks eşdeğeri/kg ta
(mmol TE/kg ta) olarak sunulmuştur.
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Organik Asit İçeriği: Yüksek basınç sıvı
kromotografisi (HPLC) ile Shui ve Leong,
[50]’e göre tayin edilmiş olup g/100 g olarak
sunulmuştur. Organik şekerler de yine HPLC
ile Bartolome ve ark. [3]’a göre belirlenmiş
olup g/100 g olarak değerlendirilmiştir.
Deneme tesadüf blokları deneme desenine
göre üç yinelemeli olarak kurulmuş ve her
yinelemede 12 bitki kullanılmıştır. Varyans
analizleri SAS paket programı ile (SAS, 2006.)
yapılmıştır. Çoklu karşılaştırmalar ‘Duncan
Testi’ ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Cam serada topraklı ve topraksız
yetiştiricilikte yetiştirilen çileklerde incelenen
meyve kalite özelliklerinden suda çözünebilir
kuru madde içeriği ve meyve eti sertliği
bakımından yetiştirme ortamlarının etkisi
istatistiksel olarak önemli bulunurken, bitki
başına verim ve kalite özelliklerinden meyve
iriliği, titre edilebilir asit içeriği ile SÇKM/asit
oranı üzerinde yetiştirme ortamlarının etkisinin
olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 1).
Bitki başına verim değerleri bakımından
istatistiksel olarak herhangi bir önemlilik
belirlenmemesine karşın, verim değerleri
topraklı yetiştiricilikte bir miktar daha yüksek
bulunmuştur. Bitki başına verimler topraklı
yetiştiricilikte
268.8
g/bitki
olarak
belirlenirken, topraksız yetiştiricilikte bu değer
222.1 g/bitki olarak saptanmıştır. Değişik
yetiştirme ortamlarında yapılan çalışmalarda
bitki başına düşen verim miktarı farklılıklar
göstermiştir. Linardakis ve Manios [26] en
yüksek verimin 250 g/bitki ile Torf + Perlit
ortamından alındığını; Takeda [52] NFT
tekniği ile Camarosa çeşidinde en yüksek
verimin 1.2 kg/bitkiye ulaştığını; Takeda [53]
Chandler çeşidinde tüplü fidelerle yapılan
dikimde bitki başına 700 gram verim elde
edildiğini; Cantliffe ve ark. [4], tüplü fidelerle,
kokopit ve çam talaşı ortamlarında yaptıkları
yetiştiricilikte, bitki başına yaklaşık 250 g
verim elde ettiklerini; Hotchmunt ve ark. [17],
tüplü fidelerle yaptıkları yetiştiricilikte en
yüksek verimi 725 g/bitki ile Camarosa
çeşidinden ve Torf + Perlit ortamından elde
edildiğini belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda
elde ettiğimiz verim değerleri Linardakis ve
Manios [27] ve Cantliffe ve ark. [4]’nın elde
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ettiği değerler ile uyum içerisinde olmakla
birlikte, diğer çalışmalardan oldukça düşüktür.
Bu verim farklılığın nedenleri arasında
yetiştirme yerleri (cam sera vb.), çeşit, fide tipi
ve bitki besleme programları sayılabilir.
Nitekim cam seralar çileklerde hem gövde
oluşumunu engellemesi hem de vegatatif
gelişme için gerekli olan soğuklama ihtiyacının
tam olarak karşılanamaması nedeniyle klasik
yetiştiricilik için uygun yetiştirme yerleri
değildir [30]. Dolayısıyla Kaşka ve ark.
[22]’nın Adana’da yaz ve kış dikim sistemleri
ile örtü altı yetiştiriciliğinin verim, kalite ve
erkencilik üzerine etkilerini araştırdıkları
çalışmalarda cam sera yetiştiriciliğinden en
düşük verimler alınmıştır. Bunun nedeni cam
serada bitkilerin vegatatif gelişmeleri ve daha
fazla gövde oluşturmaları için soğuklama
ihtiyacını yeterli düzeyde karşılayamaması
olarak açıklanmıştır. Ayrıca yetiştirme
ortamlarında kullanılan karışımların da verim
üzerinde etkili olduğu Adak ve Pekmezci [1]
tarafından bildirilmiştir. Nitekim yürütülen
çalışmada incelenen bitkisel özellikler
bakımından yetiştirme ortamları arasında
Kokopit ve Kokopit + Vermikülit karışımı
diğer ortamlardan daha yüksek değerler
oluşturmuştur.
Araştırıcılar
yetiştirme
ortamlarında kullanılan materyallerin bitki
büyüme ve gelişmesinde önemli ölçüde etkili
olduğunu bildirmişlerdir.
Meyve kalite özelliklerinden meyve iriliği
topraksız yetiştiricilikte 7.5 g olarak
belirlenirken, bu değer topraklı yetiştiricilikte
6.1 g olarak saptanmıştır. Yetiştiricilik
ortamlarının meyve iriliği üzerinde herhangi
etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Nitekim
Hansche ve ark. [16], çilekte meyve kalite
kriterlerinde yoğun bir genetik değişkenliğin
olduğu ve buna göre meyve iriliğinin orta
derecede kalıtsal olduğunu; Scott ve Lawrance
[48] meyve iriliğine bitkinin genetik yapısının,
çevresel faktörlerin ve kültürel işlemlerin
(sulama, gübreleme, malçlama vb.) etkili
olduğunu bildirmişlerdir.
SÇKM bakımından en yüksek içerik
topraklı yetiştiricilikte (%9.2) belirlenmiştir.
Bu değer topraksız yetiştiricilikte %7.8 olarak
belirlenmiştir.
Bu
durum
topraksız
yetiştiricilikte %15 düzeyinde daha düşük
SÇKM içeriği elde ettiğimizi göstermektedir.
Özdemir ve Kaşka [33] Alata’da yüksek
tünelde torba kültürüyle yetiştiricilikte değişik
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yetiştirme ortamları (Torf ve Kum) kullanarak
yaptıkları çalışmada SÇKM içerikleri üzerinde
yetiştirme ortamlarının etkili olmadığını
bildirmiştir. Ayrıca çileklerde topraksız kültür
(perlit) ve topraklı yetiştiriciliğin meyve
kalitesi
üzerine
etkili
olmadığı
Paraskevopoulou–Paroussi ve ark. [40] ve
Cantliffe ve ark. [4], tarafından da
bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda topraksız
kültürde bir miktar düşük düzeyde SÇKM elde
etmemiz
torba
kültüründe
kullanmış
olduğumuz ortamın beslenme programının
yetersiz olması ile açıklanabilir.
TEA içerikleri bakımından yetiştirme
ortamları arasında istatistiksel olarak herhangi
bir önemlilik belirlenmezken, asit içerikleri
topraksız yetiştiricilikte 0.82, topraklı
yetiştiricilikte ise 0.88 olarak belirlenmiştir.
Elde ettiğimiz bulgular, çileklerde asit
miktarının genotip ve iklim koşullarına göre
Kader [18] %0.50–1.87; Veazie [58] %0.45–
1.18; Kidmose ve ark. [23] %0.70–1.13
arasında değiştiğini bildiren bulgular ile uyum
içerisindedir. Yetiştirme ortamları TEA
içerikleri üzerinde belirgin bir etki
göstermemiştir. Veazie [58] çileklerde TEA
içeriğinin, ekolojik faktörlerden çok meyve
olgunluğu, genotip ve beslenmeye bağlı olarak
değişim gösterdiğini bildirmiştir.
Çileklerde
SÇKM/Asit
oranı
tadı
belirlemede önemli bir kalite kriteridir Ruiz
Nieto ve ark. [44]. Araştırmamızda yetiştirme
ortamlarının tat üzerinde etkili olmadığı
belirlenmiştir. SÇKM/Asit oranı topraklı
yetiştiricilikte %10.0 olarak belirlenirken,
topraksız
yetiştiricilikte
%9.6
olarak
saptanmıştır. SÇKM/Asit oranını Haffner ve
Vestrheim [15] Norveç’te yapılan çalışmada
7.0–12.6; Schöpplein ve ark. [47] Almanya’da
yaptıkları çalışmada 8.7–12.4, Özuygur [38]
Adana koşullarında 7.36–11.12 arasında
belirlemişlerdir. Bizim bulgularımız bu
bulgularla uyum içerisindedir.
Meyve eti sertliği bakımından topraksız
yetiştiricilik topraklı yetiştiriciliğe göre bir
miktar daha sert etli meyveler vermiştir.
Meyve eti sertliği topraksız kültürde 0,39 iken
topraklı kültürde 0,32 olarak belirtilmiştir.
Elde ettiğimiz sonuçlar Paraskevopoulou–
Paroissi ve ark. [40] Yunanistan’da serada ve
açıkta yaptıkları çalışmada meyve eti
sertliğinin 0.37–0.79 kg, Gidemen [10] Amik
Ovası koşullarında yüksek tünel altında yaptığı

çalışmada 0.22–0.58 kg arasında değiştiğini
bildirmişlerdir. Denemeden elde edilen meyve
sertliği değerleri diğer çalışmalar ile kısmen
uyum içerisinde olmakla birlikte bir miktar
düşüktür. Bunun nedeni araştırmanın cam
serada
yürütülmüş
olmasından
kaynaklanmaktadır. Nitekim Kaşka ve ark.
(22), örtü altı sistemlerinden cam serada
yüksek sıcaklıklardan dolayı meyvelerin daha
yumuşak olduğunu, açıktaki yetiştiricilikte ise
bitkilerin daha düşük sıcaklıklara maruz
kalmaları ve gece ve gündüz sıcaklıkları
arasındaki farkların fazla olması nedeniyle
meyvelerin daha sert olduğunu bildirmişlerdir.
Çileklerde meyve eti sertliğinin çeşit, meyve
olgunluğu, sıcaklık, nem ve kültürel işlemlerle
(sulama, gübreleme vb.) yakından ilgili
olduğu, ılık hava ve yüksek nemde meyvelerin
daha yumuşak, serin hava ve düşük nemde
daha sert olduğu belirtilmiştir [23, 28].
Farklı yetiştirme ortamlarında yetiştirilen
çilek genotiplerine ait meyve dış ve iç renk
değerleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Meyve dış ve iç renk değerleri ile yapılan
istatistiksel
değerlendirmede
yetiştirme
ortamları arasında herhangi bir önemlilik
belirlenmemiştir.
Meyve dış renk parlaklığı bakımından L*
değeri topraksız kültürde 36.3, topraklı
kültürde 35.9 olarak saptanmıştır. Dış renk
yoğunluğu (chroma) bakımından topraklı
yetiştiricilik topraksız yetiştiriciliğe göre bir
miktar daha yoğun dış renge sahip meyveler
vermiştir. Renk açı değeri (hue) bakımından da
benzer şekilde topraklı yetiştiricilik topraksız
yetiştiriciliğe göre bir miktar daha koyu renkli
meyveler vermiştir. Meyve iç renk parlaklığı
topraksız
kültürde
L*=50.0
olarak
belirlenirken topraklı kültürde L*=52.7 olarak
belirlenmiş ve dış renk parlaklığından daha
yüksek olmuştur. Dış renk chroma ve iç renk
chroma değerleri benzer bulunurken, iç renk
hue değerleri dış renk hue değerlerinden daha
yüksek bulunmuştur. Bu durumda iç renk
bakımından daha açık renkli meyveler edildiği
görülmektedir. Testoni ve ark. [54], İtalya’da
24 çilek çeşit ve tipleriyle yaptıkları çalışmada
meyve dış rengi için L* değerinin 31–38.8
arasında değişim gösterdiğini belirtmişlerdir.
Reitmeier ve Nonnecke [41], beş gün–nötr
(Selva, Tribute, Tristar, Mrak, Yolo) ve
California çeşitleriyle yaptıkları çalışmada
meyve dış rengi için L değerinin 22.6–33.2,
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hue değerinin 19.4–23.2, choroma değerinin
30.6–35.0 arasında değişim gösterdiğini
bildirmişlerdir. Çalışmamızda elde ettiğimiz
meyve dış renk parlaklık bulguları bu sonuçlar
ile uyum içerisindedir. Ancak meyve dış renk
değerlerinden chroma ve hue değerleri
bakımından elde ettiğimiz bulgular yürütülen
çalışmalardan daha yüksek bulunmuş olup, bu
durum daha açık renkli meyveler aldığımızı
göstermektedir. Bu durum yetiştiricilik yeri
olarak cam seradan kaynaklanmaktadır. Cam
seralarda gece gündüz sıcaklık farkı düşük
olduğundan renk dönüşümü hızlı fakat yeterli
düzeyde olmamaktadır.
Cam serada topraklı ve topraksız kültürde
yetiştirilen çileklerde fitokimyasal özellikler
Çizelge 3’te verilmiştir.
Toplam antosiyanin bakımından yetiştirme
ortamları arasında istatistiksel olarak herhangi
bir önemlilik belirlenmemiş olup, toplam
antosiyanin içerikleri topraksız yetiştiricilikte
84.9 mg Pg–3–glk/kg taze ağırlık, topraklı
yetiştiricilikte ise 85.0 mg Pg–3–glk/kg taze
ağırlık olarak belirlenmiştir. Antosiyaninler
meyve, sebze ve çiçeklerin kırmızıdan maviye
kadar değişen renklerini oluşturan ve suda
çözünebilen doğal pigmentlerdir. Lopes da
Silva ve ark. [27] ise çileklerde toplam
antosiyaninlerin %95’den daha fazlasının üç
bileşikten
(pelargonidin
3–glukosid,
pelargonidin 3–rutinosid, cyanidin 3–glukosid)
oluştuğu ve %75–90’ının ise pelargonidin 3–
glukosid olduğunu bildirmiştir. Tsao ve ark.
[55] Kanada kökenli yabani ve kültüre alınmış
çilek genotiplerinde yaptıkları üç yıllık
çalışmada, yıllara göre toplam antosiyanin
içeriğini kültür çeşitlerinde 316–543 µg Pg–3–
glk/g ta, yabani genotiplerde 477–662 µg Pg–
3–glk/g ta, Kafkas ve ark. [19] sekiz melez
çilek genotipi ve “Camarosa” çeşidini
kullanarak yaptıkları çalışmada toplam
antosiyanin içeriklerini 73.5–132.9 mg/100 g
siyanidin–3–glikozid olarak belirlemişlerdir.
Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz bulgulara
göre yetiştirme ortamlarının renk üzerine
herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiş,
fakat elde ettiğimiz değerlerin önceki
yürütülen çalışmalardan daha düşük olduğu
görülmüştür. Bunun nedeni yetiştirme
yerinden kaynaklanmaktadır. Bu durum
ışıklanma ve sıcaklık farklılığı ile açıklanabilir.
Antosiyaninlerin
sentezinde
ışıklanma,
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sıcaklık ve beslenme ile genotip ve meyve
olgunluk durumu etkilidir [21, 27].
Toplam
fenol
içerikleri
topraklı
yetiştiricilikte 2170.4 mg GAE/kg ta iken,
topraksız yetiştiricilikte 2087.6 mg GAE/kg ta
olarak belirlenmiştir. Toplam fenol içeriği
bakımından yetiştirme ortamları arasında
istatistiksel olarak önemli bir farklılık
saptanmamıştır. Topraklı yetiştiricilik yaklaşık
olarak %4 civarında daha yüksek fenol içeriği
veren yetiştirme ortamı olmuştur. Elde
ettiğimiz bulgular Wang ve Lin [59] ve Kafkas
ve ark. [19]’nın elde ettikleri bulgular ile uyum
içerisindedir.
Denemede antioksidan kapasite üzerine
yetiştirme ortamlarının herhangi bir etkisinin
olmadığı saptanmıştır. Meyvelerin antioksidan
kapasitesi ortalama olarak FRAP yönteminde
6.59 mmol TE/kg taze ağırlık olurken, TEAC
yönteminde 7.75 mmol TE/kg taze ağırlık
olarak belirlenmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar,
Capocasa ve ark. [5]’nın 16 çilek çeşidi ve dört
seçilmiş
melez
bireyde
antioksidan
kapasitesini FRAP yöntemi ile 9.5–17.0 µmol
TE/g ta, TEAC yöntemi ile 11.2–18.4 µmol
TE/g ta arasında değişim gösterdiğini ortaya
koyan bulgular ile uyum içerisindedir.
Çalışmamızda çileklerde toplam antioksidan
kapasitesi üzerinde topraklı ve topraksız
yetiştiriciliğin
etkisinin
olmadığı
görülmektedir. Ancak Çilek meyvelerinde
toplam antioksidan kapasite üzerinde farklı
olgunluk dönemlerinin [59] kültürel işlemlerin
(malçlı ve malçsız) [60], muhafaza koşullarının
[20, 6], kültür ve yabani formların [55, 46, 36],
genotipin [56, 12] ve yetiştirme yerlerinin [12]
etkili olduğu bildirilmiştir.
Cam serada topraklı ve topraksız kültürde
yetiştirilen çileklerde organik asit ve organik
şeker içerikleri Çizelge 4’de verilmiştir.
Organik asitlerden sitrik asit içeriği topraklı
yetiştiricilikte 0.83 g/10 g olurken, topraksız
yetiştiricilikte bu değer 0.73 g/100 g olarak
belirlenmiştir. Toplam asit içerikleri topraksız
yetiştiricilikte topraklı yetiştiricilikten %8
düzeyinde düşük bulunmuştur.
Organik şeker içerikleri bakımından glikoz
ve früktoz içerikleri yetiştirme ortamlarına
göre istatistiksel olarak önemli farklılık
göstermemiş olmasına rağmen, topraklı
yetiştiricilikteki
meyveler,
topraksız
yetiştiriciliğe göre bir miktar daha yüksek
şeker içeriğine sahip olmuştur. Toplam şeker
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Ortamlar
Media

Topraksız
yetiştiricilik
Soilless culture
Topraklı
yetiştiricilik
Soil growing

Bitki başına
ortalama verim
Average yield per
plant
Meyve iriliği
Fruit weight
SÇKM
SS
TEA
TA
SCKM/Asit
SS/TA
Meyve eti sertliği
Fruit firmness

Çizelge 1. Cam serada topraklı ve topraksız
olarak yetiştirilen çileklerde verim ve
meyve kalite özellikleri
Table 1. Fruit quality characteristics and yield
of strawberries grown in soil and
soilless in glasshouse

222.1

7.5 7.8 b 0.82

9.6 0.39aᶻ

268.8

6.1 9.2 a 0.88 10.0 0.32 b

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D. Ö.D.
0.77
0.06
N.S.
N.S.
N.S. N.S.
Ortalama / Average 245.45 6.83 8.50 0.85 9.83 0.36
ᶻAynı sütundaki farklı harflerle verilen ortalamalar %5
düzeyinde önemli. Ö.D: önemli değil.
ᶻMean separation within columns by LSD multiple test at, 0.05
level. N.S.: Non significance.
LSD

Çizelge 2. Cam serada topraklı ve topraksız
kültürde yetiştirilen çileklerde meyve
dış ve iç renk durumları
Table 2. Fruit exterior and interior color
conditions of strawberries grown in soil
and soilless culture in glasshouse
Ortamlar
Media

Meyve dış rengi
Meyve iç rengi
Fruit external color Fruit interior color
L
C
h°
L
C
h°

Topraksız kültür
36.3 43.7 35.4
Soilless culture
Topraklı yetiştiricilik
35.9 44.9 36.0
Soil growing
Ö.D. Ö.D. Ö.D.
LSD
N.S. N.S. N.S.
Ortalama / Average 36.06 44.30 35.70
Ö.D: önemli değil. N.S.: Non significance.

50.0

44.4

55.7

52.7

44.9

59.2

Ö.D. Ö.D. Ö.D.
N.S. N.S. N.S.
51.38 44.66 57.48

Çizelge 3. Cam serada topraklı ve topraksız
kültürde
yetiştirilen
çileklerde
fitokimyasal özellikler
Table 3. Phytochemical properties of
strawberries grown in soil and soilless
culture in glasshouses
Ortamlar
Media
Topraksız kültür
Soilless culture
Topraklı yetiştiricilik
Soil culture

Antioksidan kapasitesi
Anthocyanin capacity
FRAP
TEAC

TA

TP

84.9

2087.6

6.4

85.0

2170.4

6.7

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.
LSD
N.S.
N.S.
N.S.
Ortalama / Average 84.97 2129.02
6.59
Ö.D: önemli değil; N.S.: Non significance.

7.8
7.7
Ö.D.
N.S.
7.75

Çizelge 4. Cam serada topraklı ve topraksız
kültürde yetiştirilen çileklerde organik
asit ve seker içerikleri
Table 4. Organic acid and sugar content in
strawberries grown in soil and soilless
culture in glasshouses
Ortamlar
Media

Topraksız kültür
Soilless culture
Topraklı yetiştiricilik
Soil culture

Organik asit içeriği Organik şeker içeriği
Organic acid
Organic sugar
content
content
Sitrik Toplam
Toplam
asit
asit
şeker
Citric
Total
Total
acid
acidity
sugar

Glikoz
Glucose
Früktoz
Fructos
e

içerikleri bakımından topraklı yetiştiricilik
topraksız yetiştiriciliğe göre %10 düzeyinde
daha yüksek şeker içeriği vermiştir.
Sonuç olarak yetiştirme ortamlarının
organik asit ve organik şeker üzerinde önemli
etkileri olmamıştır. Ancak genel olarak organik
şeker
içeriklerinin,
önceki
yapılan
çalışmalardan daha düşük olduğu görülmüştür.
Bunun nedeni olarak cam sera yetiştiriciliği
gösterilebilir. Cam serada şeker içeriklerinin
düşük olması gece–gündüz sıcaklık farkının az
olması ile açıklanabilir. Nitekim gece–gündüz
sıcaklık farkı az olduğunda meyveler daha hızlı
olgunlaşmakta ve şeker içerikleri düşük
olmaktadır [2, 21, 12].

0.73

0.90

1.13 1.15

2.27

0.83

0.98

1.28 1.23

2.51

Ö.D.
Ö.D. Ö.D. Ö.D.
N.S.
N.S.
N.S. N.S.
Ortalama / Average
0.77
0.91
1.28 1.22
Ö.D: önemli değil. N.S.: Non significance.

Ö.D.
N.S.
2.50

LSD

SONUÇ
Sonuç olarak cam serada topraklı ve
topraksız olarak yetiştirilen çileklerde meyve
kalite özelliklerinin araştırıldığı çalışmada
yetiştirme ortamlarının meyve kalite özellikleri
üzerinde SÇKM ve meyve eti sertliği dışında
kalan özellikler üzerinde etkili olmadığı
belirlenmiştir. Bu durum meyve kalite
özelliklerinin
topraksız
kültür
yetiştiriciliğinden
etkilenmediğini
göstermektedir. Dünya seracılığında sera
üretiminin önemli bir kısmı topraksız kültür
yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bugün
ülkemizde topraksız kültür ile ilgili
araştırmalar başlatılmış olmakla birlikte teknik
bilgilerin üreticiye aktarılamaması, maliyetinin
yüksek olması, üreticilerin alışılagelmiş
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yetiştirme tarzının dışına çıkmak istememesi
gibi nedenlerden dolayı ticari kullanımı yok
denecek kadar azdır. Modern yetiştiricilik
yapılan ülkelerde (Hollanda, Belçika, Japonya,
İsrail vb.) sera sebze üretiminde %90’lara
varan oranda topraksız kültür uygulamalarına
geçilmiştir.
Günümüzde
Hollanda
ve
Belçika’da çilek yetiştiriciliğinde topraksız
kültür uygulamalarından olan katı ortam
kültüründen torf ortamında çilek yetiştiriciliği
geniş ölçüde kullanılmaktadır. Böylece
topraktan bulaşan hastalık ve zararlılar
önlenmekte, toprak dezenfeksiyonu ortadan
kalkmakta, birim alana daha fazla bitki
yerleştirilebilmesi, su ve besin maddelerinin
daha etkin ve ekonomik kullanılması, kök
ortamının tuzluluğu ve besin maddesi
dengesinin
sürekli
kontrol
altında
tutulabilmesi, hastalık ve zararlı kontrolünün
daha kolay yapılabilmesi gibi nedenlerden
dolayı topraksız yetiştiricilikte elde edilen
verim ve kalite; topraklı tarımda elde edilen
verim ve kaliteye benzerdir. Çalışmamızda
elde ettiğimiz bulgular topraksız ve topraklı
kültür yetiştiriciliğinde verim ve kalite
özelliklerinin benzer olduğu belirlenmiştir.
Ülkemiz çilek yetiştiriciliğinde katı ortam
kültürlerini
kullanılabilir
olduğunu
söyleyebiliriz.
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ÖZ
Çilek geniş ekolojik sınırlar içerisinde adaptasyon yeteneği yüksek bir türdür. Dünyada yaklaşık 40
ülkede çilek çeşit ıslah programları yürütülmektedir. Ülkemizde ise, çilek ıslahı konusunda günümüze
kadar çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
bölümüne ait laboratuvarlar ve İspanyol tipi seraların bulunduğu arazide 2016–2017 yetiştirme sezonunda
yürütülmüştür. Melezleme ıslahı programında; anne olarak ‘Rubygem’, ‘Festival’ ve ‘Amiga’ ile tozlayıcı
olarak ‘Sevgi’, ‘Kaşka’ ve ‘Ebru’ çeşitlerinin melezlenmesiyle üstün özellikli 8 melez çilek genotipi elde
edilmiştir. Bu çalışmanın amacı üstün özellikli 8 melez çilek genotipi ile bunların ebeveynlerinin meyve
et sertliği, suda çözünebilir kuru madde miktarı, titre edilebilir asit miktarı, SÇKM/Asit Oranı ve lezzet
parametrelerinin değerlendirilmesidir. Sonuç olarak ebeveyn ve genotiplerin ortalama meyve et sertlik
değerleri 0.47 N ile 1.47 N arasında dağılım göstermiştir. SÇKM miktarı bakımından en yüksek değer
‘Kaşka’ çeşidinde tespit edilmiştir. Titre edilebilir asit miktarı bakımından ise, en yüksek değer (%0.50)
269 no’lu genotipte ölçülmüştür. En düşük asit miktarı %0.35 ile ‘Rubygem’ çeşidinde belirlenmiştir.
Ancak, tat olgusunu belirleyen SÇKM/Asit oranının en yüksek düzeyi ‘Rubygem’ çeşidinde görülmüş
olup, bunu 291 no’lu genotipin takip ettiği belirlenmiştir. Lezzet değerleri incelendiğinde, 302 no’lu
genotipin bütün ebeveynlerden daha yüksek puan aldığı dikkat çekmiştir. Bütün veriler
değerlendirildiğinde, 291 no’lu genotipin ebeveynlere yakın sonuçlar verdiği ve tat olarak ‘Rubygem’
çeşidine yakın olması bakımından gelecekte ümitvar bir çeşit olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çilek, ıslah, SÇKM, sertlik
DETERMINATION OF SOME QUALITY PARAMETERS OF PARENTS WITH SELECTED
SUPERIOR HYBRID STRAWBERRY GENOTYPES
ABSTRACT
Strawberry is one of the species that have a high adaptation ability within wide ecological boundaries.
Strawberry varieties breeding programs are carried out about 40 countries around the world. In our
country, various studies have been carried out on strawberry breeding. This study was performed in the
field of laboratories and Spanish type greenhouses of Çukurova University Horticulture Department in
2016–2017 growing season. In the breeding program; as parents ‘Rubygem, ‘Festival’ and ‘Amiga’ and
as pollinators ‘Sevgi’, ‘Kaşka’ and ‘Ebru’ varieties were hybridized and superior properties were obtained
eight hybrid genotypes strawberries. The aim of this study was to evaluate the 8 hybrid strawberry
genotypes and their parents of fruit flesh firmness, total soluble solids (TSS), acidity, TSS/Acidity, and
taste parameters. As a result, mean fruit flesh firmness values of the parents and genotypes were
distributed between 0.47 N and 1.47 N. The highest value in terms of TSS amount was found in ‘Kaşka’
variety. In terms of acidity content, the highest value (%0.50) was measured in genotype 269. The lowest
acid content was determined in ‘Rubygem’ cultivar (%0.35). However, the highest level of TSS/Acid
ratio, which determines the taste parameter was observed in the ‘Rubygem’ variety, followed by genotype
291. When the taste values were examined, it was noted that genotype 302 scored higher than all parents.
When all the data are evaluated, it is thought that genotype 291 gives close results to the parents and may
be a promising variety in terms of being close to taste of the ‘Rubygem’ variety.
Keywords: Strawberry, breeding, TSS, firmness
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GİRİŞ
Üzümsü meyveler grubunda yer alan çilek
botanik olarak sınıflandırıldığında Rosales
takımının Rosaceae familyası, Rosoideae alt
familyası ve Fragaria cinsine girmektedir.
Dünyada ve ülkemizde ticari olarak
yetiştiriciliği
yapılan çilekler
genelde
Fragaria × ananassa L. (2n=8x=56) türüne
girmektedir [12].
Çilek geniş ekolojik sınırlar içerisinde
adaptasyon yeteneği yüksek bir türdür. Çilek
ekvatordan Sibirya’ya kadar olan bölgelerde
yetişebilmektedir. Sibirya’da yabani çilek
çeşidi belirlenmiştir. Ancak verim ve kalite
bakımından ılıman iklime sahip bölgelerde
önem kazanmaktadır. Bu kadar geniş coğrafik
ve ekolojik koşullar altında yayılım
gösterebilen çilek bu özelliği yanında ıslah
çalışmalarıyla her ekolojiye uygun çilek
çeşitlerinin
elde
edilmesine
olanak
sağlamaktadır [17].
Dünya da çilek yetiştiriciliğinin son 50
yılda hızlı artışı, yetiştiriciliğinin çok eskiye
dayanması ve adaptasyon yeteneğinin yüksek
olması sebebi ile tarım yapılabilen her alanda
çilek
yetiştiriciliğinin
yapılabilmesine
bağlıdır. Çilek yetiştiriciliği ile yapılan
yatırımlarda birim alandan elde edilen
kazancın diğer türlere göre daha yüksek
olması ve ilk yıldan itibaren kâra geçmesi,
diğer meyvelerin pazarda bulunmadığı
dönemde piyasaya çıkması nedeniyle hem
üreticilere hem de tüketicilere avantaj
sağlaması, çilek yetiştiriciliğinin artmasının
diğer nedenleridir [5].
Son yıllarda Ülkemizde de çilek
yetiştiriciliğinde önemli artışlar olmuştur
(Çizelge 1). Çilek Dünya’da en fazla Çin,
ABD, Meksika, Mısır, Türkiye ve İspanya’da
üretilmektedir. ABD ve İspanya önemli
ölçüde ihracat yapan ülkelerdir. Ancak Çin
yoğun nüfusundan dolayı ürettiği çileği kendi
tüketmektedir.
Ülkemizde 2004–2018 yılları arasında
üretim
alanları
ve
üretim
miktarı
incelendiğinde önemli artışlar olduğu dikkat
çekmiştir (Çizelge 2). 2004 yılında 97.500 da
olan üretim alanı 2018 yılında 161.021 da
yükselmiştir. 2004 yılında 155.000 ton olan
üretim miktarı 2018 yılında 440.968 tona
yükselmiştir. Ülkemizde üretilen çileklerin
hepsi taze tüketime yönelik olarak
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yetiştirilmektedir. Türkiye çilek üretiminin
yaklaşık
yarısını
sağlayan
Akdeniz
Bölgesi’nde üretimin tamamına yakını taze
tüketime yönelik yapılmaktadır. Bu bölgede
yer alan Mersin ilinde 2018 yılı verilerine
göre dekara ortalama 3.222 kg verim alınmış
ve toplam 149.438 ton çilek hasat edilmiştir.
Aynı bölgenin ikinci önemli ili olan
Antalya’da ise 45.988 ton üretim yapılmış ve
dekardan 3.782 kg’lık bir verim alınmıştır.
Türkiye ortalaması ise 2.739 kg/dekar olup
söz konusu iller modern tekniklerle ve
yabancı güncel çeşitlerle bu ortalamanın
üzerinde verim almaktadırlar (Çizelge 3).
Yetiştiricilikte kullanılan en yaygın çeşitler
‘Fortuna’, ‘Festival’, ‘Albion’, ‘Kabarla’,
‘Sweet Ann’ gibi yabancı orijinli çeşitler olup,
tat ve aroma bakımından yeterli düzeyde
değillerdir. Bu nedenle tüketiciler bu çeşitleri
yediklerinde istedikleri tat ve lezzeti
alamamakta ve bu durumdan şikâyet
etmektedirler. En açık ifade ile tüketiciler
güzel kokulu, aromalı çilek meyvelerini tercih
etmektedirler.
Ülkemizde
çilek
ıslahı
konusunda
günümüze kadar çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Konarlı ve Akgün [13], Yalova’da,
Arnavutköy çileği ile Aliso ve Tioga
çeşitlerini melezleyerek Yalova serisini elde
etmişlerdir. Daha sonra Konarlı ve ark. [14],
tarafından Yalova–15, Yalova–104 ve
Yalova–110 no’lu genotipler, çilek çeşitleri
olarak tescil ettirilmişlerdir. Dr. Burhan
ERENOĞLU başkanlığında yürütülen ıslah
programından; Erenoğlu–77, Dorukhan–77,
Doruk–77, Bolverim–77, Hilal–77, Eren–77
ve Ata–77 isimli çeşitler 2012 tarihinde tescil
ettirilmiştir. Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yapılan
ıslah çalışmalarından aromalı fakat meyve eti
orta sert; Kaşka, Sevgi ve Ebru adlı üç çilek
genotipi, 2009 yılında tescil ettirilmiştir.
Geleneksek ıslah programları ürün
miktarını ve meyve boyutlarını arttırmayı,
hastalıklara ve taşınmaya dirençli olma
yanında hasat sonrası raf ömrünü arttırmaya
yoğunlaşmıştır [4]. Fakat tüketiciler, keyifle
tüketecekleri yeme kalitesi ve duyusal
özellikleri iyi olan ürüne yüksek düzeyde
talep göstermektedirler.
Bu çalışmanın amacı 2014 yılında
çileklerde yapılan melezleme programından
üstün özellikli olarak seçilen 8 melez çilek
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genotipi ile bunların ebeveynlerinin meyve et
sertliği, suda çözünebilir kuru madde miktarı,
titre edilebilir asit miktarı, SÇKM/Asit Oranı
ve lezzet parametrelerinin Adana ekolojik
koşullarındaki
performanslarının
değerlendirilmesidir.
Çizelge 1. 2012–2017 yılları arasında ülkelere
göre çilek üretim değerleri (ton) [2]
Table 1. Strawberry production values
(tonnes) according to countries
between 2012–2017
Yıllar / Years
Ülkeler
Countries 2012
2013
2014
2015
2016
2017
Çin
2760864 2997504 3113000 3479000 3793864 3717283
China
Amerika
1384360 1382096 1371530 1390410 1420570 1449280
USA
Meksika
360426 379464 458972 392625 468248 658436
Mexico
Mısır
242297 262432 283471 435344 464958 407240
Egypt
Türkiye
351834 372498 376070 375800 415150 400167
Turkey
İspanya
290843 312500 291870 397369 366161 360416
Spain
Rusya
174000 188000 189000 182000 197523 175652
Russia
Polonya
150151 192647 202511 204889 196972 177921
Poland
Kore
192140 216803 209901 194513 196122 210304
Korea
Japonya
163200 165600 164000 158700 159000 158702
Japan
Dünya
(Toplam)
7380601 7879108 8154169 8765242 9059557 9223815
World
(Total)

Çizelge 2. Yıllara göre Türkiye’nin üretim
alanları (da) ve üretim miktarları (ton)
[3]
Table 2. Turkey’s production areas (da) and
production quantities (tonnes) among
years [3]
Yıllar
Years
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Üretim alanı (da)
Production area
97.500
100.000
99.851
109.545
112.785
121.500
116.792
119.670
127.928
135.494
134.234
141.893
154.308
153.918
161.021

Üretim miktarı (ton)
Production quantities
155.000
200.000
211.127
250.916
261.078
291.996
299.940
302.416
351.834
372.498
376.070
375.800
415.150
400.167
440.968

Çizelge 3. 2018 yılı Türkiye çilek üretiminde
bazı illerin üretim alanı (da), üretim
miktarı (ton) ve verimlilik düzeyleri
(kg/da) [3]
Table 3. Strawberry production area (da),
production quantity (tonnes) and
productivity levels (kg/da) of some
provinces in Turkey 2018 year [3]
İller
Provinces
Mersin
Antalya
Adana
Bursa
Türkiye

Alan (da)
Area
46.382
12.159
952
29.208
161.021

Üretim (ton)
Production
149.438
45.988
3.057
49.060
440.968

Verim (kg/da)
Yield
3.222
3.782
3.211
1.680
2.739

MATERYAL VE METOT
Materyal
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümünde 2014 yılında yerli
çileklerdeki (Sevgi, Ebru, Kaşka) verim ve
meyve et sertliğini arttırmak amacıyla yapılan
melezleme çalışmalarından yaklaşık 7.000
adet aken elde edilmiştir. Melezlemelerde
oluşturulan kombinasyonlar Çizelge 4’de
verilmiştir. Kullanılan yabancı orijinli çeşitler
yüksek verimli, sert meyve etli son yılların en
güncel çeşitler olup, Ülkemizin değişik
ekolojilerinde yetiştiriciliği yapılan çeşitlerdir.
Yerli çeşitlerin ise, genel olarak özellikleri
tatlı, aromalı fakat orta sertlikte meyve etine
sahip
olmalarıdır.
Oluşturulan
kombinasyonlarda meyve et sertliğinin ana
ebeveynden geçtiği değişik ıslah programları
sonucunda kanıtlandığından [11] yabancı
orijinli çeşitler ana ebeveyn olarak
kullanılmıştır.
Yürütülen bütün ıslah programlarında
olduğu gibi 7.000 akenin ekilmesinden sonra
belirli büyüklüğe ulaşan bitkiler sonbaharda
arazi koşullarına aktarılmıştır. Arazide
büyüme gücü zayıf olan bitkilerin elemine
edilmesinden sonra 3.306 adet bitki ile
çalışmalara devam edilmiştir. Söz konusu
melez popülasyonda 2014–2015 yetiştirme
sezonunda bitki, çiçek ve meyve yapısı ile
ilgili özellikler kategorik olarak incelenmiştir.
Bu incelemeler, Faedi ve ark. [6], tarafından
düzenlenen deskriptöre göre belirlenmiştir.
•Bitki yapısı bakımdan; dik büyüme
şekline sahip, kuvvetli büyüyen, hastalık ve
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zararlı semptomu göstermeyen, yüksek
verimli bitkiler,
•Çiçek yapısı bakımından; çiçek sayısı
çok, salkım sayısı 8 adet, çiçek salkımları
yapraklardan yukarıda ve erkek organlara
sahip olan bitkiler, özellikle bu kapsamda
erkek organı eksik olan genotipler negatif
seleksiyon
yöntemiyle
araziden
uzaklaştırılmıştır.
Meyve yapısı bakımından; iri meyveli,
yuvarlak, yuvarlak–konik şekilli, dayanıklı
meyve yüzeyine sahip, parlak kırmızı renkli,
akenleri meyve yüzeyi ile aynı veya altında,
sert meyve etli, meyve tadı iyi olan bitkiler
işaretlenmiştir.
Söz konusu bitkilerde yukarıda belirtilen
özelliklere sahip olanlar işaretlenmiştir.
İşaretlenen 136 bitkiden ilkbahar–yaz
aylarında oluşan stolonlar alınmış ve her
genotipten 5 bitki ile arazideki verim ve kalite
kriterleri 2015–2016 yetiştirme sezonunda
incelenmiştir.
Bu
incelemelerde
ilk
çiçeklenme, son çiçeklenme, ilk derim, ilk
stolon verme gibi özellikler gözlemsel olarak
yapılmıştır. Seçilmiş melez bireylerde
kantitatif analizler olarak; meyve ağırlığı,
suda çözünebilir kuru madde miktarı, toplam
meyve sayısı, bitki başına verim, meyve et
sertliği, meyve dış renk değerleri, lezzet gibi
özellikler
incelenmiştir.
Söz
konusu
genotiplerden elde edilen verilere tartılı
derecelendirme uygulanmıştır. En yüksek
puanı alan 8 genotipin çeşit adayı
olabileceklerine
karar
verilmiştir.
Bu
çalışmanın materyali seçilmiş 8 çeşit adayı ile
bunların ebeveynlerinden oluşturulmuştur.
Çizelge 4. Çileklerde yapılan melezleme
kombinasyonları
Table 4. Strawberries carried hybridization
combinations
Festival × Sevgi
Rubygem × Kaşka
Amiga × Sevgi

Festival × Ebru
Rubygem × Sevgi

Metot
2016 yılı yaz aylarında seçilmiş 8 genotip
ve ebeveynlerine ait bitkilerden oluşan
stolonlar sisleme ünitesinde köklendirilmiştir.
Sonbahar ayında (23 Eylül 2016) sisleme
ünitesinden elde edilen taze tüplü fidelerle
dikim yapılmıştır. Dikimlerden önce toprak
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hazırlığı yapılmış ve taban gübresi verilmiştir.
Hazırlanan seddeler nemlendirildikten sonra
üzerleri siyah polietilen örtülerle kaplanmıştır.
Bitkiler, 6.5 m eninde 2.75 m yüksekliğinde,
40 m uzunluğunda üzeri 36 aylık UV, IR, AB,
EVA, LD katkılı saydam plastik örtü ile
kaplanan İspanyol tipi yüksek tüneller altında
yetiştirilmiştir. Bitkiler damla sulama
sistemiyle sulanmış ve gübrelenmiştir.
Toplam 6 adet ebeveyn çeşit ile 8 genotip 3
tekerrürlü ve her tekerrürde 10 bitki olacak
şekilde
Adana’daki
deneme
alanına
dikilmiştir.
•Meyve Et Sertliği (N): Yetiştirme sezonu
boyunca ürünün yoğun olduğu Mart–Nisan–
Mayıs aylarında, her parselden tesadüfi olarak
seçilen 10 meyvenin iki yanağından, 5 mm
yıldız uçlu el penetrometresi ile ölçüm
yapılmıştır.
•Suda Çözünebilir Toplam Kuru Madde
Miktarı (%): Yetiştirme sezonu boyunca
ürünün yoğun olduğu Mart–Nisan–Mayıs
aylarında, her parselden tesadüfi olarak
seçilen 5 meyveden elde edilen meyve
suyunda el refraktometresi ile belirlenmiştir.
•Titre Edilebilir Toplam Asit İçeriği (%):
Yetiştirme sezonu boyunca ürünün yoğun
olduğu Mart–Nisan–Mayıs aylarında, 1 ml
meyve suyuna 49 ml saf su eklenerek 0.1
N’lik NaOH ile pH 8.1 olana kadar titre
edilerek harcanan sodyum hidroksit miktarı
belirlenmiştir. Aşağıdaki formüle göre sitrik
asit cinsinden hesaplanmıştır.
Sitrik Asit = Sitrik Asit Sabiti (0.007) ×
Harcanan NaOH × NaOH Faktörü × 100.
•SÇKM/Asit Oranı: Meyve sularında
ölçülen suda çözünebilir toplam kuru madde
ile toplam asit miktarlarının birbirlerine
bölünmesiyle hesaplanmıştır.
•Lezzet: Ürünün en yoğun olduğu
dönemde, her parselden elde edilen meyvelere
en az 20 kişiden oluşan panel grubuyla 1–5
puanlamasına göre duyusal olarak “Lezzet”
testi yapılmıştır. 1:Çok kötü, 2:Kötü, 3:Orta,
4:İyi, 5:Çok iyi.
İstatistiksel Analizler
Denemeden elde edilen verilerin varyans
analizleri, zamanda bölünmüş tesadüf
parselleri deneme desenlerine göre yapılmış
ve ortalamalar LSD testi ile karşılaştırılmıştır.
İstatistiksel analizler JMP paket programı
kullanılarak
yapılmıştır.
Parametreler
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arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca
ölçülen parametrelerin ebeveynlerden yavru
genotiplere aktarılma durumları hakkında
detaylı yorumlar yapılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Meyve Et Sertliği (Newton)
Seçilmiş melez çilek genotipleri ile
ebeveynlerinin Mart–Nisan–Mayıs ayları ile
ortalama meyve et sertlik değerleri Çizelge
5’de verilmiştir. Söz konusu parametre
açısından genotip ve genotip × ay etkileşimi
arasındaki farklar istatistiksel olarak önemli
bulunurken (p<0.001), aylar arasındaki farklar
önemsiz olmuştur.
Ebeveyn ve genotiplerin ortalama meyve
et sertlik değerleri 0.47 N ile 1.47 N arasında
dağılım göstermiştir. En sert meyveler (1.47
N) Amiga çeşidinden, en yumuşak meyveler
(0.47 N) Sevgi çeşidinden elde edilmiştir.
Ebeveyn ve genotipler arasında en sert
meyveler ana ebeveynlerden derilmiştir.
Seçilmiş 200 no’lu genotipin, ana ebeveyni
olan Amiga çeşidinden 0.93 N daha yumuşak,
tozlayıcısı olan Sevgi çeşidinden ise 0.07 N
daha sert etli meyveler verdiği saptanmıştır.
Bu duruma göre söz konusu kombinasyonda
meyve et sertliğinin ana ebeveynden yavru
bireye tam olarak aktarılamadığı izlenimi
alınmıştır. Rubygem × Kaşka kombinasyonun
dan seçilen genotiplerin ise meyve et sertlik
değerlerinin ebeveynlerinin arasında değerler
aldıkları dikkat çekmiştir. Söz konusu
kombinasyonda meyve et sertlik özelliğinin
ana ebeveynden yavru bireylere daha iyi
aktarıldığı dikkat çekmiştir.
Genotip × ay etkileşimi incelendiğinde, en
sert etli meyvelerin Mart ayında Amiga (1.95
N) çeşidinden elde edildiği, en yumuşak
meyvelerin ise yine aynı aydaki Ebru (0.38 N)
çeşidinde saptandığı dikkat çekmiştir.
Adak ve ark. [1], yaptıkları çalışmada
meyve et sertlik değerlerini en yüksek 1.17
kg.cm⁻² ile modern serada topraksız
yetiştiricilikte kaydetmişlerdir. Bu değeri 0.98
kg.cm⁻² ile modern serada geleneksel
yetiştiricilik ve 0.73 kg.cm⁻² ile yüksek plastik
tünelde geleneksel yetiştiricilik sistemlerinin
izlediği bildirilmiştir. Tez çalışmasının en sert
meyveleri Amiga çeşidinden 1.47 N olarak

alınmış olup, genellikle değerler 1 N’un
altında ve önceki çalışma ile uyumlu
bulunmuştur. Yola dayanım bakımından en
etkili faktör olan meyve et sertlik değerleri
üzerine çeşit, ekoloji, bitki besleme koşulları,
yetiştiricilik
sistemleri
önemli
etkiler
yapmaktadır.
Çizelge 5. Seçilmiş melez çilek genotipleri ile
ebeveynlerin aylara göre ortalama
meyve et sertliği değerleri (N)ᶻ
Table 5. Selected hybrid strawberries
genotipies with parent mean fruit
firmness values to months (N)ᶻ
Ebeveynler
ve genotipler
Mart
Nisan
Mayıs
Ortalama
Parents and March
April
May
Mean
genotypes
Rubygem(R) 1.09 c¹
1.09 c
0.92 de
1.03 B
Festival (F)
1.08 c
0.95 d
0.92 de
0.98 B
Amiga (A)
1.95 a
1.29 b
1.18 bc
1.47 A
Sevgi (S)
0.40 tu
0.42 s–u
0.59 m–r
0.47 G
Ebru (E)
0.38 u
0.51 q–t
0.63 k–q
0.51 FG
Kaşka (K)
0.39 u
0.48 r–u
0.59 n–r
0.49 FG
200 (A×S) 0.49 r–u
0.59 m–r
0.55 o–r
0.54 F
205 (R×K) 0.83 efg
0.68 ı–n
0.75 g–j
0.75 CD
269 (F×E) 0.67 ı–n
0.68 h–n
0.88 def
0.74 CD
280 (F×S)
0.52 q–t
0.53 p–s
0.60 l–r
0.55 F
289 (R×K) 0.58 n–r
0.66 ı–o
0.64 j–p
0.62 E
291 (R×K) 0.71 h–m
0.80 fgh
0.87 def
0.79 C
299 (R×K) 0.72 g–k
0.77 f–ı
0.60 l–r
0.70 D
302 (R×K) 0.53 p–s
0.62 k–q
0.72 g–l
0.62 E
Ortalama
0.74
0.72
0.74
0.73
LSDgen***=0.069; LSDay=Ö.D. N.S.; LSDgen×ay***=0.119
ᶻOrtalamalar arasındaki farklar ayrı harflerle gösterilmiştir.
Ö.D.: Önemli Değil.
ᶻThe differences between the averages are shown in separate
letters. N.S: Non-significant.
***:p˂0.001; **:p˂0.01; *:p˂0.05.

Meyvelerin Suda Çözünür Toplam Kuru
Madde Miktarı (SÇKM %)
Seçilmiş melez çilek genotipleri ile
ebeveynlerinin Mart–Nisan–Mayıs ayları ile
ortalama meyve suda çözünebilir toplam kuru
madde miktarları (SÇKM %) Çizelge 6’da
verilmiştir. Genotip, ay ve genotip × ay
etkileşimlerinin SÇKM değerleri arasındaki
farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur
(p<0.001).
Çizelge 6 incelendiğinde, en yüksek
SÇKM değeri %9.51 ile Nisan ve %9.34 ile
Mayıs aylarından alınmıştır. En düşük SÇKM
değeri ise Mart ayından (%7.68) elde
edilmiştir.
Ebeveyn ve genotiplerden en yüksek
SÇKM değeri (%9.98) Kaşka çeşidinde
alınmış olup, bu değeri 289 (%9.54) no’lu
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genotip izlemiştir. En düşük SÇKM değerleri
ise 280, Festival ve Amiga çeşitlerinden
alınmıştır. Tozlayıcı ebeveynlerden Kaşka
(%9.98), ana ebeveynlerden ise Rubygem
(%9.07) çeşitlerinin en yüksek SÇKM içerikli
meyveler ürettikleri belirlenmiştir. Genel
olarak Rubygem × Kaşka kombinasyonundan
seçilen genotiplerin de yüksek SÇKM içerikli
meyveler verdikleri belirlenmiştir. Ana
ebeveynlerden Festival ve Amiga çeşitleri ile
280 no’lu genotipin diğer genotiplerden daha
düşük SÇKM değerlerine sahip oldukları
saptanmıştır.
Genotip × ay etkileşimi incelendiğinde, en
yüksek SÇKM değerinin Nisan ayında
%12.20 ile 302 no’lu genotipten elde
edilirken, bunu Mayıs ayı Rubygem (%11.83)
çeşidi izlemiştir. En düşük SÇKM değeri Mart
ayında (%6.40) 299 no’lu genotip ile Amiga,
Festival ve Rubgem çeşitlerinden alınmıştır.
Çizelge 6. Seçilmiş melez çilek genotipleri ile
ebeveynlerin meyvelerinin aylara göre
suda çözünebilir kuru madde miktarı
(SÇKM) (%)ᶻ
Table 6. Selected hybrid strawberries
genotypes with parent mean total
soluable dry matter contents to months
(TSS)ᶻ
Ebeveynler
ve genotipler
Mart
Nisan
Mayıs
Ortalama
Parents and March
April
May
Mean
genotypes
Rubygem(R) 6.60 tᶻ
8.77 k–o
11.83 ab 9.07 BCD
Festival (F)
6.47 t
9.53 g–k
7.00 s–t
7.67 F
Amiga (A)
6.40 t
7.90 p–r
8.83 k–o
7.71 F
Sevgi (S) 10.03 e–h 9.03 j–n
8.83 k–o
9.30 BC
Ebru (E)
9.43 g–k
9.37 g–k
9.33 h–l
9.38 BC
Kaşka (K)
9.73 f–j
10.03 e–h 10.17 d–h
9.98 A
200 (AXS) 8.10 o–q
8.50 l–p
11.17 bc
9.25 BC
205 (RXK)
6.97 st
8.70 k–p
9.33 h–l
8.33 E
269 (FXE) 8.30 n–q 10.40 c–f 8.17 o–q
8.95 CD
280 (FXS)
6.87 st
8.27 n–q
7.50 q–s
7.54 F
289 (RXK) 8.43 m–p 10.20 d–g 10.00 f–ı
9.54 AB
291 (RXK)
6.80 st
9.43 g–k 11.00 bcd 9.08 BCD
299 (RXK)
6.40 t
10.87 cde 8.50 l–p
8.59 DE
302 (RXK) 7.07 r–t
12.20 a
9.17 ı–m
9.48 B
Ortalama
7.68 B
9.51 A
9.34 A
8.85
LSDgen***=0.499; LSDay***=0.231; LSDgen×ay***=0.864
ᶻOrtalamalar arasındaki farklar ayrı harflerle gösterilmiştir.
Ö.D.: Önemli Değil.
ᶻThe differences between the averages are shown in separate
letters. N.S: Non-significant.
***:p˂0.001; **:p˂0.01; *:p˂0.05.

Gündüz ve Bayazit [9], farklı ıslah
programlarından gelen 42 çeşitle yaptıkları
çalışmada en yüksek SÇKM içeriğini (%9.4–
%9.7) ‘Kaşka’, ‘Osmanlı’, ‘Arnavutköy’ ve
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‘Ebru’ çeşitlerinden elde etmişlerdir. En
düşük SÇKM değerleri ise İsrail’in ‘Dorit’
(%5.0), Türkiye’nin ‘Dorukhan 77’ (%5.0),
ABD’nin ‘Cal Giant 3’ (%5.2), ‘Cal Giant 5’
(%5.1), ‘Sweet Charlie’ (%5.2) ve ‘Tioga’
(%5.1) çeşitlerinden alındığı bildirilmiştir.
Adak ve ark [11], Camorasa çeşidinde SÇKM
değerlerinin aylara göre %8.43 ile %9.33
arasında dağılım gösterdiğini saptamışlardır.
Özbahçali ve Aslantaş [15], Erzurum’da
yaptıkları
çalışmada
SÇKM
değeri
bakımından, %9.5 ile Rubygem çeşidinin en
yüksek değere sahip olduğunu, %7.5 ile en
düşük değerin ise Fern çeşidinde ölçüldüğünü
tespit etmişlerdir. Çizelge 6’dan izlenebileceği
gibi ebeveyn ve genotiplere ait SÇKM
değerlerinin %7.67 ile %9.98 arasında dağılım
gösterdiği, en yüksek değerin (%9.98) Kaşka
çeşidinde ölçülerek önceki çalışmalarla
uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır.
Titre Edilebilir Asit Miktarı (%)
Seçilmiş melez çilek genotipleri ile
ebeveynlerinin Mart–Nisan–Mayıs ayları ile
ortalama titre edilebilir asit miktarları Çizelge
7’de verilmiştir. Genotip, ay ve genotip × ay
etkileşimleri arasındaki farklar istatistiksel
olarak önemli bulunmuştur (p<0.001).
Çizelge 7 incelendiğinde, en yüksek titre
edilebilir asit miktarının %0.45 değeriyle
Nisan ve Mayıs aylarındaki meyvelerden elde
edildiği, en düşük değerin %0.42 olarak Mart
ayındaki meyvelerde ölçüldüğü belirlenmiştir.
Ebeveyn ve genotipler arasında en yüksek
titre edilebilir asit miktarı %0.50 değeriyle
269 no’lu genotipte ölçülmüştür. Bu değeri
Kaşka ve Ebru çeşitleri izlemişlerdir. En
düşük asit miktarı (%0.35) Rubygem
çeşidinde belirlenmiştir. Ebru ve Kaşka
çeşitleri ile 269 no’lu genotipin yüksek asit
içerikli meyveler ürettikleri ve değerlerinin
istatistiksel olarak aynı grupta yer aldıkları
belirlenmiştir. Tozlayıcı ebeveynlerin, ana
ebeveynlerden daha yüksek titre edilebilir asit
miktarı içerdikleri dikkat çekmiştir.
Genotip × ay etkileşimi incelendiğinde, en
yüksek titre edilebilir asit miktarının (%0.57)
Nisan ayında 269 no’lu genotipte, bu açıdan
en düşük değerin ise Mart ayında Rubygem
(%0.32) çeşidine ait meyvelerde olduğu
saptanmıştır.
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Özuygur [16], Adana’da yaptığı çalışmada
titre edilebilir asit miktarlarının %0.81–%1.03
arasında değişim gösterdiğini bildirmiştir.
Gündüz [15], yaptığı çalışmada iki yıllık
sonuçlarını genotipler, yetiştirme yerleri ve
aylara göre değerlendirdiğinde, 2007–2008
yılında %0.47–%1.26, 2008–2009 yılında
%0.38–%1.11 arasında değişim gösterdiğini
bildirmiştir. Araştırmacı, elde ettiği bulgularla
titre edilebilir asit miktarı üzerinde yetiştirme
yerlerinden çok genotiplerin etkili olduğunu
savunmuştur. Yapılan bu tez çalışmasında ise
titre edilebilir asit değerleri Özuygur [16]’un
ve Gündüz [15]’ün yaptığı çalışmayla benzer
veya
biraz
daha
düşük
düzeylerde
bulunmuştur.
Çizelge 7. Seçilmiş melez çilek genotipleri ile
ebeveynlerin aylara göre ortalama titre
edilebilir asit miktarları (%)ᶻ
Table 7. Selected hybrid strawberries
genotypes with parent mean titratable
amounts of acid (%) to monthsᶻ
Ebeveynler ve
genotipler
Mart
Nisan
Mayıs
Ortalama
Parents and
March
April
May
Mean
genotypes
Rubygem (R) 0.32 Xᶻ
0.39 stu
0.35 vwx
0.35 G
Festival (F) 0.36 vw
0.40 p–t
0.49 c–f
0.42 DE
Amiga (A) 0.42 n–r
0.34 wx
0.45 h–m
0.40 E
Sevgi (S)
0.52 b
0.46 g–l
0.47 f–k
0.48 B
Ebru (E)
0.47 f–j
0.51 bcd
0.49 d–g 0.49 AB
Kaşka (K)
0.48 e–h
0.52 bc
0.50 b–e 0.50 AB
200 (AXS) 0.37 tuv
0.40 r–t
0.48 e–h 0.42 DE
205 (RXK) 0.43 m–q 0.47 e–ı
0.47 e–ı
0.46 C
269 (FXE) 0.43 m–q
0.57 a
0.52 b
0.50 A
280 (FXS)
0.40 q–t
0.44 k–n
0.44 j–n
0.43 D
289 (RXK) 0.43 m–o 0.48 d–g
0.43 m–p
0.45 C
291 (RXK) 0.38 s–v
0.40 o–s
0.37 uvw
0.38 F
299 (RXK) 0.39 r–u
0.44 l–n
0.45 ı–n
0.42 D
302 (RXK) 0.43 m–o
0.52 bc
0.39 stu
0.45 C
Ortalama
0.42 B
0.45 A
0.45 A
0.44
LSDgen***=0.017; LSDay***=0.008; LSDgen×ay***=0.029
ᶻOrtalamalar arasındaki farklar ayrı harflerle gösterilmiştir.
Ö.D.: Önemli Değil.
ᶻThe differences between the averages are shown in separate
letters. N.S.: Non-significant.
***:p˂0.001; **:p˂0.01; * :p˂0.05.

Gündüz ve Bayazit [9], çalışmalarında en
yüksek asit içeriğini ‘Delmarvel’ (%1.72) ve
‘Fern’ (%1.50) çeşitlerinden elde ettiklerini
bildirmişlerdir. Aynı çalışmada Ebru, Kaşka,
Sevgi, Rubygem çeşitlerinin sırasıyla %0.94,
%0.88, %0.68 ve %0.44 asit içeriğine sahip
oldukları saptanmıştır Özbahçali ve Aslantaş
[15], Erzurum’da farklı çeşitlerin titre
edilebilir asit değerlerinin %0.3 ile %0.5
arasında
dağılım
gösterdiğini
tespit

etmişlerdir. Yapılan bu çalışma ile Gündüz ve
Bayazit [9]’in yaptıkları çalışmadaki titre
edilebilir asit miktarları aynı çeşitler için
karşılaştırıldığında,
Rubygem
çeşidinde
değerlerin birbirlerine yakın fakat Ebru,
Kaşka, Sevgi çeşitlerinde oldukça farklı
oldukları bulunmuştur. Çizelge 7’nin ortaya
koyduğu değerler daha çok Özbahçali ve
Aslantaş [15]’ın değerleriyle örtüşmektedir.
Meyvelerin SÇKM/Asit Oranı ve Lezzet
Çilek meyvelerinde SÇKM/Asit oranı tadı
belirlemede önemli kalite kriterlerinden
birisidir. Seçilmiş melez çilek genotipleri ile
ebeveynlerinin Mart–Nisan–Mayıs ayları ile
ortalama SÇKM/Asit oranı ve lezzet değerleri
Çizelge 8’de verilmiştir. Genotip, ay ve
genotip × ay etkileşimleri arasındaki farklar
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur
(p<0.001).
Çizelge 8 incelendiğinde, en yüksek
SÇKM/Asit oranı Nisan ve Mayıs aylarında
belirlenmiştir. En düşük SÇKM/Asit oranı ise
Mart ayından alınmıştır.
Ebeveyn
ve
genotiplerin
ortalama
SÇKM/Asit oranı incelendiğinde; en yüksek
oran
(25.64)
Rubygem
çeşidinde
belirlenmiştir. En düşük oran ise (17.63) 280
no’lu genotipte saptanmıştır.
Genotip × ay etkileşimi incelendiğinde, en
yüksek SÇKM/Asit oranı (33.97) Mayıs
ayındaki Rubygem çeşidinde, en düşük oran
ise (14.16) yine aynı ayda Festival çeşidinde
belirlenmiştir.
Lezzet değerleri 20 kişiyle oluşan panel
grubuyla 1–5 puanlamasına göre duyusal
olarak belirlenmiş olup, bu değerler
incelendiğinde; tozlayıcı ebeveynlerin ana
ebeveynlerden
daha
iyi
oldukları
belirlenmiştir. Seçilmiş melezlerden 302 no’lu
genotipin bütün ebeveynlerden daha yüksek
puan aldığı dikkat çekmiştir.
Gündüz [7], Amik ovasında yapılan
çalışmada SÇKM/Asit oranını 5.85–24.45;
Özuygur [7] ise Adana koşullarında 7.36–11.2
arasında olduğunu belirlemişlerdir. Gündüz
[8], yaptığı çalışmada iki yıllık sonuçları
genotipler, yetiştirme yerleri ve aylara göre
SÇKM/Asit oranını değerlendirdiğinde 2007–
2008 yılında 6.0–17.7, 2008–2009 yılında
7.1–21.5 arasında değiştiğini bildirmiştir.
Araştırmacı, en yüksek SÇKM/Asit oranını
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her iki yılda da plastik seradan elde edildiğini
vurgulamış olup, bu durumun plastik serada
sıcaklığın daha yüksek olması ve sıcaklık
artışı ile SÇKM içeriğinin artmasıyla
açıklamıştır. Gündüz ve Özdemir [10],
SÇKM/Asit oranını 2007–2008 yılında 8.4–
12.9, 2008–2009 yılında 10.3–16.4 arasında
değiştiğini saptamışlardır. Araştırmacılar
çalışmalarında en yüksek oranı 16.4 ile Sweet
Charlie
çeşidinde
hesapladıklarını
belirtmişlerdir. Aynı çalışmada 2008–2009
yılında Ebru ve Kaşka çeşitlerinin sırasıyla
11.7 ve 11.6 oranına sahip olduklarını
bildirmişlerdir. Yapılan bu çalışmasında aynı
çeşit için söz konusu oran 25.64 olarak
belirlenmiştir. Sonuçlandırılan bu çalışmada
genel olarak çeşit ve genotiplerde belirlenen
SÇKM/Asit oranının yüksek seyrettiği hatta
bu açıdan en düşük oran olan 17.63’ün önceki
çalışmalardan önemli düzeyde yüksek olduğu
dikkat çekmiştir. Bu sonucun çalışmada
belirlenen asit miktarının çok düşük
düzeylerde seyretmesinden kaynaklanma
olasılığı yüksektir.
Çizelge 8. Seçilmiş melez çilek genotipleri ile
ebeveynlerin aylara göre ortalama
SÇKM/Asit oranı ve lezzet testiᶻ
Table 8. Selected hybrid strawberries
genotypes
with
parent
mean
SÇKM/acid ratio and taste parameterᶻ
Ebeveynler
ve genotipler Mart
Nisan
Mayıs Ortalama Lezzet
Parents and March
April
May
Mean
Taste
genotypes
Rubygem(R) 20.56f-jᶻ 22.40def 33.97a 25.64A
3.5
Festival (F) 18.05k-p 23.78cd 14.16r 18.66E-H 4.0
Amiga (A) 15.20qr 23.10cde 19.57g-l 19.29EF 3.0
Sevgi (S) 19.15h-m 19.57g-l 18.90ı-m 19.21EFG 4.0
Ebru (E)
20.03f-k 18.37j-o 19.11h-m 19.17EFG 4.0
Kaşka (K) 20.28f-k 19.32g-m 20.31f-k 19.97DE 4.0
200 (AXS) 21.75d-g 21.41d-h 23.36cde 22.17C
3.0
205 (RXK) 16.32o-r 18.33j-o 19.73g-k 18.13FGH 3.3
269 (FXE) 19.47g-l 18.35j-o 15.74pqr 17.85GH 4.0
280 (FXS) 17.13l-q 18.81ı-n 16.94m-q 17.63H
2.5
289 (RXK) 19.57g-l 21.00e-ı 23.32cde 21.30CD 3.5
291 (RXK) 18.00k-p 23.40cde 30.09b 23.83B
3.5
299 (RXK) 16.33o-r 24.94c 18.99h-m 20.09DE 3.0
302 (RXK) 16.38n-r 23.30cde 23.51cd 21.06CD 4.5
Ortalama
18.44B 21.15A 21.26A
20.29
LSDgen***=1.431; LSDay***=0.662; LSDgen×ay***=2.478
ᶻOrtalamalar arasındaki farklar ayrı harflerle gösterilmiştir.
Ö.D.: Önemli Değil.
ᶻThe differences between the averages are shown in separate
letters. N.S: Non-significant.
***:p˂0.001; **:p˂0.01; * :p˂0.05.
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Yapılan çalışma sonucunda; meyve et
sertliği bakımından Amiga çeşidi en yüksek
değeri almıştır. Bu değeri Rubygem ve
Festival çeşitleri takip etmiştir. Çilekte meyve
sertliği raf ömrü ve depolama için önemli bir
kriterdir.
Bu
durum
göz
önünde
bulundurulduğunda genotipler ebeveynlerin
gerisinde kaldığı için daha kısa raf ömrüne
sahip olabilecekleri düşünülmektedir. Çilek
meyvelerindeki
tat
oluşumu
sadece
meyvelerdeki
şeker
içeriğinden
kaynaklanmamaktadır. Bununla birlikte suda
çözünebilir kuru madde havuzunda yer alan
asit miktarı da tat ve aromaya olumlu katkılar
sağlamaktadır. Bunlar göz önüne alındığında
SÇKM miktarı bakımından en yüksek Kaşka
çeşidinde elde edilmiştir. Ancak tat
oluşumuna belirleyen SÇKM/Asit oranına
bakıldığında en yüksek oran Rubygem
çeşidinde görülmüş olup bunu 291 no’lu
genotip takip etmiştir. Yapılan bu çalışma
sonuçlarına göre gelecekte yapılacak olan
ıslah çalışmalarında Rubygem çeşidine en
yakın genotip olan 291 no’lu genotipin
materyal olarak kullanılarak çalışmalarla
geliştirilmesi tavsiye edilmektedir.
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ÖZ
Bu araştırma ‘Yıldız’ ve ‘Gerçekcioğlu’ kuşburnu (Rosa spp.) çeşitlerinin çelikle çoğaltılması amacıyla
yürütülmüştür. Yeşil çeliklere kontrol, 500 ppm IBA, 1000 ppm IBA ve 2000 ppm IBA; Odun çeliklerine
kontrol, 1000 ppm IBA, 2000 ppm IBA ve 3000 ppm IBA ve Kök çeliklerine de kontrol, 1000 ppm IBA
ve 2000 ppm IBA uygulamaları yapılmıştır. Yeşil çelikler, mistleme ünitesinde perlit ortamına, odun
çelikleri, alttan ısıtmalı sistemde, yine perlit ortamına dikilmiştir. Kök çelikleri ise doğrudan araziye
dikilmiştir. Sonuçlar; kuşburnu çeşidine, çelik çeşidine ve uygulamalara göre değişmiştir. Genel olarak,
yeşil çeliklerde köklenme oranı düşük bulunmuştur. Yeşil çeliklerde en iyi köklenme ‘Yıldız’ çeşidinde
ortalama %4.73 olarak ölçülmüştür. Yeşil çeliklerde köklenme üzerine 500 ppm IBA uygulaması daha
etkili olmuştur. ‘Yıldız’ kuşburnu çeşidinin odun çeliklerinde köklenme olurken, ‘Gerçekcioğlu’
çeşidinde hiç köklenme olmamıştır. ‘Yıldız’ çeşidinin odun çeliklerinde en yüksek köklenme oranı
%88.88 ile kontrol uygulamasında ölçülürken, bunu 1000 ppm IBA uygulamasında yaklaşık %60’lık
köklenme oranı izlemiştir. ‘Gerçekcioğlu’ çeşidinin kök çeliklerinde ortalama köklenme oranı, ‘Yıldız’
çeşidine göre belirgin şekilde yüksek bulunurken, en yüksek köklenme oranı ‘Gerçekcioğlu’ çeşidinde
1000 ppm IBA uygulanan kök çeliklerinde %30.43 olarak belirlenmiştir. ‘Yıldız’ çeşidinde ise en yüksek
köklenme kontrol uygulamasında %2.89 olarak ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tokat ili, ‘Yıldız’ kuşburnu çeşidi, ‘Gerçekcioğlu’ kuşburnu çeşidi, çelikle çoğaltma
A STUDY ON THE PROPAGATION BY CUTTINGS OF ROSEHIP (Rosa spp.) VARIETIES
ABSTRACT
This research was carried out with the aim of steel propagation of ‘Yıldız’ and ‘Gerçekcioğlu’ rosehip
(Rosa spp.) varieties. Softwood cuttings were subjected to control, 500 ppm IBA, 1000 ppm IBA and
2000 ppm IBA. Wood cuttings, control, 1000 ppm IBA, 2000 ppm IBA and 3000 ppm IBA were applied.
In root cuttings, 1000 ppm IBA and 2000 ppm IBA applications were applied. Softwood cuttings were
planted in perlite medium in misting unit and wood cuttings were planted in perlite medium under heating
system. Root cuttings are planted directly in the field. Results, rosehip variety, cutting type and has
changed according to applications. In general, the rooting rate of softwood cuttings was low. In softwood
cuttings, the best rooting was measured as 4.73% in the ‘Yıldız’ variety. In softwood cuttings, 500 ppm
IBA was more effective on rooting. While ‘Yıldız’ rosehip varieties are rooting in wood cuttings, there is
no rooting in ‘Gerçekcioğlu’ variety. In wood cuttings of ‘Yıldız’ variety, the highest rooting rate was
measured in control application with 88.88%, followed by rooting rate of approximately 60% in 1000
ppm IBA application. In root cuttings of ‘Gerçekcioğlu’ variety, the average rooting rate was significantly
higher than ‘Yıldız’ variety. The highest rooting rate was found to be 30.43% in root cuttings with 1000
ppm IBA applied in ‘Gerçekcioğlu’ variety. In the ‘Yıldız’ variety, the highest rooting control was 2.89%.
Keywords: Tokat province, ‘Yıldız’ and ‘Gercekcioglu’ rosehip (Rosa spp.) varieties, propagation by
cutting
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GİRİŞ
Kuşburnu, 100’ün üzerindeki zengin tür
sayısı ve farklı ekolojik şartlara toleranslı
olması nedeniyle geniş alanlara yayılmıştır.
Genel olarak Orta ve Batı Asya, Avrupa,
Kuzey Afrika’da doğal yayılış göstermektedir.
Bu genel yayılış alanları içerisinde de
Anadolu, Kafkasya, Irak ve İran’ın kuzey ve
batı kesimleri, Afganistan’ın kuzeyi, Pakistan,
Keşmir ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nu
da içine alan ülkelerde tür ve genotip
zenginliğiyle
daha
yoğun
olarak
yetişmektedir. Ülkemizdeki doğal yayılış
alanlarına bakıldığında ise hemen her
yöresinde yetişmekle birlikte özellikle Orta–
Kuzey ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde daha
yoğun olarak yetişmektedir [5].
Kuşburnu ekonomiye gizli katkıları en
fazla olan ve son yıllarda fidanı en çok talep
edilen
meyve
türlerinden
biridir.
Meyvelerinden elde edilen ürünleri yerel ve
yabancı
pazarlarda
yoğun
olarak
pazarlanabilmektedir. Ancak ülkemizde henüz
tescil edilmiş 2 kuşburnu çeşidinin olması [2,
3, 6, 8, 11], bu konuda arzu edilen adına
doğru fidan talebini karşılayamamaktadır. Bu
iki çeşide ait fidanlardan birinin ticari olarak
pazarlaması yapılmakta ancak fidan talebi
karşılanamamaktadır.
Kuşburnu her türlü vejatatif çoğaltma
yolları ile çoğalabilmesine karşın, ticari fidan
üretiminde yaygın olarak, çelikle çoğaltma,
aşı ile çoğaltma ve dip sürgünleri çoğaltma
daha yaygındır. Çelikle çoğaltmada başarı
oranı çeliğin tipi, alınma zamanı, bitkinin
beslenme durumu ve çeliğin yaşı gibi genel
faktörlerin yanında türe/genotipe’de bağlıdır.
Bazı türlerin çelikleri kolayca köklenebilirken
Rosa canina gibi; R. montana Chaix subsp.
woronowii (Lonacz.) Ö.Nilsson gibi bazı
türlerin
çelikleri
ise
daha
zor
köklenebilmektedir [1].
Kuşburnu
türlerinde
çeliklerin
köklendirilmesinde yaygın olarak IBA, IAA
ve NAA kullanılmaktadır. Pratikte en çok
kullanılan ise IBA’dır. 2000–4000 ppm’lik
IBA konsantrasyonları kuşburnu odun
çeliklerinin köklendirilmesinde kullanıla
bilecek uygun konsantrasyonlardır [4, 7, 9].
Diğer en yaygın yöntem ise Kuşburnu
bitkisinin kök boğazı ve/veya kökte bulunan
gözlerden çıkan sürgünlerin fidan olarak
122

kullanılmasıdır. Rosa türleri arasında da aynı
derece de kök sürgünü vermeye eğilimi
farklıdır. Kuşburnunun fidan üretiminde
üçüncü olarak tercih edileni ise aşı ile
çoğaltılmadır. Aşı çoğaltmada, bitkilerin
dikenli olmaları ve bol dip sürgünleri
nedeniyle pratik bir yöntem değildir. Ancak
bununla birlikte kuşburnu, yapılma zamanına
göre durgun veya sürgün; aşı çeşidine göre de
yongalı ve “T” göz aşı teknikleri ile kolayca
çoğaltılabilmektedir. Anaç olarak çoğunlukla
Rosa multiflora türü kullanılmaktadır [1].
Bu çalışmada, tescilli 2 kuşburnu çeşidinin
çelikle çoğaltılması amaçlanmıştır. Bu
çeşitlerde yapılan ilk çalışma olması
nedeniyle de ayrıca önem arz etmektedir.
MATERYAL VE MEOT
Materyal
Çalışmanın materyalini, 2012 yılında tescil
edilen ve Türkiye’de hemen hemen her yerde
bulunan Rosa canina L. türene ait ‘Yıldız’
kuşburnu çeşidi ve 2015 yılında tescil edilen
ancak her yerde göremediğimiz R. montana
Chaix subsp. woronowii (Lonacz.) Ö.Nilsson,
türüne ait olan ‘Gerçekcioğlu’ kuşburnu çeşidi
oluşturmuştur.
Metot
Her iki çeşitte yeşil çelik, odun çeliği ve
kök çeliği kullanılmıştır. Bu çelik tipleri ve
uygulamaları aşağıda verilmiştir.
Yeşil çelikler; ortalama 20–25 cm
boyutlarında hazırlandı. Hazırlanan çeliklere
hızlı daldırma yöntemi ile kontrol, 500 ppm
IBA, 1000 ppm IBA ve 2000 ppm IBA
uygulaması sonrası, mistleme ünitesine dikildi
(01.08.2018). Dikim öncesi hem çelikler hem
de dikim ortamı mantari enfeksiyonlar için
ilaçlandı (Benomyl). Dikim ortamında
yaklaşık 2 ay tutuldu ve söküm yapıldı
(04.10.2018).
Odun çelikleri; ortalama 20–25 cm
boyutlarında hazırlandı. Hazırlanan çeliklere
hızlı daldırma yöntemi ile kontrol, 1000 ppm
IBA, 2000 ppm IBA ve 3000 ppm IBA
uygulaması sonrası, alttan ısıtmalı mistleme
ünitesine dikildi (15.12.2017). Dikim ortamı
sıcaklığı 20–23℃ olarak ayarlanmıştır. Dikim
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öncesi hem çelikler hem de dikim ortamı
mantari enfeksiyonlar için ilaçlanmıştır.
Dikim ortamında ‘Gerçekcioğlu’ çeşidi
yaklaşık 2.5 ay (söküm tarihi: 27.02.2018) ve
‘Yıldız’ çeşidi 3 aydan biraz fazla tutuldu
(söküm tarihi: 19.03.2018) ve sökümleri
yapılmıştır.
‘Gerçekcioğlu’
çeşidinin
uygulamalarının
hiçbirinde
köklenme
olmadığı gibi kök bölgesinde de çürümeler
nedeniyle, yalnızca ‘Yıldız’ çeşidinin
sonuçları değerlendirilmiştir.
Kök çelikleri; kök çeliği ortalama boyutları
(boy ve çap) ‘Gerçekcioğlu’ çeşidinde 8–10
cm/7.34 mm; ‘Yıldız’ çeşidi kök çeliği
ortalama boyutları 6–8 cm/3.21 mm olarak
hazırlanmıştır. Hazırlanan çeliklere hızlı
daldırma yöntemi ile kontrol, 1000 ppm IBA
ve 2000 ppm IBA uygulaması sonrası
(Hazırlanan IBA’nın sıvı ortamına çeliklerin
tamamı batırılarak), arazide hazırlanan yerlere
hafif yatık olarak dikilerek (dikim tarihi:
28.02.2018),
üstü
toprakla
örtülerek
sulanmıştır. Sonraki aşamalarında sulama,
damlama sulama sistemi ile verilmiştir.
Topraktan çıkan bitkiler vejetasyon sonuna
kadar izlenmiş ve ertesi yıl bitkiler
uyanmadan köklü fidanlar sökülmüştür
(söküm
tarihi:
22.02.2019).
Sökülen
çeliklerde, yöntem de belirtilen ölçümler
yapılmıştır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.
Canlı çelik oranı (%); kallüslü ve köklü
çeliklerin toplamı dikkate alındı. Köklenme
oranı (%), kök sayısı (adet), çelik ve kök
boyutları da (uzunluk ve çap) ölçülmüştür.
Uygulamalar, üç tekerrürlü ve her
tekerrürde materyal temin durumuna göre,
ortalama 25–30 adet olacak şekilde ayarlandı.
Deneme, tesadüf blokları deneme desenine
göre kuruldu. Bulguların her aşaması kendi
içinde
değerlendirilmiş,
istatistiksel
değerlendirmeler “SAS” paket programı
kullanılarak
yapılmıştır.
Ortalamalar
arasındaki gruplandırmalar LSD testine göre
yapılmıştır [10].
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çeliklerin köklenme özelliklerine ait
sonuçlar Çizelge 1–5’de verilmiştir. Her çelik
grubu kendi içinde değerlendirilmiştir.
Sonuçlar kuşburnu çeşidine, çelik çeşidine ve
uygulamalara
göre
değişmiştir.
Yeşil

çeliklerde genel olarak köklenme oranı düşük
olurken, en iyi sonuç ‘Yıldız’ çeşidinde
ortalama %4.73 olarak (Çizelge 1)
ölçülmüştür. Yeşil çeliklerde köklenme
üzerine en iyi sonuç 500 ppm uygulamasından
alınırken; bu çelik çeşidinde diğer köklenme
özellikleri arasında da istatistiki bir fark
bulunamamıştır (Çizelge 2).
Odun çeliklerinin köklenme oranları ve
diğer özellikleri Çizelge 3’de verilmiştir. Bu
çelik çeşidinde sadece ‘Yıldız’ kuşburnu
çeşidinde
köklenme
gözlenirken,
‘Gerçekcioğlu’ çeşidinin odun çeliklerinde hiç
köklenen çelik elde edilememiştir. ‘Yıldız’
çeşidinin odun çeliklerinde, en yüksek
köklenme oranı %88.88 ile kontrol
uygulamasında ölçülürken, bunu 1000 ppm
IBA uygulamasından yaklaşık %60’lık
köklenme oranı izlemiştir. Diğer köklenme
özelliklerinden ortalama kök sayısı 2000 ppm
ve 3000 ppm IBA uygulamalarından sırasıyla
5.63 adet/çelik ve 7.93 adet/çelik olarak
ölçülmüştür. Ortalama kök uzunluklarında
yine 2000 ppm IBA benzer etkiyi
göstermiştir.
Kök çeliklerinde ise ‘Gerçekcioğlu’
çeşidinde ortalama köklenme (köklü fidan)
oranı, ‘Yıldız’ çeşidine göre belirgin şekilde
yüksek bulunmuştur (Çizelge 4). En yüksek
köklenme oranı ‘Gerçekcioğlu’ çeşidinde
1000
ppm
IBA’da
%30.43
olarak
gözlenmiştir. ‘Yıldız’ çeşidinde ise bu oran
kontrolde %2.89 olarak belirlenmiştir. Diğer
köklenme özellikleri de yine en iyi
‘Gerçekcioğlu’ çeşidinde belirgin şekilde
yüksek düzeyde belirlenmiştir (Çizelge 5).
Kuşburnu genotiplerinde köklendirme
çalışmaları oldukça az olup, yeşil çeliklerin
köklendirilmesine ait bir çalışmaya da
rastlanamamıştır. Ulaşılan kaynaklar da sınırlı
sayıda olup, bu çalışmalar da odun
çeliklerinin köklendirilmesine aittir [4, 7]. Her
iki kaynakta da seçilen genotiplerde türlere,
genotipe, çelik alma zamanı ve IBA
uygulamalarına göre farklı sonuçlar elde
edilmiştir.
Genel olarak araştırma bulgularında Rosa
canina türüne ait odun çeliklerinin köklenme
oranlarının yüksek olduğu ancak aynı türe ait
genotiplerde de farklılıklar gözlendiği
belirtilmiştir. Örneğin, Ercişli [4] Rosa canina
türüne ait ‘Gü–54’ nolu genotipinde en iyi
sonuçların Aralık ve Ocak aylarında alınan
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odun çeliklerine uygulanan 2000 ppm IBA
dozundan %100 olarak elde ettiğini
belirtmiştir. Yine aynı türe ait başka bir
genotipinde ise bu oranları daha düşük
bulmuştur. Aynı araştırıcı ‘Gerçekcioğlu’
çeşidinin de ait olduğu Rosa montana türüne
ait olan ‘To–16’ adlı genotipinden ise yine
aynı dozda en yüksek köklenme oranını %15
olarak Kasım döneminde alınan çeliklerden
elde etmiş, genel köklenme ortalaması ise
%4.17 olarak belirtilmiştir. Benzer şekilde
Güneş ve Şen [7] Rosa canina türüne ait
‘Mr-26’ genotipinde en iyi sonucu Ekim
ayında alınan odun çeliklerine uygulanan
2000 ppm IBA dozundan %100 olarak elde
ederken, aynı türe ait ‘Mr–25’ genotipinde ise
yine en iyi sonucu aynı dönem ve 2000 ppm
IBA dozundan %75 olarak elde ettiğini
belirtmiştir. Aynı türe ait ‘YI–07’ genotipinde
de en iyi sonuç %30 olarak Kasım
çeliklerinde 4000 ppm IBA’da ölçülmüştür.
Yapılan araştırmalarda da görüleceği
üzere, çeliklerin köklenme özelliklerine ait

bulgular
genellikle
odun
çeliklerinde
araştırılmış ve sonuçların tür, genotip, dönem
ve
uygulamalara
göre
değişebildiği
görülmüştür. Araştırmamızda Rosa canina
türüne ait ‘Yıldız’ çeşidinde odun çeliklerinin
köklendirilmesi oldukça başarılı olmuş; Rosa
montana türüne ait ‘Gerçekcioğlu’ çeşidinin
ise kök çeliklerinde iyi sayılabilecek düzeyde
köklenme elde edilmiştir (Çizelge 4).
Sonuç olarak; Rosa canina türüne ait
genotip/çeşitlerin başarılı bir şekilde odun
çelikleriyle çoğaltıldığı görülmektedir. Üstelik
köklü odun çeliklerinin, dönem itibariyle
başarılı bir şekilde fidana dönüşümü daha kısa
ve pratik olmaktadır. Bununla birlikte,
bulgularımızda kontrol de köklenmenin daha
yüksek olması (Çizelge 3) çeşidin tepkisinden
kaynaklanmış da olabilir. Bunlar yanında,
1000 ve 2000 ppm IBA dozlarının ‘Yıldız’
çeşidinde, Ekim ve Kasım dönemlerinde de
dikkate alarak, yeni çalışmalar yapılabilir.

Çizelge 1. ‘Yıldız’ ve ‘Gerçekcioğlu’ kuşburnu çeşitlerinin yeşil çeliklerinde, köklenme oranı
(%) ve kök sayısı (adet/çelik) üzerine farklı IBA dozlarının etkileri
Table 1. Effects of different doses of IBA on rooting rate (%) and number of roots
(number/cutting) in green cuttings of 'Yıldız' and 'Gerçekcioğlu' rosehip varieties
Ortalama
Average

Ortalama
Average

Ortalama köklenme oranı (%)
Ortalama kök sayısı (adet/çelik)
Average rooting rate (%)
Average number of roots (pcs / cutting)
Uygulamalar
‘Gerçekcioğlu’ çeşidi
‘Gerçekcioğlu’ çeşidi
Application
‘Yıldız’ çeşidi
‘Yıldız’ çeşidi
'Gerçekcioğlu' rosehip
'Gerçekcioğlu' rosehip
'Yıldız'' rosehip variety
'Yıldız'' rosehip variety
variety
variety
Kontrol / Control
3.17
1.52
2.35
0.67
0.50
0.34
500 ppm IBA
7.73
1.45
4.59
1.83
0.34
1.08
1000 ppm IBA
3.03
3.04
3.04
0.50
2.00
1.25
2000 ppm IBA
5.00
1.45
3.23
0.56
1.01
0.78
Ortalama / Average
4.73
1.87
0.89
0.92
Çeşit:ÖD;Uygulama:ÖD;Çeşit×Uygulama:ÖD
Çeşit:ÖD;Uygulama:ÖD;Çeşit×Uygulama:ÖD
Variety:NS;Application:NS;Variety×Application:NS
Variety:NS;Application:NS;Variety×Application:NS
ÖD: Önemli Değil; NS: No significant.

Çizelge 2. ‘Yıldız’ ve ‘Gerçekcioğlu’ kuşburnu çeşitlerinin yeşil çeliklerinde, kök uzunluğu
(cm) ve kök kalınlığı(mm) üzerine farklı IBA dozlarının etkileri
Table 2. Effects of different doses of IBA on root length (cm) and root thickness (mm) in green
cuttings of Yıldız’ and ‘Gerçekcioğlu’ rosehip varieties
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Ortalama
Average

Ortalama
Average

Ortalama kök uzunluğu (cm)
Kök kalınlığı (mm)
Average root length (cm)
Average root thickness (mm)
Uygulamalar
‘Gerçekcioğlu’ Çeşidi
‘Gerçekcioğlu’ Çeşidi
Application
‘Yıldız’ çeşidi
‘Yıldız’ çeşidi
'Gerçekcioğlu' rosehip
'Gerçekcioğlu' rosehip
'Yıldız'' rosehip variety
'Yıldız'' rosehip variety
variety
variety
Kontrol / Control
11.36
6.52
8.94
0.03
0.40
0.22
500 ppm IBA
1.83
0.34
1.08
0.30
0.20
0.25
1000 ppm IBA
0.50
2.00
1.25
2.92
0.11
1.52
2000 ppm IBA
0.56
1.01
0.78
0.14
0.72
0.43
Ortalama / Average
0.89
0.92
0.84
0.36
Çeşit:ÖD;Uygulama:ÖD;Çeşit×Uygulama:ÖD
Çeşit:ÖD;Uygulama:ÖD;Çeşit×Uygulama:ÖD
Variety:NS;Application:NS;Variety×Application:NS
Variety:NS;Application:NS;Variety×Application:NS
ÖD: Önemli Değil; NS: No significant.
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Çizelge 3. ‘Yıldız’ kuşburnu çeşidinin odun çeliklerinde köklenme özellikleri üzerine farklı IBA
dozlarının etkileri
Table 3. Effects of different doses of IBA on rooting characteristics of wood cuttings of ‘Yıldız’
rosehip cultivar
Canlı çelik oranı
Köklenme oranı
Kallüslenme
(%)
(%)
oranı (%)
Live cutting
Rooting ratio
Callus ratio (%)
ratio (%)
(%)
Kontrol / Control
88.88
9.52
79.36
1000 ppm IBA
62.65
3.51
59.15
2000 ppm IBA
30.80
4.55
26.26
3000 ppm IBA
51.35
5.17
46.19

Ortalama kök sayısı
Ortalama kök
Ortalama kök
(adet/çelik)+
uzunluğu (cm)+
kalınlığı (mm)
Average number of Average root lenght Average root
roots (pcs/cutting)+
(cm)+
thickness (mm)
4.15 c
6.14 c
0.79
5.63 ab
7.04 ab
0.83
6.33 a
6.28 c
0.85
7.93 a
9.90 a
0.94
Uygulama
Uygulama
Uygulama: ÖD
Uygulama:ÖD Uygulama:ÖD Uygulama:ÖD
(LSD:4,981)*
(LSD:2.156)*
Application:
Application:NS Application:NS Application:NS
Application
Application
NS(Nosignificant)
(LSD:4,981)*
(LSD:2.156)*
+Farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark *(%5) ve **(%1) düzeyinde önemlidir. ÖD: Önemli Değil.
+There is a difference between *(5%) and **(1%) between averages indicated by different letters. NS:No significant.
Uygulamalar
Application

Çizelge 4. ‘Yıldız’ ve ‘Gerçekcioğlu’ kuşburnu çeşitlerinin kök çeliklerinde, köklenme oranı
(%) üzerine farklı IBA dozlarının etkileri
Table 4. Effects of different doses of IBA on the rooting rate (%) of root cuttings of ‘Yıldız’ and
‘Gerçekcioğlu’ rosehip varieties
Köklenme oranı (%)+ / Rooting rate (%)+
Ortalama
‘Yıldız’ çeşidi / 'Yıldız'' rosehip variety ‘Gerçekcioğlu’ çeşidi / 'Gerçekcioğlu' rosehip variety Average
2.89
18.84
10.87
1.45
30.43
15.94
1.45
11.59
6.53
1.94 b
20.24 a
Çeşit(LSD:10.736)**;Uygulamalar:ÖD;Çeşit×Uygulama:ÖD;
Variety(LSD:10.736)**;Application:NS;Variety×Application:NS
+Farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark *(%5) ve **(%1) düzeyinde önemlidir. ÖD: Önemli değil
+There is a difference between *(5%) and **(1%) between averages indicated by different letters. NS: No significant.
Uygulamalar
Application
Kontrol / Control
1000 ppm IBA
2000 ppm IBA
Ortalama / Average

Çizelge 5. ‘Yıldız’ ve ‘Gerçekcioğlu’ kuşburnu çeşitlerinin kök çeliklerinde, kök sayısı
(adet/çelik), kök uzunluğu (cm) ve kök çapı(mm) üzerine farklı IBA dozlarının etkileri
Table 5. Effects of different doses of IBA on root number (pcs/cutting), root length (cm) and
root diameter (mm) in root cuttings of ‘Yıldız’ and ‘Gerçekcioğlu’ rosehip varieties

‘Gerçekcioğlu’ çeşidinde ise yine kök
çelikleri, dönem ve farklı uygulamalar
planlanarak değerlendirilebilir.
Bunlarla birlikte, gözlemlerimize göre kök
sürgünlerinin köklü olanları doğrudan fidan
olarak değerlendirildiği gibi, köksüz kök
sürgünlerinde de bazı uygulamalar ile oldukça

Ortalama
Average

Ortalama
Average

Ortalama
Average

Kök sayısı (adet/çelik)+
Kök uzunluğu (cm)+
Kök çapı (mm)+
Root number (pcs/cutting)+
Root length (cm)+
Root diameter (mm)+
Uygulamalar
‘Gerçekcioğlu’
‘Yıldız’ çeşidi ‘Gerçekcioğlu’
‘Gerçekcioğlu’
‘Yıldız’ çeşidi
‘Yıldız’ çeşidi
Application
çeşidi
'Yıldız''
çeşidi
çeşidi
'Yıldız''
'Yıldız'' rosehip
'Gerçekcioğlu'
rosehip
'Gerçekcioğlu'
'Gerçekcioğlu'
rosehip variety
variety
rosehip variety
variety
rosehip variety
rosehip variety
Kontrol / Control
2.33
2.68
2.50
12.05
10.40
11.23
2.75
3.14
2.95
1000 ppm IBA
0.01
3.56
1.78
0.01
18.09
9.05
0.01
4.27
2.14
2000 ppm IBA
0.67
5.83
3.25
4.84
18.19
11.52
1.08
5.32
3.19
Ortalama / Average
1.01 b
4.02 a
5.63 b
15.56 a
1.28 b
4.24 a
Çeşit(LSD:2.727)**;
Çeşit(LSD:9.819)**; Uygulama:ÖD Çeşit(LSD:2.514)**;Uygulama:ÖD
Uygulama:ÖD;Çeşit×Uygulama:ÖD
Çeşit×Uygulama:ÖD
Çeşit×Uygulama:ÖD
Variety(LSD:2.727)**;Application:N Variety(LSD:9.819)**;Application: Variety(LSD:2.514)**;Application:N
S;Variety×Application:NS
NS;Variety×Application:NS
S;Variety×Application:NS
+Farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark *(%5) ve **(%1) düzeyinde önemlidir. ÖD: Önemli değil.
+There is a difference between *(5%) and **(1%) between averages indicated by different letters. NS: No significant.

yüksek düzeyde köklü fidan elde edilerek,
pratikte üretimde kullanılabilmektedir. Amaç
en pratik yolla başarılı bir şekilde köklü
bitkiler elde etmek olduğundan, bu konudaki
çalışmalara devam edilmelidir.
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ÖZ
Denemede materyal olarak Sweet Charlie ve Camarosa çeşitleri kullanılmıştır. Meyveler daha sonra
tüketici ambalajı olarak kullanılan 250 g’lık köpük tabaklara yerleştirilmiş ve 12.5, 14 ve 16 µ kalınlığında
polivinil klorit (PVC) modifiye atmosferde paketleme (MAP) filmleri ısı ile paketleme makinesi
kullanılarak sarılmıştır. Meyveler 0℃ sıcaklık ve %90‒95 ve oransal nem ve 6℃ sıcaklık ve %75‒80
oransal nem koşullarında 15 gün tutulmuştur. Soğukta muhafaza ve raf ömrü koşullarında bekletme
sırasında 0, 3, 6, 9, 12 ve 15. günlerde kalite analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, tüm
uygulamalarda muhafaza süresi arttıkça ağırlık kayıpları artarken, meyve eti sertliği azalmıştır. MAP
uygulamalarında 6℃ sıcaklıkta 15 gün bekletilen her iki çeşidin meyvelerinin tamamı çürümüştür. 0 ve
6℃’de depolama sırasında 16 µ kalınlığındaki PVC MAP filmleriyle sarılan meyvelerde en düşük ağırlık
kaybı, en az mantarsal bozulma ve en yüksek meyve eti sertliği saptandığından, her iki çeşit meyveleri için
MAP filmi olarak uygun bulunmuştur. 0℃ sıcaklıkta 16 µ kalınlığındaki PVC MAP filmleriyle paketlenen
meyveler 15 gün ve 6℃ sıcaklıkta ise sadece 6 gün kalitesinden bir şey kaybetmeden depolanabileceği
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çilek, modifiye atmosferde paketleme, soğukta muhafaza, raf ömrü, kalite
DETERMINATION OF COLD STORAGE AND SHELF LIFE OF SWEET CHARLIE AND
CAMAROSA STRAWBERRY VARIETIES IN MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING
ABSTRACT
Camarosa and Sweet Charlie strawberry varieties were used in this study. Fruits were then placed in 250 g
foam plates used as consumer packaging and 12.5, 14 and 16 µ thick polyvinyl chlorite (PVC) modified
atmosphere packaging (MAP) films were over wrapped using a heat packaging machine. Fruits were kept
at 0℃ temperature and 90‒95% relative humidity and at 6℃ temperature and 75‒80% relative humidity
for 15 days. Fruit samples taken at 0, 3, 6, 9, 12 and 15 days during cold storage and shelf life conditions
were analyzed. According to the findings, weight loss increased while fruit flesh firmness decreased of all
treatments during storage. In MAP applications, the fruits of both cultivars were rotten for 15 days at 6℃.
The 16 µ thick PVC MAP film appeared to be a good candidate for MAP material for fruits since this film
resulted in the lowest weight loss, least fungal deterioration and firmest fruits and no decay during storage
at 0 and 6℃. It was determined that at 0℃, fruits with packaged to 16 µ thick PVC MAP films were stored
15 days and fruits 6℃ were stored only for 6 days without losing anything from the quality.
Keywords: Strawberry, modified atmosphere packaging, cold storage, shelf life, quality

GİRİŞ
Bileşik meyve grubuna giren çileklerde,
meyve çiçek tablasının etlenip, sulanması
sonucu oluşmuştur. Gerçek meyveleri ise aken
şeklinde
meyve
yüzeyi
üzerinde
*Sorumlu

bulunmaktadır. Meyvede 5 doku bölgesi ayırt
edilebilir olup, en dışta epidermis bulunur.
Bunu hipodermis, kortex ve en içte iletim
demetleri bölgesi izlemektedir. Meyveyi
meydana getiren dokuları oluşturan hücreler iri
olup, hücre duvarları incedir. Bu nedenle
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fiziksel zararlanmaya karşı oldukça duyarlıdır.
Meyve yumuşaması, olgunlaşma sırasında,
hücre duvarının incelmesi ve hücre içeriğinin
sıvılaşması şeklinde olmaktadır. Su buharı ve
solunum gazlarının (O₂ ve CO₂) difüzyonu,
stomaların varlığı ve doğal olarak açık olan
kaliks ve gövde nedeniyle kolaylaşmaktadır
[1]. Çilek meyvesinin bu morfolojik özellikleri
kolayca zararlanmasına, fiziksel zararlanma ile
doğrudan ilgili olarak çürüme yapan
patojenlere karşı çok duyarlı olmasına, yüksek
hızda solunum yapmasına, su kayıplarının
fazla olmasına yol açmakta ve dolayısıyla
derim sonrasında oldukça yüksek ağırlık ve
kalite kayıplarına uğramaktadır [2, 3]. En
uygun koşullarda (0‒1℃ sıcaklık ve %95
oransal nem) çileğin depo ömrü yaklaşık 7
gündür [4].
Yapılan bir araştırmada, pazara gönderilen
çileklerde
%5.9’u
toptancı,
%4.9’u
perakendeci ve %18.0’ı tüketici seviyesinde
olmak üzere toplam %28.8’lik bir kayıp
meydana geldiği bildirilmiştir. Taşıma
mesafesi uzadıkça kayıplar arttığı ve uzak
pazarlara gönderilen çileklerde %13.5’i
toptancı, %5.5’i perakendeci ve %22.2’si
tüketici seviyesinde olmak üzere toplam
%41.2’lik bir kayıp meydana geldiği
saptanmıştır [1].
En önemli kayıp, etmeni Botrytis cinerea
olan kurşuni küften kaynaklanmaktadır. B.
cinerea, çiçek döneminde meyveye girmekte
ve meyve olgunlaşmasına kadar latent
durumda kalmaktadır. Bunun yanı sıra, derim
ve derim sonrası işlemler sırasında oluşan
yaralardan da meyveye girebilmektir. En fazla
zarar, derim sırasında olmaktadır. Bulaşık
meyveler üzerindeki misel, sağlam meyvelere
penetre olarak, kurşuni küf yayılmaktadır. B.
cinerea’nın yavaş bir hızda da olsa 0℃’de
büyümeye
devam
edebilmesi
çilek
meyvelerinin soğukta muhafazası ve taşınması
sırasında önemli kayıplara yol açabilmektedir.
Diğer bir çürüme etmeni ise Rhizopus olup,
yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan çileklerde
önemli kayıplara neden olabilmektedir [3].
Çilekler ağırlık kayıplarının yanı sıra, yeşil
kaliksin solması ve kuruması, meyve
buruşması,
bozulma
şeklindeki
kalite
kayıplarına yol açan su kayıplarına oldukça
duyarlı olup, bu durum gerek ürünün pazar
değerini ve gerekse yeme kalitesini olumsuz
yönde etkilemektedir [3]. Çilekler, yüksek
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fizyolojik aktiviteleri nedeniyle, özellikle
yüksek sıcaklıklarda tutulduklarında çok kısa
sürede
tüketile
bilirliklerini
kaybedebilmektedirler. Yumuşak meyve
yapısına sahip çilekler derim ve derim
sonrasında
mekanik
zarara
oldukça
duyarlıdırlar.
Çilekler için en uygun derim zamanı meyve
yüzeyinin ½’den fazla veya ¾’nün kızardığı
dönemdir
[5].
Çilek
meyvelerinde
olgunlaşmaya doğru kırmızı rengi oluşturan
antosiyanin içeriği artmakta, klorofil miktarı
azalmaktadır. Diğer yandan suda çözünebilir
kuru madde, toplam şekerler, askorbik asit
içeriği, pH, suda çözünebilir pektinler artarken,
asitlik ve meyve eti sertliği azalmaktadır [1].
Çilek klimakterik olmayan bir meyve olup,
tam olgunlukta toplanmak zorundadır.
Çileklerde solunum hızı yüksek (0℃’de 15
mg/kg/saat) olup, sıcaklığın 0℃’den 10℃’ye
yükselmesi ile solunum hızı 4‒5 kat, 10℃’den
20℃’ye yükselmesi ile 2‒3 kat artmaktadır [5].
Derim sırasında ve derim sonrası işlemler
sırasında
meydana
gelen
mekanik
zararlanmalar solunum hızını artırıcı etki
yapmaktadır. Derimden sonra hemen hızlı bir
soğutma yapılması, solunumun ve diğer
biyokimyasal
reaksiyonların
hızlarının
yavaşlatılması, hızlı bozulmanın önüne
geçilmesi açısından zorunludur. Bu şekilde
kalite ve ağırlık kayıplarının azaltılması için,
derimden sonra 1‒2 saat içerisinde hızlı bir ön
soğutma ile meyve iç sıcaklığın 0℃’ye
düşürülmesi gerekmektedir. Soğutmada 6
saatlik gecikme ağırlık kayıplarını %50
oranında artırmaktadır [4]. Meyvenin su ile
teması
olumsuz
etki
yaptığından
şiddetlendirilmiş hava ile ön soğutma, çilekler
için uygun olup, bu metotla 2‒3 saat içerinde
%70‒80
oranında
bir
soğutma
sağlanabilmektedir [3].
Ürünleri çevreleyen atmosfer bileşiminin
değiştirilmesi, diğer bir ifadeyle modifiye
atmosferde paketleme (MAP) ile ortamın O₂
konsantrasyonunun azaltılması ve CO₂
konsantrasyonun yükseltilmesi, taze meyve
sebzelerde raf ömrünün uzatılması için son
yıllarda pratik olarak uygulanan bir tekniktir
[6]. Soğutma ile birlikte yüksek CO₂ ve düşük
O₂ koşulları sağlayan kontrollü/modifiye
atmosferde muhafaza teknikleri çilekler için
çürümenin azaltılması, solunum hızının ve
etilen üretim oranının yavaşlatılması ve meyve
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yumuşamasının
geciktirilmesi
açısından
olumlu sonuçlar verebilmektedir [1, 7, 8].
Selva çilek çeşidinde yapılan bir çalışma düşük
O₂ atmosferinin çürümeleri azalttığını ortaya
koymuştur [8]. Yüksek CO₂’e dayanıklı
ürünlerden biri olan çilekte %15‒20 CO₂’in
fungusit etkisi oluşturduğu bildirilmiştir [6, 7,
9, 10].
Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE),
polivinil klorit (PVC), polipropilen (PP),
polyolefin gibi filmler günümüzde meyve–
sebze paketlemesinde yaygın olarak kullanılan
materyallerdir [11, 12, 13]. MAP, ürünlerin
bireysel paketlenmesi (individual fruit
wrapping), 250 g, 500 g veya 1 kiloluk tüketici
ambalajı şekline ürünlerin torba içerisinde
(film bag) veya köpük tabak içerisinde üzerinin
film ile sarılması (overwrapping), özellikle
taşıma sırasında ürün kasalarının film ile
sarılması veya MAP torbalarının kasa içerisine
yerleştirilmesi veya palet üzerindeki ürün
kasalarının film ile sarılması (palet cover)
şekillerinde uygulanmaktadır [6, 14].
Oso Grande ve Camarosa çilek çeşitleri ile
yapılan bir çalışmada, selüloz, delikli ve
deliksiz PP ve PVC modifiye atmosfer
filmlerini karşılaştırmış ve deliksiz PP 18℃’de
en yüksek CO₂ (>%20) ve en düşük O₂ (<%5)
atmosferi sağlamış ve bu filmler ile paketlenen
meyveler en iyi kalite özelliklerine sahip
olmuşlardır. Fakat su buharı yoğunlaşması,
paketlerde istenmeyen görünüşe neden
olmuştur [15]. Oso Grande ve Sweet Charlie
çilek çeşidi meyveleri PVC film ile
paketlenerek veya açıkta 1 ve 10℃’de 8 gün ve
20℃’de 4 gün süreyle depolamış ve PVC
filmin su kayıplarını azalttığını bildirmiştir.
Askorbik asit kayıplarının PVC ile paketlenen
meyvelerde 1 ve 10℃’de 5 kat ve 20℃’de 2
kat düşük olduğu saptanmıştır [16].
Bu çalışmanın amacı, Sweet Charlie ve
Camarosa
çilek çeşitlerinde
modifiye
atmosferde paketlemenin soğukta muhafaza ve
raf ömrü üzerine etkisinin belirlenmesidir.
MATERYAL VE METOT
Denemede materyal olarak Camarosa ve
Sweet Charlie çeşitleri kullanılmıştır.
Camarosa erkenci, iri meyveli, meyve eti çok
sert; Sweet Charlie ise erkenci, iri meyveli,

meyve eti sert bir çeşittir [17]. Deneme
meyveleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait
plastik seradan sağlanmıştır. Meyvelerin
derimi meyve yüzeyinin ¾’nün kızardığı,
SÇKM’in %7 ve asitliğin %1.0 civarında
olduğu dönemde yapılmıştır [5, 18].
Derimden sonra meyvelerin zorlanmış hava
ile ön soğutması yapılmıştır. Meyveler daha
sonra sıcaklığı 10℃ olan işleme odasında
tüketici ambalajı olarak kullanılan 250 g’lık
köpük tabaklara yerleştirilmiş ve Rotopaş
Ambalaj Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. tarafından
sağlanan 12.5, 14 ve 16 µ kalınlığında
özellikleri Çizelge 1’de verilen PVC modifiye
atmosferde paketleme (MAP) filmleri ile ısı ile
paketleme makinesi kullanılarak sarılmıştır.
Meyveler 0℃ sıcaklık ve %90‒95 oransal nem
ve süpermarketlerin meyve–sebze teşhir
reyonu koşullarına benzer koşulları sağlamak
için 6℃ sıcaklık ve %75‒80 oransal nem
koşullarında 15 gün süreyle depolanmıştır.
Derimden hemen sonra ve depolama
sırasında 3, 6, 9, 12 ve 15. günlerde, her
ambalaj için 3 yineleme ve her yinelemede 20
meyve olacak şekilde ağırlık kayıpları (%),
meyve et sertliği (kg–kuvvet), toplam suda
çözünebilir toplam kuru madde (SÇKM),
meyve suyu pH’sı, titre edilebilir asit (TEA)
içerikleri, C vitamini ve mantarsal bozulma
oranları belirlenmiştir.
Ağırlık Kaybı: 0.01 g’a duyarlı teraziyle
(Ohaus
Adventurer,
ABD)
başlangıç
ağırlığıyla
karşılaştırılarak
%
olarak
hesaplanmıştır.
Mantarsal Bozulmalar: Örnek alma
günlerinde depodan çıkarılan her ambalaj için
her yinelemeye ait tüm meyveler incelenmiş
mantarsal bozulma durumları ve miktarları %
olarak belirlenmiştir.
Meyve Eti Sertliği: Her meyvenin ekvator
bölgesinin iki yanağından Shorometre ile kg–
kuvvet cinsinden ölçülmüştür.
SÇKM İçeriği: El refraktometresi (Atago
ATC–1E Model, Atago Co. Ltd., Tokyo,
Japonya) ile ölçülerek % olarak hesaplanmıştır.
Meyve Suyu pH’sı: pH metre (Hanna
Instruments, HI 2211 pH/ORP meter, ABD) ile
okunmuştur.
TEA İçeriği: Potansiyometrik metot ile
ölçülmüş olup, hazırlanan meyve suyu pH
metrede 8.1 değeri okunana kadar 0.1 N NaOH
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çözeltisi ile titre edilecek ve sonuçlar sitrik asit
cinsinden yüzde olarak hesaplanmıştır [19].
C Vitamini İçeriği: C vitamini (L–Askorbik
asit) içeriği Spektrofotometrik metotla Pearson
[20]’ın geliştirdiği ve Ertürk [21]’ün modifiye
ettiği metot ile belirlenmiştir.
Deneme faktöriyel düzende tesadüf
parselleri deneme desenine göre kurulmuş ve

elde edilen verilerin istatistiksel analizi SAS
software (SAS Institute, Cary, N.C.)
kullanılarak yapılmıştır. F testi sonunda önemli
bulunan
varyasyon
kaynaklarına
ait
ortalamalar Tukey testi ile karşılaştırılmıştır.
Ortalamalar arasındaki farklılıklar ayrı
harflerle (p<0.05) gösterilmiştir.

Çizelge 1. Denemede kullanılan MAP paketleme filmlerinin bazı özellikleri (Rotopaş A.Ş.)
Table 1. Some properties of MAP Packaging films used in the trial (Rotopaş A.Ş.)
Filmler
PVC streç film 12.5 µ
PVC streç film 14 µ
PVC streç film 16 µ
Films
PVC stretch film 12.5 µ
PVC stretch film 14 µ
PVC stretch film 16 µ
OTRᶻ
16500
14500
13100
CTRᶻ
82500
72500
65500
WVTRʸ
645
571
513
ᶻOTR ve CTR; O₂ ve CO₂ geçirgenlik oranı olup, cm³m⁻²gün⁻¹ (0.0254 mm’lik film kalınlığından 1 atm basınçta ve 23C’de ölçülür)
ile ifade edilir.
ʸWVTR; su buharı geçirgenlik oranı olup, gm⁻²gün⁻¹ (1 atm basınçta, 38C’de ve %100 oransal nemde ölçüldü) ile ifade edilir.
ᶻOTR and CTR; O₂ and CO₂ permeability ratio is expressed as cm³ m⁻² day⁻¹ (measured at 23℃ at a pressure of 1 atm from a film
thickness of 0.0254 mm).
ʸWVTR; Water vapor permeability rate is expressed as g m⁻² day⁻¹ (measured at 1 atm pressure, 38℃ and 100% relative humidity).

BULGULAR VE TARTIŞMA
Muhafaza süresince Camarosa çilek
çeşidinde ağırlık kayıpları artmış olup, kayıp
oranı 0℃’de depolanan meyvelerde 15 gün
sonunda ortalama %2.25’e ve 6℃’de
depolananlarda 12 gün sonunda %1.42’ye
ulaşmıştır (Çizelge 2).
Sweet Charlie çilek çeşidinde ağırlık
kayıpları muhafaza süresince benzer şekilde
artmış ve kayıp oranı 0℃’de depolanan
meyvelerde 15 gün sonunda ortalama %1.68’e
ve 6℃’de depolananlarda 12 gün sonunda
%1.46’ya ulaşmıştır (Çizelge 3). Her çeşit ve
iki sıcaklıkta da 16 µ kalınlığındaki PVC MAP
filmleriyle paketlenen meyvelerde diğer MAP
filmleriyle paketlenen meyvelere göre daha az
ağırlık kaybı meydana gelmiştir (Çizelge 2, 3).
Bu durum 16 µ kalınlığındaki PVC MAP
filmlerinin su buharı geçirgenliğinin daha
düşük
olmasından
kaynaklanmaktadır.
Muhafaza süresinin ilerlemesi ile birlikte
ağırlık kaybında artışlar meydana geldiği
değişik araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir
[22, 23].
Her iki çeşitte de en önemli mantarsal
bozulma etmeni B. cinerea olmuştur.
Camarosa çilek çeşidinde 0℃’de depolanan
meyvelerde muhafaza süresinin ve PVC MAP
filmlerinin mantarsal bozulmalara etkisi
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.
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6℃’de depolanan meyvelerde ise PVC MAP
filmlerinin mantarsal bozulmalara etkisi
istatistiksel olarak önemsiz bulunurken,
muhafaza
süresi
uzadıkça
mantarsal
bozulmalar artmış ve 12 gün sonunda ortalama
%70.20 olmuştur (Çizelge 4). Sweet Charlie
çilek çeşidinde muhafaza süresince mantarsal
bozulmalar artmış ve 0℃’de depolanan
meyvelerde 12 gün sonunda ortalama %6.75 ve
15 gün sonunda %3.00 olmuş ve 16 µ
kalınlığındaki
PVC
MAP
filmleriyle
paketlenen meyvelerde diğer MAP filmleriyle
paketlenen meyvelerden daha düşük mantarsal
bozulma görülmüştür. 6℃’de depolanan
meyvelerde ise 12 gün sonunda %90.31e
yükselmiş ve 14 µ kalınlığındaki PVC MAP
filmleriyle paketlenen meyvelerde diğer MAP
filmleriyle paketlenen meyvelerden daha
düşük mantarsal bozulma görülmüştür
(Çizelge 5). Her iki çeşitte de muhafaza
süresini sınırlandıran en önemli etmen
mantarsal bozulmalar olmuş ve muhafazanın
15. gününde 6℃’de depolanan meyvelerin
hepsi çürümüştür (Çizelge 4 ve 5). Çileklerde
muhafaza süresinin uzadıkça mantarsal
bozulmaların arttığı Bal ve Çelik [23]
tarafından da bildirilmiştir.
Camarosa çilek çeşidinde muhafaza süresi
uzadıkça meyve eti sertliği azalmış olmakla
birlikte, 0℃’de depolanan meyvelerde
muhafaza süresinin meyve eti sertliğine etkisi
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istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. 14 ve
16 µ kalınlığındaki PVC MAP filmleriyle
paketlenen meyvelerde meyve eti sertliği
korunmuştur. 6℃’de depolanan meyvelerde
başlangıçta ortalama 0.54 kg–k olan meyve eti
sertliği muhafaza süresi uzadıkça azalmış ve 12
gün sonunda 0.42 kg–k’a düşmüştür. 6℃’de
depolanan meyvelerde PVC MAP filmlerinin
meyve eti sertliğine etkisi istatistiksel olarak
önemsiz
bulunmuştur
(Çizelge
6).
Bulgularımızdan farklı olarak Ertürk ve ark.
[24]’nın yaptığı bir çalışmada 16µ
kalınlığındaki PVC film hariç, 6 ve 10℃’lerde
depolanan 12.5 ve 14 µ PVC ile15 µ Polyolefin
MAP filmleriyle paketlenen May Glo nektarin
meyveleri için tatminkâr bir raf ömrü
sağlayamaya yetecek ölçüde meyve eti
sertliğini koruduğu bildirilmiştir.
Sweet Charlie çilek çeşidinde muhafaza
süresi uzadıkça meyve eti sertliği azalmış
olmakla
birlikte,
0℃’de
depolanan
meyvelerde muhafaza süresinin ve PVC MAP

filmlerinin meyve eti sertliğine etkisi
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.
6℃’de depolanan meyvelerde başlangıçta
ortalama 0.42 kg–k olan meyve eti sertliği
muhafaza süresi uzadıkça azalmış ve 12 gün
sonunda 0.14 kg–k’a düşmüş ve tüketici
tarafından kabul edilebilirliğini kaybetmiştir.
6℃’de depolanan meyvelerde PVC MAP
filmlerinin meyve eti sertliğine etkisi
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur
(Çizelge 7). Meyve eti sertliği raf ömrünün
tahminde önemli bir belirleyicidir. Çileklerin
meyve eti sertliği “satın alınmaya hazır” ve
“tüketilmeye hazır” olarak kabul edilmelerinde
önemli rol oynar. Çilek meyvelerinde,
MAP’nin yumuşama üzerine geciktirici etkisi
Magazin ve ark. [25] tarafından da
bildirilmiştir. Çileklerde muhafaza süresinin
uzamasıyla birlikte meyve eti sertliğinin
azaldığını değişik araştırıcılar tarafından da
bildirilmiştir [22, 26].

Çizelge 2. Camarosa çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin ağırlık kayıplarına etkisi (%)ᶻ
Table 2. Effects of MAP’s on weight losses in Camarosa strawberry cultivar’s during the storage
(%)ᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
3
6
9
12
12.5 µ
–
0.46
0.90
1.32
1.84
0℃
14 µ
–
0.45
0.85
1.20
2.01
16 µ
–
0.40
0.71
0.98
1.31
Muhafaza ortalama / Storage average
–
0.44 e
0.82 d
1.16 c
1.72 b
D%₅ (MAP): 0.02; D%₅ (Muhafaza): 0.03 / D%₅ (MAP): 0.02; D%₅ (Storage): 0.03
12.5 µ
–
0.45
0.97
1.29
1.71
6℃
14 µ
–
0.28
0.46
1.03
1.37
16 µ
–
0.42
0.58
0.89
1.19
Muhafaza ortalama / Storage average
–
0.38 d
0.67 c
1.07 b
1.42 a
D%₅ (MAP): 0.13; D%₅ (Muhafaza): 0.16 / D%₅ (MAP): 0.13; D%₅ (Storage): 0.16
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level.
Sıcaklık
Temperature

MAP

15
2.34
2.54
1.86
2.25 a
–
–
–
–

MAP ortalama
MAP’s average
1.37 b
1.41 a
1.05 c

1.11 a
0.78 b
0.77 b

Çizelge 3. Sweet Charlie çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin ağırlık kayıplarına etkisi
(%)ᶻ
Table 3. Effects of MAP’s on weight losses in Sweet Charlie strawberry cultivar’s during the
storage (%)ᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
3
6
9
12
12.5 µ
–
0.43
0.85
1.26
1.68
0℃
14 µ
–
0.38
0.75
1.10
1.46
16 µ
–
0.32
0.62
0.89
1.19
Muhafaza ortalama / Storage average
–
0.38 e
0.74 d
1.08 c
1.44 b
D%₅ (MAP): 0.02; D%₅ (Muhafaza): 0.03 / D%₅ (MAP): 0.02; D%₅ (Storage): 0.03
12.5 µ
–
0.08
0.84
1.30
1.74
6℃
14 µ
–
0.31
0.81
1.16
1.55
16 µ
–
0.35
0.50
0.82
1.10
Muhafaza ortalama / Storage average
–
0.25 d
0.72 c
1.10 b
1.46 a
D%₅ (MAP): 0.07; D%₅ (Muhafaza): 0.09 / D%₅ (MAP): 0.07; D%₅ (Storage): 0.09
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level.
Sıcaklık
Temperature

MAP

15
1.89
1.81
1.35
1.68 a
–
–
–
–

MAP ortalama
MAP’s average
1.22 a
1.10 b
0.87 c

0.99 a
0.96 a
0.69 b
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Çizelge 4. Camarosa çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin mantarsal bozulmalara etkisi
(%)ᶻ
Table 4. Effects of MAP’s on fungal deterioration in Camarosa strawberry cultivar’s during the
storage (%)ᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
3
6
9
12
12.5 µ
–
0.00
3.36
4.34
1.90
0℃
14 µ
–
0.00
0.00
0.00
24.50
16 µ
–
0.00
1.81
1.94
0.00
Muhafaza ortalama / Storage average
–
0.00
1.72
2.09
8.80
D%₅ (MAP): Ö.D.; D%₅ (Muhafaza): Ö.D. / D%₅ (MAP): N.S.; D%₅ (Storage): N.S.
12.5 µ
–
0.00
4.81
42.47
87.53
6℃
14 µ
–
0.00
1.81
54.25
65.37
16 µ
–
0.00
4.20
69.17
57.71
Muhafaza ortalama / Storage average
–
0.00 b
3.61 b
55.30 a
70.20 a
D%₅ (MAP): Ö.D.; D%₅ (Muhafaza): 25.55 / D%₅ (MAP): N.S.; D%₅ (Storage): 25.55
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır. Ö.D.: Önemli değil.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level. N.S.: Non-significant.
Sıcaklık
Temperature

MAP

15
7.20
1.72
0.00
2.97
–
–
–
–

MAP ortalama
MAP’s average
3.36
5.24
0.75

33.70
30.36
32.77

Çizelge 5. Sweet Charlie çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin mantarsal bozulmalara
etkisi (%)ᶻ
Table 5. Effects of MAP’s on fungal deterioration in Sweet Charlie strawberry cultivar’s during
the storage (%)ᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
3
6
9
12
12.5 µ
–
0.00
0.00
9.16
14.38
0℃
14 µ
–
0.00
2.97
0.00
2.01
16 µ
–
0.00
0.00
0.00
3.80
Muhafaza ortalama / Storage average
–
0.00 b
0.99 b
3.05 ab
6.73 a
D%₅ (MAP): 3.22; D%₅ (Muhafaza): 4.89 / D%₅ (MAP): 3.22; D%₅ (Storage): 4.89
12.5 µ
–
0.00
1.54
51.20
87.71
6℃
14 µ
–
0.00
0.00
39.60
89.12
16 µ
–
0.00
1.14
63.45
94.10
Muhafaza ortalama / Storage average
–
0.00 c
0.89 c
51.41 b
90.31 a
D%₅ (MAP): 5.92; D%₅ (Muhafaza): 7.55 / D%₅ (MAP): 5.92; D%₅ (Storage): 7.55
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level.
Sıcaklık
Temperature

MAP

Camarosa çilek çeşidinde muhafaza süresi
uzadıkça SÇKM içeriği azalmış, 0℃’de
depolanan meyvelerde başlangıçta ortalama
%7.47 olan SÇKM içeriği azalmış ve 15 gün
sonunda %6.76’ya düşmüştür. 0℃’de
depolanan meyvelerde PVC MAP filmlerinin
SÇKM içeriğine etkisi istatistiksel olarak
önemsiz bulunmuştur. 6℃’de depolanan
meyvelerde başlangıçta ortalama %7.47 olan
SÇKM içeriği muhafaza süresi uzadıkça
azalmış ve 12 gün sonunda %6.13’e
düşmüştür. 6℃’de depolanan meyvelerde
PVC MAP filmlerinin SÇKM içeriğine etkisi
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur
(Çizelge 8). Bulgularımıza benzer olarak,
Magazin ve ark. [25]’nın yaptıkları çalışmada
da kontrol, ön soğutmalı ve ön soğutmasız
MAP uygulamalarının SÇKM içeriğine etkisi
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.
Sweet Charlie çilek çeşidinde muhafaza
süresi uzadıkça SÇKM içeriği azalmış, 0℃’de
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15
9.01
0.00
0.00
3.00 ab
–
–
–
–

MAP ortalama
MAP’s average
6.51 a
1.00 b
0.76 b

35.11 ab
32.18 c
39.67 a

depolanan meyvelerde başlangıçta ortalama
%8.00 olan SÇKM içeriği azalmış ve 15 gün
sonunda
%7.53’e
düşmüştür.
0℃’de
depolanan meyvelerde 14 µ kalınlığındaki
PVC MAP filmleriyle paketlenen meyvelerde
SÇKM içeriği korunurken, en fazla düşüş 16 µ
kalınlığındaki
PVC
MAP
filmleriyle
paketlenen meyvelerde (%7.48) olmuştur.
6℃’de depolanan meyvelerde başlangıçta
ortalama %8.00 olan SÇKM içeriği muhafaza
süresi uzadıkça azalmış ve 12 gün sonunda
%6.74’e düşmüştür. 0℃’de depolanan
meyvelerdekine benzer şekilde, 14 µ
kalınlığındaki
PVC
MAP
filmleriyle
paketlenen meyvelerde SÇKM içeriği
korunurken, 0℃’de depolanan meyvelerden
farklı olarak, en fazla düşüş 12.5 µ
kalınlığındaki
PVC
MAP
filmleriyle
paketlenen meyvelerde (%6.99) olmuştur
(Çizelge 9). Bulgularımıza benzer olarak,
Küçükbasmacı Sabır ve ark. [22] tarafından
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yapılan muhafaza çalışmasında da muhafaza
süresi uzadıkça SÇKM içeriği biraz artış
gösterip daha sonra azalma göstermiştir.
Camarosa çilek çeşidinde muhafaza süresi
uzadıkça meyve suyu pH değeri artışlar
göstermiş, 0℃’de depolanan meyvelerde
başlangıçta ortalama 3.16 olan meyve suyu pH
değeri artmış ve 15 gün sonunda 3.36’ya
ulaşmıştır. 0℃’de depolanan meyvelerde PVC
MAP filmlerinin meyve suyu pH değerine

etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.
Camarosa çilek çeşidinde 6℃’de depolanan
meyvelerde başlangıçta ortalama 3.16 olan
meyve suyu pH değeri muhafaza süresi
uzadıkça artmış ve 12 gün sonunda 3.22’ye
düşmüştür. 6℃’de depolanan meyvelerde
PVC MAP filmlerinin meyve suyu pH
değerine etkisi istatistiksel olarak önemsiz
bulunmuştur (Çizelge 10).

Çizelge 6. Camarosa çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin meyve eti sertliğine etkisi
(kg–k)ᶻ
Table 6. Effects of MAP’s on fruit flesh firmness in Camarosa strawberry cultivar’s during the
storage (kg–k)ᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
3
6
9
12
12.5 µ
0.54
0.56
0.54
0.64
0.45
0℃
14 µ
0.54
0.55
0.62
0.63
0.63
16 µ
0.54
0.64
0.66
0.57
0.53
Muhafaza ortalama / Storage average
0.54
0.58
0.61
0.61
0.54
D%₅ (MAP): 0.06; D%₅ (Muhafaza): Ö.D. / D%₅ (MAP): 0.06; D%₅ (Storage): N.S.
12.5 µ
0.54
0.39
0.55
0.56
0.50
6℃
14 µ
0.54
0.57
0.54
0.65
0.34
16 µ
0.54
0.57
0.57
0.69
0.40
Muhafaza ortalama / Storage average
0.54 ab
0.51 ab
0.55 ab
0.63 a
0.42 b
D%₅ (MAP): Ö.D.; D%₅ (Muhafaza): 0.19 / D%₅ (MAP): N.S.; D%₅ (Storage): 0.19
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır. Ö.D.: Önemli değil.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level. N.S.: Non significant.
Sıcaklık
Temperature

MAP

15
0.46
0.52
0.65
0.54
–
–
–
–

MAP ortalama
MAP’s average
0.53 b
0.58 ab
0.60 a

0.51
0.53
0.56

Çizelge 7. Sweet Charlie çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin meyve eti sertliğine etkisi
(kg–k)ᶻ
Table 7. Effects of MAP’s on fruit flesh firmness in Sweet Charlie strawberry cultivar’s during
the storage (kg–k)ᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
3
6
9
12
12.5 µ
0.42
0.44
0.46
0.58
0.43
0℃
14 µ
0.42
0.33
0.33
0.29
0.33
16 µ
0.42
0.49
0.45
0.49
0.40
Muhafaza ortalama / Storage average
0.42
0.42
0.41
0.45
0.39
D%₅ (MAP): Ö.D.; D%₅ (Muhafaza): Ö.D. / D%₅ (MAP): N.S.; D%₅ (Storage): N.S.
12.5 µ
0.42
0.53
0.43
0.46
0.13
6℃
14 µ
0.42
0.30
0.26
0.26
0.16
16 µ
0.42
0.44
0.44
0.38
0.14
Muhafaza ortalama / Storage average
0.42 a
0.42 a
0.38 a
0.37 a
0.14 b
D%₅ (MAP): Ö.D.; D%₅ (Muhafaza): 0.22 / D%₅ (MAP): N.S.; D%₅ (Storage): 0.22
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır. Ö.D.: Önemli değil.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level. N.S.: Non-significant.
Sıcaklık
Temperature

MAP

Sweet Charlie çilek çeşidinde muhafaza
süresi uzadıkça meyve suyu pH değeri artışlar
göstermiş, 0℃’de depolanan meyvelerde
başlangıçta ortalama 3.29 olan meyve suyu pH
değeri artmış ve 15 gün sonunda 3.54’e
ulaşmıştır. 0℃’de depolanan meyvelerde 14 µ
kalınlığındaki
PVC
MAP
filmleriyle
paketlenen meyvelerde meyve suyu pH
değerinde en fazla artış olmuştur. 6℃’de
depolanan meyvelerde başlangıçta ortalama

15
0.38
0.33
0.38
0.36
–
–
–
–

MAP ortalama
MAP’s average
0.45
0.34
0.44

0.39
0.28
0.37

3.29 olan meyve suyu pH değeri muhafaza
süresi uzadıkça artmış ve 12 gün sonunda
3.45’e
ulaşmıştır.
0℃’de
depolanan
meyvelerdekine benzer şekilde, 14 µ
kalınlığındaki
PVC
MAP
filmleriyle
paketlenen meyvelerde meyve suyu pH
değerinde en fazla artış saptanmıştır (Çizelge
11).
Camarosa çilek çeşidinde muhafaza süresi
uzadıkça TEA içeriğinde artış ve azalışlar
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olmakla
birlikte,
0℃’de
depolanan
meyvelerde muhafaza süresinin ve PVC MAP
filmlerinin TEA içeriğine etkisi istatistiksel
olarak
önemsiz
bulunmuştur.
6℃’de
depolanan meyvelerde başlangıçta ortalama
%0.99 olan TEA içeriği muhafaza süresi
uzadıkça artış ve azalışlar göstermiş ve biraz
artarak, 12 gün sonunda %1.11 olmuştur.
6℃’de depolanan meyvelerde PVC MAP
filmlerinin meyve eti sertliğine etkisi
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur
(Çizelge 12). Bulgularımıza benzer olarak
yapılan bir çalışmada, 12.5, 14 ve 16 µ PVC
ile15 µ Polyolefin MAP filmleriyle paketlenen
ve 6℃ ve 10℃’lerde depolanan May Glo
nektarin meyvelerinde MAP filmlerinin TEA
içeriğine etkisi istatistiksel olarak önemsiz
bulunmuştur [22]. Bulgularımıza benzer
olarak, Magazin ve ark. [25]’nın yaptıkları
çalışmada da kontrol, ön soğutmalı ve ön
soğutmasız MAP uygulamalarının TEA
içeriğine etkisi istatistiksel olarak önemsiz
bulunmuştur.
Sweet Charlie çilek çeşidinde muhafaza
süresi uzadıkça TEA içeriğinde azalışlar
olmuş, 0℃’de depolanan meyvelerde
başlangıçta ortalama %1.08 olan TEA içeriği
azalarak, 15 gün sonunda %0.82’ye düşmüştür.
0℃’de depolanan meyvelerde TEA içeriğinde
en fazla azalış 14 µ kalınlığındaki PVC MAP
filmleriyle paketlenen meyvelerde (%0.80)
olurken, en az azalış 12.5 µ kalınlığındaki PVC
MAP filmleriyle paketlenen meyvelerde
(%0.89)
olmuştur.
6℃’de
depolanan
meyvelerde başlangıçta ortalama %1.08 olan
TEA içeriği muhafaza süresi uzadıkça azalmış

ve 12 gün sonunda %0.82’ye düşmüştür.
6℃’de depolanan meyvelerde TEA içeriğinde
en fazla azalış 14 µ kalınlığındaki PVC MAP
filmleriyle paketlenen meyvelerde (%0.84)
olurken, en az azalış 12.5 (%0.89) ve 16 µ
(%0.90) kalınlığındaki PVC MAP filmleriyle
paketlenen meyvelerde olmuştur (Çizelge 13).
Benzer şekilde, Küçükbasmacı Sabır ve ark.
[22] tarafından Albion ve Bal ve Çelik [23]
tarafından Camarosa, Sweet Charlie ve Fern
çilek çeşitlerinin soğukta muhafazası sırasında
TEA
içeriğinde
azalışlar
görüldüğü
bildirilmiştir.
Camarosa çilek çeşidinde muhafaza süresi
uzadıkça C vitamini içeriğinde azalışlar olmuş,
0℃’de depolanan meyvelerde başlangıçta
ortalama 52.62 mg 100 g⁻¹ olan C vitamini
içeriği azalarak, 12 gün sonunda 38.43 mg 100
g⁻¹’a düşmüştür. 0℃’de depolanan meyvelerde
C vitamini içeriğinde en fazla azalış 12.5 µ
kalınlığındaki
PVC
MAP
filmleriyle
paketlenen meyvelerde (43.88 mg 100 g⁻¹)
olurken, en az azalış 16 µ kalınlığındaki PVC
MAP filmleriyle paketlenen meyvelerde
(45.03 mg 100 g⁻¹) olmuştur. 6℃’de depolanan
meyvelerde başlangıçta ortalama 52.62 mg 100
g⁻¹ olan C vitamini içeriği muhafaza süresi
uzadıkça azalmış ve 12 gün sonunda 40.54 mg
100 g⁻¹’a düşmüştür. 6℃’de depolanan
meyvelerde C vitamini içeriğinde en fazla
azalış 44.02 mg 100 g⁻¹ ile 14 µ kalınlığındaki
PVC MAP filmleriyle paketlenen meyvelerde
olurken, en az azalış 47.16 mg 100 g⁻¹ ile 16 µ
kalınlığındaki
PVC
MAP
filmleriyle
paketlenen meyvelerde olmuştur (Çizelge 14).

Çizelge 8. Camarosa çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin SÇKM içeriğine etkisi (%)
Table 8. Effects of MAP’s on total soluble solid content in Camarosa strawberry cultivar’s during
the storage (%)
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
3
6
9
12
12.5 µ
7.47
6.90
7.00
6.87
6.87
0℃
14 µ
7.47
6.87
6.93
6.87
6.87
16 µ
7.47
6.80
6.67
6.60
6.60
Muhafaza ortalama / Storage average
7.47 a
6.86 ab
6.87 ab
6.78 ab
6.78 ab
D%₅ (MAP): Ö.D.; D%₅ (Muhafaza): 0.70 / D%₅ (MAP): N.S.; D%₅ (Storage): 0.70
12.5 µ
7.47
6.90
6.73
6.13
6.13
6℃
14 µ
7.47
7.00
6.87
5.80
5.80
16 µ
7.47
6.67
6.73
6.47
6.47
Muhafaza ortalama / Storage average
7.47 a
6.86 ab
6.78 ab
6.13 b
6.13 b
D%₅ (MAP): Ö.D.; D%₅ (Muhafaza): 0.90 / D%₅ (MAP): N.S.;D%₅ (Storage): 0.90
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır. Ö.D.: Önemli değil.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level. N.S.: Non-significant.
Sıcaklık
Temperature
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MAP

15
6.80
6.67
6.80
6.76 b
–
–
–
–

MAP ortalama
MAP’s average
6.98
6.94
6.82

6.67
6.59
6.76

E. ÇANDIR, A.E. ÖZDEMİR, D. KILIÇ, K. GÜNDÜZ / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 127-139 (2019)

Çizelge 9. Sweet Charlie çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin SÇKM içeriğine etkisi
(%)ᶻ
Table 9. Effects of MAP’s on total soluble solid content in Sweet Charlie strawberry cultivar’s
during the storage (%)ᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
3
6
9
12
12.5 µ
8.00
8.13
7.93
7.87
7.87
0℃
14 µ
8.00
8.00
8.90
8.10
8.10
16 µ
8.00
7.93
7.73
7.00
7.00
Muhafaza ortalama / Storage average
8.00 ab
8.02 ab
8.19 a
7.66 bc
7.66 bc
D%₅ (MAP): 0.27; D%₅ (Muhafaza): 0.48 / D%₅ (MAP): 0.27; D%₅ (Storage): 0.48
12.5 µ
8.00
7.73
6.93
6.13
6.13
6℃
14 µ
8.00
7.70
8.10
7.50
7.50
16 µ
8.00
7.73
7.53
6.60
6.60
Muhafaza ortalama / Storage average
8.00 a
7.72 ab
7.52 b
6.74 c
6.74 c
D%₅ (MAP): 0.28; D%₅ (Muhafaza): 0.42 / D%₅ (MAP): 0.28; D%₅ (Storage): 0.42
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level.
Sıcaklık
Temperature

MAP

15
7.20
8.20
7.20
7.53 c
–
–
–
–

MAP ortalama
MAP’s average
7.83 b
8.22 a
7.48 c

6.99 c
7.76 a
7.29 b

Çizelge 10. Camarosa çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin meyve suyu pH değerine
etkisiᶻ
Table 10. Effects of MAP’s on fruit juice pH value in Camarosa strawberry cultivar’s during the
storageᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
3
6
9
12
12.5 µ
3.16
3.27
3.41
3.16
3.16
0℃
14 µ
3.16
3.32
3.36
3.26
3.26
16 µ
3.16
3.25
3.40
3.25
3.25
Muhafaza ortalama / Storage average
3.16 d
3.28 bc
3.39 a
3.22 cd
3.22 cd
D%₅ (MAP): Ö.D.; D%₅ (Muhafaza): 0.10 / D%₅ (MAP): N.S.; D%₅ (Storage): 0.10
12.5 µ
3.16
3.31
3.45
3.23
3.23
6℃
14 µ
3.16
3.17
3.45
3.22
3.22
16 µ
3.16
3.28
3.43
3.19
3.19
Muhafaza ortalama / Storage average
3.16 b
3.25 b
3.44 a
3.22 b
3.22 b
D%₅ (MAP): Ö.D.; D%₅ (Muhafaza): 0.09 / D%₅ (MAP): N.S.; D%₅ (Storage): 0.09
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır. Ö.D.: Önemli değil.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level. N.S.: Non significant.
Sıcaklık
Temperature

MAP

15
3.39
3.34
3.35
3.36 ab
–
–
–
–

MAP ortalama
MAP’s average
3.26
3.28
3.28

3.28
3.25
3.25

Çizelge 11. Sweet Charlie çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin meyve suyu pH değerine
etkisiᶻ
Table 11. Effects of MAP’s on fruit juice pH value in Sweet Charlie strawberry cultivar’s during
the storageᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
3
6
9
12
12.5 µ
3.29
3.35
3.56
3.49
3.49
0℃
14 µ
3.29
3.44
3.56
3.56
5.82
16 µ
3.29
3.35
3.47
3.47
3.47
Muhafaza ortalama / Storage average
3.29 d
3.38 c
3.53 b
3.50 b
4.26 a
D%₅ (MAP): 0.04; D%₅ (Muhafaza): 0.08 / D%₅ (MAP): 0.04; D%₅ (Storage): 0.08
12.5 µ
3.29
3.33
3.51
3.36
3.35
6℃
14 µ
3.29
3.47
3.67
3.60
3.60
16 µ
3.29
3.36
3.52
3.41
3.41
Muhafaza ortalama / Storage average
3.29 c
3.39 bc
3.56 a
3.46 b
3.45 b
D%₅ (MAP): 0.06; D%₅ (Muhafaza): 0.09 / D%₅ (MAP): 0.06; D%₅ (Storage): 0.09
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level.
Sıcaklık
Temperature

MAP

Sweet Charlie çilek çeşidinde muhafaza
süresi uzadıkça C vitamini içeriğinde azalışlar
olmuş, 0℃’de depolanan meyvelerde
başlangıçta ortalama 65.62 mg 100 g⁻¹ olan C
vitamini içeriği azalarak, 12 gün sonunda 45.31
mg 100 g⁻¹’a düşmüştür. Sweet Charlie çilek

15
3.50
3.60
3.51
3.54 b
–
–
–
–

MAP ortalama
MAP’s average
3.44 b
3.88 a
3.43 b

3.37 b
3.53 a
3.40 b

çeşidinde 0℃’de depolanan meyvelerde
muhafaza süresinin ve PVC MAP filmlerinin C
vitamini içeriğine etkisi istatistiksel olarak
önemsiz bulunmuştur. 6℃’de depolanan
meyvelerde başlangıçta ortalama 65.62 mg 100
g⁻¹ olan C vitamini içeriği muhafaza süresi
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uzadıkça azalmış ve 12 gün sonunda 47.21 mg
100 g⁻¹’a düşmüştür. 6℃’de depolanan
meyvelerde C vitamini içeriğinde en fazla
azalış 53.37 mg 100 g⁻¹ ile 14 µ kalınlığındaki
PVC MAP filmleriyle paketlenen meyvelerde
olurken, en az azalış 54.73 mg 100 g⁻¹ ile 12.5

µ ve 55.01 mg 100 g⁻¹ ile 16 µ kalınlığındaki
PVC MAP filmleriyle paketlenen meyvelerde
olmuştur (Çizelge 15). Muhafaza süresi
uzadıkça C vitamini içeriğinde azalışlar olduğu
Nunes ve ark. [16] ve Koyuncu ve Dilmaçünal
[27] tarafından da bildirilmiştir.

Çizelge 12. Camarosa çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin TEA içeriğine etkisi (%)ᶻ
Table 12. Effects of MAP’s on titratable acidity content in Camarosa strawberry cultivar’s during
the storage (%)ᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
3
6
9
12
12.5 µ
0.99
1.01
0.97
1.00
0.98
0℃
14 µ
0.99
1.06
0.98
1.01
1.01
16 µ
0.99
1.09
1.01
0.98
0.98
Muhafaza ortalama / Storage average
0.99
1.05
0.99
0.99
0.99
D%₅ (MAP): Ö.D.; D%₅ (Muhafaza): Ö.D. / D%₅ (MAP): N.S.; D%₅ (Storage): N.S.
12.5 µ
0.99
0.96
0.95
1.06
1.06
6℃
14 µ
0.99
1.12
1.00
1.02
1.15
16 µ
0.99
1.03
0.97
1.12
1.12
Muhafaza ortalama / Storage average
0.99 b
1.04 ab
0.97 b
1.07 ab
1.11 a
D%₅ (MAP): Ö.D.; D%₅ (Muhafaza): 0.10 / D%₅ (MAP): N.S.; D%₅ (Storage): 0.10
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır. Ö.D.: Önemli değil
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level. N.S.: Non significant
Sıcaklık
Temperature

MAP

15
0.92
1.04
1.04
1.00
–
–
–
–

MAP ortalama
MAP’s average
0.98
1.01
1.01

1.01
1.05
1.05

Çizelge 13. Sweet Charlie çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin TEA içeriğine etkisi
(%)ᶻ
Table 13. Effects of MAP’s on titratable acidity content in Sweet Charlie strawberry cultivar’s
during the storage (%)ᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
3
6
9
12
12.5 µ
1.08
0.90
0.83
0.84
0.84
0℃
14 µ
1.08
0.86
0.78
0.81
0.49
16 µ
1.08
0.89
0.83
0.75
0.75
Muhafaza ortalama / Storage average
1.08 a
0.88 b
0.81 c
0.80 c
0.69 d
D%₅ (MAP): 0.03; D%₅ (Muhafaza): 0.06 / D%₅ (MAP): 0.03; D%₅ (Storage): 0.06
12.5 µ
1.08
0.89
0.79
0.84
0.84
6℃
14 µ
1.08
0.80
0.83
0.75
0.75
16 µ
1.08
0.83
0.89
0.86
0.86
Muhafaza ortalama / Storage average
1.08 a
0.84 b
0.83 b
0.82 b
0.82 b
D%₅ (MAP): 0.05; D%₅ (Muhafaza): 0.08 / D%₅ (MAP): 0.05; D%₅ (Storage): 0.08
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level.
Sıcaklık
Temperature

MAP

15
0.86
0.80
0.81
0.82 c
–
–
–
–

MAP ortalama
MAP’s average
0.89 a
0.80 c
0.85 b

0.89 ab
0.84 b
0.90 a

Çizelge 14. Camarosa çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin C vitamini içeriğine etkisi
(mg 100 g⁻¹)ᶻ
Table 14. Effects of MAP’s on vitamin C content in Camarosa strawberry cultivar’s during the
storage(mg 100 g⁻¹)ᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
6
9
12
12.5 µ
52.62
40.11
43.60
39.19
0℃
14 µ
52.62
43.69
41.30
39.74
16 µ
52.62
47.55
43.60
36.35
Muhafaza ortalama / Storage average
52.62 a
43.78 b
42.83 b
38.43 c
D%₅ (MAP): 0.76; D%₅ (Muhafaza): 0.97 / D%₅ (MAP): 0.76; D%₅ (Storage): 0.97
12.5 µ
52.62
47.09
40.57
41.85
6℃
14 µ
52.62
50.12
39.83
33.50
16 µ
52.62
44.24
45.53
46.26
Muhafaza ortalama / Storage average
52.62 a
47.15 b
41.98 c
40.54 d
D%₅ (MAP): 0.60; D%₅ (Muhafaza): 0.92 / D%₅ (MAP): 0.60; D%₅ (Storage): 0.92
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level.
Sıcaklık
Temperature
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MAP

MAP ortalama
MAP’s average
43.88 b
44.34 ab
45.03 a

45.53 b
44.02 c
47.16 a
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Çizelge 15. Sweet Charlie çilek çeşidinde muhafaza sırasında MAP’lerin C vitamini içeriğine
etkisi (mg 100 g⁻¹)ᶻ
Table 15. Effects of MAP’s on vitamin C content in Sweet Charlie strawberry cultivar’s during
the storage (mg 100 g⁻¹)ᶻ
Muhafaza süresi (gün) / Storage time (days)
0
6
9
12.5 µ
65.62
61.32
43.05
0℃
14 µ
65.62
64.35
44.79
16 µ
65.62
61.78
43.05
Muhafaza ortalama / Storage average
65.62 a
62.49 b
43.63 d
D%₅ (MAP): Ö.D.; D%₅ (Muhafaza): 1.48 / D%₅ (MAP): N.S.; D%₅ (Storage): 1.48
12.5 µ
65.62
64.63
40.39
6℃
14 µ
65.62
60.31
40.20
16 µ
65.62
63.53
44.89
Muhafaza ortalama / Storage average
65.62 a
62.82 b
41.82 d
D%₅ (MAP): 0.92; D%₅ (Muhafaza): 1.39 / D%₅ (MAP): 0.92; D%₅ (Storage): 1.39
ᶻFarklı harf(ler) ile ortalama değerler p>0.05 düzeyinde önemli ölçüde farklıdır.
ᶻMean values with different letter(s) are significantly different at p>0.05 level.
Sıcaklık
Temperature

MAP

SONUÇLAR
MAP uygulamalarında 6℃ sıcaklık ve
%75‒80 oransal nem koşullarında 15 gün
bekletilen Camarosa ve Sweet Charlie çilek
çeşidi meyvelerinin hepsi çürümüştür. 0 ve
6℃’de depolama sırasında 16 µ kalınlığında
kalınlığındaki PVC MAP filmleriyle sarılan
meyvelerde en düşük ağırlık kaybı, en az
mantarsal bozulma ve en yüksek meyve eti
sertliği saptandığından, Camarosa ve Sweet
Charlie çilek çeşidi meyveleri için MAP filmi
olarak uygun bulunmuştur.
Camarosa çilek çeşidi meyveleri 0℃
sıcaklık ve %90‒95 oransal nemde 12.5 ve 14
µ kalınlığındaki PVC MAP filmleriyle
paketlenen 9 gün, 16 µ kalınlığındaki PVC
MAP filmleriyle paketlenen meyveleri 15 gün
ve 6℃ sıcaklık ve %75‒80 oransal nemde ise
sadece 6 gün kalitesinden bir şey kaybetmeden
depolanabileceği saptanmıştır.
Sweet Charlie çilek çeşidi meyveleri 0℃
sıcaklık ve %90‒95 oransal nemde 12.5 µ
kalınlığındaki
PVC
MAP
filmleriyle
paketlenen 6 gün, 14 µ kalınlığındaki PVC
MAP filmleriyle paketlenen 9 gün, 16 µ
kalınlığındaki
PVC
MAP
filmleriyle
paketlenen meyveleri 15 gün ve 6℃ sıcaklık ve
%75‒80 oransal nemde ise sadece 6 gün
kalitesinden
bir
şey
kaybetmeden
depolanabileceği saptanmıştır.
Ülkemizde çilek meyveleri meyve–sebze
teşhir reyonlarında paketlenmeden açık
kasalarda pazarlanmaktadır. Bu durum önemli
kalite
kayıpların
yol
açmaktadır.
Çalışmamızda
PVC
MAP
filmleriyle

12
47.00
41.76
47.18
45.31 c
53.37
55.01
54.37
47.21 c

MAP ortalama
MAP’s average
54.25
54.13
54.41

54.73 a
53.37 b
55.01 a

paketlenen ve süpermarketlerin meyve–sebze
teşhir reyonu koşullarına benzer koşullar olan
6℃ sıcaklık ve %75‒80 oransal nem
koşullarında bile meyvelerin 6 gün raf ömrü
olduğu belirlenmiştir.
Ülkemizde üretilen çilekler için derimden
sonra pazarlama sırasında soğuk zincir içinde
modern
derim
sonrası
teknolojilerin
kullanımının yaygınlaşması bir zorunluluk
haline gelmiştir. Fakat iç piyasaya çilek
pazarlaması sırasında soğutma tekniği dahi
kullanılmamaktadır.
Dış satımda taşıma sırasında konvansiyonel
soğutma ile birlikte palet cover şeklinde
yüksek CO₂–MAP tekniğinin uygulanma
olanaklarını arttırılması, çilek dış satımımıza
ivme kazandırılması bakımından büyük önem
arz etmektedir. Çileğin iç piyasada
pazarlanması düşünüldüğünde ise pazara
ulaştırmanın frigorifik kamyonlarla yapılaması
ağırlık ve kalite kayıplarının azaltılmasını
sağlayabilecektir. Ayrıca, pazarlamada MAP
tekniğinin kullanılması manav ömrünün
uzatılması bakımından yaralı olabilecektir.
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ÖZ
İki binli yıllarda Türkiye’ye introdüksiyonu yapılan maviyemişler kuvvetli asit (pH 4.2–5.5) karakterdeki
topraklarda iyi yetişir. Bu topraklar sadece Karadeniz bölgesinde doğal olarak bulunabilmektedir. Samsun
ilinde 2017–2018 yılları arasında yürütülen bu çalışmada 7 adet kuzeyli yüksek boylu maviyemiş çeşidi
(‘Bluegold’, ‘Patriot’, ‘Brigitta’, ‘Nui’, ‘Aurora’, ‘Liberty’ ve ‘Northland’) asidik torf içeren 50 litrelik
saksılara dikilerek yavaş salınımlı gübre (Osmocote Pro, 17–11–10 + 2MgO + Te, 8–9 ay) ile
gübrelenmiş ve damla sulama ile sulanmıştır. Deneme bitkilerinde büyüme, gelişme, verim ve meyve
özellikleri belirlenmiş ve çiçek tomurcuğu, yaprak tomurcuğu, çiçek ve meyve gelişimi fenolojisi
aşamaları tespit edilmiştir. Northland çeşidi en erken uyanarak (23 Şubat) 10 Mart’ta çiçeklenirken ‘Nui’
maviyemiş çeşidi 2 Haziran’da olgunlaşarak ilk hasat edilen çeşit olmuştur. ‘Liberty’ ise en son hasat
edilen çeşit olup hasat periyodunun Ağustos ayının son haftasına kadar sürdüğü ortaya konulmuştur.
Türkiye’de, arazide yetişen kuzeyli yüksek boylu maviyemiş çeşitleri Haziran ve Temmuz ayları arasında
hasat edilirken denememizde saksıda yetişen çeşitler ile hasat periyodu Ağustos ayına kadar uzatılmıştır.
‘Northland’ çeşidi en yüksek verimli çeşit (1105.27 g/bitki) iken ‘Nui’ ve ‘Aurora’ en iri ve en ağır
meyvelere (sırasıyla 3.78 g ve 3.60 g) sahip olduğu tespit edilmiş, ‘Patriot’ çeşidi en yüksek suda
çözünebilen kuru madde (%10.63) miktarını vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Vaccinium corymbosum, saksı, fenoloji, verim, SÇKM, meyve ağırlığı
QUALITY CHARACTERISTICS AND PHENOLOGICAL STAGES OF POT GROWN
HIGHBUSH BLUEBERRIES
ABSTRACT
Blueberries grow well under acidic soils 4.2–5.5 pH. Such soils can only be find naturally around Black
Sea Region. This study was carried out between 2017–2018 in Samsun province. Blueberry plants were
planted in 50 lt. pots using acidic peat moss and fertilized with slow release fertilizer (Osmocote Pro, 17–
11–10 + 2MgO + Te, 8–9 months) and drip irrigated. 7 northern highbush blueberry cultivars (‘Bluegold’,
‘Patriot’, ‘Brigitta’, ‘Nui’, ‘Aurora’, ‘Liberty’ and ‘Northland’) were used. Growth, development, yield
and berry characteristics of the blueberry cultivars were determined, flower and leaf bud and fruit
development phenological stages observed. Northland is the earliest bud burst (23 February) and flowered
(10 March) cultivar. ‘Nui’ matured at 2ⁿᵈ June and has the first harvest. However, ‘Liberty’ is the latest
cultivar and their harvest lasted at the last week of August. In Turkey, northern highbush blueberry begins
to harvest between June and July. By these cultivars grown in pots, we could prolong the harvest season
till the end of the August. On the other hand, ‘Northland’ is the highest yielded cultivars (1105.27
g/plant). ‘Nui’ and ‘Aurora’ gave the largest and heaviest berry (3.78 and 3.60, respectively). ‘Patriot’ has
the highest TSS (10.63%).
Keywords: Vaccinium corymbosum, pot, phenology, yield, TSS, berry weight
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GİRİŞ
Fundagiller familyasındaki Vaccinium
cinsi içine giren ve kuvvetli asit toprakları
seven maviyemişler dünya çapında hızla
yayılan ürünlerden biri olmuştur. Ticari
anlamda üretimi yapılmakta olan yüksek
boylu (Vaccinium corymbosum L.), alçak
boylu (Vaccinium angustifolium Ait.) ve
tavşangözü
(Vaccinium
ashei
L.)
maviyemişlerin hem Avrupa’da hem de
Türkiye’deki yetiştirilme alanları ve üretim
miktarı giderek artmaktadır. Çünkü dünya
maviyemiş tüketimi gün geçtikçe artmakta ve
talep artışına paralel maviyemişin fiyatı da
yükselmektedir [4, 5, 6]. Son yıllarda toprak
asitliğinin
uygun
olmadığı
alanlarda
maviyemişler saksıda yetiştirilmekte olup
Akdeniz iklimine sahip yerlerde örtü altında
ve topraksız kültür kullanılarak yapılan
yetiştiricilikte piyasaya çok erken ürün
sunulabilmektedir.
Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu (Doğu
Karadeniz)
bölgesinde
doğal
olarak
yetişmekte olan çayüzümü (Vaccinium
arctostaphylos
L.)
ile
çobanüzümü
(Vaccinium myrtillus L.) türlerinden yola
çıkarak 1999 yılında kuzeyli yüksek boylu
maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.)
çeşitlerinin kültürü Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK
tarafından
Türkiye’ye
kazandırılmıştır.
Günümüzde Türkiye’de 5000 da’ın üzerinde
dikimi yapılan maviyemişte üretim henüz
4000 ton civarındadır. Doğu Karadeniz
bölgesinde doğal olarak yayılış gösteren
kekreyemiş (Vaccinium vitis–idea L.) ve
bataklık çobanüzümü (Vaccinium uliginosum
L.) türleri de olmasına rağmen en yaygın olan
doğal Vaccinium türleri çayüzümü ile
çobanüzümü’dür. Türkiye’de doğal olarak
asitli toprakların bulunduğu Doğu Karadeniz
Bölgesinde asıl ürünler olan çay ve fındık
tarımının yapılmadığı yerlerde veya bu bitki
türlerinin verimli olmadığı yüksek rakımlı
alanlarda maviyemiş tarımı artmaya devam
etmektedir. Öte yandan batı Karadeniz,
Marmara ve Ege bölgelerindeki bazı alanlarda
da maviyemiş üretimi denenmektedir. Ayrıca,
Akdeniz Bölgesinde saksıda sera veya açıkta
yetiştirilen maviyemişler daha erken pazara
sunulabilmektedir [5, 6, 10].
Maviyemişler içerdikleri doğal bileşikler,
antioksidanlar, antosiyaninler ve fenolik
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bileşiklerden dolayı sağlık açısından son
derece yararlı meyveler arasında ilk sıralarda
yer almaktadır [9]. Kuvvetli asit topraklarda
yetişebilmeleri, ılıman veya sıcak iklim
istemeleri, çalı formundaki bitkileri ve emici
kıllardan yoksun olan çok ince kıl şeklindeki
yüzlek kökleri ile diğer türlerden ayrılan istek
ve özellikleri vardır [4, 21]. Yüksek boylu
maviyemişler çok özel yetişme şartları ve
toprak koşulları istediği için dünya çapında
çok fazla yayılamamakta ve üretimi
artmamaktadır. Çünkü kuvvetli asit karakterde
(pH 4.2–5.5) ve hafif kumlu topraklar
istemektedir. Öte yandan kök bölgesinin
sürekli nemli olması, aşırı su altında
kalmaması,
toprağın
organik
madde
bakımından zengin ve hava neminin de
yüksek olması gerekmektedir [4, 7, 16].
Maviyemişin bu özel istekleri topraksız
kültürde yani saksıda yetiştirilmesi ile
aşılabilmektedir. Saksı içinde özel asidik
torflar kullanılarak, sulama, gübreleme ve
diğer istekleri otomatik sistemler ile
karşılanan maviyemişler gerek açıkta gerekse
serada ve saksıda yetişebilmektedir. Uygun
arazi koşullarında 30 yıl ekonomik ömrü olan
maviyemişler saksıda yetiştirildiği taktirde bu
süre yarı yarıya azalabilmektedir [1, 24].
Bununla
birlikte
saksıda
yetişen
maviyemişlerde
hasat
periyodu
da
ayarlanabilmektedir [13]. Maviyemiş çeşitleri
zayıf ve düşük seviyede besin maddesi içeren
topraklarda yetişebilen Vaccinium cinsine ait
türlerden elde edilmiştir [4, 20]. Ayrıca,
maviyemişler gerek hobi gerekse ticari meyve
üretimi için saksılarda kolayca yetişebilen bir
türdür. Çünkü maviyemişlerin kök sistemi
yüzlek ve ince bir ağ şeklinde olduğundan
saksıya kolayca adapte olabilmektedir. Ayrıca
saksı içinde yetişen maviyemişlerde toprak
asitliğini ayarlamak kolaydır. Çünkü kuvvetli
asit toprak isteyen maviyemişler alkali
topraklarda yetişemez ve böyle toprakların
uygun pH değerine ulaşması çok zer ve
pahalıdır. Araştırmalara göre toprak pH
değerinde ekonomik üst sınır 6.0 olup bu pH
değerinin de 5.0–5.5 aralığına çekilmesi
gerekir ve bu işlem pH değeri 6.0’ın üzerinde
ekonomik olmamaktadır. Ayrıca, toprak pH
değeri
ayarlanan
ortamlara
dikilen
maviyemişler için düşük pH değerini
korumak, uyumlu ve sürekli bir çaba
gerektirebilir.
Bu
gereklilikler,
ticari
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maviyemiş
üretimine
uygun
alanları
sınırlamaktadır [21]. Öte yandan çam kabuğu,
çam talaşı veya diğer asidik ortamlar
kullanılarak kasalarda veya saksılarda
yetiştirilecek olan maviyemişlerde gübreleme
ve sulama kontrolü önemlidir [26]. Teknik ve
kültürel işlemler kontrollü olarak yapılsa da
saksıda yetişen bitkinin ömrü azalmaktadır.
Eldik [11]’e göre, maviyemişler yüksek
tüneller altında, seralarda veya yağmur
korumalı alanlarda yetişebileceği gibi
herhangi bir koruma yapılmadan saksıda da
yetiştirilebilir. Maviyemişlerin saksıdaki
ömrünün minimum 12 yıl olduğunu belirten
Eldik [11], saksıda yetiştiricilikte erkencilik
için ‘Duke’ çeşidini, geççilik için ise ‘Aurora’
ve ‘Liberty’ çeşitlerini önermektedir. Saksıda
yetiştiricilikte hasat zamanı geciktirile
bilmekte ve diğerlerine göre depoda daha
kaliteli olarak muhafaza edilebilmektedir [11].
Maviyemişler saksıda yetişebilen çalı
formunda bitkiler olup çiçekleri, meyveleri ve
sonbahar yaprak renklerine ilaveten farklı
renklere sahip çalıları ile mükemmel bir süs
bitkisi özelliği de taşımaktadır. Maviyemişler
arka bahçeler ile hobi bahçelerinde çiçeklerle,
otsu bitkiler veya sebzelerle birlikte
yetiştirilebilir. Böylece hobi bahçelerine farklı
bir güzellik, renk veya doku katarak
meyveleriyle değişik tatlar ortaya koyar [25].
Saksıda yetiştirilmeye en uygun çeşitler yeni
ıslah edilmiş yarı yüksek boylu maviyemiş
çeşitlerinden
‘Northsky’,
‘Northblue’,
‘Northcountry’, ‘Sunshine Blue’, ‘Patriot’,
‘Bluecrop’ ve ‘Sd. Cloud’ olup bol yaprak ve
sürgün oluşturarak kompakt bir özellik
gösterebilmektedirler. Öte yandan ‘Bountiful
Blue’ ve ‘Sunshine Blue’ çeşitleri de saksıda
yetiştirmek için uygundur [22, 25]. Fisher
[12]’e göre, maviyemişler niş ürünlerin
başında gelmektedir. Üretici ile tüketici
arasında bağlantı oluşumuna katkı sağlayan
bu meyvenin mavi rengi ilgi çekerek gerek
taze tüketimde gerekse sanayi için istenen
birçok özelliğe sahiptir. Ayrıca diğer meyve
türlerine göre daha az bakım istemektedir.
Fisher [12] ayrıca maviyemişlerin saksıda
yetiştiriciliğe uygun olmasını kuvvetli ve bol
dal ile ince ve bol yaprak oluşturmalarına, bol
çiçek açmalarına ve hastalıklara dayanıklılık
bakımından
da
avantajlı
olmalarına
bağlamıştır. Peyzajda saksı bitkisi olarak
kullanılacak maviyemişlerin kuvvetli bitki

oluşturmaları istenmektedir. Güneyli yüksek
boylu maviyemişler (Vaccinium corymbosum
L.) de saksıda yetiştiriciliğe uygundur [12].
Torf, saksılarda tek başına veya diğer
malzemelerle birlikte karıştırılarak kullanılan
en önemli yetiştirme ortamıdır [23].
Saksılarda kullanılan ortamlara düşük pH’lı
turba yosunu, talaş veya kozalaklı talaş [18],
öğütülmüş çam kabuğu [14, 15, 17], kömür
külü, kompost ve yaprak kompostu veya
kıyılmış Hindistan cevizi kabuğu ve perlit gibi
maddelerin karışımı örnek olarak verilebilir
[1]. Black ve Zimmerman [1] tarafından
yapılan araştırmaya göre, 15 litrelik saksılarda
yetişen ‘Bluecrop’ ve ‘Sierra’ çeşitlerinin
toprakta yetiştirilen bitkilerden daha iyi
olduğu saptanmıştır. Eldik [11] ayrıca saksıda
ticari maviyemiş yetiştiriciliği için kap
büyüklüğünün 40–100 litre arasında olması
gerektiğini
belirtmektedir.
Maviyemişin
yetişeceği topraklardaki pH değerinin
düşürülmesi küçük bahçeler için ve çok alkali
alanlar için ekonomik değildir. Özellikle hobi
bahçelerinde pH ayarlamak sıkıntılı ve
pahalıdır. Toprak pH değerinin uygun
olmadığı yerlerde maviyemişler asitli torf
ortamında ve saksıda yetiştirilebilir [11].
Saksıda
veya
yüksek
masuralarda
maviyemiş yetiştirmek için gerekli olan ideal
pH şartları organik materyal, çam kabuğu,
asidik torf, çam talaşı, çay atığı, fındık atığı
vb. materyaller ile sağlanabilir. Bu
materyallerin dikim öncesi toprağa veya saksı
içine karıştırılması gerekmektedir. Bu
materyaller kullanılarak toprak asitliğinin
uygun olmadığı alanlarda maviyemişleri
yetiştirmek mümkün olacaktır ancak bu işlem
pahalıdır. Yavaş gelişen ve bodur veya yarı
yüksek boylu maviyemiş çeşitleri saksıda
yetiştiricilik için uygun olsa da hem güneyli
hem de kuzeyli yüksek boylu maviyemişler
saksıya dikilerek örtü altında veya dış ortamda
yetiştirilebilir. Heiberg ve Lunde [13]’e göre
saksı içinde %20 çam kabuğu ve %60 torf
kullanımı kök yoğunluğu ve gelişiminde daha
etkin olmuştur. Araştırıcılar serada saksıda
maviyemiş yetiştiriciliği için ‘Bluecrop’ ve
‘Nui’ çeşitlerini önermiştir. Maviyemişleri
saksıda yetiştirerek hasat sezonunun da
değiştirilebileceğini belirten Smolarz [24] saf
torfun diğer karışımlara göre daha iyi
olabileceğini ifade etmektedir.
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Bu çalışmada dış ortamda ve 50 lt’lik
saksıda yetişen 7 adet kuzeyli yüksek boylu
maviyemiş çeşidinin (‘Bluegold’, ‘Patriot’,
‘Brigitta’, ‘Nui’, ‘Aurora’, ‘Liberty’ ve
‘Northland’) büyüme, gelişme, verim ve kalite
özellikleri tespit edilmiştir.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
Araştırma
ve
Uygulamalarında
2017–2018
yıllarında
yürütülmüştür. Deneme alanı 195 m
yükseklikte ve 41°21'52 N enlem ve 36°11'29
E boylamında yer alan ve denizden uzaklığı
2.8 km olan bir yerdedir. Denemede 7 adet
kuzey orijinli yüksek boylu maviyemiş çeşidi
(‘Bluegold’, ‘Patriot’, ‘Brigitta’, ‘Nui’,
‘Aurora’,
‘Liberty’
ve
‘Northland’)
kullanılmıştır. Dört yaşındaki deneme bitkileri
50 lt’lik saksılara ve asidik torf ortamına
dikilmiştir. Deneme bitkileri yavaş çözünen
gübre (Osmocote Pro, 17–11–10 + 2MgO +
Te, 8–9 ay) ile gübrelenmiş ve damla sulama
ile sulanmıştır. Deneme tesadüf parselleri
deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her
tekerrürde 5 bitki olacak şekilde kurulmuştur.
Deneme bitkilerinde büyüme, gelişme, verim
ve meyve özellikleri belirlenmiştir. Çiçek ve
yaprak tomurcuğu gelişimi, çiçeklenme, çiçek
ve meyve gelişiminin fenolojik aşamaları ise
Çelik [4] tarafından belirtilen safhalar dikkate
alınarak saptanmıştır. Veriler SPSS 16.0 for
Windows ile varyans analizine tabi tutularak
ortalamalar arasındaki farklılıklar p<0.05
düzeyinde Duncan çoklu karşılaştırma testi ile
ayrılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Samsun ekolojik koşullarında ve saksıda
yetiştirilen maviyemiş çeşitlerinde tam
çiçeklenme ve meyve tutumu farklı
zamanlarda gerçekleşmiştir. En erken tam
çiçeklenme (26 Mart) ve meyve tutumu
‘Northland’
çeşidinde
gerçekleşmiştir.
‘Aurora’ ve ‘Liberty’ çeşitleri ise en geç (19
Nisan) tam çiçeklenmeye ulaşırken, ‘Liberty’
çeşidinin en geç (27 Nisan) meyve bağladığı
tespit edilmiştir. Maviyemişlerde çiçeklenme
yapraklanmadan önce gerçekleşmekte olup
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yaprak gözlerinde ilk sürme 13 Mart’ta ‘Nui’
çeşidinde, en geç sürme ise 18 Nisan’da
‘Liberty’ çeşidinde gerçekleşmiştir. Ben
düşme ise ilk ‘Nui’ çeşidi ile (13 Mayıs)
başlarken ‘Aurora’ çeşidinde (9 Temmuz) en
geç ortaya çıkmıştır. Meyvelerdeki %25
renklenmenin ilk kez 30 Mayıs tarihinde ‘Nui’
çeşidinde, en son ise ‘Aurora’ çeşidinde (18
Temmuz) gerçekleştiği tespit edilmiştir
(Çizelge 1, 3 ve Şekil 2). Türkiye’de kuzeyli
yüksek boylu çeşitler ile yapılan çalışmalarda
ilk hasadın Haziran ayının ikinci haftasında
başladığı ve Temmuz ayı sonuna kadar devam
ettiği tespit edilmiştir [2, 3, 5, 8]. Samsun
şartlarında ve saksıya dikilen maviyemiş
çeşitleri ile yapılan denemede ise hasat Mayıs
sonlarında başlayarak Ağustos sonlarına kadar
uzatılmıştır (Şekil 2). Bu çalışmaya göre
saksıda yetişen kuzey orijinli yüksek boylu
maviyemişlerde hasat 1 hafta daha erken
başlamış ve yaklaşık bir ay daha geç
sonlanmıştır. Eldik [11]’e göre ‘Liberty’
çeşidi geççi çeşit olarak saksıda yetiştiricilikte
kullanılabilmekte ve daha geç dönemde hasat
edilerek daha uzun süre ve iyi muhafaza
edilebilmektedir. Çelik [6] ise erkenciliğin
çeşit veya türe bağlı olduğunu, düşük
soğuklama
isteyen
güneyli
çeşitlerin
kuzeylilere göre daha erken çiçeklenerek
erken olgunlaştıklarını ve tavşangözü
çeşitlerin ise daha geç hasat edilebileceğini de
saptamıştır.
Saksıya dikilerek denemeye alınan
maviyemiş çeşitleri arasında bitki boyu,
sürgün sayısı, çiçek tomurcuğu sayısı ile ocak
genişliği, derinliği ve bitki hacmi bakımından
da farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (Çizelge
2).
Saksıya dikilerek denemeye alınan kuzey
orijinli yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinde
bitki boyu 45.83 cm (‘Aurora’) ile 110.40 cm
(‘Patriot’)
arasında
değişirken
saksı
yüzeyinden çıkan sürgün sayısı 3.46
(‘Aurora’) ile 9.60 (‘Bluegold’) arasında
değişim
göstermiştir.
Maviyemiş
çeşitlerindeki çiçek tomurcuğu sayısı 48.20
(‘Brigitta’) ile 144.93 (‘Liberty’) arasında
olup bitkilerin aldığı hacmin 0.10 m³
(‘Aurora’) ile 0.90 m³ (‘Patriot’) arasında
değiştiği saptanmıştır. Bitki gelişimi çeşit,
ekoloji, teknik ve kültürel uygulamalar ile
saksı büyüklüğüne göre değişebilmektedir [4,
13, 19, 26].
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Çizelge 1. Saksıda yetişen kuzeyli yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinde çiçek ve yaprak
tomurcuğu ile meyve gelişimi fenolojik safhaları*
Table 1. Flower and leaf bud and fruit development stages of some northern highbush blueberry
cultivars grown in pots
Çiçek tomurcuğu fenolojisi
Yaprak tomurcuğu fenolojisi
Meyve gelişimi
Maviyemiş
Flower bud development
Leaf bud development
Fruit development
çeşitleri
Blueberry Tam çiçeklenme Meyve tutumu Yeşil uçlu tomurcuk
Sürme
Yeşil meyve Ben düşme %25 mavi meyve
cultivar
Full bloom
Berry set
Late green tip
Shoot expansion Green fruit Fruit coloring 25% blue fruit
‘Bluegold’
28 Mart
10 Nisan
9 Mart
16 Mart
18 Nisan
6 Haziran
10 Haziran
‘Patriot’
10 Nisan
18 Nisan
4 Nisan
12 Nisan
27 Nisan
30 Mayıs
22 Haziran
‘Brigitta’
6 Nisan
18 Nisan
29 Mart
4 Nisan
26 Nisan
18 Haziran
23 Haziran
‘Nui’
30 Mart
11 Nisan
9 Mart
13 Mart
19 Nisan
13 Mayıs
30 Mayıs
‘Aurora’
19 Nisan
19 Nisan
22 Mart
28 Mart
27 Nisan
9 Temmuz
18 Temmuz
‘Liberty’
19 Nisan
27 Nisan
10 Nisan
18 Nisan
3 Mayıs
28 Haziran
4 Temmuz
‘Northland’
26 Mart
9 Nisan
16 Mart
21 Mart
18 Nisan
25 Mayıs
10 Haziran
*Çelik (2012) tarafından ortaya konulan fenolojik safhalara göre saptanmıştır.

Çizelge 2. Saksıda yetişen kuzeyli yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinde bitki boyu (cm), sürgün
sayısı (adet/bitki), çiçek tomurcuğu sayısı (adet/bitki), ocak genişliği (cm), ocak derinliği
(cm) ve bitki hacmi (cm³)
Table 2. Bush height, shoot number, flower bud number, bush width and depth and plant volume
of some northern highbush blueberry cultivars grown in pots
Bitki boyu
Sürgün sayısı Çiçek tomurcuğu sayısı Ocak genişliği Ocak derinliği
(cm)
(adet/bitki)
(adet/bitki)
(cm)
(cm)
Bush height
Shoot number
Flower bud number
Bush width
Bush depth
‘Bluegold’
87.26 abc*
9.60 a
80.93 b
60.33 c
72.80 b
‘Patriot’
110.40 a
4.40 b
60.36 bc
88.53 a
92.23 a
‘Brigitta’
95.20 ab
4.73 b
48.20 c
67.46 c
77.96 ab
‘Nui’
64.73 bc
4.86 b
53.93 c
61.50 c
77.80 ab
‘Aurora’
45.83 c
3.46 b
48.33 c
45.93 d
49.60 c
‘Liberty’
88.03 abc
5.00 b
144.93 a
63.20 c
82.16 ab
‘Northland’
75.30 abc
8.33 a
130.46 a
78.43 b
95.20 a
*Sütunlarda aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasında p<.005 düzeyinde istatistiki olarak fark yoktur.
Maviyemiş çeşitleri
Blueberry cultivars

Bitki hacmi
(m³)
Bush volume
0.39 bc
0.90 a
0.50 b
0.31 bc
0.10 c
0.45 b
0.52 b

Çizelge 3. Saksıda yetişen kuzeyli yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinde hasat sayısı ve tarihleri
Table 3. Harvest date and duration of some northern highbush blueberry cultivars grown in
pots
Çeşit
‘Bluegold’
‘Patriot’
‘Brigitta’
‘Nui’
‘Aurora’
‘Liberty’
‘Northland’

1.
11 Haziran*
26 Haziran
26 Haziran
2 Haziran
12 Temmuz
4 Temmuz
11 Haziran

2.
17 Haziran
4 Temmuz
4 Temmuz
10 Haziran
19 Temmuz
12 Temmuz
23 Haziran

Hasat no ve hasat tarihi
3.
4.
5.
26 Haziran
4 Temmuz
12 Temmuz
12 Temmuz
19 Temmuz
19 Temmuz
12 Temmuz
19 Temmuz
26 Temmuz
17 Haziran
26 Haziran
4 Temmuz
26 Temmuz
3 Ağustos
12 Ağustos
19 Temmuz
26 Temmuz
3 Ağustos
4 Temmuz
19 Temmuz

6.
19 Temmuz
26 Temmuz
1 Ağustos

7.

12 Ağustos

20 Ağustos

Çizelge 4. Saksıda yetişen kuzeyli yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinde meyve ağırlığı,
SÇKM/asit oranı ve bitki başına toplam verim
Table 4. Berry weight, TSS/acid and yield of some northern highbush blueberry cultivars grown
in pots
Maviyemiş çeşitleri
Meyve ağırlığı(g)
SÇKM/Asit
Blueberry cultivar
Berry weight
TSS/Acid
‘Bluegold’
1.98 d*
9.35 bc
‘Patriot’
3.02 b
10.59 ab
‘Brigitta’
3.21 b
10.89 ab
‘Nui’
3.78 a
7.71 cd
‘Aurora’
3.60 a
6.21 d
‘Liberty’
2.66 c
8.46 c
‘Northland’
1.73 e
12.71 a
*Sütunlarda aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasında p<.005 düzeyinde istatistiki olarak fark yoktur.

Verim (g/bitki)
Yield
532.60 d
750.95 c
534.14 d
319.88 e
250.03 e
904.87 b
1105.27 a
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Şekil 1. Saksıda yetişen kuzeyli yüksek boylu
maviyemiş çeşitlerinde hasat sayısına
göre ve toplam verim (g)
Figure 1. Total and individual harvest yield of
some northern highbush blueberries
grown in pot

Şekil 2. Saksıda yetişen kuzeyli yüksek boylu
maviyemiş çeşitlerinin olgunluk ve
hasat periyotları
Figure 2. Harvest and maturation chart of
some northern highbush blueberry
cultivars grown in pot
Samsun ekolojik koşullarında yürütülen bu
denemede saksıda yetiştirilen maviyemiş
çeşitleri arasında meyve ağırlığı, SÇKM/asit
oranı ve verim bakımından da farklılıklar
olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4 ve Şekil 1).
En verimli çeşit ‘Northland’ (1105.27 g/bitki)
bu çeşidi saksıda yetişen ‘Liberty’ (904.87
g/bitki) ve ‘Patriot’ (750.95 g/bitki) çeşitleri
izlemiştir (Çizelge 4, Şekil 1). ‘Nui’ en iri
(3.78 g) meyvelere sahip iken ‘Northland’
çeşidi en küçük (1.73 g) meyvelere sahip
olmuştur. Richardson [22] ile Townsend ve
Robbins [25]’e göre ‘Northland’ çeşidinin
kısa boylu olduğu, yarı–yüksek boylu çeşit
olarak
isimlendirildiği,
‘Northsky’,
‘Northblue’ ve ‘Northcountry’ ile aynı grupta
bulunarak saksıda yetiştiricilik için uygun
oldukları
ve
ticari
anlamda
yetiştirilebilecekleri gibi iyi birer süs bitkisi
oldukları da ortaya konulmuştur. Çelik [2, 3,
5] ile Çelik ve İslam [8] ise maviyemişlerde
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verim ile meyve iriliğinin çeşide bağlı olduğu
ve ekoloji ile gübreleme gibi teknik ve
kültürel
işlemlerden
etkilenebileceği
belirtilmektedir. Pinto ve ark. [19],
maviyemişi saksıda yetiştiren çiftçilerin
genelde büyük saksılar kullanarak işçilik
giderlerini azaltmak için bu saksılardaki
ortamları uzun süre değiştirmediklerini
bildirmektedir. Serada saksıda yetiştirdikleri
kuzeyli ‘Paloma’ maviyemiş çeşidinde saksı
büyüklüğü ile ortamların büyüme ile verime
etkileri üzerine yaptıkları denemede bitkilerin
tüm ortam ve saksılarda iyi geliştiği, ortamlar
ile saksı büyüklükleri arasında da istatistiki
farklılıklar olmadığını ortaya konulmuştur.
Araştırıcılar bitki başına 1.4 kg meyve hasat
etmişlerdir.
Maviyemişler
içerdikleri
mineral
maddeler, antioksidanlar, lif ve vitaminlerden
dolayı dünya çapında aranan ve fonksiyonel
gıda olarak tercih edilen meyvelerin başında
gelmektedir. Sahip oldukları popülariteden
dolayı birçok ülkede ticari olarak tesis edilen
bahçe miktarı artarken hobi amaçlı veya
küçük alanlarda saksıda yetiştiricilik de
yaygınlaşmaktadır. Özellikle maviyemişlerin
istediği 4.2–5.5 pH aralığındaki asit
toprakların bulunmadığı bölgelerde ticari
amaçla serada veya açık alanda saksıda
maviyemiş tarımı giderek yaygınlaşmaktadır.
Saksıda maviyemiş yetiştirmek pH’nın uygun
olmadığı alanlarda asitliği yükseltmek için her
yıl tonlarca kükürt toprağa karıştırılmayacak
ve saksıda yetişen maviyemişlerde meyve
olgunluğu ve hasat periyodu ayarlanabileceği
gibi kontrollü şartlarda büyüme–gelişme ile
verim ve kalite de daha kolay izlenebilecektir.
Bu çalışmada soğuklaması yüksek kuzey
orijinli yüksek boylu maviyemişler saksıda ve
asidik torf kullanılarak Samsun şartlarında
yetiştirilmiştir. Bitki başına verim bakımından
‘Northland’ çeşidi öne çıkarken meyve iriliği
‘Aurora’da en yüksek olmuştur. Hasat sayısı
bakımından ‘Northland’ çeşidi 4 hasatta
meyveleri toplanırken ‘Liberty’ çeşidinde 7
hasat yapılmış ve hasat periyodu Ağustos
sonlarına kadar sürmüştür. Bu durum
Karadeniz Bölgesinde yaygın olarak arazide
yetişen kuzeyli yüksek boylu maviyemiş
çeşitlerine göre saksıda yetişenlerin Mayıs ayı
sonlarında ve daha erken hasat edilmeye
başlandığı ve hasadın daha uzun bir periyoda
yayılabileceğini de ortaya konulmuştur.
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Ancak maviyemişlerin aynı ekolojide olacak
şekilde saksıda, arazide ve örtü altında
yetiştirilerek
büyüme
ve
gelişme
parametrelerinin
yanında
verim
ve
kalitelerinin
de
ortaya
konulması
gerekmektedir.
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ÖZ
Dut, Urticales takımının Moraceae familyasından Morus cinsi içerisindedir. Ticari olarak yaygın bir
şekilde yetiştiriciliği yapılan dut türleri M. alba L., M. nigra L. ve M. rubra L.’dır. M. alba L.’nın anavatanı
Çin, Japonya, Tayland, Malezya ve Birmanya, M. nigra L.’nın anavatanı Türkiye, İran, Arabistan, Rusya
ve Suriye, M. rubra L.’nın anavatanı ise Kuzey Amerika’dır. Türkiye’de yetiştiriciliği yaygın olarak
Ankara, Malatya, Erzincan, Erzurum ve Elazığ’da yapılmaktadır. Meyveleri taze olarak veya kurutularak
tüketilmekle birlikte pekmez, pestil gibi ürünlerin üretimi için de kullanılmaktadır. Son yıllarda fenolik
bileşiklerin insan sağlığına yararları anlaşıldıktan sonra özellikle karaduta olan ilginin arttığı
gözlenmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de son yıllarda insan sağlığı açısından dikkati çeken beyaz dut (M.
alba L.) ve karadut (M. nigra L.) meyvelerinde toplam fenol içeriklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Analizlerde standart olarak gallik asit kullanılmış olup Folin–Ciocalteu kolorimetrik yöntemine göre
spektrofotometre cihazıyla dut meyvelerinde toplam fenol içerikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dut, Morus alba L., Morus nigra L., toplam fenol, spektrofotometre
DETERMINATION OF TOTAL PHENOL CONTENT IN FRUITS OF SOME MULBERRY
(Morus spp.) GENOTYPES
ABSTRACT
Mulberry is in the genus Morus of the Moraceae family of Urticales. Commercially cultivated mulberry
species are M. alba L., M. nigra L. and M. rubra L., M. alba L. homeland of China, Japan, Thailand,
Malaysia and Burma, M. nigra L. homeland is Turkey, Persia, Arabia, Russia and Syria, while M. rubra L.
homeland is North America. Growing widely in Turkey Ankara, Malatya, Erzincan, Erzurum and Elazig
are grown and produced. Although the fruits are consumed fresh or dried, they are also used for the
production of products such as molasses and fruit pulp. In recent years, after the benefits of phenolic
compounds to human health have been understood, it is observed that interest in black mulberry has
increased. In this study, white mulberry, which is crucial for human health in recent years, Turkey (M. alba
L.) and mulberry (M. nigra L.) total phenol in fruits were detected. In this study, gallic acid was used as
standard in our analyzes and total phenol contents of mulberry fruits were determined by spectrophotometer
according to Folin–Ciocalteu colorimetric method.
Keywords: Mulberry, Morus alba L., Morus nigra L., total phenol, spectrophotometer

GİRİŞ
Son yıllarda özellikle fenolik maddeler ve
antioksidanlarca zengin bitkiler insanların
dikkatini çekmeye başlamıştır. Dut içerisinde
bulundurduğu
fenolik
bileşikler,
antioksidanlar, antosiyaninler ve mineral
maddeler açısından oldukça zengin bir üzümsü
*Sorumlu

meyvedir [1]. Meyve ve sebzelerin rengi,
lezzeti ve dayanıklılığı üzerine etkili olan
fenolik maddeler, antioksidan özelliklerine
bağlı olarak antikansorojen, antimutajen ve
antimikrobiyal
aktivite
göstermeleri
bakımından da insan sağlığı ile yakından
ilişkilidir. Dut morfolojik olarak ağaç
formunda olup meyveleri bakımından botanik
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olarak üzümsü meyveler sınıfına giren bir
ılıman iklim meyve türüdür. Dut farklı iklim
koşullarında (subtropik, tropik ve ılıman)
yetişen, yapraklarını döken ve hızlı büyüyen
bir bitkidir [2]. Dut, Moraceae familyasının
Morus cinsine ait olup; Doğu, Batı ve Güney
Doğu Asya, Güney Avrupa, Kuzey
Amerika’nın güneyi, Güney Amerika’nın
kuzeybatısı ve Afrika’nın bazı bölgelerinde
bulunmaktadır [3]. Morus cinsine ait en az 100
çeşit ve bir alt tür vardır [4]. Anadolu birçok
meyve türünde olduğu gibi dutun da
anavatanıdır [5]. Morus cinsinde en çok bilinen
türler beyaz dut (Morus alba L.), karadut
(Morus nigra L.) ve kırmızı dut (Morus rubra
L.)’tur. M. alba L.’nın anavatanı Çin, Japonya,
Tayland, Malezya ve Birmanya, M. nigra
L.’nın anavatanı Türkiye, İran, Arabistan,
Rusya ve Suriye, M. rubra L.’nın anavatanı ise
Kuzey Amerika’dır [6]. İnsan vücudu serbest
radikaller ve aktif oksijen türlerinden
korunmak için pek çok antioksidan savunma
sistemine sahiptir [7, 8, 9]. Kalıtsal savunma
sistemini destekleyen antioksidanlar alınan
besinlerden, kozmetiklerden ve ilaçlardan
temin edilir [10]. Ayrıca dutun yaprakları ipek
böceği yetiştiriciliğinde temel besin kaynağı
olarak kullanılır. Dut yaprakları hayvan
beslenmesinde süt verimini arttırdığından ve
toksik madde içermediğinden dolayı hayvanlar
için lezzetli bir yem olarak kullanılmaktadır
[11]. Dut Türkiye’de değişik bölgelerde birçok
alanda kullanılmaktadır. Örneğin yaprağından
bitki çayı, kozmetik sanayi, yaş–kuru meyve,
pestil gibi geleneksel gıda ürünü olarak
kullanılmaktadır. Çin’de ilaç biliminde dut kan
yapıcı olarak tanımlanmakta olup, kanı
beslemekte, halsizlik–yorgunluğu gidermekte
ve erken ağaran saçlar için tedavi amacıyla
kullanılmaktadır [12]. Ayrıca çerez amacıyla
da tüketilen dut kurusu, kandaki iltihabı
düşürür, şeker hastalarında geç kapanan
yaraları tedavi etmesinin yanı sıra anne sütünü
arttırıcı olarak da etkili olduğu bildirilmektedir
[13]. Türkiye’de ekolojik koşullarından dolayı
zaman zaman dut üretiminde ve ihracatında
durgunluk ve düşüş yaşanmış olsa da son
yıllarda hissedilir derecede artış görülmektedir.
Türkiye’de 2018 yılında 66.647 ton dut
üretildiği bildirilmektedir [14].
Dut
fenolikler
ve
antioksidanlar
bakımından
oldukça
zengindir
[4].
Antioksidanlar
oksidasyonu
geciktiren
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maddeler olarak tanınırlar Karotenoidler, C ve
E vitaminleri ile fenolik bileşikler antioksidatif
etkili
bileşiklerdir
[15].
Fenolikler,
antioksidan, antimutagenik ve antikarsinojenik
özellikler gibi geniş bir biyokimyasal
aktiviteye
ve
gen
ekspresyonunu
değiştirebilme yeteneğine sahiptir [16].
Antosiyaninler
meyvelere
renk
veren
pigmentlerdir. Yapılan çalışmalar sonucunda
antosiyanin ve fenoliklerin bulunduğu
meyvelerin
değişik
kanser
türlerinin
tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur [17].
[18], yürüttükleri bir çalışmada kuru karadut
(M. nigra L.) meyvelerinde en yüksek toplam
fenol içeriğinin 6.98–13.59 mg GAE/g d.w.,
beyaz dut (M. alba L.) meyvelerinde en düşük
toplam fenol içeriğinin ise 7.7–11.2
aralıklarında
değişiklik
gösterdiğini
bildirmişlerdir. Toplam fenol içerikleri
açısından M. alba L. ve M. nigra L.’nın farklı
genotiplerinin meyvelerinde benzer sonuçlar
elde edildiği bildirilmektedir [19, 4, 20, 21,
22]. [23], dutlarda toplam fenol içeriğinin
1516–1650 mg, 100 g f.w. aralıklarında
değişim gösterdiğini bulmuşlardır. [18], yine
aynı çalışmada dut genotiplerinde antioksidan
içeriklerini incelemişlerdir. Bu araştırmaya
göre, antioksidan içerikleri 3.62–12.91 mg
trolox g d.w. (DPPH) aralığında tespit
edilmiştir. [24], yürüttükleri bir çalışmada dut
(Morus indica L.) yaprak özütlerinde
antioksidan
kapasitelerini
81.80–36.92
aralığında tespit etmişlerdir. Son yıllarda
yapılan araştırma sonuçlarına göre 500’den
fazla antosiyanin ve 23 antosiyanidin olduğu
bildirilmektedir.
Antosiyanidinlerden
en
yaygın olanları; pelargonidin (Pg), peonidin
(Pn), siyanidin (Cy), malvidin (Mv), petunidin
(Pt) ve delfinidin (Dp) olup, bunların meyve ve
sebzelerdeki dağılımlarının yaklaşık %50 Cy,
%12 Dp, %12 Pg, %12 Pn ve %7 Mv şeklinde
olduğu bildirilmektedir [25]. Karadut (M.
nigra L.) meyvesinin diğer dut türlerine göre
daha fazla miktarda antosiyanin içerdiği ve bu
antosiyaninlerin
siyanidin–3–glikozit,
siyanidin–3–rutinozit ve pelargonidin–3–
glikozit olduğu belirtilmiştir. Buna ilaveten,
yapılan bir araştırmada karadutta antosiyanin
miktarının 231.26±21.75 mg/L olduğu
saptanmıştır [26]. Yapılan diğer bir çalışmada,
dut meyvesinden pürifikasyon öncesindeki
toplam antosiyanin içeriğinin 384 mg/L olduğu
bildirilmiştir [27].
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Bu çalışmada, 6 farklı çözücü(%80
metanol, %80 metanol + HCL, %80 etanol
%80 etanol + HCL, %80 aseton ve %80 aseton
+ HCL) kullanılarak beyaz dut (M. alba L.) ve
karadut (M. nigra L.) genotiplerinin
meyvelerinde toplam fenol içeriklerinin tespit
edilmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Çalışmada materyal olarak Malatya Kayısı
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait olan dut
parselinde yetiştiriciliği yapılan Suwean
Doeyap, Roso Nosong, Gosha Erami ve Elazığ
İçme siyah dut genotipleri ve 25.01.02,
Kokusa–20, Karaaşı Yerli beyaz dut
genotipleri
kullanılmıştır.
Derilendut
genotiplerinin meyvelerinin suları sıkılıp,
falkon tüplerine alınarak kuru buz içerisine
koyduktan sonra zaman kaybetmeden
Çukurova Üniversitesi’ne getirilmiş ve toplam
fenol analizi yapılana kadar –80℃’de
muhafaza edilmiştir.
Suwean Doeyap: Morus nigra L.
genotipidir. Güney Kore orjinlidir. Çiçek
yapısı monoiktir. Çok çekirdeklidir.
Roso Nosong: Morus nigra L. genotipidir.
Japonya orjinlidir. Çiçek yapısı dioiktir.
Çekirdek sayısı çoktur.
Gosha Erami: Morus nigra L. genotipidir.
Japonya orjinlidir. Çiçek yapısı dioiktir. Gosha
Erami genotipinde dişi çiçek gelişimi yoktur.
Elazığ İçme siyah: Morus nigra L.
genotipidir. Elazığ orjinlidir. Çiçek yapısı
dioiktir. Çekirdek sayısı çoktur.
25.01.02: Morus alba L. türüdür. Erzurum
orjinlidir. Çiçek yapısı dioiktir. Çekirdek sayısı
azdır.
Kokuso–20: Morus alba L. genotipidir.
Japonya orjinlidir. Çiçek yapısı dioiktir. Çok
çekirdeklidir.
Karaaşı: Morus alba L. genotipidir. Orijini
bilinmiyor. Çiçek yapısı dioiktir. Çok
çekirdeklidir.
Metot
Toplam fenolik madde tayini
Dut meyve suyu örneklerinde toplam
fenolik madde tayini [28], tarafından

tanımlanan
spektrofotometrik
yöntem
modifiye
edilerek
yapılmıştır
ve
spektrofotometrede (Thermo Multi Scan Go)
765 nm dalga boyunda okunan absorbans
değerleri kaydedilerek gallik asit ile
hazırlanmış olan kalibrasyon eğrisinden
yararlanılarak toplam fenolik madde miktarı
hesaplanmıştır [29]. Çalışmada kullanılan dut
genotiplerinde toplam fenol içeriklerini
belirlemek için 6 farklı çözücü (%80 Metanol
ve %80 Metanol + HCL, %80 Etanol, %80
Etanol + HCL, %80 Aseton, %80 Aseton +
HCL) kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü’nde
Roso Nosong, Suwean Doeyap, Elazığ içme
siyah, 25.01.02, Kokuso–20, Karaaşı, Gasha
Erami dut genotiplerinde toplam fenol
içerikleri (%80 metanol, %80 metanol + HCL)
Çizelge 1’de verilmiştir.
Çalışmada
%80
methanol
çözücü
kullanıldığında; en yüksek toplam fenol
426.7±5.96 mg GAE/100 g ile Roso Nosong
(Morus nigra L.) genotipinin meyve
ekstraktlarında elde edilirken, bu değeri
414.57±0.72 mg GAE/100 g ile Gasha Erami
(Morus nigra L.) takip etmiştir. En düşük değer
ise 101.06±1.06 mg GAE/100 g ile 25.01.02
(Morus alba L.) genotipinde bulunmuştur.
Toplam fenol içerik analizinde %80 methanol
+ HCL çözücüsü kullanıldığında ise en yüksek
toplam fenol 664.16±3.22 mg GAE/100 g ile
Roso Nosong (Morus nigra L.) genotipinde
tespit edilmiş, bu değeri 451.43±7.96 mg
GAE/100 g ile Gasha Erami (Morus nigra L.)
izlemiştir. En düşük toplam fenol içeriği ise
103.59±2.66 mg GAE/100 g ile 25.01.02
(Morus alba L.) genotipinde tespit edilmiştir
(Çizelge 1).
Suwean Doeyap, Roso Nosong, Elazığ içme
siyah, 25.01.02 (genotip), Kokuso–20,
Karaaşı, Gasha Erami dut genotiplerinde
toplam fenol içerikleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Roso Nosong (Morus nigra L.) genotipinin
meyvelerinde toplam fenol içerik analizinde
%80 etanol çözücü kullanıldığında en yüksek
toplam fenol 479.15±9.4 mg GAE/100 g elde
edilirken, bu değeri 330.78±6.95 mg GAE/100
g ile Suwean Doeyap (Morus nigra L.)takip
etmiştir. En düşük değer ise 104.04±1.29 mg
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GAE/100 g ile Kokuso–20 (Morus alba L.)
çeşidinde tespit edilmiştir. Toplam fenol içerik
analizinde %80 etanol + HCL çözücüsü
kullanıldığında ise en yüksek toplam fenol
571.27±7.22 mg GAE/100 g ile Roso Nosong
(Morus nigra L.) çeşidinde, bu değeri
402.41±3.86 mg GAE/100 g ile Gasha Erami
(Morus nigra L.) izlemiştir. En düşük toplam
fenol içeriği ise 118.36±1.39 mg GAE/100 g
ile 25.01.02 (Morus alba L.) genotipinde tespit
edilmiştir (Çizelge 2).
Suwean Doeyap, Roso Nosong, Elazığ içme
siyah, 25.01.02, Kokuso–20, Karaaşı, Gasha
Erami dut genotiplerinde toplam fenol
içerikleri Çizelge 3’te verilmiştir. Roso
Nosong (Morus nigra L.) genotipinin
meyvelerinde toplam fenol içerik analizinde
%80 aseton çözücüsü kullanıldığında en
yüksek toplam fenol içerik 466.75±5.59 mg
GAE/100 g ile elde edilirken, bu değeri
399.44±0.91 mg GAE/100 g ile Gasha Erami
(Morus nigra L.) izlemiştir. En düşük değer ise
116.68±1.18 mg GAE/100 g ile Kokuso–20
(Morus alba L.) genotipinde bulunmuştur.
Toplam fenol içerik analizinde %80 aseton +

HCL çözücüsü kullanıldığında ise en yüksek
toplam fenol 571.71±3.78 mg GAE/100 g ile
Roso Nosong (Morus nigra L.) genotipinde, bu
değeri 463.76±2.22 mg GAE/100 g ile Gasha
Erami (Morus nigra L.) izlemiştir. En düşük
toplam fenol içeriği ise 125.95±4.37 mg
GAE/100 g ile Kokuso–20 (Morus alba L.)
genotipinde tespit edilmiştir (Çizelge 3).
[23], dutlarda genel olarak toplam fenol
içeriğinin 1516–1650 mg 100 g f.w.
aralıklarında
değişim
gösterdiğini
bulmuşlardır.[30], yürüttükleri bir çalışmada
dut meyvelerinde toplam fenolik madde
miktarı 456.13–477.13 mg GAE/100 g olarak
bulunurken, bu değerler [31], yaptıkları
çalışmada 354.5 mg GAE/100 g olarak, [32]
tarafından yapılan çalışmada ise 176.6–348.8
mg GAE/100 g olarak tespit edilmiştir. [33],
yürüttükleri bir çalışmada toplam fenol
içeriğini kara dut meyvelerinde en yüksek
340.6 mg/100 g olarak elde ettiklerini
bildirmişlerdir. Bizim yaptığımız çalışmada
elde ettiğimiz sonuçlar literatür verileriyle
paralellik göstermektedir.

Çizelge 1. Farklı dut türlerine ait genotiplerin toplam fenol içerikleri (%80 metanol, %80 metanol
+ HCL)
Table 1. Total phenol compounds of different mulberry species of genotypes (%80 methanol, %80
methanol + HCL)
Genotipler
Genotypes
Suwean Doeyap
Roso Nosong
Elazığ içme siyah
25.01.02
Kokuso–20
Karaaşı
Gasha Erami

Toplam fenol içerikleri / Total phenol compounds
%80 Metanol
%80 Metanol + HCL
%80 Methanol
%80 Methanol + HCL
(mg GAE/100 g)
(mg GAE/100 g)
396.27±4.71
413.44±3.53
426.7±5.96
664.16±3.22
166.05±4.31
226.92±4.25
101.06±1.06
103.59±2.66
103.22±0.84
106.83±1.58
122.35±0.31
142.12±0.91
414.57±0.72
451.43±7.96

Dut türleri
Species of mulberries
Morus nigra L.
Morus nigra L.
Morus nigra L.
Morus alba L.
Morus alba L.
Morus alba L.
Morus nigra L.

Çizelge 2. Farklı dut türlerine ait genotiplerin toplam fenol içerikleri (%80 etanol, %80 etanol +
HCL)
Table 2. Total phenol compounds of different mulberry species of genotypes (%80 ethanol, %80
ethanol + HCL)
Genotipler
Genotypes
Suwean Doeyap
Roso Nosong
Elazığ içme siyah
25.01.02
Kokuso–20
Karaaşı
Gasha Erami
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Toplam fenol içerikleri / Total phenol compounds
%80 Etanol
%80 Etanol + HCL
%80 Ethanol
%80 Ethanol + HCL
(mg GAE/100 g)
(mg GAE/100 g)
330.78±6.95
398.46±9.28
479.15±9.4
571.27±7.22
186.39±1.51
225.45±3.41
104.31±0.64
118.36±1.39
104.04±1.29
130.05±3.87
135.11±0.48
125.95±8.55
265.97±0.09
402.41±3.86

Dut türleri
Species of mulberries
Morus nigra L.
Morus nigra L.
Morus nigra L.
Morus alba L.
Morus alba L.
Morus alba L.
Morus nigra L.
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Çizelge 3. Farklı dut türlerine ait genotiplerin
toplam fenol içerikleri (%80 aseton,
%80 aseton + HCL)
Table 3. Total phenol compounds of different
mulberry
species
of
genotypes
(80%acetone, 80%acetone + HCL)
Toplam fenol içerikleri / Total phenol compounds
%80 Aseton +
%80 Aseton
HCL
Dut türleri
Genotipler
%80 Acetone %80 Acetone + Species of
Genotypes
(mgGAE/100g)
HCL
mulberries
(mg GAE/100g)
Suwean
355.56±2.88
395.94±6.48 Morus nigra L.
Doeyap
Roso Nosong 466.75±5.59
571.71±3.78 Morus nigra L.
Elazığ içme
169.37±1.72
217.45±1.75 Morus nigra L.
siyah
25.01.02
121.68±0.25
127.16±3.43 Morus alba L.
Kokuso–20
116.68±1.18
125.95±4.37 Morus alba L.
Karaaşı
145.91±0.62
145.6±2.17 Morus alba L.
Gasha Erami 399.44±0.91
463.76±2.22 Morus nigra L.

SONUÇ
Dut genotiplerinde toplam fenol analizinde
6 farklı çözücü kullanılmıştır. Bu analiz
sonuçlarına göre, bütün çözücülerde(%80
metanol, %80 metanol + HCL, %80 etanol
%80 etanol + HCL, %80 aseton ve %80 aseton
+ HCL) dut genotipleri arasında en yüksek
toplam fenol içeriği Roso Nosong (Morus
nigra L.) genotipinde olduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak, Beyaz dut ve karadut
meyvelerinin toplam fenol içeriklerinin insan
sağlığına katkı sağlayacak düzeylerde zengin
olduğu görülmüştür. Genel olarak üzümsü
meyvelerin fitokimyasal profilinin ve özellikle
fenolik bileşik içeriklerinin belirlenmesi bazı
spesifik kanser türlerindeki daha detaylı
bilimsel çalışmalara ışık tutması açısından
önem arz etmektedir.
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ÖZ
Bu çalışmada, Osmanlı çileğinin ana ebeveyn, yerel (Karaçilek, Tüylü, Deli) ve standart (Kabarla, Sweet
Ann ve Sweet Charlie) çilek çeşitlerinin tozlayıcı olarak kullanıldığı ıslah çalışması sonucu seçilen elli iki
adet F₁ genotipi ve ana ebeveynleri kullanılmıştır. Genotipler arası morfolojik ve pomolojik özellikler
UPOV deskriptörüne göre, meyve renk tayini ise renk ölçme cihazı ile yapılarak tüm ölçüm ve gözlemler
kriter puanlarına dönüştürülerek UPGMA metoduna göre dendogram elde edilmiştir. Tüm genotiplere
bakıldığında, büyüme habitusu %55.56 yarı–dik, bitki gelişme gücü %42.86 çok güçlü olarak belirlenmiş
ve melez bireylerdeki bu özelliğin standart çeşitlerden geçtiği belirlenmiştir. UPOV deskriptörüne ait çiçek
özelliklerinin alt özelliği olan erkek organ durumuna gözlemler doğrultusunda kısmi kısır kriteri eklenmiş
ve tüm genotipler arasında %36.51 kısmi kısır, %53.97 fertil olarak bulunmuştur. Meyve dış rengi “L”
değeri en yüksek yerel ana ebeveynlerde, “a” değeri en yüksek ‘CC–48’ melez genotipinde, “b” değeri en
yüksek ‘CA–15’ melez genotipinde elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çeşit, Fragaria ananassa L., genotip, melezleme ıslahı, UPOV
MORPHOLOGICAL IDENTIFICATION OF
F₁ POPULATION OBTAINED
HYBRIDIZATION BREEDING AND PARENTS ACCORDING TO UPOV DESCRIPTOR

BY

ABSTRACT
In this study, fifty two F₁ genotypes and their parents were used as a result of the breeding study in which
Osmanli strawberries were used as pollinators of the parent, local (Deli, Karacilek, Tuylu) and standard
(Kabarla, Sweet Ann, Sweet Charlie) strawberries. Morphological and pomological characteristics between
genotypes were determined according to UPOV descriptor, fruit color determination was done with color
measurement device and all measurements and observations were converted to criteria points and
dendograms were obtained according to UPGMA method. When all genotypes were examined, it was
determined that growth habitus was semi–upright %55.56, plant growth power was very strong at %42.86
and it was determined that this feature in hybrid individuals passed through standard varieties. In the male
organ status of the UPOV descriptor, partial infertile criterion was added according to the observations and
%36.51 of all genotypes were found to be partial infertile and %53.97 fertile. Fruit upper side color L value
was highest in local parents, a value was highest in CC–48 hybrid genotype and b value was highest in CA–
15 hybrid genotype.
Keywords: Fragaria ananassa L., genotypes, hybridization breeding, UPOV, variety

GİRİŞ
Çilek ilk olarak Avrupa’da on dördüncü
yüzyılda kültüre alınmaya başlanmıştır. 18.

yüzyılın sonuna doğru tesadüf melezi olan
‘Fragaria × ananassa’nın (F. chiloensis × F.
virginiana) elde edilmesi ile çilek ıslahında
ilerleme sağlanmıştır. Türkiye florasında

1Bu

çalışma ‘Osmanlı Çileği Islahı–1’ isimli doktora tezinden üretilmiş ve TÜBİTAK 2211–C Öncelikli Alanlar
Doktora Burs Programı ile desteklenmiştir.
*Sorumlu yazar / Corresponding author: sinem.erdem@bilecik.edu.tr
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bulunan diploid türler olan Fragaria vesca L.,
Fragaria viridis Duch. ve oktoploid Fragaria
× ananassa Duch. türlerine ait çeşitler ve yerel
genotipler ülkemizin gen kaynaklarını
oluşturmaktadır. 20. Yüzyıla gelindiğinde
çilek ıslahından modern ıslah dönemi olarak
bahsedilmektedir. Çilek yetiştiriciliğinde önde
gelen ülkeler ıslah çalışmalarında da ön
plandadır. 1980 yılından günümüze kadar
900’den fazla çeşit ıslah edilmiştir [6, 9, 17].
Islah çalışmaları önceleri üniversiteler,
araştırma enstitüleri tarafından yürütülürken
daha sonraları özel kuruluşlar da ıslah
çalışmalarına başlamıştır. Habben ve Schulte
[11], bitki ıslahçı haklarının (PBR), endüstriyel
icatlar için patentlere benzeyen özel bir hak
olduğunu ve PBR’nin, tüm bitki cins ve
türlerinde uygulanabileceğini bildirmişlerdir.
Bir çeşide PBR verilmesinin koşulları, yeni,
yani uygulama öncesi yaygın olarak
bilinmeyen, diğer çeşitlerden en az bir özellik
ile farklı olması gerekmektedir. Anaçlar da
dahil olmak üzere meyve ağaçları için PBR
süresi 30, üzümsü meyve türleri için 25 yıldır.
1961 yılında Paris’te “Uluslararası Bitki
Çeşitlerini Koruma Birliği” (International
Union for the Protection of New Varieties of
Plants=UPOV), bitki ıslahçısının haklarını
korumak için kabul edilmiştir. Böylece ıslah
çalışmaları için ebeveyn kullanma ve haklarını
ödeme koşulu ile üretim dışında izinsiz ticari
yetiştiricilik engellenmiştir [21].
2019 yılı Mayıs ayı itibari ile yetmiş beş üye
ülkesi bulunan UPOV’a ülkemiz 2007 yılında
üye olmuştur. Ülkemizde üretim amaçlı
kullanılan çilek fidelerinin büyük bir bölümü
yabancı çeşitlerden oluşmakta olup, bu
fidelerin çoğu da izinsiz olarak üretilmektedir.
UPOV’a katılmamızdan sonra ülkemizde de
patent hakkı alınmadan izinsiz olarak fide ve
fidan kullandırılmamaktadır. Bu kapsamda
günümüz şartlarında pazarda diğer çeşitlerle
yarışabilecek yerli çilek çeşitlerinin ıslahı
zorunlu hale gelmektedir.
Ülkemizde çilek yetiştiriciliği hakkında
yazılı kaynaklar yakın geçmişe dayanmaktadır.
Karadeniz Ereğli bölgesinde 1900’lü yıllardan
önce yerel ‘Karaçilek’ çeşidi ile yetiştiricilik
yapılmaktaydı. 1920’li yıllarda İstanbul’dan
Ereğli’ye getirilen ‘Arnavutköy’ çileğinin
sonraları ‘Osmanlı’ çileği olarak adlandırıldığı
ve Avrupa kökenli olduğu düşünülen bu
çeşidin yerel ‘Karaçilek’ ile tozlanmasından
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kaliteli meyveler elde edildiği bilinmektedir ve
1960’lı yıllardan bu yana yerli çeşitlerin
ebeveyn olarak kullanıldığı ıslah çalışmaları
yürütülmektedir [26].
Konarlı ve Akgün [15] tarafından Atatürk
Bahçe
Kültürleri
Merkez
Araştırma
Enstitüsü’nde yürütülen, ‘Arnavutköy’ yerli
çilek çeşidinin ana ebeveyn olarak kullanıldığı
melezleme çalışması sonucunda üç genotip,
standart çeşit (‘Yalova–15’, ‘Yalova–104’,
‘Yalova–110’) olarak tescil ettirilmiştir.
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü’ndeki çilek ıslah programı daha
sonra Erenoğlu liderliğinde yürütülmüş,
‘Cruz’, ‘Tufts’, ‘Osmanlı’, ‘Yalova 104’ ve
‘Tioga’ çeşitleri ile farklı kombinasyonların
melezlenmesi ile elde edilen 66 ümit var tip,
standart çeşitleri ile kıyaslanarak 19 genotip
çeşit adayı olarak belirlenmiştir [7]. Bu
adaylardan 7 tanesi (‘Ata–77’, ‘Bolverim–77’,
‘Doruk–77’, ‘Dorukhan–77’, ‘Eren–77’,
‘Erenoğlu–77’ ve ‘Hilal–77’) 2012 yılında
tescil ettirilmiştir [23].
Bir diğer çilek ıslah programı 1990’lı
yıllardan
günümüze
kadar
Çukurova
Üniversitesi’nde yürütülmektedir. ‘Osmanlı’
çeşidinin ana Kaliforniya orijinli çilek
çeşitlerinin baba ebeveyn olarak kullanıldığı
melezleme çalışmasında çeşit adaylarının
aromalarının yüksek fakat meyve etlerinin
yumuşak olması nedeniyle sanayilik olarak
sunulduğu bildirilmiştir [25, 3]. Çukurova
Üniversitesindeki yine ana ebeveyn olarak
‘Osmanlı’, baba ebeveyn olarak Amerika ve
Avrupa çeşitlerinin kullanıldığı başka bir ıslah
çalışmasının doğrultusunda 2009 yılında 3
çeşit (‘Ebru’, ‘Kaşka’, ‘Sevgi’) tescil
ettirilmiştir [14, 22].
Uluslararası geçerliliği olan UPOV
kriterleri sebze ve meyvede birçok türün
pomolojik ve
morfolojik özelliklerini
belirlemede kullanıldığı bilinmektedir [8, 2, 4,
1, 16, 5]. UPOV kriterleri bitki, yaprak, stolon,
meyve ve kaliks özellikleri ile çeşit ve
genotipleri birbirinden ayırt etmeye olanak
sağladığı için ıslah çalışmalarında da
kullanılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı ise ‘Osmanlı’ çileğini
ana ebeveyn, dört yerel ve üç standart çilek
çeşidinin tozlayıcı
olarak kullanıldığı
melezleme ıslahı ile elde edilen F₁
popülasyonunun ve ebeveynlerinin UPOV
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kriterlerine
göre
tanımlanmasıdır.

morfolojik

olarak

MATERYAL VE METOT
Materyal
Bu çalışmada materyal olarak, 2016 yılında,
Osmanlı çileğinin ana ebeveyn, dört yerli
(Karaçilek–1, Karaçilek–2, Tüylü–1, Tüylü–2)
ve üç standart çeşidin (Kabarla, Sweet Ann,
Sweet Charlie) tozlayıcı olarak kullanıldığı
ıslah çalışması sonucunda seçilen 52 adet F₁
genotipi ve bunların ana ebeveynleri
kullanılmıştır [18].

Metot
Çalışmada kullanılan tüm genotiplerin
morfolojik ve pomolojik özellikleri, aşağıda
verilen UPOV [24] deskriptör kriterlerine göre
belirlenmiştir (Çizelge 1). Yaprak boyutu
(UPOV–8) dijital planimetre (Placom) ile
yaprak parlaklığı (UPOV–11) Minolta marka
renk ölçme (CR–300 model) cihazı
kullanılarak ölçülmüş ve bulunan değerler
UPOV kriterlerine göre gruplandırılmıştır.
Analiz sonuçlarına ait verilerin istatistik
analizlerinde SAS (SAS version 8.02, SAS
Institute, Cary, NC) bilgisayar paket programı
kullanılarak bu verilere ait soyağacının elde
edilmesinde UPGMA (Unweighted Pair Group
Method with Arithmetic Mean) yöntemi
uygulanmıştır.

Çizelge 1. UPOV deskriptör kriterleri
Table 1. UPOV criteria
Bitki Özellikleri (UPOV 1–4)
Plant Properties
1–Büyüme habitusu/Growth habit
2–Yaprak yoğunluğu/Density of
foliage
3–Bitki gelişme gücü/Vigor
4–Yaprağın durumuna göre
çiçeklenme pozisyonu/Position of
inflorescence in relation to foliage

Yaprak Ucu Özellikleri (UPOV 13–16)
Terminal Leaflet Properties
13–Genişlik ile ilişkili uzunluk/Length in
relation to width
14–Yaprak ucu temel şekli/Shape of base
15–Kenar şekli/Margin
16–Kesit şekli/Shape in cross section

Meyve Özellikleri (UPOV 28–45)
Fruits Properties
28–Genişliğin uzunluğa oranı/Length in relation
to width
29–Boyutlar/Size
30–Şekil/Shape
31–Terminal (uç) meyvenin şekil olarak diğer
meyvelerden farkı/Difference in shape of
Yaprak Sapı (Petiol) ve Kulakçık (Stipule) terminal and other fruits
32–Renk/Color
Özellikleri (UPOV 17–19)
33–Renk dağılımının eşitliği/Evenness of color
Stolon Özellikleri (UPOV 5–7) Petiole and Stipule Properties
17–Petiol uzunluğu/Length
34–Parlaklık/Glossiness
Stolons Properties
5–Stolonların sayısı/Number of
18–Petiol üzerindeki tüylerin şekli/Attitude of 35–Yüzeyin düzgünlüğü/Evenness of surface
stolons
hairs
36–Akensiz alanın genişliği/Width of band
6–Antosiyanin
19–Kulakçıkta antosiyanin
without achenes
renklenmesi/Anthocyanin
renklenmesi/Anthocyanin coloration
37–Akenlerin duruşu/Position of achenes
coloration
38–Kaliksin meyveye bağlanma
7–Stolon üzerindeki tüylülük
pozisyonu/Position of calyx attachment
Çiçek Özellikleri (UPOV 20–27)
yoğunluğu/Density of pubescence Flowers Properties
39–Çanak yaprakların durumu/Attitude of
20–Çiçeklenme sırasında çiçek sayısı/Number sepals
40–Meyve Çapı ile kaliksin çapı arasındaki
Yaprak Özellikleri (UPOV 8–12) of flowers
21–Çiçek sapı üzerindeki tüylerin şekli/Attitude ilişki/Diameter of calyx in relation to diameter
Leaf Properties
8–Petiol ve stipul hariç yaprağın of hairs
of fruit
boyutu/Size
22–Çiçek çapı/Diameter
41–Kaliksin meyveye bağlanma
9–Yaprak üstü kenar rengi/Color 23–Petallerin durumu/Arrangement of petals
durumu/Adherence of calyx
of upper side
24–Kaliks’in boyutlarının korolla ile
42–Dayanıklılık/Firmness
10–Dalgalanma/Blistering
ilişkisi/Size of calyx in relation to corolla
43–İç boşluk (öz doku) hariç meyve et
11–Parlaklık/Glossiness
25–Erkek organ/Stamen
rengi/Color of flesh (excluding core)
12–Çok renklilik/Variegation
26–Petalde genişlik ile ilişkili uzunluk/Petal: 44–İç boşluğun (öz doku) rengi/Color of core
length in relation to width
45–İç boşluk/Cavity
27–Petal üstü kenar rengi/Petal: color of upper
side

UPOV kriterlerine ek olarak seçilmiş her F₁
bireyinden alınan on adet meyvede, meyve dış
(yanak ve uç) ve iç rengi L, a, b değerleri olarak
belirlenmiştir. Minolta marka renk ölçme (CR–
300 model) cihazı beyaz standart bir plaka
üzerinde
kalibre
(Y=92.40
x=0.3137
y=0.3195) edildikten sonra Hunter renk ölçüm

sistemi ile L* (parlaklık), a* (kırmızı/yeşil), b*
(sarı/mavi) meyvenin dış ve iç rengi ölçülerek
belirlenmiştir [20, 10]. Meyve dayanıklılığı
(UPOV–42), meyvelerin dikey boyutundan 10
mm delmek için gereken maksimum kuvvet ise
Newton cinsinden ölçülerek belirlenmiştir.
Ölçümde 1.8 mm çapında paslanmaz çelik
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başlık kullanılmış ve X≤0.09: çok yumuşak,
0.10≤X≤0.19: yumuşak, 0.20≤X≤0.29: orta
sertlikte, 0.30≤X≤0.39: dayanıklı, 0.40≤X: çok
dayanıklı şeklinde gruplandırılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bitki Özellikleri
Büyüme
habitusu
(UPOV–1)
tüm
genotipler incelendiğinde %55.6 yarı–dik
büyüme gösterdiği yaprak yoğunluğunun
(UPOV–2) ise tüm genotiplerde yoğun olduğu
belirlenmiştir. Melez bireylerde görülen
yaygın büyüme habitusu gelişim özelliğinin
Osmanlı–4 (I–D) ana ebeveynine, dik gelişim
özelliğinin Kabarla ve Sweet Ann ana
ebeveynlerine yakın olduğu belirlenmiştir.
Bitki gelişme gücü (UPOV–3) %42.86 çok
güçlü, %30.16 güçlü, %26.98 orta olarak tespit
edilmiştir. Ana ebeveynlerin bitki gelişim gücü
incelendiğinde, yerli çeşitler orta, standart
çeşitler ise çok güçlü gelişim göstermiştir.
Yaprağın
durumuna
göre
çiçeklenme
pozisyonu (UPOV–4) %46.00 aynı seviyede,
%41.27 yukarıda, %12.70 aşağıda olarak
belirlenmiştir (Çizelge 1).
Stolon Özellikleri
Genotiplerin %60.31’de stolon sayısı
(UPOV–5) orta, %39.68’de stolon üzerindeki
antosiyanin renklenme durumu (UPOV–6) orta
ve stolon üzerindeki tüylülük yoğunluğu
(UPOV–7) ise seyrek (%55.56) olarak
belirlenmiştir (Çizelge 1).

uzunluk (UPOV–13) kısmen uzun, yaprak ucu
temel şekli (UPOV–14) tüm genotiplerde
yuvarlak olarak belirlenmiştir. Yaprak kenar
şekli (UPOV–15) tırtıklı (%41.27), yaprak
kesit şekli (UPOV–16) ise tüm genotiplerde iç
bükey olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
Yaprak sapı ve kulakçık özelliklerinde
genotiplerin %50.79’da yaprak sapı uzunluğu
(UPOV–17) orta, yaprak sapı üzerindeki
tüylerin şekli (UPOV–18) yatay (%55.56) ve
yukarı
doğru
(%44.44),
kulakçıktaki
antosiyanin renklenmesi (UPOV–19) ise güçlü
(%41.27) olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
Çiçek Özellikleri
Çiçeklenme sırasında çiçek sayısı (UPOV–
20), tüm genotipler arasında fazla ve orta
(%38.10) grubu eşit sayıda bulunurken, çiçek
sapı üzerindeki tüylerin şekli (UPOV–21)
ebeveyn ve melez bireylerin hepsinde yukarı
doğru tespit edilmiştir. Çiçek çapı (UPOV–22),
orta (%53.97), petallerin durumu (UPOV–23)
genotiplerin %57.14’de birbirine değme,
kaliksin boyutlarının korolla ile ilişkisi
(UPOV–24) ise %52.38 eşit olarak tespit
edilmiştir. UPOV deskriptörüne ek olarak
erkek organ durumuna (UPOV–25) çalışma
sırasında gözlemler doğrultusunda kısmi kısır
kriteri eklenmiştir. Tüm genotipler arasında
%53.97 fertil, %36.51 kısmi kısır, %9.52 kısır
olarak belirlenmiştir. Petalde genişlik ile
ilişkili uzunluk (UPOV–26) kısmen uzun
(%52.38), petal üstü kenar rengi (UPOV–27)
ise tüm genotiplerde beyaz olarak gözlenmiştir
(Çizelge 1).
Meyve Özellikleri

Yaprak Özellikleri
Genotipler arasında yaprak boyutu
(UPOV–8) %42.86 uzun ve orta, %14.28
küçük olarak belirlenmiştir. Yaprak üstü kenar
rengi (UPOV–9) tüm genotiplerde koyu yeşil;
yapraktaki dalgalanma (UPOV–10), %73.02
orta ve %26.98 yok ya da çok zayıf olarak
belirlenmiş ve ana ebeveynlerle benzer
bulunmuştur.
Genotiplerin
%58.73’de
parlaklık (UPOV–11) güçlü, yapraktaki çok
renklilik durumu (UPOV–12) ise tüm genotiplerde yok olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
Yaprak ucu özellikleri incelendiğinde
genotiplerin %61.90’nın da genişlik ile ilişkili
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Meyvede genişliğin uzunluğa göre oranı
(UPOV–28) incelendiğinde genotipler arsında
farklılıklar olduğu gözlenmiş ve %65.08
kısmen uzun, %23.81 kısmen kısa bulunurken,
meyve boyutları (UPOV–29) orta (%34.92),
%26.98 büyük olarak belirlenmiştir (Çizelge
1).
UPOV kriterlerinde meyve şekli dokuz
iken, çalışma sırasında meyvelerde konik
(%42.86), kalp (%38.10), böbrek (%9.52),
küresel (%4.76) ve basık (%4.76) olarak beş
farklı meye şekli (UPOV–30); terminal (uç)
meyvenin şeklinin diğer meyvelerden farkı
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(UPOV–31) ise tüm genotiplerde orta olarak
belirlenmiştir (Çizelge 1).
Meyve rengi (UPOV–32), orta kırmızı
(%39.68), koyu kırmızı (%28.57), turuncu
kırmızı (%22.22), açık turuncu (%6.34), orta
turuncu (%3.17) ve tüm genotipler arasında
farklılık olduğu; renk dağılım eşitliğinin
(UPOV–33) %69.84 eşit yada çok az değişken,
%30.16 az değişken olduğu; parlaklığın
(UPOV–34) %71.43 orta, %28.57 güçlü
olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1).
Meyve özelliklerinden yüzey düzgünlüğü
UPOV–35, düzgün ya da çok az eğri %90.48
ve az eğri %9.52; akensiz alanın genişliği
(UPOV–36) yok yada çok dar (%79.37) ve dar
(%20.63); akenlerin meyve yüzeyinde duruşu
(UPOV–37), meyve
yüzeyinin içinde
(%61.90), meyve yüzeyinde (%34.92), meyve
yüzeyinin üstünde (%3.17) olarak bulunmuştur
(Çizelge 1). Çelebioğlu (2015), Kabarla, Sweet
Charlie, Sweet Ann, Deli, Karaçilek, Osmanlı
× Karaçilek, Osmanlı × Kabarla çeşit ve
melezlerinde akenlerin meyveye gömülü
olduğunu, Sarıdaş (2018)’ın yapmış olduğu
çalışmada 229 adet melez birey arasında
%68’inin (160 adet) orta durumlu, ebeveyn
çeşitlerin de içerisinde bulunduğu 48 adet
bitkide ise akenin ete batık olduğunu
belirlemişlerdir.
Meyve özelliklerinde kaliksin meyveye
bağlanma pozisyonu (UPOV–38), meyveye
gömülü ve meyve seviyesinde (%47.62),
meyve üzerinde (%4.76); meyvelerin çanak
yaprak durumları (UPOV–39), dışa doğru
(%63.49), yukarıya doğru (%19.05), aşağıya
doğru (%17.46); meyve çapı ile kaliks çapı
arasındaki ilişki (UPOV–40) incelendiğinde
çok fazla küçük (%53.97), daha küçük
(%44.44), aynı boyda (%1.59) olduğu; kaliksin
meyveye bağlanma durumu (UPOV–41) güçlü
(%46.03), orta (%28.57) ve zayıf (%25.40)
olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
Meyve dayanıklılığı (UPOV–42), bulunan
sonuçlara göre %31.75 orta sertlikte, %30.16
dayanıklı, %17.46 çok dayanıklı, %14.29
yumuşak, %6.35 çok yumuşak olarak
belirlenmiştir (Çizelge 1). Kafkas [13], çilek
aroma bileşikleri ile bazı meyve kalite kriterleri
arasındaki ilişkileri belirlediği çalışmasında
meyve eti sertliğini IPGR çilek deskriptörüne
göre yumuşak, sert ve çok sert olarak
gruplandırmış ve çalışmamızda verdiğimiz
değer aralıkları ile benzer değerler

bulunmuştur.
Zeliou
ve
ark
[29],
çalışmalarında çeşitler arasında meyve et
sertlik değerinin 0.46–0.54 kg/cm²; Sarıdaş
[23], 229 adet seçilmiş melez birey ve
ebeveynlerinde meyve et sertlik değerlerinin
0.47–1.09 lb/inch² arasında değiştiğini; Attar
[2]; seçilmiş üstün özellikli melez çilek
genotiplerinin verim ve kalite özelliklerini
belirlediği çalışmasında, 0.47 N ile 1.47 N
arasında değer aldıklarını bildirmişlerdir.
İç boşluk hariç meyve et rengi (UPOV–43),
genotipler
arasında
geniş
varyasyon
göstermiştir ve turuncu–kırmızı (%34.92), açık
pembe (%28.57), orta kırmızı (%14.29), açık
kırmızı (%9.52), beyaz (%7.94), koyu kırmızı
(%4.76); İç boşluk rengi (UPOV–44) ise açık
kırmızı (%49.21), beyaz (%33.33) ve orta
kırmızı (%17.46); İç boşluk (UPOV–45) tüm
genotipler arasında incelendiğinde, orta
(%49.21), geniş (%47.62), küçük ve yok–çok
küçük (%1.59) olarak belirlenmiştir (Çizelge
1).
UPOV kriterlerine ek olarak meyve dış
rengi (yanak ve uç) ve meyve iç rengi L, a, b
değerleri incelendiğinde, meyve dış rengi
yanak kısmı ‘L’ (parlaklık) değeri en yüksek
Karaçilek–1 (2–A), en düşük CK1–33
genotipinde; meyve dış rengi uç kısmında en
yüksek ‘L’ (parlaklık) değeri DB–69, en düşük
uç ‘L’ değeri DC–136 genotipinde
bulunmuştur. Meyve iç renginin ‘L’ değeri ise
en yüksek Karaçilek–2 (2–C), en düşük CK1–
33 genotipinde elde edilmiştir.
Genotipler arasında meyve dış rengi yanak
kısmının ‘a’ (kırmızılık) değeri en yüksek CC–
48, en düşük Tüylü–2 (3–D) genotiplerinde;
meyve dış rengi uç kısmında en yüksek ‘a’
değeri
DK1–24,
en
düşük
CA–97
genotiplerinde belirlenmiştir. Meyve iç rengi
‘a’ değeri en yüksek DC–54, en düşük ‘a’
değeri ise, Osmanlı–3 (I–C), genotiplerinde
bulunmuştur.
Genotipler
arasında
‘b’
değeri
incelendiğinde meyve dış rengi yanak
kısmında en yüksek CA–15, DA–6, Osmanlı–
4 (I–D), DB–57, Osmanlı–3 (I–C), Kabarla
çeşitlerinde, en düşük ‘b’ değeri CA–3, DC–
136 genotiplerinde, uç kısmında en yüksek ‘b’
değeri CC–42, Kabarla, Osmanlı–4 (I–D),
DA–87 genotiplerinde sıralama devam
ederken en düşük ‘b’ değeri CA–97, DC–136
genotiplerinde belirlenmiştir. Meyve iç
renginin en yüksek ‘b’ değeri ‘DC–54’, ‘CB–
159

S. ÖZTÜRK ERDEM, Ç. ÇEKİÇ / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 155-165 (2019)

86’, ‘DA–1’ genotiplerinde, en düşük ‘b’
değeri ‘DA–40’, ‘DC–126’ genotiplerinde
belirlenmiştir. Melez bireylerin genelinde
meyve dış ve iç renklerinde, ana
ebeveynlerinin L, a, b değerlerinin arasında bir
değer aldıkları belirlenmiştir.
Özuygur [19] yaptığı çalışmada L değerinin
Osmanlı çileğinde yüksek, a ve b değerlerinin
ise düşük olduğunu belirlemiştir.
Kıyga [14] Osmanlı ve Camarosa çeşitleri
ile yaptığı melezleme çalışmasında, melez
bitkilerde meyve dış renginin ‘L’ değerinin
11.00–66.50, ‘a’ 0.50–42.70, ‘b’ değerinin
0.30–53.40 arasında değiştiğini, meyve iç
rengi ‘L’ değerinin 32.20–79.20, ‘a’ değerinin
–1.90–38.50, ‘b’ değerinin 0.30–39.80
arasında değiştiğini bildirmiştir.
Kafkas ve Paydaş Kargı [12], ‘Osmanlı’ ve
‘Ereğli’ çilek çeşitleri ile yapmış oldukları
çalışmada ‘Osmanlı’ çeşidine ait meyve
kabuğu renk L değerini 47.40–47.86, ‘a’
değerini 31.93–38.98, ‘b’ değerini ise 28.42–
28.85, meyve et renk ‘L’ değerini 79.02–80.75,
‘a’ değerini 0.17–0.87, ‘b’ değerini ise 9.89–
10.08 arasında değiştiğini belirlemişlerdir.
UPOV Kriterlerine Göre Genotiplerin
Gruplandırılması
Morfolojik karakterizasyon verileri, SAS
(SAS version 8.02, SAS Institute, Cary, NC)
adlı bilgisayar paket programı kullanılarak
UPGMA (Unweighted Pair Group Method
with Arithmetic Mean) yöntemi ile bu verilere
ait soyağacı elde edilmiştir (Şekil 1).
Dendograma göre genotipler benzerlik
matriksinin 1.8 katsayısında iki grup altında
toplanmıştır. Küçük grupta üç standart çeşit,
büyük grupta ise diğer çeşit ve genotipler yer
almıştır. Bu ana grup ise 1.1 benzerlik
katsayısında iki alt grup oluşturmuştur.
Öz ve Aslantaş [16], 2010–2011 yıllarında
Erzincan
Bahçe
Kültürleri
Araştırma
İstasyonunda
muhafaza
edilen
armut
genotiplerinin morfolojik karakterizasyon
çalışmasında UPOV kriterlerini kullanmışlar
ve sekiz adet genotipin doğrudan üretimde
kullanılabileceğini, bu çalışmaya ek olarak
moleküler karakterizasyonun da yapılması
gerektiğini bildirmişlerdir.

160

Benzerlik Katsayısı
(CC: Osmanlı3 × Sweet Charlie, DB: Osmanlı4 × Kabarla, DA:
Osmanlı4 × Sweet Ann, DC: Osmanlı4 × Sweet Charlie, CA:
Osmanlı3 × Sweet Ann, CB: Osmanlı3 × Kabarla,CK1:
Osmanlı3 × Karaçilek1, DK1: Osmanlı4 × Karaçilek1)

Şekil 1. Kümeleme analizi ile ede edilen
dendogram
Figure 1. Dendrogram obtained with cluster
analysis
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UPOV

Çizelge 1. Genotiplerin UPOV kriterlerine göre oransal dağılımı (%)
Table 1. Proportional distribution of genotypes according to UPOV criteria (%)
Tanımlama kriterleri
Definition criteria

1

Bitki: Büyüme habitusu
Plant: growth habit

Bitki: Yaprak
yoğunluğu
Plant: density of foliage
Bitki: Bitki gelişme
3
gücü
Plant: vigor
Bitki: Yaprağa göre
çiçeklenme Pozis.
4
Plant: position of inf. in
relation to foliage
2

5

Bitki: Stolonların sayısı
Plant: number of
stolons

Genotiplerin kriterlere göre oransal dağılımı (%)
Proportional distribution of genotypes according to UPOV criteria (%)
Dik
Upright

17.46

Yarı–Dik
Semi–
upright

Seyrek
sparse

Orta
Medium

Zayıf
Weak

Orta
Medium

Aşağıda
Beneath
Yok yâda
çok az
Absent or
very few
Yok yâda
çok az
Absent or
very few

12.73

55.56

26.98

Aynı
seviyede 46.00
Same level
Çok az
Few

7.95

Yaygın
26.98
Spreading
Yoğun
Dense

100.00

Güçlü
Strong

30.16

Yukarıda
Above

41.27

Orta
Medium

60.31

Fazla
Many

31.74

39.68

Güçlü
Strong

34.92

Stolon: Antosiyanin
renklenmesi
Çok az
Orta
9.53
15.87
Stolon: anthocyanin
Few
Medium
coloration
Stolon: Stolon
üzerindeki tüy. yoğ.
Seyrek
Orta
Yoğun
7
55.56
33.33
Stolon: density of
Sparse
Medium
Dense
pubescence
Yaprak: Boyut
Uzun
Orta
Küçük
8
42.86
42.86
Leaf: size
Large
Medium
Small
Yaprak: Yaprak üstü
kenar rengi
Sarı–Yeşil
Açık yeşil
Yeşil
9
Leaf: color of upper Yellow green
Light green
Green
side
Yok–çok
Yaprak: Dalgalanma
zayıf
Orta
Güçlü
10
26.98
73.02
Leaf: Blistering
Absent or
Medium
Strong
weak
Yok–çok
Yaprak: Parlaklık
zayıf
Orta
Güçlü
11
41.27
Leaf: glossiness
Absent or
Medium
Strong
weak
Yaprak: Çok renklilik
Yok
Var
12
100.00
Leaf: variegation
Absent
Present
Yaprak ucu: Genişlik ile
Kısmen
iliş. uzun.
Kısa
Eşit
13
uzun
Terminal leaflet: length Shorter
Equal
Mod. longer
in relation to width
Yaprak ucu: Temel şekli
Sivri
Yassı
Yuvarlak
14 Terminal leaflet: shape
Acute
Obtuse
Rounded
of base
Tırtıklı dişli
Yaprak ucu: Kenar şekli Testere dişli
Tırtıklı
15
19.05 Serrate to 39.68
Terminal leaflet: margin Serrate
Crenate
crenate
Yaprak ucu: Kesit şekli
İç bükey
Düz
Dış bükey
16 Terminal leaflet: shape
100.00
Concave
Straight
Convex
in cross section
Petiol: Uzunluk
Kısa
Orta
Uzun
17
19.05
50.79
Petiole: length
Short
Medium
Long
Dışa doğru
Petiol: Tüylerin şekli Yukarı doğru
Yatay
18
44.44 Slightly
Petiole: attitude of hairs Upwards
Horizontal
outwards
Stipule: Kulakçık
Yok yada
renklenmesi
çok az
Çok az
Orta
19
15.87
6.35
Stipule: anthocyanin
Absent or
weak
Medium
coloration
very weak
Çiçek: Çiçek sayısı
Az
Orta
Fazla
20 Inflorescence: number
9.52
38.10
Few
Medium
Many
of flowers
6

Çok güçlü
42.86
Very strong

Çok güçlü
Very strong

11.11
14.28
Koyu yeşil
Mavi–Yeşil
100.00
Dark green
Blue green

58.93

61.90

Daha uzun
Much
38.10
longer

100.00
41.27

30.16
55.56

22.22

38.10

Güçlü
Strong

41.27

Çok güçlü
14.29
Very strong

Çok fazla
14.29
Very much
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21
22
23

24
25
26

27

28
29
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Tanımlama kriterleri
Definition criteria

Genotiplerin kriterlere göre oransal dağılımı (%)
Proportional distribution of genotypes according to UPOV criteria (%)

Çiçek: Çiçek sapı
Hafif dışa
üzerindeki tüy şekli Yukarı doğru
Yatay
100.00 Slightly
Pedicel: attitude of
Upwards
Horizontal
outwards
hairs
Çiçek: Çiçek çapı
Küçük
Orta
Büyük
9.52
53.97
Flower: diameter
Small
Medium
Large
Çiçek: Petallerin
Üst üste
Birbirine
durumu
Serbest
gelme
26.98
değ.
57.14
Flower: arrangement of
Free
Overlappin
Touching
petals
g
Çiçek: Kaliks’in korolla
ile ilişkisi
Küçük
Aynı boyda
Daha büyük
47.62
52.38
Flower: size of calyx in Smaller
Same size
Larger
relation to corolla
Çiçek: Erkek organ
Kısır
Kısmi kısır
Fertil
9.52
36.51
Flower: stamen
Absent
Semi absent
Present
Çiçek: Petalde
Kısa
Kısmen
genişlikle ilişkili uzun.
Eşit
Much
22.22
11.11
uzun
Petal: length in relation
Equal
shorter
Mod.longer
to width
Çiçek: Petal üstü kenar Yeşilimsi
rengi
Beyaz
Beyaz
Pembe
100.00
Petal: color of upper
Greenish
White
Pink
side
white
Meyve: Genişliğin
Kısa
uzunluğa oranı
Kısmen kısa
Eşit
Much
23.81
Fruit: length in relation
Mod.shorter
Equal
shorter
to width
Meyve: Boyutlar
Çok küçük
Küçük
Orta
12.70
25.40
Fruit: size
Very small
Small
Medium
Böbrek
Konik
Kalp
9.52
42.86
Reni form
Conical
Cordate
Meyve: Şekil
Fruit: shape
Paralelkenar
Basık
Küresel
4.76
Rhomboid
Obloid
Globose
Meyve: Terminal (uç)
Yok–çok az
meyvenin farkı
Az
Orta
None or very
Fruit: diff. in shape of
Slight
Moderate
slight
terminal and other fr.
Orta turuncu
Turuncu–
Meyve: Renk
Açık turuncu
6.34
Medium
3.17
Kırm.
Fruit: color
Light orange
orange
Orange red
Eşit–çok az
Çok
Meyve: Renk
değiş
Az değişken
değişken
dağılımının eşitliği
Even–
69.84 Slightly 30.16
Strongly
Fruit: evenness of color slightly
uneven
uneven
uneven
Meyve: Parlaklık
Zayıf
Orta
Güçlü
71.43
Fruit: glossiness
Weak
Medium
Strong
Düzgün–çok
Meyve: Yüzeyin
az
Az eğri
Çok eğri
düzgünlüğü
Even or very 90.48 Slightly
9.52 Strongly
Fruit: evenness of
slightly
uneven
uneven
surface
uneven
Meyve: Akensiz alanın
Yok–çok dar
genişliği
Dar
Orta
Absent or 79.37
20.63
Fruit: width of band
Narrow
Medium
very narrow
without achenes
Meyve: Akenlerin
Meyve
Meyve
Meyve
duruşu
içinde
yüzey
üstünde
61.90
34.92
Fruit: position of
Below
Level with
Above
achenes
surface
surface
surface
Meyve: Kaliksin
Meyve
Meyveye
Meyve
bağlanma pozisyonu
seviye.
gömülü
47.62
47.62 üstünde
Fruit: position of calyx
Level with
Inserted
Raised
attachment
fruit
Meyve: Çanak
Aşağıya
Yukarıda
Dışa doğru
yaprakların durumu
19.05
63.49
doğru
Upwards
Outwards
Fruit: attitude of sepals
Downwards
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36.51
15.88

53.97
52.38

Daha uzun
Much
14.29
longer
Kırmızı
Red

6. 35
34.92
38.10
4.76
100.00

22.22

Kısmen
Daha uzun
uzun
65.08
4.76
Much longer
Mod.longer
Büyük
Large
Yumurta
Ovoid
Sıkışmış
Wedged

26.98

Büyük
Large
Orta
kırmızı
39.68
Medium red

Çok büyük
Very large
Silindirik
Cylindrical

Çok büyük
Very large
K.kırmızı
Dark red

28.57

Geniş
Broad

3.17

4.76

17.46

Çok geniş
Very broad

28.57
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Tanımlama kriterleri
Definition criteria

Genotiplerin kriterlere göre oransal dağılımı (%)
Proportional distribution of genotypes according to UPOV criteria (%)

Meyve: Meyve Çapı–
Çok fazla
kaliks çapı İlişkisi
Daha küçük
küçük
Aynı boyda
40 Fruit: diameter of calyx
53.97 Slightly 44.44
Much
Same size
in relation to diameter
smaller
smaller
of fruit
Meyve: Kaliksin
meyveye bağ. dur.
Çok zayıf
Zayıf
Orta
41
25.40
Fruit: adherence of
Very weak
Weak
Medium
calyx
Çok
Orta
Meyve: Dayanıklılık
Yumuşak
42
yumuşak 6.35
14.29 sertlikte
Fruit: firmness
Soft
Very soft
Medium
Turuncu–
Beyaz
Açık pembe
7.94
28.57
Kır.
Meyve: Meyve et rengi
Whitish
Light pink
Orange red
43 Fruit: color of flesh
(excluding core)
Koyu kırmızı
4.76
Dark red
Meyve: İç boşluğun
Beyaz
Açık kırmızı
Orta kırmızı
44
rengi
33.33
49.21
White
Light red
Medium red
Fruit: color of core
Yok–Çok
Meyve: İç boşluk
küçük
Orta
Geniş
45
1.59
49.21
Fruit: cavity
Absent or
Medium
Large
small

Bu çalışmada elde edilen gruplamaların
daha önce on dört UBC ISSR primeri
kullanılarak yapılan moleküler çalışma sonucu
elde edilen dendogram [18] ile benzerlik
gösterdiği tespit edilmiştir.
SONUÇ
Seçilen elli iki adet F₁ bitkilerinde UPOV
deskriptör kriterleri incelendiğinde melez
bireylerin ana ebeveynlerine yakın özellik
gösterdiği belirlenmiştir. Kullanılan ebeveyn
ve genotipler arasındaki en yakın benzerlik
yaklaşık %3 farklılık seviyesinde DB–57 ve
DB–137, daha sonraki en yakın benzerlik
Sweet Charlie ve Kabarla arasında tespit
edilmiştir. Yerel genotiplerin hepsi Karadeniz
Ereğli bölgesinden toplanmış ve Tüylü ile
Osmanlı yerel çeşitlerinin meyve yapılarında
benzerlik görülmektedir.
Meyve renk tayini sırasında, meyve dış
rengi (yanak ve uç) ve meyve iç rengi L, a, b
değerleri incelenmiştir. Meyve dış ve iç
renginde L değerinin yerel çeşitlerde daha
yüksek olduğu, a değerinin meyve iç ve dış
renginde yerel çeşitlerde en düşük olduğu
belirlenmiştir.
Genotiplerin meyve sertlikleri 0.19–0.37 N
aralığında olup, ticari tozlayıcı olarak
kullanılan Kabarla ve Sweet Ann çeşitlerinin
meyve eti sertlikleri sırasıyla 0.23 ve 0.32

1.59

Biraz
büyük
Slightly
larger

28.57

Güçlü
Strong

46.03

Çok güçlü
Very strong

31.75

Dayanıklı
Firm

30.16

Çok day.
Very firm

34.92

Açık
kırmızı
Light red

9.52

Çok büyük
Much larger

17.46

Orta kır.
14.29
Medium red

17.46

47.62

N’dur. Bu kapsamda, seçilen genotiplerin
meyve eti sertliği ticari çeşitlerle yarışabilecek
düzeydedir. Çilekte sofralık tüketimde iri
çeşitler tercih edilirken küçük meyveli çeşitler
verim gibi diğer bazı özellikler açısından ön
plana çıktıklarında sanayilik çeşit olarak tercih
edilmektedir.
Bu genotiplerin, birinci
seleksiyon aşamasında kullanılan tartılı
derecelendirme yönteminde bulunan aroma
özellik kriteri panelistler tarafından duyusal
olarak belirlenmiştir ve aroma yönünden
zengin genotipler elde edilmiştir. Ancak bu
analizler objektif olmadığı için daha sonraki
çalışmalarda bu genotiplerin aroma bileşenleri
kromotografi ile belirlenerek çeşit adayı olarak
değerlendirilecek
genotiplerde
lokasyon
çalışmaları sonucunda çeşit tescili yoluna
gidilecektir.
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ÖZ
Dünya çapında fonksiyonel gıda olarak önemi gün geçtikçe artan maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.)
gibi Türkiye’de doğal olarak yetişen çayüzümü (Vaccinium arctostaphlos L.) ile çobanüzümü (Vaccinium
myrtillus L.) türlerinin ekonomik ve sağlık açısından önemi de artmaktadır. Bu çalışmada doğadan
toplanan Vaccinium türleri ile kültürü yapılan yüksek boylu maviyemiş türüne ait en küçük taneli
‘Bluejay’ çeşidine ilaveten yüksek boylu maviyemiş türüne giren 8 çeşidin meyve ve çekirdek özellikleri
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. İncelemelerde 500 g kaptaki meyve sayısı ve meyve ağırlığı, meyve eni
ve boyu, çekirdek ağırlığı, büyük, küçük ve toplam çekirdek sayıları belirlenirken çekirdek sayısı ile diğer
özellikler arasındaki ilişkiler “Pearson Correlation” analizi ile ortaya konulmuştur. Sonuçta Vaccinium
türleri arasında en küçük meyveli maviyemiş çeşidinin meyve ağırlığı çayüzümü ve çobanüzümü
meyvelerinden daha yüksek olmuştur (sırasıyla 1.73, 0.38 ve 0.31 g). Çekirdek ağırlıkları ise maviyemiş
(0.21 mg), çayüzümü (0.11 mg) ve çobanüzümü (0.09 mg) şeklinde sıralanırken çekirdek sayıları
maviyemiş (92.63 adet), çobanüzümü (60.33 adet) ve çayüzümü (49.00 adet) şeklinde sıralanmıştır.
Vaccinium türleri arasında toplam çekirdek sayısı ile tüm özellikler arasında pozitif ilişki olduğu
saptanmıştır. Yüksek boylu maviyemiş çeşitleri arasında 500 g kaptaki meyve ağırlığı dışlındaki tüm
özellikler bakımından önemli farklılıklar olduğu, çekirdek sayısı ile meyve ağırlığı arasında pozitif ilişki
olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vaccinium spp., Vaccinium corymbosum, meyve, çekirdek, interaksiyon
CORRELATION BETWEEN SEED NUMBER AND BERRY PROPERTIES IN Vaccinium
SPECIES AND HIGHBUSH BLUEBERRY VARIETIES
ABSTARCT
The importance of blueberry (Vaccinium corymbosum L.) are getting increase day by day in the world as
functional foods. Wild Vacciniums (Caucasian whortleberry–Vaccinium arctostaphlos L. and Bilberry–
Vaccinium myrtillus L.) naturally grown in Eastern Black Sea Region of Turkey. In this study, the
relationships between the fruit and seed characteristics of wild Vaccinium species and ‘Bluejay’ and the
fruit and seed characteristics of the 8 highbush blueberry cultivars were investigated. The number of fruit
in 500 g sale container and fruit weight, fruit width and length, seed weight, number of big, small and
total seed were determined. Seed number and other characteristics was determined by Pearson Correlation
analysis. As a result, the berry weight of the smallest blueberry cultivar among Vaccinium species was
higher than the fruit of Caucasian whortleberry and bilberry berry weight (1.73, 0.38 and 0.31 g
respectively). The seed weight were listed as blueberry (0.21 mg), Caucasian whortleberry (0.11 mg) and
bilberry (0.09 mg) while seed count ranked as blueberry (92.63), bilberry (60.33) and Caucasian
whortleberry (49.00). It was found that there were significant differences in terms of all properties except
the fruit weight in 500 g sale container and there was a positive correlation between the number of seeds
and fruit weight.
Keywords: Vaccinium spp., Vaccinium corymbosum, berry, seed, interaction
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GİRİŞ
Türkiye’nin Kuzeydoğu kesiminde yer
alan bazı yabani orman meyveleri ile aynı
familyada bulunan maviyemiş, ılıman iklim
kuşağında yetişebilen üzümsü meyvedir.
Maviyemiş ormangülü, açelya, funda,
turnayemişi ve kekreyemiş gibi türleri de
içeren fundagiller (Ericaceae) familyasında
yer almaktadır. Maviyemiş olarak Türkçemize
ve Karadeniz Bölgesindeki asitli topraklara
kazandırılan bu meyve dünyada ‘‘blueberry’’
olarak bilinmektedir. Temel olarak kuvvetli
asitli (pH: 4.0–5.2) ve organik maddece
zengin toprakları tercih eden maviyemişlerde
kültürü yapılan 3 tür olup bunlar yüksek boylu
maviyemiş (Vaccinium corymbosum), alçak
boylu maviyemiş (Vaccinium angustifolium)
ve tavşan gözü maviyemişidir (Vaccinium
ashei) [5]. 1906 yılında Amerika’da başlayan
maviyemiş yetiştiriciliği günümüzde birçok
çeşitle sürdürülmektedir. Karadeniz Bölgesi
başta olmak üzere (Artvin, Rize, Trabzon,
Ordu, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Sinop,
Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Bartın ve
Düzce), Marmara Bölgesi (Kocaeli, Sakarya,
İstanbul, Kırklareli, Bursa ve Balıkesir) ve
Doğu Anadolu Bölgesi (Erzurum–Şenkaya ve
Ardahan) florasında bazı Vaccinium türleri (V.
vitis–idea, V. myrtillus, V. uliginosum ve V.
arctostaphyllos) kendiliğinden yetişmektedir.
Adı geçen bölgelerdeki bu meyve türlerinden
özellikle çayüzümü (dal likapası, orman
likapası) ve çobanüzümü (yer likapası) bölge
insanları tarafından çok farklı isimlerle
tanınmaktadır.
Meyvelerde bulunan çekirdekler meyve
iriliği, büyüklük, kalite ve olgunlaşma üzerine
çok
kritik
roller
oynayabilmektedir.
Maviyemişlerde
diğer
sert
çekirdekli
meyvelerde olduğu gibi çift sigmoid büyüme
eğrisi göstermektedir. Meyve tutumundan
hemen
sonra
başlayan
1.
safhada
maviyemişlerde hızlı bir büyüme meydana
gelirken bunu yavaş bir meyve büyümesinin
gerçekleştiği 2. aşama takip etmektedir. 3.
aşamada ise meyve yeniden hızlı büyüme
devresine girerek olgunlaşmaya doğru ilerler
[8]. Maviyemiş meyvelerinde genelde 50’nin
üzerinde olan ve sert kabukları olmayan
birçok çekirdek bulunmaktadır. Yapılan
çalışmalara göre olgunlaşma periyodu süresi
her bir tanedeki çekirdek sayısından
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etkilenebilmektedir [6, 27]. Araştırmalara
göre erken çiçek açan maviyemiş çeşitlerinde
meyvelerin erken olgunlaşma eğiliminde
olduğu ve aynı çiçek salkımında olsa bile geç
açan çiçeklerin de geç olgunlaşan meyveler
bağladığı ortaya konulmuştur [37, 38].
Iwasaki ve ark. [21]’a göre karşılıklı
tozlanmanın olduğu maviyemiş meyvelerinde
kendi kendisine tozlanan veya açık tozlanan
çeşitlerin meyvelerine göre çok daha fazla
çekirdek oluştuğu ve canlı çekirdek sayısının
da karşılıklı tozlanma sonrası oluşan
meyvelerde daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Araştırıcılar ayrıca çiçeklenme ile
olgunlaşma arasındaki sürenin de karşılıklı
tozlanma ile oluşan meyvelerde kendi kendine
tozlananlara göre daha kısa olduğunu da tespit
etmişlerdir. Dolayısıyla maviyemişlerde polen
kaynağı tane iriliği ve çekirdek sayısını
etkilemektedir [8]. Miller ve ark. [31] iri
meyveli bir çeşitten gelen polenler ile
tozlanan ‘Hortblue Petite’ maviyemiş
çeşidinde daha iri meyvelerin oluşmasını
sağlamış
ve
bunun
maviyemişlerdeki
metakseninin
bir
sonucu
olduğunu
kanıtlamışlardır. Doi ve ark. [8] tarafından
yapılan çalışmada ise yüksek boylu
maviyemişlerde meyvedeki çekirdek sayısı,
meyve ağırlığı, çiçeklenme ile olgunlaşma
arasındaki sürenin polen kaynağına göre
değiştiği saptanmıştır. Tanedeki çekirdek
sayısı arttıkça meyvenin yavaş geliştiği 2.
fazın kısaldığını da belirten araştırıcılar
çiçeklenme ile olgunlaşma arasındaki sürenin
de kısalma eğilimine girdiğini ortaya
koymuşlardır. Kendi kendine tozlanmaya göre
karşılıklı tozlanmada iri çekirdek sayısının da
arttığını belirten araştırıcılar ‘Bluejay’ ×
‘Herbert’ kombinasyonundaki meyvelerde
21.2 adet büyük çekirdek elde etmişlerdir.
Maviyemişlerde karşılıklı tozlanma meyve
ağırlığı, meyve iriliği ve meyvedeki çekirdek
sayısını artırmaktadır [34]. Maviyemişlerde
çeşit karışımı yapılarak tesis edilecek bir
bahçede çeşitler arasında bal arıları ile
taşınacak polenler hem verimi, hem meyve
iriliğini hem de meyve içindeki çekirdek
sayısının artmasını sağlayabilmektedir [2, 7,
17, 35]. Bluecrop çeşidine ait meyvelerdeki
çekirdekleri büyük, küçük ve yassı olmak
üzere üç grupta toplayan araştırıcılar büyük
çekirdeklerin
5–10
arsında
olduğunu
saptamışlardır. McKenzie [29]’ye göre meyve
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ağırlığı ve verim maviyemiş çeşitleri, yıllar ile
polen kaynağına göre değişebilmektedir.
Araştırıcı karşılıklı tozlanmada Bluecrop
çeşidinde 64.4 adet olan toplam çekirdek
sayısının Northland çeşidinde 53.6 adet ve
Patriot çeşidinde 24.1 adet olduğunu
saptamıştır. Ayrıca kendilemede 42.8 adet
olan çekirdek sayısının çeşitler arası karşılıklı
tozlanmada 63.2 adede çıktığını da ortaya
koymuştur. Bu durum Ehlenfeldt [11]
tarafından da saptanmış ve kendilenen
‘Bluecrop’ çeşidinde meyve ağırlığı 1.69 g
iken karşılıklı tozlanmada 2.04 g’a
yükseldiğini ve çekirdek sayısının da 5.5
adetten 36.0’a arttığını ortaya koymuştur.
Araştırıcı bu durumun yıllar itibariyle de
değişebileceğini
belirterek
karşılıklı
tozlanmada verim ve kalitenin arttığını ve
olgunluğun da geciktiğini ifade etmektedir.
Arrington [1] ise meyve tutma oranının birim
alandaki arı kovanı sayısının artmasından
etkilenmediğini ancak tane ağırlığı ile
tanedeki çekirdek sayısının arı kovanı
sayısının artmasından etkilendiğini ve tane
sertliği üzerine herhangi bir etki etmediğini de
ortaya koymuştur. Tozlanma iyi ise tanedeki
çekirdek sayısı da artar diyen araştırıcı büyük
ve çok olan çekirdeklerin tane iriliğini
artırdığı çünkü çekirdeklerin taneyi irileşmeye
zorladığını saptamıştır.
Tozlanma ve döllenme şartlarının en ideal
olduğu durumda maviyemiş çeşitlerinin
çoğunda 65 adet çekirdek oluşabileceğini
belirten Gough [14], tanedeki çekirdeklerin
çok iyi besin maddesi tükettiğini ve
karbonhidratların
meyveye
çekilmesini
sağlayarak maviyemiş meyvelerini irileştirdiği
Yarborough [39] tarafından da ifade
edilmektedir. Çalışmalara göre, yüksek boylu
maviyemişler ile bunların melezlerini içeren
çeşitler arasında olası karşılıklı tozlanma ile
meyve iriliği, meyve gelişim periyodu, meyve
tutumu, çekirdek sayısı, şeker birikimi ve
meyve kalitesi üzerine etki edilebildiği
saptanmıştır [2, 15, 17, 16, 20, 25, 26, 27, 28,
35]. Çok çekirdek içeren maviyemişlerde
olgunluk daha erken olabilmektedir [28].
Özellikle serada yetişen ‘Sharpblue’ çeşidinde
kendi kendine tozlanma ile meyvelerin küçük
kaldığı, geç olgunlaştığı ve çok az ve küçük
çekirdekler oluşturduğunu saptayan araştırıcı,
çeşit karışımı yaparak maviyemiş bahçesinin
tesis edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Öte

yandan çekirdek oluşumu ile çekirdek
büyüklüğü ve tane iriliğinin hormonlar
tarafından kontrol edildiğini belirten Huang
ve ark. [20], fazla olan çekirdeklerden dolayı
tanedeki hormon konsantrasyonunun arttığını
ve
tanenin
irileşmesini
sağladığını
belirtmektedir. Brewer ve Dobson [4]
maviyemişlerde ortalama tane büyüklüğünün
doğrudan ortalama çekirdek sayısıyla ilişkili
olduğunu bulmuştur. Her iki değişken de
doğrudan tozlayıcı seviyesi ve hasat zamanı
ile ilgilidir. Çekirdek sayısındaki farklılıklar,
bireysel
olarak
meyveler
tek
tek
değerlendirildiğinde toplam meyve iriliğini
değiştirdiği ortaya koyulmuştur. Erken dönem
hasatta yüksek tozlayıcı seviyesinin tohum
sayısında %10 gibi düşük bir etki yapmasına
rağmen geç hasatta ise bu etki düşük tozlayıcı
şartlarında bile meyve iriliğini %59 artırdığı
belirlenmiştir. Büyük olasılıkla meyve iriliği
çekirdek sayısının fazla oluşunun sağladığı
bileşenlerden kaynaklanmadır. Öte yandan
meyve iriliğini oluşturan unsurların %50’si de
tohum
dışındaki
faktörlerden
kaynaklanmaktadır. Maviyemişlerde yapılan
çalışmalar göre kendi kendine tozlaşma,
tohum sayısının, meyve ağırlığının ve
çimlenme sonrası oluşan çöğür canlılığını
azalttığını göstermiştir. Hellman ve Moore
[19], beş yüksek boylu maviyemiş çeşidinde
kendi kendine tozlaşmanın meyve iriliğini
azalttığı ve çekirdek sayısının da azalmasına
sebep olduğunu saptamıştır. El–Agamy ve
ark. [13] ise karşılıklı tozlaşmaya göre
kendilemede meyve tutumunun %82’den
%67’ye, çekirdek sayısının da 11.2’den 3.9’a
düştüğünü tespit etmiştir. Yarı–yüksek boylu
maviyemişler ile tavşangözü maviyemişlerde
de kendi kendine tozlaşma ile çekirdek
sayısının azaldığı saptanmıştır [13, 19, 33].
Bu çalışmada açık tozlanmaya bırakılan ve
doğadan toplanan Vaccinium türleri ile
kültürü yapılan yüksek boylu maviyemiş
türüne ait en küçük taneli ‘Bluejay’ çeşidinin
meyve ve çekirdek özelliklerinin yanı sıra
yüksek boylu maviyemiş türüne giren 8
çeşidin meyve özellikleri ile çekirdek sayısı
arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
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MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada Karadeniz Bölgesindeki
ormanlarda doğal olarak yetişen, açık tozlanan
çayüzümü (Vaccinium arctostaphlos L.) ve
bölgenin yüksek yaylalarında kendiliğinden
yetişen ve açık tozlanan çobanüzümü
(Vaccinium myrtillus L.) ile bölgede
yaygınlaşmaya başlayan yüksek boylu
maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.)
çeşitlerinin çekirdek sayıları ile meyve
özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Çalışmada materyal olarak Artvin ili Arhavi
ilçesindeki ormanlık alanlardan toplanan
çayüzümü tiplerine, Artvin ili Kafkasör
üzerindeki Genya Dağı yaylasında doğal
olarak yetişmekte olan çobanüzümü tiplerine
ve Trabzon ili Hayrat ilçesinde Nuhoğlu Vakfı
tarafından 2006 yılında tesis edilmiş olan
organik maviyemiş bahçesindeki Toro,
Brigitta, Darrow, Patriot, Bluecrop, Bluegold,
Chandler ve Bluejay kuzey orijinli yüksek
boylu maviyemiş çeşitlerine ait meyveler
materyal olarak kullanılmıştır. Yabani
Vaccinium türlerine ait meyveler Ağustos ayı
sonunda hasat edilmişken yüksek boylu
maviyemişler Temmuz ayının ilk haftasında
hasat edilerek soğuk zincirinde laboratuvara
taşınmış, meyve özelikleri belirlendikten
sonra
bireysel
olarak
çekirdekleri
çıkarılmıştır. Meyveler ilk hasat döneminde
yukarıda verilen türlere ait tipler ve yüksek
boylu maviyemiş çeşitlerden hasat edilerek
500 gram şale kaptaki meyve sayısı ve meyve
ağırlığı alındıktan sonra küçük, orta ve iri
olarak ayrılan meyvelerden her grubu
temsilen tesadüfen 30’ar adet meyve
seçilmiştir. Seçilen meyve örneklerinde
meyve eni, boyu ve meyve ağırlığı
saptanmıştır. Ayrıca meyvelerden elek ve el
yardımı ile çıkarılan çekirdekler serin ve
havalı bir ortamda kurutulduktan sonra 0.57
mm elek yardımı ile büyük ve küçük çekirdek
olarak ayrılarak ağırlıkları tespit edilmiştir.
Vaccinium türleri ve maviyemiş çeşitlerine ait
meyvelerde saptanan parametreler, çekirdek
sayısı ile ilişkilendirilerek aralarındaki
korelatif değişimler (pearson correlation)
SPSS V20 Paket programı ile tespit edilmiştir.
Denemede 3 farklı Vaccinium türü
(çayüzümü, çobanüzümü ve maviyemiş–
‘Bluejay’) kendi arasında karşılaştırılırken
maviyemişler arasında en küçük meyveli çeşit
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olan ‘Bluejay’ çeşidi ele alınmıştır. Vaccinium
türleri ile yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinin
meyve özellikleri arasındaki farklılık ANOVA
ile
incelenmiş,
ortalamalar
arsındaki
farklılıklar ise Duncan Çoklu Karşılaştırma
Testi ile test edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Karadeniz Bölgesinde doğal olarak yetişen
Vaccinium türleri ile kültürü yapılan
maviyemiş çeşidine ait meyve özellikleri
Çizelge 1’de verilmiştir. Çekirdek ağırlığı
dışındaki tüm özellikler bakımından türler
arasında farklılıklar saptanmıştır. 500 gramlık
şale kaplardaki meyve sayısı çobanüzümünde
en fazla iken (1597 adet) maviyemiş 349.33
meyve ile en az sayıyı vermiştir. Türler
arasında gerek meyve ağırlığı gerekse meyve
en
ve
boyunda
ise
sıralama
maviyemiş>çayüzümü>çobanüzümü şeklinde
gerçekleşmiştir. Çekirdek ağırlığı bakımından
türler arasında fark olmamasına rağmen
maviyemiş türüne ait çekirdekler 0.21 mg ile
en ağır olmuştur. Türler arasında meyve
ağırlığı bakımından önemli fark saptanmış
olup maviyemiş türünde en ince meyvelere
sahip olan ‘Bluejay’ çeşidinin bile 1.73 g ile
çayüzümü (0.38 g) ve çobanüzümünden (0.31
g) daha büyük meyvelere sahiptir (Çizelge 1).
Vaccinium türlerinde tespit edilen ve
büyük çekirdekler ile küçük çekirdeklerin
sayısı toplanarak belirlenen toplam çekirdek
sayısının 500 gram kaptaki toplam meyve
sayış dışında incelenen tüm özelliklere pozitif
etki ettiği de tespit edilmiştir (Çizelge 2).
Dolayısıyla çekirdek sayısı arttıkça meyve
ağırlığı, meyve en–boyu ve çekirdek ağırlığı
da lineer olarak artmaktadır. Nitekim küçük
ve bol meyve veren yabani maviyemişlerde iri
meyvelerin (0.3 g) genelde daha fazla canlı
çekirdek içerdiği Jesson ve ark. [23]
tarafından da saptanmıştır. Vaccinium
türlerine ait meyvelerde canlı büyük ve küçük
çekirdeklere ilaveten aborsiyona uğramış
cansız
çekirdekler
olduğunu
belirten
Drummond [9], tozlanma ve döllenmede
kendileme
veya
yabancı
(karşılıklı)
tozlanmadaki polen kaynağının çekirdek
sayısı üzerin etki ederek meyve ağırlığını
belirlediğini saptamıştır. Vaccinium’larda
meyve verimi üzerine birçok faktör etki
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ettiğini belirten Brewer ve ark. [3], tozlanma
oranının düşmesi verimin düşmesine sebep
olabilmektedir. Verim ise sürgün sayısı,
salkım sayısı, tane sayısı ve tane iriliği ile
ortaya çıkmaktadır [34]. Karşılıklı tozlanmada
ise tane tutumu ve meyve verimi artarken tane
iriliği de artmaktadır [18].
Karadeniz Bölgesinde yaygınlaşmakta olan
ve bölgenin doğal asitli topraklarında yetişen
çay ve fındık gibi asıl ürünlerden biri olma
yolunda çok önemli ilerlemeler sağlayan
maviyemişler çok yıllık bitkiler olup

verimlilik durumları çeşit, rakım, yer–yöney,
teknik ve kültürel işler gibi birçok faktör
tarafından etkilenebilmektedir [5]. Ayrıca
yüksek boylu maviyemişlerde çeşit karışımı
yapmak ve karşılıklı tozlanmaya imkân
tanımak verimi artırdığı gibi meyve iriliği ile
kalitesini de olumlu yönde etkileyebilmektedir
[34]. İki binli yılların başında Rize’de ilk kez
tarımı başlatılan kuzeyli yüksek boylu
maviyemiş çeşitlerinden 8 tanesine ait bazı
meyve özellikleri Çizelge 3’te verilmiştir.

Çizelge 1. Karadeniz Bölgesinde yetişen Vaccinium türlerinin meyve özellikleri
Table 1. Berry characteristics of Vaccinium species grown in Black Sea Region of Turkey
Özellik
Specification

Maviyemiş
Blueberry
(V. corymbosum)

Vaccinium türleri
Çayüzümü
Caucasian whortleberry
(V. arctostaphylos)

Kaptaki meyve ağırlığı (g/500 g)
602.60 a
553.40 b
Berry weight (g/500 g)
Kaptaki meyve sayısı (adet/500 g)
349.33 b
1459.67 a
Berry number (number/500 g)
Meyve ağırlığı (g)
1.73 a
0.38 b
Berry weight (g)
Meyve eni (mm)
14.90 a
8.53 b
Berry length (mm)
Meyve boyu (mm)
12.64 a
9.29 b
Berry width (mm)
Çekirdek ağırlığı (mg)
0.21 a
0.11 b
D–Seed weight (mg)
Büyük çekirdek sayısı (adet)
54.17 a
26.83 b
Big seed number
Toplam çekirdek sayısı (adet)
92.63 a
49.00 b
Total seed number
*Aynı satırda verilen ortalamalar arasında %5 önemlilik derecesine göre istatistiki fark vardır.
*There are statistical differences (5%) between the data has the same letter in the column.

Çobanüzümü
Bilberry
(V. myrtillus)

Sig.

496.07 c

0.004

1597.00 a

0.000

0.31 b

0.000

8.52 b

0.000

7.49 c

0.000

0.09 c

0.002

31.63 b

0.003

60.33 b

0.001

Çizelge 2. Karadeniz Bölgesinde yetişen Vaccinium türlerinin meyve özellikleri ile toplam
çekirdek sayısı arasındaki ilişkiler
Table 2. Correlation between berry characteristics and total seed number of Vaccinium species
grown in Black Sea Region of Turkey
Özellik
Toplam çekirdek sayısı (adet)
Sig.
Specification
Total seed number (Pearson correlation)
Kaptaki meyve ağırlığı (g/500 g)
0.584
Ö.D. N.S.
Berry weight (g/500 g)
Kaptaki meyve sayısı (adet/500 g)
–0.873**
0.002
Berry number (number/500 g)
Meyve ağırlığı (g)
0.917**
0.001
Berry weight (g)
Meyve eni (mm)
0.931**
0.000
Berry length (mm)
Meyve boyu (mm)
0.798**
0.010
Berry width (mm)
Çekirdek ağırlığı (mg)
0.787*
0.012
Seed weight (mg)
Büyük çekirdek sayısı (adet)
0.983**
0.000
Big seed number
Küçük çekirdek sayısı (adet)
0.943**
0.000
Small seed number
*Korelasyon %5 düzeyinde önemlidir, **Korelasyon %1 düzeyinde önemlidir. ÖD: Önemli değil.
*Correlation is important withe the 5% level, ** Correlation is important withe the 1% level. NS: Non-significant.
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Çizelge 3. Karadeniz Bölgesinde yetişen yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinin meyve özellikleri
Table 3. Berry characteristics of highbush blueberry cultivars grown in Black Sea Region of
Turkey
Kaptaki meyve Kaptaki meyve
Meyve Meyve eni
Çekirdek
Büyük
Toplam
Meyve boyu
Maviyemiş çeşitleri
ağırlığı
sayısı
ağırlığı
(mm)
ağırlığı
çekirdek
çekirdek
(mm)
Blueberry cultivar
(g/500 g)
(adet/500 g)
(g)
Berry
(mg)
sayısı (adet) sayısı (adet)
Berry width
(V. corymbosum) Berry weight Berry number Berry weight length
Seed weight Big seed
Total seed
(mm)
(g/500 g)
(g/500 g)
(g)
(mm)
(mg)
number
number
‘Toro’
612.10
305.67 abc
2.00 cd
15.83 cd
13.36 a
0.27 ab
49.63 ab
89.97 a
‘Brigitta’
602.73
254.00 cde
2.37 bc
16.98 b
12.19 bc
0.32 a
15.30 ef
20.90 d
‘Darrow’
650.07
234.33 de
2.77 ab
18.19 a
12.46 bc
0.21 bcd
23.80 cd
47.23 c
‘Patriot’
644.57
315.00 ab
2.05 cd
16.48 bc
11.84 c
0.21 bcd
13.60 f
47.83 c
‘Bluecrop’
609.80
324.33 ab
1.88 d
15.98 bcd 11.90 c
0.25 bc
46.20 b
80.57 b
‘Bluegold’
627.70
273.33 bcd
2.36 bc
16.24 bc 12.45 bc
0.18 d
28.00 c
53.23 c
‘Chandler’
602.07
213.00 e
2.85 a
18.37 a
12.61 b
0.20 bcd
20.50 de
51.07 c
‘Bluejay’
602.60
349.33 a
1.73 d
14.90 d
12.64 b
0.21 bc
54.17 a
92.63 a
Sig.
Ö.D.
0,001
0,000
0,000
0,002
0,001
0,000
0,000
*Aynı sütunda everilen ortalamalar arasında %5 seviyesinde fark vardır. Ö.D.: Önemli değil
*There are statistical differences (5%) between the data has the same letter in the column. Ö.D. Non significant

Çizelge 4. Karadeniz Bölgesinde yetişen yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinin meyve özellikleri
ile büyük çekirdek sayısı arasındaki ilişkiler
Table 4. Correlation between berry characteristics and big seed number of northern highbush
blueberry cultivars grown in Black Sea Region of Turkey
Özellik

Büyük çekirdek sayısı (adet)
Big seed number (Pearson correlation)

Sig.

Kaptaki meyve ağırlığı (g/500g)
–0.175
Ö.D. N.S.
Berry weight (g/500 g)
Kaptaki meyve sayısı (adet/500g)
0.545**
0.006
Berry number (number/500 g)
Meyve ağırlığı (g)
0.543**
0.006
Berry weight (g)
Meyve eni (mm)
–0.574**
0.003
Berry length (mm)
Meyve boyu (mm)
0.424*
0.039
Berry width (mm)
Çekirdek ağırlığı (mg)
–0.207
0.331
Seed weight (mg)
Büyük çekirdek sayısı (adet)
0.913**
0.000
Big seed number
Küçük çekirdek sayısı (adet)
0.837**
0.000
Small seed number
*Korelasyon %5 düzeyinde önemlidir, **Korelasyon %1 düzeyinde önemlidir. ÖD: Önemli değil
*Correlation is important withe the 5% level, ** Correlation is important withe the 1% level, NS: Non-significant

Çizelge 3’ten de görülebileceği gibi
maviyemiş çeşitleri arasında meyve ağırlığı,
meyve en–boyları, çekirdek ağırlıkları le
çekirdek
sayıları
bakımından
önemli
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. ‘Darrow’
en verimli çeşit iken ‘Chandler’ en iri
meyvelere sahip olmuştur. ‘Brigitta’ çeşidinin
çekirdek ağırlığı (0.32 mg) en yüksek olup
‘Bluejay’ çeşidinde toplam çekirdek sayısının
en fazla olduğu saptanmıştır. Maviyemiş
çeşitleri arasında meyve ağırlığı ile büyük
çekirdek sayısı bakımından da pozitif ve
lineer ilişki olduğu da saptanmıştır (Çizelge
4). Ancak 500 gramlık şale kaptaki meyve
ağırlığı, meyve eni ve çekirdek ağırlığı ile
büyük çekirdek sayısı arasında ise negatif bir
ilişki olduğu saptanmıştır. Nitekim Ehlenfeldt
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ve Martin [12], Bluecrop çeşidinde tane
ağırlığının azalmasını tozlanmanın zayıflığına
bağlarken Jovasek ve ark. [24] alçak boylu
maviyemiş çeşitlerinde stigma üzerine polen
yüklemesi yapıldığında meyve tutumu,
çekirdek sayısı ve meyve ağırlığı bakımından
olumlu ilişkiler saptamışlardır. Brewer ve
Dabson [4] ise ortalama tane ağırlığının
ortalama çekirdek sayısına bağlı olduğunu
saptamıştır. Bu iki özelliğin ise tozlanma
düzeyi ile hasat tarihlerinden doğrudan
etkilendiğini ortaya koymuştur. Öte yandan
meyve ağırlığı ile çekirdek sayısı artasında
elde ettiğimiz 0.574’lük korelasyon Eaton’un
[10] ile Jacson ve ark. [22]’nin yüksek boylu
maviyemişlerde aynı özellikler için elde
ettikleri
0.59’luk
pozitif
korelasyona
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benzemektedir.
Tavşangözü
maviyemiş
çeşitlerinde ise bu korelasyon katsayısının
038–0.80 arasında olduğu tespit edilmiştir
[32]. Maviyemişlerdeki çekirdek sayısının
olgunluk zamanı üzerine de etki ettiğini
belirten Ehlenfeldt ve Martin [12] kendi
kendine tozlanan ve az çekirdek ihtiva eden
maviyemiş çeşitlerinin genel olarak geç
olgunlaştıklarını saptamışlardır. Strik ve ark.
[36] ise Draper çeşidi dışındaki tüm yüksek
boylu maviyemişlerde canlı çekirdek sayısı ile
tane ağırlığı arasında lineer ve pozitif bir ilişki
olduğunu saptamıştır. Öte yandan ilk hasat
edilen meyvelerdeki çekirdek sayısı da
sonraki
hasatlara
göre
daha
fazla
olabilmektedir.
Bluejay
ve
Bluecrop
çeşitlerinde çekirdek sayısının 34’ün altına
düşmediğini ve ‘Bluecrop’ çeşidinde 65 adete
kadar çıktığını saptamışlardır. Denememizde
ise aynı çeşitte 80.57 adet toplam çekirdek
tespit edilmiştir. Bu durum arı popülasyonu,
nem ve rakımın yanında güneşlenme ile
ilgilidir. Öte yandan çekirdek sayısı
maviyemiş çeşitlerine göre değişebilmektedir
[30]. Moore ve ark. [30] ise çok geç hasat
edilen yüksek boylu maviyemişler ile
tavşangözü
maviyemiş
meyvelerindeki
çekirdek sayılarının azalabileceğini ortaya
koymuştur.
Sonuç olarak gerek Vaccinium türleri
gerekse yüksek boylu maviyemiş çeşitleri
arasında meyve ağırlığı, büyüklüğü ve verim
ile çekirdek sayısı arasında pozitif ilişkinin
olduğu ancak hasadın erken veya geç
yapılmasına göre bu oranın nasıl değiştiğinin
araştırılmasına ihtiyaç olduğu söylenebilir.
Öte yandan yabani Vaccinium tipleri ile
kültürü
yapılmakta
olan
maviyemiş
çeşitlerinde iklim, beslenme, sulama, nem,
rakım, ışıklanma vb. faktörlerin de tane
ağırlığı, tane içindeki çekirdek sayısı ve diğer
meyve parametrelerine olan etkileri de
araştırılmalıdır.
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ÖZ
Bu çalışma, Giresun İli Çamoluk İlçesi Gücer köyünde plastik örtülü yüksek tünelde yürütülmüştür.
Denemede kısa gün çeşitlerinden Camarosa, Fortuna ve Mojave, nötr–gün olarak San Andreas olmak
üzere dört farklı çilek çeşidi kullanılmıştır. Bu çalışmada; ilk çiçeklenme 27 Şubat–11 Mart arasında
gerçekleşmiş olup, en erken Camarosa, en geç Mojave çeşidinde gözlemlenmiştir. Hasat başlangıcı 20
Nisan ile 9 Mayıs arasında olup çeşitler arasında değişiklik göstermiş, en erken hasat Camarosa’dan elde
edilmiştir. Denemede hasat 29 Eylül–28 Ekim arasında gerçekleşmiştir.
Bitki başına en yüksek verim 516. g/bitki, en büyük meyve 18.8 g, en yüksek suda çözünen kuru madde
miktarı 7.2 ile San Andreas çeşidinden, en düşük verim Fortuna çeşidinden (370 g/bitki), en düşük SÇKM
6.0 ile Camarosa çeşidinden elde edilmiştir. Denemede C vitamini bakımından en yüksek değer Fortuna
çeşidinden (101 mg 100 g⁻¹) alınmıştır. Bu çalışma sonucunda kullanılan 4 çeşit için elde edilen verilere
göre verim, meyve büyüklüğü ve SÇKM bakımından San Andreas çeşidi önerilir ve Çamoluk İlçesinin
ticari çilek yetiştiriciliği bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Çilek, Fragaria × ananassa, SÇKM, vitamin C, yüksek tünel
INVESTIGATION ON YIELD AND SOME CHARACTERISTICS OF STRAWBERRY
CULTIVARS UNDER HIGH TUNNEL LOCATED IN ÇAMOLUK, GIRESUN
ABSTRACT
This study was conducted under plastic high tunnel in the village of Gücer in the district of Çamoluk in
the city of Giresun between 2014 and 2016. During the study, four different strawberry types including
short day types such as Camarosa, Fortuna and Mojave as well as San Andreas as a neutral day type were
used. According to the results of the study, the first blooming took place between 27ᵗʰ February and 11ᵗʰ
March and the earliest was observed in the species of Camarosa whereas the latest one was noticed in
Mojave. The beginning of the harvest period showed some differences among the species between 20ᵗʰ
April and 9ᵗʰ May. The earliest harvest was made from Camarosa species. The end of the harvest period
was between 29ᵗʰ September and 28ᵗʰ October. The latest harvest was taken from Mojave.
The highest yield was taken from San Andreas (516 g/plant) whereas the lowest belonged to Fortuna (369
g/plant). As for fruit weight, the highest one was found as San Andreas (18.8 g) while the lowest one was
among Mojave (15.6 g). In terms of the amount of total soluble solid, the highest was from the type of
San Andreas with 7.2% whilst the lowest one was from Camarosa with 6.0%. The vitamin C ratio was
from Fortuna (101 mg 100 g⁻¹) to Camarosa (96.8 mg 100 g⁻¹). As a result, San Andreas Cultivar was
promising in terms of yield, berry weight and TSS. It was seen that Çamoluk has a significant potential
for strawberry cultivation.
Keywords: Fragaria × ananassa, TSS, Vitamin C, high tunnel
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makale Ali İslam yönetiminde İlker Bankaoğlu tarafından aynı adla hazırlanan Yüksek Lisans tezinden
alınmıştır.
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GİRİŞ
Çilek bitkisi değişik iklim ve toprak
koşullarına adaptasyonunun yüksek olması,
tadının lezizliği, zengin vitamin içeriğiyle,
tropik bölgelerden kutuplara kadar oldukça
geniş
bir
alanda
yetiştiriciliği
yapılabilmektedir [18, 30]. Yıllık yağış
miktarı 250 mm olan çöl alanlarında sulamak
suretiyle, 3500 m’ye kadar yükseklikteki
alanlarda, soğukların –45℃’lere kadar
düştüğü yerlerde; yarı tropik yerlerde, yaz
aylarında kuzey kutbuna yakın yerlerdeki
devamlı aydınlık bölgelerden, 12 saatlik
aydınlanmaya sahip ekvatordaki bölgelere
kadar birbirinden farklı çok ekstrem yerlerde
yetişebilmektedir [2].
Dünya’da 3.9 milyon ha alanda, 9.2
milyon
ton
çilek
üretimi
gerçekleştirilmektedir. Bu üretimde Çin 3.7
milyon ton ile 1. sırada, ABD 1.4 milyon ton
ile 2. sırada, Türkiye ise 400 bin ton ile 4.
sırada yer almaktadır [13].
Çilek üretimi ülkemizde yıldan yıla
artmıştır. Akdeniz Bölgesi 61.023 da alanda
217.094 ton üretim ile ilk sırayı alırken, Doğu
Karadeniz Bölgesi 711 da alanda 1.329 tonda
kalmıştır. Giresun ilinde 83 da alanda toplam
111 ton çilek üretimi gerçekleştirilmişken,
Çamoluk ilçesinde çilek yetiştiriciliği
yapılmamaktadır [50].
Çilek yetiştiriciliğinde, mevcut olan
çeşitlerin bir bölgede tavsiye edilebilmesi için,
o
bölgenin
koşullarında
adaptasyon
çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu
amaçla ülkemizin farklı yörelerinde çilek çeşit
adaptasyon çalışmaları yapılmıştır [3, 4, 10,
20, 21, 24, 25, 28, 31, 36 37, 38 40].
Çilek çok hassas bir meyve olduğu için
yola dayanımı zayıftır. Karadeniz bölgesinde,
bölgenin ihtiyacı olan çilek, uzak illerden
veya komşu illerden gelmektedir. Bazı sahil
kesimlerde nem ve güneşlenmeden kaynaklı
sorunlar
haricinde
Doğu
Karadeniz
Bölgesi’nin çilek yetiştirmek için uygun
olduğu söylenebilir [20].
Çamoluk gibi yüksek rakım, kısa
vejetasyon periyodu ve mikroklima özelliğine
sahip olan bölgelerde meyve yetiştiriciliği
yönünden en avantajlı türlerden birisi çilektir.
Son yıllarda da rakımı yüksek olan yerlerin
çilek yetiştiriciliğinde önemi büyük ölçüde
artmıştır [8]. Ülkemizin sahil bölgelerinde
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yoğun yetiştiriciliği yapılan ve genel olarak
Haziran sonuna kadar süren üretim sezonunu
rakımı yüksek ve yaz ayları serin geçen
bölgede uygun çeşitlerin kullanılması ile
Haziran sonundan sonbaharın ilk donlarına
kadar devam edebilmektedir. Bu amaçla
Çamoluk ilçesinde çilek yetiştiriciliğini
denemek, yöreye en uygun çilek çeşitlerini
tespit etmek ve yüksek rakımlı bölgelerde
performanslarını belirlemek amacıyla bu
araştırma yürütülmüştür.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Bu çalışma, 2014–2016 yıllarında Giresun
İli Çamoluk İlçesi Gücer köyünde Yüksel
Çolakel isimli üreticinin 1130 m rakımlı
arazisinde, 125 m² plastik örtülü yüksek
tünelde yürütülmüştür.
Dikiminden önce 4 hafta süreyle
solarizasyon
işlemi
uygulanmıştır.
Solarizasyon işleminden sonra yüksel tünel
içerisindeki toprağa 300 kg yanmış ahır
gübresi, 15–8–23 kompoze gübre, 2 kg MgO
verilerek karıştırılmıştır. Daha sonra 25 cm
yüksekliğinde 60 cm üst genişliğinde 4 adet
dikim yastığı hazırlanmıştır. Bu yastıklara iki
sıralı damla sulama sistemi yerleştirilmiş ve
yastıklar UV katkılı 100 mikron kalınlıkta
siyah plastik malç ile kaplanmıştır. Seçilen
çeşitlere ait frigo fideler 30×30 cm aralıklarla
10 Ağustos 2014 tarihinde dikilmiştir.
Deneme kısa gün çeşitlerinden Camarosa,
Fortuna, Mojave, nötr–gün çeşidi olarak ise
San Andreas olmak üzere dört farklı çilek
çeşidi kullanılmıştır. Deneme alanı toprak
yapısı kumlu–tınlı, pH 6.4 ve organik madde
miktarı %4.9 idi.
Metot
Deneme süresince fenolojik gözlemler,
bitkisel özellikler, meyvelerin pomolojik ve
kimyasal özellikleri incelenmiştir [21, 26, 28,
30, 40]. Meyvelerin pomolojik ve kimyasal
analizleri Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü’ne ait laboratuvarda
yürütülmüştür.
Fenolojik Gözlemler: Deneme süresince
çeşitlerin ilk çiçeklenme, tam çiçeklenme,
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meyve bağlama, olum başlangıcı, hasat
başlangıcı
ve
hasat
sonu
tarihleri
gözlemlenerek kaydedilmiştir.
Bitkisel Özellikler: Bitki başına düşen
salkım sayısı (adet), salkım başına düşen
çiçek sayısı (adet), bitki başına düşen
kardeşlenme sayısı (adet) saptanmıştır. Ayrıca
her parselde hasat başlangıcından hasat
sonuna kadar elde edilen toplam verim değeri
g/bitki olarak saptanmıştır.
Meyve Özellikleri: Meyve ağırlığı g
cinsinden, meyve eni ve boyu mm olarak,
meyve rengi Konica Minolta CR–400 marka
renk ölçer L, a, b cinsinden ölçülmüştür.
Kimyasal Özellikler: Ordu Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri laboratuvarına
getirilen meyvelerin pH, suda çözünebilir
kuru madde miktarı (SÇKM), askorbik asit (C
vitamini) ve sitrik asit cinsinden titre edilebilir
asit miktarı belirlenmiştir [27].
Deneme
Deseni
ve
Verilerin
Değerlendirilmesi:
Denemede
4 çeşit
kullanılmış olup, her parselde 20 bitki olacak
şekilde tesadüf parselleri deneme desenine
göre, 3 yinelemeli olarak kurulmuştur.
Deneme sonucu elde edilen verilerin analizi
SPSS18 paket programında yapılmış ve
ortalamalar Tukey testi ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Fenolojik Gözlemler
Denemede kullanılan çilek çeşitlerinin
fenolojik gözlemleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Çilek çeşitleri arasında ilk çiçeklenme 27
Şubat (Camarosa) ile 10 Mart (Mojave ve San
Andreas) tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
Çizelge 1’de çeşitler arasında en erken tam
çiçeklenme Camarosa (22 Mart), en geç tam
çiçeklenme ise San Andreas (2 Nisan)’da
olduğu görülmektedir. İlk hasat başlangıcı
Camarosa (3 Mayıs), daha sonra sırasıyla
Fortuna (7 Mayıs), Mojave (8 Mayıs) ve San
Andreas (9 Mayıs) çeşitlerinde izlenmiştir.
Son hasat tarihleri ise Camarosa (29 Eylül) ve
Mojave (28 Ekim)’den elde edilmiştir.
Genel olarak iklim koşullarına da bağlı
olarak ilk çiçeklenmenin Şubat sonu ile
Mart’ın 10’u arasında gerçekleştiği, Mayıs
ayının ilk haftasından itibaren ise hasat
edilmeye
başlanıldığı
gözlemlenmiştir.

Kandemir [25], Samsun koşullarında örtü
altında bazı çilek çeşitlerinde ilk çiçeklenme
tarihini Fortuna’da 22 Şubat, hasat periyodunu
ise 153 gün olarak tespit etmiştir. Mısır, [36]
Samsun koşullarında bazı çilek çeşitlerinin
açıkta
adaptasyonu
çalışmasında,
ilk
çeşitlenme Fortuna’da 5 Mart, San
Andreas’da 28 Mart olarak kaydedilmiştir.
Kaleci ve Günay [24], Çanakkale koşullarında
Camarosa çeşidinin ilk çiçeklenme tarihinin
27 Mart ile 2 Nisan, ilk hasat tarihlerinin ise
13 Mayıs ile 17 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleştiğini tespit etmişlerdir. Yaptığımız
çalışmada bulgularımız dikim zamanlarındaki
farklılıklar da göz önünde bulundurulduğunda
yukarıdaki
bulgularla
benzerlik
göstermektedir. Fenolojik evreler bakımından
literatür bildirişlerindeki farklılıklar çeşit,
dikim zamanı ve ekolojik faktörlere göre
değişkenlik
gösterebilmektedir.
Yine
çiçeklenme ile fide kalitesi, fotoperiyodizm ve
sıcaklık dereceleri arasında önemli ilişkilerin
olduğu belirtilmektedir [11, 29, 52].
Çizelge 1. Denemeye alınan çilek çeşitlerinin
fenolojik gözlemleri
Table 1. Phenological observations of
strawberry cultivars
Çeşitler
Fenolojik gözlemler
Cultivars Phenological observations
İlk Çiçeklenme
Tam Çiçeklenme
Meyve Bağlama
Fortuna
Olum Başlangıcı
Hasat Başlangıcı
Hasat Sonu
İlk Çiçeklenme
Tam Çiçeklenme
Meyve Bağlama
Camarosa
Olum Başlangıcı
Hasat Başlangıcı
Hasat Sonu
İlk Çiçeklenme
Tam Çiçeklenme
Meyve Bağlama
San
Andreas
Olum Başlangıcı
Hasat Başlangıcı
Hasat Sonu
İlk Çiçeklenme
Tam Çiçeklenme
Meyve Bağlama
Mojave
Olum Başlangıcı
Hasat Başlangıcı
Hasat Sonu

2015

2016

7 Mart
30 Mart
10 Nisan
2 Mayıs
7 Mayıs
10 Ekim
1 Mart
28 Mart
4 Nisan
28 Nisan
3 Mayıs
5 Ekim
10 Mart
2 Nisan
12 Nisan
6 Mayıs
9 Mayıs
17 Ekim
8 Mart
1 Nisan
13 Nisan
3 Mayıs
8 Mayıs
26 Ekim

2 Mart
26 Mart
6 Nisan
29 Nisan
7 Mayıs
9 Ekim
27 Şubat
23 Mart
30 Mart
20 Nisan
29 Nisan
29 Eylül
2 Mart
27 Mart
8 Nisan
30 Nisan
9 Mayıs
13 Ekim
11 Mart
2 Nisan
13 Nisan
2 Mayıs
7 Mayıs
28 Ekim

Verim (g/bitki)
Bitki başına verim değerleri bakımından
denemede kullanılan çilek çeşitleri arasındaki
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farklar istatiksel olarak önemli bulunmuştur
(p≤0.05 Çizelge 2). Çizelge 2 incelendiğinde
yıllar ortalaması olarak, bitki başına en fazla
verim 516.2 g/bitki ile San Andreas çeşidinde,
en düşük verim ise 369.7 g/bitki ile Fortuna
çeşidinde elde edilmiştir. İslam ve ark. [20],
Camarosa çeşidinin bitki başına verimini 360
g/bitki; Özdemir ve ark. [39], Camarosa
çeşidinde 430 g/bitki; Menzel ve Smith [35],
Fortuna çeşidinde 672.96 g/bitki; Serçe ve
ark. [45], Fortuna çeşidinde 314 g/bitki;
Camarosa çeşidinde 217.2 g/bitki; Cecatto ve
ark. [7], San Andreas çeşidinde 400 g/bitki;
Camarosa
çeşidinde
800
g/bitki;
Maheshgowda ve ark. [34], Fortuna çeşidinde
367.24 g/bitki olarak belirlemişlerdir.
Çalışmada kullanılan çilek çeşitlerinden her
iki yılın ortalaması olarak elde edilen bitki
başına
verim
değerleri,
daha
önce
araştırıcıların yapmış olduğu çalışmalara
yakın değerler olduğu görülmektedir. Ayrıca
araştırıcılar arasında bulunan verim değeri
farklılıklarının
ekolojik
faktörlere
ve
uygulanan kültürel tedbirlere göre de farklılık
gösterdiği
düşünülmektedir.
Denemede
kullanılan çilek çeşitleri içerisinde bitki başına
verim bakımından San Andreas ve Camarosa
çeşitlerinin yüksek verimli olduğu tespit
edilmiştir.
Çizelge 2. Denemede kullanılan çilek
çeşitlerinin bitki başına verimleri
(g/bitki)
Table 2. Yield per plant of strawberry
varieties (g/plant)
Çeşitler / Cultivars
2015
Fortuna
397.2
Camarosa
424.6
San Andreas
470.6
Mojave
344.3
Ortamala
409.1
*p≤0.05 Önemli / Significant

2016
342.2
542.1
561.8
427.2
468.3

Ortalama* / Mean
369.7 b
483.3 a
516.2 a
385.8 b
438.7

Diğer Özellikler
Denemedeki çilek çeşitlerinin bitki başına
düşen kardeşlenme sayısı 2.55–2.94 adet;
Salkım Başına Düşen Çiçek Sayısı 5.71–6.28
adet arasında değişmiştir (Çizelge 3).
Kardeşlenme sayısı çeşitlere göre ortalama
2.70 olup en yüksek değer Camarosa
çeşidinde 2.94 olarak bulunmuştur. İkinci yıl
daha fazla kardeşlenme elde oluşmuş olup
salkım başına düşen çiçek sayısı da daha
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yüksektir. Kramer ve Stoyan [32], gövde
kardeşlenmesi, ana bitki başına düşen yavru
bitki sayısı ve stolon uzunluğunun çeşide ve
ekolojik
faktörlere
göre
farklılık
gösterebileceğini bildirmişlerdir. Yine Adak
ve Pekmezci [1] çilek yetiştiriciliğinde
kullanılan girdilerin ve fide tipinin ana
bitkideki kardeş sayısı üzerine olumlu etkileri
olduğunu bildirmişlerdir. Bitki başına düşen
kardeşlenme sayısının fazla olması verimi
artıran bir unsur olarak görülse de devam eden
diğer yıllarda meyve ağırlığının ve iriliğinin
azalmasında etkili bir faktör olduğu da
düşünülmektedir.
Nitekim
yaptığımız
çalışmada 2015 ile 2016 yılları arasında
çeşitlerin kardeşlenme sayılarında bir artış
gözlendiğinde, meyve eni, boyu ve ağırlığında
belirgin bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir.
Meyve eni ve boyu değerleri bakımından
çeşitler arasında fark istatiksel olarak önemsiz
bulunmuştur (Çizelge 4). Ortalama değerlere
bakıldığında meyve eni ve boyu en yüksek
San Andreas (31.81 mm ve 37.19 mm)
çeşidinde elde edilmiştir. San Andreas
çeşidini sırası ile Camarosa, Fortuna ve
Mojave takip etmiştir.
Meyve ağırlığı bakımından çeşitler
arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz
bulunmuştur. En küçük meyve ağırlığı
Mojave (15.63 g) çeşidinden elde edilmişken,
en iri meyve ağırlığı ise San Andreas (18.77
g) çeşidinde tespit edilmiştir. San Andreas
çeşidini sırasıyla Fortuna (17.00 g) ve
Camarosa (16.31 g) çeşidi takip etmiştir
(Çizelge 5). Ortalama meyve ağırlığı
bakımından İslam ve ark. [20], Ordu
şartlarında Camarosa çeşidinde 12.1 g;
Özdemir ve ark. [38], Hatay Yayladağı
şartlarında Camarosa çeşidinde 14.7 g;
Akaroğlu [3], Aydın Sultanhisar koşullarında
yaptığı çalışmada Camarosa çeşidinde 27.19
g; Kadıoğlu ve ark. [23], Erzincan şartlarında
yaptıkları çalışmada Camarosa çeşidinde
12.65 g; Menzel ve Smith [35], Avustralya
Nambour’da yaptıkları bir çalışmada Fortuna
çeşidinde 20.9 g; Serçe ve ark. [45], Antakya
şartlarında yaptıkları çalışmada Fortuna
çeşidinde 15.5 g; Poppe [42], Camarosa’da
meyve ağırlığı 14.30 g [6]; Kuzey Amerika
Minnesota’da San Andreas çeşidinde 16.52 g;
Chen [9], Florida ve Ontoria’da yaptığı
çalışmada San Andreas çeşidinde 15.35 g;
Maheshgowda ve ark. [7], Hindistan

A. İSLAM, İ. BANKAOĞLU, A. TURAN / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 177-185 (2019)

Mudigere’de yaptıkları çalışmada Fortuna
çeşidi için 20.1 g olarak belirtmişlerdir. 2016
yılında
çeşitlerin
meyve
ağırlıkları
bakımından 2015 yılına göre belirgin bir
azalma
olduğu
görülmektedir.
Yıllar
arasındaki meyve ağırlığındaki düşüşün çevre
faktörleri, bakım ve besleme şartları, sulama
ve
sıcaklık
faktörlerinden
olabileceği
düşünülmektedir.
Kardeşlenme,
çiçek
sayısında
artış
dolayısıyla
verimin
yükselmesi,
ağırlığında
azalma
ile
sonuçlanmaktadır.
Genel olarak renklenme değerleri (L*, a*,
b*) en düşük Mojave çeşidinin meyvelerinde
elde edilmiştir (L 36.44; a 36.79; b 24.38).
Meyve rengi en parlak (L=37.98) ve en sarı
renk yoğunluğu (b=27.35) San Andreas
çeşidinde, meyve rengi en kırmızı (a=37.27)
Camarosa çeşidinde elde edilmiştir (Çizelge
6). Denemede kullanılan çilek çeşitlerinin
meyvelerinin renklenme değerleri üzerine
istatiksel olarak L değeri üzerinde önemli
düzeyde olurken, a ve b değerinde önemsiz
olmuştur. Erdoğan ve ark. [12], Yalova
şartlarında yaptıkları çalışmada Tiago
çeşidinde (L=25.92; a=28.15; b=11.55) ve
Alan [4], Kayseri koşullarında yaptığı
çalışmada Fern çeşidinde (L=33.90; b=17.93)
meyve rengi değerlerini ölçmüşlerdir.
Sukipien ve Osmianski [49], yaptıkları bir
çalışmada L değerinin 35.32 ile 41.11
arasında değişim gösterdiğini belirtmişlerdir.
Elde edilen bulguların değişkenliği ekoloji
farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Denemede kullanılan çilek çeşitlerinin
meyvelerinin SÇKM içerikleri, pH değerleri,
titre edilebilir asitlik değerleri ve Askobik asit
miktarları Çizelge 7’de sunulmuştur. Çilek
çeşitleri arasında SÇKM değeri en iyi
sonuçlar 7.21 ile San Andreas çeşidinde, en
düşük sonuçlar ise 5.95 ile Camarosa
çeşidinde elde edilmiştir. San Andreas
çeşidini 6.73 ile Fortuna ve 6.61 ile Mojave
çeşitleri izlemiştir.
Karasal iklimin hâkim olduğu yüksek
rakımlı bölgelerde aynı çeşitlere ait SÇKM
değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. Yapılan
çalışmalarda İç Anadolu ve Doğu Anadolu
Bölgeleri’nde SÇKM değerinin %7.7–12.6
arasında değiştiği belirtilmiştir [15, 19, 37, 38,
39]. Sahil iklim kuşağında ise SÇKM
değerinin daha düşük olduğu ve bu değerin
%6.0–11.2 arasında olduğu [20, 29, 33] ve

SÇKM miktarını genetik faktörlerin [47] ve
çevre koşullarının [46, 53] etkilediği de
bildirilmektedir.
Çilek yetiştiriciliğinde, en önemli iklim
faktörlerinden olan sıcaklık ve günlük
ışıklanma süresinin SÇKM değerini etkilediği
[10], sıcaklık ve fotoperitot gibi çevre
faktörleri etkileşimlerinin çeşitlere göre
farklılık gösterdiğini [14] ve genel olarak
35℃’den
yüksek
sıcaklıklarda
bitki
gelişiminin yavaşladığı belirtilmiştir [19, 44].
Bazı çilek çeşitlerinde 4 farklı sıcaklık
kombinasyonu
uygulaması
sonucunda,
sıcaklık arttıkça SÇKM değerinin azaldığı
belirtilmiştir [52].
Çizelge 3. Denemede kullanılan çilek
çeşitlerinin
bitki
başına
düşen
kardeşlenme sayısı (adet)
Table 3. Number of shoot and flower per plant
in the strawberry varieties (pcs)
Bitki başına düşen
Salkım başına düşen
kardeşlenme sayısı (adet)
çiçek sayısı (adet)
Shoot per plant
Flower per plant
2015* 2016* Ortalama 2015* 2016* Ortalama*
Fortuna 2.20ab 3.25bc
2.72
4.65b 6.77b
5.71
Camarosa 2.43a 3.45a
2.94
5.48a 7.10a
6.28
San
2.00b 3.12c
2.55
4.63b 7.52a
6.07
Andreas
Mojave 1.92bc 3.27bc
2.59
4.89b 7.10a
5.99
*p≤0.05 Önemli / Significant
Çeşitler
Cultivars

Çizelge 4. Denemede kullanılan çilek
çeşitlerinin meyve eni ve boyu (mm)
Table 4. Berry width and lenght of the
strawberry varieties (mm)
Meyve eni (mm)
Fruit weight
Ortalama
2015 2016
Mean
Fortuna 36.35 25.33 30. 83
Camarosa 35.19 26.96 31.07
San
37.49 26.14 31.81
Andreas
Mojave 34.07 25.99 30.03
Çeşitler
Cultivars

Meyve boyu (mm)
Fruit length
Ortalama
2015 2016
Mean
42.13 29.43 35.78
40.08 31.61 35.84
44.05

30.34

37.19

38.24

30.88

34.56

Çizelge 5. Denemede kullanılan çilek
çeşitlerinin meyve ağırlıkları (g)
Table 5. Berry weights of the strawberry
varieties used in the experiment (g)
Çeşitler / Cultivars
Fortuna
Camarosa
San Andreas
Mojave
Ortalama

2015
24.02
20.90
26.30
20.43
22.91

2016
9.99
11.73
11.24
10.84
10.95

Ortalama / Mean
17.00
16.31
18.77
15.63
16.92

Çilek çeşitlerinin ortalama pH değerleri
3.54 ve titre edilebilir asitlik miktarı 0.63
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olarak tespit edilmiştir (Çizelge 7). Yapılan
diğer çalışmalarda elde edilen bulgulara göre
pH değerini Hakala ve ark. [17] 3.2 ile 3.5
arasında; Özdemir ve ark. [39] 3.6; Çekiç ve
ark. [10] 3.3 ile 3.6 arasında; Alan [4] 3.4 ile
3.6 arasında; Özbahçali [37] 2.3 ile 2.9
arasında tespit etmişlerdir. Elde edilen
sonuçlar literatür bulguları ile benzerlik
göstermektedir.
Titre edilebilir asitlik bakımından çilek
çeşitlerinin meyvelerinde asitlik değeri %0.66
ile %0.59 arasında belirlenmiştir. Titre
edilebilir asitlik değerini Türemiş [51] %0.2–
0.3 arasında; İslam ve ark. [20] %0.55;
Gidemen [15] %0.67; Ram ve ark. [43]
%0.63; Kadıoğlu ve ark. [23] %0.7–0.9
arasında; Kandemir [25] %0.53–0.76 arasında
değerler
elde
etmişlerdir.
Denemede
kullanılan çeşitlerden elde edilen bulguların
literatür bulguları ile uyum içerisinde olduğu
söylenebilir. Shaw [46], olgun meyvenin asit
içeriğinin büyük oranda genetik faktörlerden
etkilendiğini, Sistrunk ve Morris [47], olgun
çilek meyvesinin asit içeriğinin beslenme ya
da ışık gibi çevre koşullarından da
etkilenebildiğini bildirmişlerdir.
C vitamini (askorbik asit) çilek için önemli
bir bileşendir. Askorbik asit (C vitamini)
içeriği bakımından çilek çeşitlerinin meyveleri
arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz
bulunmuştur. (Çizelge 7). Çilek çeşitleri
arasında C vitamini değerleri 101.5 mg/100 g
(Fortuna) ile 96.8 mg/100 g (Camarosa)
arasında tespit edilmiştir. C vitamini içeriğini,
Kaşka ve ark. [29] 58–77.8 mg/100 ml;
Özdemir ve ark. [40] 41.6–55.2 mg/100 ml;

Günay [16] 68.9–94.1 mg/100 ml olarak tespit
edilmiştir. Anberg ve ark. [5] C vitaminin
stabil olmadığını, C vitamininin oksidaz
aktivitesiyle ışıkta ve ortamda O₂ ile birlikte
ağır
metallerin
varlığında
stabilliğini
kaybettiğini belirtmektedirler. Ayrıca Sone ve
ark. [48] çilek çeşitlerinin C vitamini
içeriklerinin hasat dönemine farklılıklar
gösterdiğini, 100 g çilek meyvesinde C
vitamini içeriğinin 15.9–114.8 mg/100 ml
arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Çileğin C
vitamini içeriğini ışık, sıcaklık, çeşit ve gece
ile gündüz sıcaklık farkı etkilemektedir.
Denemenin kurulduğu bölge, çeşit, yetiştirme
tekniği ve tünel içi sıcaklık değişiminin C
vitamini
değerlerini
değiştirdiği
düşünülmektedir.
Çizelge 6. Denemede kullanılan çilek
çeşitlerinin meyve rengi (L*, a*, b*)
değerleri
Table 6. Berry color (L*, a*, b*) of
strawberry varieties used in the
experiment
Çeşitler / Cultivars Yıllar / Years
L*
a*
b*
2015
36.22
36.54
24.48
Fortuna
2016
37.29
37.49
26.09
Ortalama / Mean
36.75
37.01
25.28
2015
36.26
36.50
25.51
Camarosa
2016
38.73
38.04
28.03
Ortalama / Mean
37,.49 37.27
26.77
2015
37.24
36.22
26.69
San Andreas
2016
38.72
38.15
28.02
Ortalama / Mean
37.98
37.18
27.35
2015
36.07
36.69
23.96
Mojave
2016
36.81
36.89
24.08
Ortalama / Mean
36.44
36.79
24.38
Önem seviyesi / Significant level
*
ÖD/NS ÖD/NS
*p≤0.05 Önemli S: Significant; ÖD: Önemli Değil NS: NonSignificant.

Çizelge 7. Çilek çeşitlerinin SÇKM (%brix), pH, titre edilebilir asitlik ve askorbik asit değerleri
Table 7. TSS (%brix), pH, titratable acidity and ascorbic acid values of strawberry cultivars
Çeşitler
Cultivars
Fortuna
Camarosa
San Andreas
Mojave

SÇKM
(brix)
Total Soluble Solids
2015
2016 Ortalama
8.18
5.28
0.71
6.87
5.05
0.64
8.72
5.72
0.65
7.46
5.77
0.58

pH
2015
3.44
3.53
3.54
3.55

2016
3.57
3.56
3.56
3.57

SONUÇ VE ÖNERİLER
Giresun ili Çamoluk ilçesinde yüksek tünel
altında yetiştirilen Fortuna, Camarosa, San
Andreas ve Mojave çilek çeşitlerinde bitki
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Ortalama
3.50
3.54
3.54
3.56

2015
0.71
0.63
0.65
0.58

TEA
(mg/100 ml)
Acidity
2016 Ortalama
0.61
0.66
0.57
0.60
0.65
0.65
0.60
0.59

Askorbik asit (C vitamini)
(mg/100 g)
Ascorbic acid
2015
2016 Ortalama
97.50 105.50 101.5
95.00
98.67
96.8
92.33 105.17
98.7
85.67 112.67
99.1

başına en yüksek verim 516.24 g/bitki ile San
Andreas çeşidinden elde edilmiştir. Yine aynı
çeşitte meyve iriliği bakımından en iri meyve
18.77 g ve SÇKM oranı %7.21 ile en yüksek
değer tespit edilmiştir. Çeşitler arasında C
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vitamini bakımından en yüksek değer 101 mg
100 g⁻¹ ile Fortuna çeşidinden elde edilmiştir.
Bu çalışma Giresun ili Çamoluk ilçesinde
konusunda yapılmış ilk çalışma olup, başka
çeşitler üzerinde de çalışmalar yapılarak
araştırmalar geliştirilebilir. Ayrıca yüksek
tünelde yetiştirilerek performansları ölçülen
bu çilek çeşitlerinin açıkta da yetiştiriciliğinin
yapılarak denemelerin devam ettirilmesi
önerilmektedir. Çalışmanın yürütüldüğü rakım
ve iklim verileri dikkate alındığında,
denemede kullanılan çeşitler arasında, nötr–
gün çeşit olan San Andreas en verimli çeşit
olmuştur. Çamoluk İlçesinde örtü altında
yetiştirilen çilek çeşitlerinden elde edilen
sonuçlar ilçe için ümitvar görülmektedir.
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ÖZ
Çilek türleri genel olarak kuzey yarım kürede yayılmakla birlikte, tropiklerden arktik bölgelere kadar
dünyanın tarım yapılan bütün alanlarında çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dünyada çileğin üretimine
bağlı olarak pazarı da büyümüş ve tüketicilerin yıl boyu çileğe talepleri de artmıştır. Bu talep nedeniyle
çilek yetiştiriciliğinde hasat periyodunu uzatma önem kazanmıştır. Çilekte hasat periyodunu uzatma
metotlarından biri de örtüaltı yetiştiriciliğidir. Dünyada çilek yetiştiriciliği esas olarak açıkta yapılmakla
birlikte son yıllarda hasat sezonunu uzatmak ve sezon dışı üretim yapmak için yüksek tünel ve seralarda
çilek yetiştiriciliği giderek değer kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada örtüaltı çilek yetiştiriciliği,
kullanılan yapılar, üretim esasları, Türkiye’de örtüaltı çilek yetiştiriciliğinin mevcut durumu literatür bilgisi
altında incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fragaria × ananassa, örtüaltı yetiştiriciliği, üretim, Türkiye
PROTECTED STRAWBERRY CULTIVATION AND STATUS IN TURKEY
ABSTRACT
Strawberry species generally spread in the northern hemisphere, but from the tropics to the arctic regions
in all areas of the world are cultivated. Depending on the increase of production of strawberry in the world,
the market has grown very much and the demand for year round strawberries has increased. Due to this
demand, extending the harvest period in strawberry cultivation gained importance. One of the methods to
extend the harvest period in strawberry is protected cultivation. In the world strawberry cultivation is mainly
carried out in open, however, in recent years strawberry cultivation in high tunnels and greenhouses has
started to gain value in order to extend the harvest season and make off–season production. This study
examined the protected strawberry cultivation based on production principals used in protected cultivation
and current situation of protected cultivation in Turkey.
Keywords: Fragaria × ananassa, protected cultivation, production, Turkey

GİRİŞ
Çilek türleri genel olarak kuzey yarım
kürede yayılmakla birlikte, tropiklerden arktik
bölgelere kadar dünyanın tarım yapılan bütün
alanlarında
çilek
yetiştiriciliği
yapılabilmektedir. Dünya üretimi 9.223.815
tona ulaşan çilekte en büyük üretici ülkeler Çin
(3.724.647 ton) ve ABD’dir (1.449.280 ton).
Sırasıyla Meksika, Mısır, Türkiye, İspanya,
Polonya ve Japonya dünyanın diğer büyük
çilek üretici ülkeleridir [11].
Dünyada çileğin üretimine bağlı olarak
pazarı da çok büyümüş, tüketicilerin yıl boyu
*Sorumlu

çileğe talepleri artmıştır. Yıl boyu çileğe talep,
çilek yetiştiriciliğinde hedefi hasat periyodunu
uzatma üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu hedefe
farklı yetiştirme bölgelerinin kullanımı, yeni
nötr ve uzun gün çeşitlerinin kullanımı (kuzey
bölgeler için), soğuklama ihtiyacı düşük kısa
gün çeşitlerinin kullanımı (güney bölgeler
için),
topraksız
yetiştiricilik,
örtüaltı
yetiştiriciliği ve şartlandırma (forcing) kültürü
gibi farklı yetiştirme tekniklerinin kullanımı ile
ulaşılmaktadır.
Çilek yetiştiriciliğinde açık ve örtüaltı
olmak üzere başlıca iki üretim sistemi vardır.
Dünyada çilek yetiştiriciliği esas olarak açıkta
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yapılmakla birlikte son yıllarda hasat sezonunu
uzatmak ve sezon dışı üretim yapmak için
yüksek tünel ve seralarda yetiştiriciliği giderek
değer kazanmaya başlamıştır. ABD ve
Avustralya’da genelde açıkta yetiştiricilik
yapılmaktadır. Avrupa, Kuzey Afrika, Orta–
Doğu ve Doğu Asya, Latin Amerika’da
(Meksika) ise yüksek tünel ve seralar çilek
yetiştiriciliğinde
yaygın
olarak
kullanılmaktadır [21, 44]. Dünyada örtüaltı
çilek yetiştiriciliği özellikle Belçika, Hollanda,
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya,
Portekiz, Yunanistan gibi Avrupa ülkeleri ile
Morokko, İsrail, Kore, Japonya ve Türkiye’de
yapılmaktadır. Özellikle seracılığın geliştiği
Belçika, Hollanda, İsrail, Kore ve Japonya gibi
ülkelerde örtüaltında ileri yetiştirme teknikleri
kullanılmaktadır [28, 35].
Dünyada yaygın olan açıkta çilek
yetiştiriciliğinde; kısa hasat periyodu, toprak
kaynaklı hastalık ve zararlıların giderek
artması ve bu konuda mevcut dezenfeksiyon
yöntemlerinin çok başarılı olamaması, soğuk
zararı, yüksek işçilik maliyetleri, hasat
maliyetinin yüksekliği (toplam çilek üretim
maliyetinin %50’si), ürünün kuşların ve
böceklerin zararlarına açık olması gibi önemli
problemler vardır [4, 35]. Örtüaltı çilek
yetiştiriciliğinde ise; verim ve kalitede artış
sağlanırken daha yüksek sıcaklık temin
edilerek erkencilik teşvik edilmektedir. Ayrıca,
örtüaltı çilek yetiştiriciliği düşük sıcaklıklar,
rüzgâr, yağış, dolu gibi olumsuz iklim
şartlarından kaynaklanan zararlanmaları,
hastalık ve zararlıların görülme sıklığı ve
yabancı ot oluşumunu azaltır. Hasadın kolay
yapılmasını sağlar, hasat periyodunu uzatır,
erken ilkbahar ve geç sonbaharda hasat yapma
fırsatı sağlar, böylece daha iyi ve daha tutarlı
pazar fiyatları sağlanır. Örtüaltında topraksız
çilek yetiştiriciliği, toprak dezenfeksiyonunu
ortadan kaldırırken istenen yüksekliğe
yerleştirilebilen PVC oluklar gibi farklı
yetiştirme yerlerinin kullanımıyla hasat
kolaylığı ve işçilik maliyetlerinin azalması
sağlanır. Yüksek dikim sıklıkları ile verim
artışları
sağlanır,
biyolojik
kontrol
yöntemlerinin etkili kullanımı pestisit
kullanımını azaltabilir [20, 21, 26, 31, 35, 46,
50]. Dünyada özellikle Avrupa’da açıkta çilek
yetiştiricilik alanlarında bir azalma yaşanırken,
örtüaltı çilek yetiştiricilik alanları ya sabit
kalmakta ya da artmaktadır [28]. Bu çalışma
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örtüaltı çilek yetiştiriciliğini; kullanılan
yapılar, üretim esasları, Türkiye’de örtüaltı
çilek yetiştiriciliğinin mevcut durumu ana
başlıkları altında irdelemeyi hedeflemiştir.
ÖRTÜALTI ÇİLEK
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN
YAPILAR
Çilek dünyada örtüaltında en fazla
yetiştirilen meyve türüdür [20]. Alçak ve
yüksek plastik tüneller, plastik ve cam seralar
çilek
yetiştiriciliğinde
olumsuz
iklim
şartlarından ürünü korumak, yıl boyunca çilek
yetiştirebilmek için kullanılan yapılardır.
Alçak ve yüksek tüneller, plastik ve cam sera
gibi koruyucu yapılar yağmur, rüzgar ve
ekstrem sıcaklıklardan ürünü korur. Böceklere
karşı sineklikle donatılmış olan koruyucu
yapılar zararlıların girişini azaltabilir ve
polinatörleri içeride alıkoyabilir. Örtü olarak
kullanılan UV katkılı plastik, beyaz sinek
çoğalmasını ve viral hastalıkların oluşmasını
engelleyebilir [35]. Dünyada Hollanda ve
Belçika’da cam seralar; İspanya, İtalya, Fransa,
İngiltere, Almanya ve Türkiye’de plastik
tüneller, İsrail’de plastik tünel ve seralar çilek
yetiştiriciliğinde yaygın kullanılan yapılardır.
Alçak Plastik Tünel
Alçak tüneller 40–50 cm yüksekliğinde ve
yalnızca tek bir seddeyi örtecek şekilde tesis
edilen yapılardır. Alçak tüneller ayrıca bitki
gelişimi
için
sıcaklıkların
daha
da
arttırılmasında yüksek tüneller içerisinde
kullanılabilir. Alçak tüneller erken ve geç
(ilkbahar ve sonbahar) dönemde üretim
sezonunu uzatabilir. ABD’de Minnesota’da
yapılan bir araştırma alçak tünellerin nötr gün
çileklerinde üretimi geç sonbahara kadar
uzatma bakımından büyük bir potansiyele
sahip olduğunu göstermiştir [36]. Alçak
tüneller ürünü yağmur ve dondan korur,
özellikle meyve olgunlaştığında kuş ve
zararlılardan koruma sağlar, hastalık ve zararlı
oluşumunu da azaltırlar.
Yüksek Plastik Tünel
Örtüaltı yetiştirme sistemlerinden yüksek
tüneller büyüme sezonunu uzatmak için
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dünyada çilek yetiştiriciliğinde en yaygın
kullanılan yapılardır [5, 19]. Seddeler üzerine
yerleştirilen polietilen kaplı, ısıtılmayan, basit
olarak havalandırılan, kuruluşu ve işletmesi
pahalı olmayan, yarı sabit yapılardır. Yüksek
tüneller sıcaklığı artırır ve çilekleri kış
soğukları, rüzgâr ve dondan korurlar. Alçak
tünellere göre yapımı nispeten zor ve pahalı
olabilir ancak uygun iklimlerde yıl boyu çilek
üretimi için kullanılabilirler [40].
Plastik ve Cam Seralar
Çilek yetiştiriciliğini sera içerisinde
yaparak önemli bir erkencilik sağlamak
mümkündür [33]. Ancak seralar yatırım
masrafı yüksek tesisler olduğundan birim
alandan en iyi şekilde yararlanmak gerekir.
Açıkta veya tünel altındaki geleneksel
yetiştiricilik sera üretimine taşınırsa birim
alandaki kar düşük olacaktır [47]. Son yıllarda
plastik ve cam seralarda yüksek dikim sıklığına
izin veren ve birim alandan yüksek verim elde
edilen topraksız yetiştiricilik sistemleri önem
kazanmaya başlamıştır [7].
Plastik seralar ısıtma sistemlerinin ve her
türlü teknolojinin kullanımına olanak sağlayan
sabit yapılardır. Son yıllarda blok seralar ile
hareketli çatılı plastik ve polikarbon seralar
çilek üreticilerinin ilgisini çekmektedir. Blok
seraların yerden çatıya kadar 4–6 m olan
yükseklikleri klasik seralara göre daha büyük
bir hava hacmine imkân tanır, bu da sıcaklık
artış veya azalışının tedrici olmasını sağlar.
Bilgisayar kontrollü otomatik havalandırma,
fanlar ve diğer donanımlar nedeniyle bu
yapılardaki iklim kontrolü daha iyidir, hastalık
problemi daha azdır. Böylece verimi artırırlar.
Bu yapılarda kuşlar problem olmaz. Entegre
mücadele
yöntemleri
başarılı
olarak
kullanılabilir, polinatörler etkili olarak
çalışabilirler [25]. Hareketli çatılı seralar ise
tam güneş ışığına izin vermeleri nedeniyle bal
arılarının hareketine pozitif etki yapmakta [3],
ayrıca bu yapıların tam güneş ışığı ve direk UV
nedeniyle kurşuni küf ve külleme gibi
hastalıkları etkili olarak engellediği, daha fazla
hava hareketine izin vererek nemi ve fungal
hastalıkları azalttığı bildirilmektedir. Hareketli
çatılı polikarbon seralar şiddetli rüzgâr ve
olumsuz iklim şartlarına dayanıklıdır. Bu
yapılar doğal ışığa müsaade ettikleri için

bitkiler daha güçlü, hastalıklara daha dirençli
olurlar [25].
Kuzey ülkelerde ısıtılmayan plastik tüneller
erken çiçeklenmeye yol açmaları, buna karşın
0℃’nin altına düşen sıcaklıklarda yeterli
koruma sağlamamaları nedeniyle risklidir.
Böyle iklimlerde yalnızca donanımlı cam
seralarda şartlandırma (forcing) sistemlerinin
(suni aydınlatma ve ısıtma) kullanımıyla
erkenci kış–ilkbahar çilek üretimi yapmak
mümkündür [28]. Kuzey Avrupa ülkelerinden
Belçika ve Hollanda son derece özelleşmiş cam
seralarda yıl boyu çilek üretimi yapmaktadır
[23, 27]. Hollandalı ve Belçikalı üreticiler gece
suni aydınlatma ile dormansisi kırılabilen
çeşitler kullanmaktadırlar. Bu uygulama
soğuklama ihtiyacını bertaraf etmekte, böylece
yıl boyu üretimi kolaylaştırmaktadır [24]. Çok
yüksek yatırım maliyetleri olan bu cam seralar
hidronik ısıtma, gölge perdeleri, ısı perdeleri,
sisleyiciler, misleyiciler, CO₂ enjeksiyonu,
hava akış fanları, ilave aydınlatma, duyargalı
sulama, filtrasyon ve sterilizasyon sistemi, su
ve besin elementlerinin geri dönüşümü ve
dolaşımı ve enerji koruma tankları gibi son
teknoloji araçlarla donatılırlar [25]. Ülkemizde
ise yapılan çalışmalarda cam seradan, diğer
yetiştirme yerlerine göre erken ürün alınmakla
birlikte bitki başına alınan ürün yeterli
bulunmamıştır [15, 18]. Bu nedenle
ülkemizdeki
uygun
iklim
şartları
düşünüldüğünde maliyeti yüksek olan cam
seraların kullanımına gerek duyulmamaktadır.
ÖRTÜALTI ÇİLEK
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÜRETİM
ESASLARI
Örtüaltı çilek yetiştiriciliğinde tavsiye
edilen yetiştiricilik metotları sulama zamanı,
miktarı ve tipi ile gübreleme gibi konularda
nispeten küçük değişikliklerle açıkta çilek
yetiştiriciliğinde önerilen metotlara çok
benzerdir.
Yer Seçimi
Çilekler derin, organik materyalce zengin
(>%2), kumlu tınlı toprakları tercih eder.
Drenajı zayıf ağır killi topraklar hastalıkların
gelişimini teşvik eder, arazi çalışmalarını
engeller. Kaba tekstürlü kumlu topraklar
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çoğunlukla verimsiz ve kuraktır, daha sık
sulama ve özenli bir gübrelemeye ihtiyaç
duyarlar [1]. Yüksek tüneller ve seralar
özellikle güney ve batı yönlerinde gölgeye
maruz kalmayan alanlarda yerleştirilmelidir.
Böylece erken ilkbahar ve geç sonbaharda
güneş ışığından maksimum ölçüde yararlanılır.
Yüksek tüneller için düz zemine ihtiyaç
duyulur. Toprak kaynaklı patojenlere karşı
dezenfeksiyon yapılmaksızın aynı alana 5
yıldan fazla dikim yapılmamalıdır. Farklı
ürünler yetiştiren küçük işletmeler için
münavebe önerilir. Fakat Verticillium
solgunluğu konukçuları olan patates, tütün,
biber, patlıcan gibi türlerden sonra çilek
yetiştirilmemelidir [40].
Fide Tipleri
Açıkta yetiştiricilikte kullanılan frigo, taze
ve tüplü fideler örtüaltı çilek yetiştiriciliğinde
de kullanılmaktadır. Son zamanlarda dikimden
sonra hızlı bir şekilde tutması, dikim sonrası
fazla suya ihtiyaç duymaması, yaşama oranının
çok yüksek olması, erkenci ve yüksek verimli
olması gibi nedenlerle örtüaltı yetiştiriciliğinde
tüplü fideler tercih edilmektedir. Örtüaltında
tüplü fide kullanımının frigo fideye göre
erkenciliği teşvik ettiği belirlenmiştir [30, 31].
Kısa gün çeşitlerinde tüplü fideler düşük
sıcaklık ve kısa gün şartları ile şartlandırılarak
(forcing) erkenci verimi artırabilirler [9, 35].
Avrupa ve ABD’de kış üretimi için örtüaltı
çilek yetiştiriciliğinde tüplü fide kullanımı
hızla artmaktadır. Ülkemizde ise tüplü fide
üretimi sınırlıdır.
Dikim
Örtüaltında
çilekler
genel
olarak
yükseltilmiş seddeler üzerinde, plastik malç
kullanımı ve damla sulama sitemiyle tek yıllık
olarak yetiştirilirler. Yerden yükseltilmiş
masalarda, oluk sistemlerinde ve plastik
torbalarda da yetiştirilebilirler.
Örtüaltında çilekler yağmurdan korunsa da,
seddelerin malçlanması daha avantajlıdır.
Malçlamada siyah veya beyaz plastik malçlar
kullanılabilir. Siyah plastik malç ilkbaharda
erkenden toprağın ısınmasını sağlarken geç
sonbahara kadar toprağı sıcak tutmaya
yardımcı olur. Plastik malç meyvenin toprakla
temasını önleyerek hastalıkları azaltır; seddeler
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üzerine bitkiler genel olarak sıra arası ve sıra
üzeri mesafe 30 cm olacak şekilde çift sıralı
üçgen dikim şeklinde dikilir. 4 sıralı dikim de
yapılabilir.
Frigo fideler yaz aylarında, kışları soğuk
geçen bölgelerde ise bahar aylarında
dikilmektedir. Taze ve tüplü fideler ise
soğuklama
gereksinimlerini
fidelikte
karşılamaları gerektiğinden eylül ayından
sonra, sonbaharda ve hatta kışın dikilmektedir.
Kış üretimi için kısa gün çileklerinde, tüplü
fidelerle sonbaharda dikim tercih edilir. Dikim
soğuk iklimlerde Eylülün ilk haftasında, daha
sıcak yerlerde ise daha geç yapılır. İdeal dikim
tarihi hasatta 4–6 gövde elde edebilecek
şekilde belirlenmelidir. Tüplü fidelerden başka
taze fideler de kullanılır, ancak bunlar ideal
olarak tüplü fidelerden 3–4 hafta daha erken
dikilmelidir. Soğuklama gereksinimi nedeniyle
eylül ayında tüplü fide veya taze fideleri
bulmak zordur [40]. Tüplü ve taze fidelerin,
fidanlık yeri ve çeşide bağlı olarak sökümden
sonra ilave bir süre soğuklamaya ihtiyaçları
olabilir [43].
Nötr gün çeşitleri de kış üretimi için tüplü
fideler ile sonbaharda, yaz–sonbahar üretimi
için frigo bitkilerle kış sonu veya erken
ilkbaharda dikilebilirler. 4–5℃’nin üzerinde
bitki büyümesi başladığı için bitkiler
maksimum verimi elde edecek şekilde
mümkün olduğunca erken dikilmelidir [40].
Nötr gün çeşitlerinde kış sonu dikimlerinde
tünellerin kullanımı erken büyümeyi teşvik
eder. Bu erken büyüme, yüksek yaz sıcaklıkları
çiçek oluşumunu sınırlamaya başlamadan
önce, nötr gün çeşitlerinin yüksek ürün
üretebilecek kapasiteye ulaşmalarını sağlar
[37].
Çeşitler
Dünyada çileğin pazarı çok genişlemiş olup
tüketicilerin yıl boyu çileğe talepleri artmıştır.
Bu talebi karşılamak için farklı yetiştiricilik
sistemleri ve uygun çeşitler kullanarak, farklı
iklimlerde yetiştiricilik alanları genişletilmeye
çalışılmaktadır.
Pek çok çilek çeşidi açıkta üretim için ıslah
edilmektedir.
Bunların
örtüaltında
performanslarına ait bilgiler sınırlıdır. Örtüaltı
çilek yetiştiriciliğinde çeşit seçimi lokasyona
özel olmalıdır. Çeşit seçiminde en fazla
üretimin arzu edildiği periyotta önemlidir [35].
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Çilek çeşitleri kısa gün, uzun gün ve gün–
nötr çilekler olarak gruplandırılır. Bu tiplerden
hangisinin kullanılacağını pazarlama belirler.
Örtüaltı
yetiştiriciliğinde
en
önemli
amaçlardan biri hasat sezonunu uzatmaktadır.
Yeni çeşitler ve koruma yöntemlerinin
kullanımı
ile
yıl
boyu
üretim
yapılabilmektedir. Güney bölgelerde kış ve
ilkbahar süresince uzun periyot meyve elde
etmek için düşük soğuklama ihtiyacı olan kısa
gün çeşitlerinin, kuzey bölgelerde bahar ve
yaz–sonbahar
üretimi
için
gün–nötr
çeşitlerinin kullanımı ile hasat sezonu
uzatılabilmektedir.
Son yıllarda kış üretimi için Avrupa ve
Türkiye’de güney alanlarda orta–düşük
soğuklama ihtiyacına sahip Sabrosa Candonga,
Sabrina, Camarosa, Florida Fortuna, Florida
Festival ve Rubygem yaygın olarak
kullanılmaktadır [6, 27, 28]. Albion, Monterey,
Portola, San Andreas Evie 2, Seascape, Tribute
gibi nötr gün çeşitlerinin yüksek tünellerde
yetiştiriciliğinin başarılı sonuçlar verdiği
bildirilmektedir [13, 41, 42].
Tozlanma
Çilek arazi şartlarında rüzgâr, arılar ve
böcekler ile yeterli bir şekilde çoğunlukla
kendine tozlanmaktadır. Çilek çiçeklerinin
%53’ü kendine tozlanmakta, rüzgârla tozlanma
bu oranı %67’ye, böceklerle tozlanma %91’e
artırmaktadır [10]. Ancak örtüaltı yapılarında
bu doğal tozlayıcılar önemli ölçüde kısıtlanır.
Bal arıları yön bulmak için ultraviyole ışıkları
takip ettiklerinden, çoğu sera plastikleri altında
görme kabiliyetleri olmadığı için iyi bir
tozlayıcı olamazlar. Bombus arıları ise
örtüaltında iyi çalışırlar. Bu nedenle iyi
tozlanma sağlamak için örtüaltında bombus
arıları gereklidir. Genellikle dikimden 15 gün
sonra bombus arıları içeri alınır. Yaklaşık 50
bombus arısı içeren bir kovan 4000 kadar çilek
bitkisini tozlamak için yeterlidir [35, 40].
Gübreleme
Uygun bir gübreleme programı yapmak için
dikimden birkaç ay önce toprak analizi
yapılmalıdır. Gübreleme programı ihtiyaç
duyulan besin elementinin eksikliği nispetinde
toprak analizine dayalı yapılmalıdır.

Çilek yetiştiriciliğinde organik madde
önemlidir. Toprak organik maddesi yetersiz ise
(>%2–3) toprak verimliliği ve fiziki yapısının
iyileştirilmesi için dikim öncesinde 3–4 t/da
yanmış büyükbaş hayvan gübresi toprağa
karıştırılır. Dikimden birkaç ay önce börülce,
yulaf, sorgum gibi yeşil gübre bitkilerinin
ekimi de toprak organik maddesini artırır. Bu
bitkiler 2–4 ay yetiştirildikten sonra
çiçeklenmeden önce toprağa karıştırılırlar.
Ancak sedde hazırlığı ve fumigasyon
öncesinde tam olarak parçalanmaları için
yeterince zaman olmalıdır. Çilekler için en
uygun pH değerleri 6.5–7.0’dir. pH’ın 6.0’dan
düşük olması durumunda tarımsal kireç veya
dolomit uygulaması yapılmalıdır. Toprağın
magnezyum
içeriği
düşükse
dolomit
uygulaması daha uygun olacaktır. Bitkilerin
tesis safhasında iyi beslenmeleri için tüm majör
besin elementlerini dikim öncesinde toprağa
karıştırmak gerekir. Taban gübrelemesi için
fosfor ve potasyum kaynağı olarak triple süper
fosfat, potasyum sülfat gibi yavaş çözünür
gübreler tercih edilir. Azot kaynağı olarak da
Di–amonyum fosfat, amonyum sülfat
kullanılır. Bir taban gübre önerisi 15 (N)–15
(P₂O₅)–24 (K₂O)–12 (CaO)–6 (MgO) kg/da
şeklinde olabilir. Ayrıca dikimden 1 hafta önce
12 kg/da çözünmüş halde NPK uygulaması
önerilir (N–P–K: 5–10–5 veya 8–24–8) [2, 49,
52].
Çilekte en iyi bitki besleme yöntemi
fertigasyon yani gübreleri sulama suyuyla
birlikte uygulamaktır. Fertigasyon her
sulamada gübreleri küçük miktarlarda
uygulama imkânı verir.
Bitkiye verilecek gübre miktarları, besin
tutma kapasitesine göre toprak tipleri arasında
değişir. Çilek bitkilerinin vegetatif büyüme
safhası süresince (sonbaharda dikilen kısa gün
çilekleri için sonbahar ve erken ilkbahar; kışın
dikilen nötr gün çeşitleri için ilkbahar ve erken
yaz) 20–20–20 NPK (100 ppm azot) ya
ilaveten mikro elementler her sulamada
uygulanır. Bununla birlikte çiçeklenme
başlangıcında 10–20–10 NPK (50 ppm azot)
her sulamada kullanılır. Nötr gün çeşitleri için
10–20–10 NPK (50 ppm azot) sezonun geri
kalanı boyunca uygulanır. Bununla birlikte
kısa gün çileklerinde ilk meyvelerin
olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte 10–30–20
NPK (25 ppm azot) her sulamada verilir.
Çileklerde besin eksikliği olarak genelde en
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yaygın demir eksikliği görülür. Bunun için
demir şelatlarının kullanılması tavsiye edilir
[41].
Hastalık ve Zararlılar
Örtüaltında yetişen çilekler genel olarak
hastalıklara karşı daha az tehdit altındadır.
Çünkü bitkiler yağmurdan korunur, yapraklar
ve meyveler büyüme sezonu boyunca kuru
kalır. Bunun sonucunda daha az hastalık
oluşur. Külleme (Sphaerotheca macularis)
dünyada örtüaltı çilek yetiştiriciliğinde en
önemli ve yaygın mantari hastalıktır. Yüksek
nem ve 15–27℃ sıcaklıklarda hızla çoğalır
[35]. Örtüaltında küllemeye hassasiyet
çeşitlere göre de farklılık gösterir [38]. Botrytis
meyve çürüklüğü veya kurşuni küf (Botrytis
cineria) örtüaltında yetiştirilen çileklerde
açıkta yetiştirilenler kadar ciddi bir problem
değildir. Ancak hastalık örtüaltında yüksek
nem ve 15–25℃ sıcaklıklarda önemli bir
problem olabilir [22].
Kırmızı kök çürüklüğü (Phytophtora
fragarie), siyah kök çürüklüğü (Pythium,
Fusarium, Rhizoctania spp.), Verticillium
solgunluğu (V. alboatrum, V. dahlia) çilekte
yaygın olarak görülen toprak kaynaklı
hastalıklardır. Toprak kaynaklı hastalıklar,
nematodlar ve yabancı otların kontrolü için
toprak
fumigasyonu
yaygın
olarak
kullanılmaktadır. Ancak solarizasyon ve
mevcut kimyasal fumigantların toprak
kaynaklı patojenler için çok etkili bir çözüm
olamaması
nedeniyle
topraksız
çilek
yetiştiriciliği alternatif bir üretim yöntemi
olarak ileri sürülmektedir.
Kırmızı örümcekler (Tetranichus urticae),
yaprak bitleri (Aphis gossypii), çiçek tripsi
(Frankliniella
occidentalis)
örtüaltı
çileklerinde esas zararlılardır. Örtüaltı
yapılarında bu zararlıların mücadelesinde
predatör böceklerin kullanımı mümkün
olmaktadır. Erken teşhis ve müdahale
zararlıların kontrolünde başarıyı artırmaktadır
[35, 38, 39].
İklim Yönetimi
Çilekler için ideal büyüme sıcaklıkları 20–
26℃’dir. 20℃’den düşük sıcaklıklar hem
meyve hem de bitkilerde büyüme ve gelişmeyi
yavaşlatır, 35℃’nin üzerindeki sıcaklıklar ise
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bitki büyümesini durdurur [12]. Çiçek
tomurcuğu oluşumu için ideal sıcaklıklar 15–
26℃ olup; 10℃’nin altında ve 26–30℃’nin
üzerinde çiçek oluşumu engellenir [8, 16, 45].
Çilek yetiştiriciliğinde yaygın kullanılan
yüksek tüneller ısıyı muhafaza eder. Bahar ve
sonbahar döneminde erken ve geç çiçeklenme
ve meyve gelişimini teşvik etmek için daha
etkili bir sıcaklık yönetimi amacıyla yüksek
tüneller altına alçak tüneller de kurulabilir.
Yüksek tünellerde ilk hedef meyve ve
çiçekleri dondan korumaktır. Donlu periyotta
bitki üzerinde çiçek ve meyve varken
sıcaklıkların –2℃’nin üzerinde tutulmasına
çalışılmalıdır. İkinci hedef büyümenin devam
etmesi için yeterli sıcaklığı temin etmek,
üçüncü hedef ise günün büyük bir kısmında
optimum sıcaklıkları devam ettirmektir.
26℃’nin
üzerindeki
sıcaklıklardan
korunmak için tüneller gün boyunca
havalandırılmalıdır. Diğer yandan sıcaklıkları
mümkün olduğunca optimum sınırlar içinde
tutmak için soğuk günlerde ve akşamları
tüneller erken kapatılmalıdır. Gece sıcaklıkları
15℃’ye ulaştığında yüksek tünellerin örtüsü
tamamen kaldırılır. Gece sıcaklıklarının
0℃’nin altına düşeceği tahmin edildiğinde
ilave ısıtma yapılabilir [35].
Hasat
Örtüaltı çilek yetiştiriciliğinde hasat
kullanılan örtüaltı yapısı, çeşit, fide tipi ve
uygulanan yetiştirme tekniklerine bağlı olarak
kış üretiminde Kasım–Aralıkta başlayıp
haziran sonuna kadar devam eder. Bu ilk
meyvelerden sonra sıcaklıklar genelde üretime
devam etmek için düşük olur ve bitkiler 3–4
hafta dinlenmede kalır. Bu dinlenme periyodu
boyunca, bitkiler çift kat örtülerle örtülmelidir.
Bitkiler mart ayında tekrar üretime başlar ve
hazirana kadar devam eder. Genel olarak
açıktaki üretime göre alçak tünellerde 2 hafta
[35]; yüksek tünellerde lokasyon, dikim
sistemi ve çeşitlere bağlı olarak kısa gün
çileklerinde 2–6 haftalık bir erkencilik
sağlanabilmekte [14, 17, 29, 32, 34, 51], erken
ilkbaharda dikilen nötr gün çileklerinde geç
sonbahara
kadar
hasat
sezonu
uzatılabilmektedir [40, 42].
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TÜRKİYE’DE ÖRTÜALTI ÇİLEK
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU
Ülkemizde çilek yetiştiriciliği Akdeniz, Ege
ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşmıştır.
440.968 ton olan Türkiye toplam çilek üretimin
%45,6’sı Akdeniz Bölgesi’nde, %21’i Ege
Bölgesi’nde, %17,4’ü Marmara Bölgesi’nde
yapılmaktadır. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nin
erkenci çilek yetiştiriciliği açısından büyük bir
potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir. Hem
toplam üretim hem de örtüaltı çilek üretimi
yıllara göre istikrarlı bir şekilde artmıştır.
Toplam çilek üretimimizin %45’i örtüaltı
yetiştiriciliğinden karşılanmaktadır (180.378
ton) [48]. Mersin (87.379 t), Antalya (43.357
t), Aydın (44.268 t) ve İzmir (1.665 t) en
önemli örtüaltı çilek yetiştiriciliği yapan
illerdir. Mersin’de Silifke (11.999 t) ve
Anamur (72.050 t), Aydın’da Sultanhisar
(21.160 t) ve Köşk (14.000 t), Antalya’da
Gazipaşa (23.938 t) ve Serik (15.900 t),
İzmir’de Menemen (1.160 t) örtüaltı üretimin
çoğunluğunu yapmaktadır.
Dünyada örtüaltı çilek yetiştiriciliği en fazla
yüksek tünellerde yapılmaktadır. Ülkemizde
de çilek yetiştiriciliğinde en yaygın olarak
yüksek tüneller kullanılmaktadır. Örtüaltı çilek
üretiminin %52 si yüksek tünellerde (95.378
ton); %41’i alçak tünellerde (73.551 ton)
yapılmaktadır. Plastik seralar (10.748 ton) ve
cam seraların (701 ton) payı ise oldukça azdır.
Ülkemizde örtüaltı çilek yetiştiriciliği başlıca
Mersin, Antalya ve Aydın’da yapılmaktadır.
Çilek üretiminin (45.988 ton) neredeyse
tamamı örtüaltı yetiştiriciliğinden karşılanan
Antalya ilinde yüksek (%53) ve alçak tüneller
(%35) yaygın olarak kullanılmaktadır. Mersin
ilinin toplam üretiminin (149.438 ton) %58’i
örtüaltı yetiştiriciliğinden sağlanmaktadır.
Mersin ilimizde önceki yıllarda (2013) en fazla
yüksek tünelde yetiştiricilik yapılırken, son
yıllarda yüksek tünel yetiştiriciliği yaklaşık
%50 oranında azalış göstermiştir. Alçak tünel
yetiştiriciliğinde ise 7 kat bir artış meydana
gelerek Mersin’de alçak tüneller en yaygın
yapılar olmuşlardır. Aydın ilinde üretimin
(63.843
ton)
%69’u
örtüaltından
karşılanmaktadır. Burada yüksek tüneller
yetiştiricilikte yaygın kullanılan yapılardır
[48].
Ülkemizde örtüaltı çilek yetiştiriciliğinin
genel özelliklerine bakıldığında; yıllık

dikimler yaygındır, Sonbahar–Kış dikimi ve
yaz dikimi sistemi hâkim dikim sistemleridir,
üretimde taze fide (kış dikimi) ve frigo fide
(yaz dikimi) hâkim olarak kullanılmaktadır.
Isıtmasız yüksek tüneller yaygın kullanılan
örtüaltı yapılarıdır. Fide dikimleri Eylül ortası–
Ekim sonu (kış dikimi) ve Ağustos–Eylül
ortasında
(yaz
dikimi)
yapılmaktadır.
Rubygem, Festival, Sabrina, Sabrosa, Fortuna
gibi düşük–orta soğuklama ihtiyacına sahip
çeşitler kullanılmaktadır. Aralık ayından
başlayıp hazirana kadar hasat periyodu devam
etmektedir. Mart–Nisan ayları hasadın yoğun
olarak yapıldığı dönemdir. Ülkemizde örtüaltı
çilek yetiştiriciliğinde damla sulama, malçlama
rutin hale gelmiştir. Gübreleme, hastalık ve
zararlılarla mücadele konusundaki teknik
bilgilerde önemli ilerleme sağlanmıştır.
Örtüaltında erkencilik sağlayan taze ve
tüplü fide kullanımının yaygınlaştırılmasına
çalışılmaktadır. Topraksız yetiştiricilik giderek
yaygınlaşmaktadır. Dünyadaki çeşit gelişimi
yakından takip edilmektedir. Daha iyi bir
havalanma sağlayan İspanyol tünellerinin
kullanımı da artmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çilekte son yıllarda tüm dünyada üzerinde
durulan konu hasat periyodunun uzatılmasıdır.
Bunu başarmak için başta örtüaltı yetiştiriciliği
olmak üzere farklı bölgeler, çeşitler, fide tipleri
ve
yetiştirme
tekniklerinin
kullanımı
önerilmektedir.
Çilekte örtüaltı yetiştiriciliğinin sadece
erkencilik değil, meyve kalitesi üzerine de
olumlu etkilerinin belirlenmesinden sonra tüm
dünyada
örtüaltı
çilek
yetiştiriciliği
yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde de çilek
için son derece elverişli ekolojik şartlara sahip
olan Akdeniz sahil kuşağında örtüaltı
yetiştiriciliği gelişmiştir. Ülkemizin diğer
bölgelerinde de örtüaltı çilek yetiştiriciliği
potansiyeli değerlendirilmelidir.
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ÖZ
Maviyemiş botanik olarak gerçek üzümler grubunda olup, çalı formunda, kışın yaprağını döken çok yıllık
bir bitkidir. Dünyada ticari olarak üretimi yapılan ve kültüre alınmış olan maviyemiş çeşitleri yüksek boylu
(Vaccinium corymbosum), alçak boylu (Vaccinium angustifoliumlium) ve tavşangözü (Vaccinium ashei)
türleri içerisinde yer almaktadır. Türkiye’nin Kuzeydoğu kesimindeki doğal asitli topraklarda yayılmakta
olan maviyemiş, ılıman iklim kuşağında yetişebilen bir üzümsü meyvedir. Maviyemiş ormangülü, açelya,
funda, turnayemişi, çayüzümü ve çobanüzümü gibi türleri de içeren fundagiller (Ericaceae) familyasında
yer almaktadır. Maviyemişin çoğaltılması diğer meyve türlerine göre daha zordur. Çoğaltılmasında özel
ortamlar ve özel yapılar istemektedir. Maviyemiş fidanı üretiminde yaygın olarak kullanılan çelikle
çoğaltma tekniği son yıllarda yerini doku kültürü ile çoğaltma tekniklerine bırakmıştır. Bu çalışmada
Vaccinium cinsi içine giren ve kültürü yapılan maviyemişin çoğaltılma yöntemleri ile bu konuda ülkemizde
ve dünyada yapılan çalışmalar özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Maviyemiş, çoğaltma, dünya, Türkiye, çalışmalar
PROPAGATION OF BLUEBERRY, STUDIES ON PROPAGATION IN TURKEY AND THE
WORLD
ABSTRACT
Blueberries are deciduous, bushy plants and been in the true berry fruits as botanically. The commercially
grown blueberries are highbush (Vaccinium corymbosum), lowbush (Vaccinium angustifolium) and
rabbiteye (Vaccinium ashei). Blueberries are getting popular for Turkey and mowed along with the whole
Black Sea Region of Turkey where several wild Vaccinium types are grown in natural acidic soils.
Blueberries love acidic soils and deciduous bushy plants. Blueberries are the member of heater family
(Ericaceae) which include Bilberry, Cranberry, Caucasian whortleberry and Lingonberry. Propagation of
blueberries are difficult than the other fruits. Propagation of blueberries needs special propagation
constructions, benches, greenhouses, controlled mediums and environments. Blueberries are commonly
propagated with cuttings but lately they are propagated with cell culture using shoot tips and/or nodal
segments via in vitro process. In this paper, the propagation methods and studies held both in Turkey and
the rest of the World of cultivated blueberries been in Vaccinium genus summarized.
Keywords: Blueberry, propagation, world, Turkey, studies

GİRİŞ
Maviyemiş, asitli ve organik maddece
zengin topraklara sahip ılıman iklim kuşağında
yetişebilen bir üzümsü meyvedir. Türkiye’de
40–42° Kuzey enlemleri arasında kalan ve
büyük kısmını Karadeniz Bölgesi’nin
*Sorumlu

kapladığı alandaki nispeten yüksek rakımlı,
asitli ve organik maddece zengin topraklarda
yeni
kapama
bahçeler
kurulmaktadır.
Maviyemiş olarak Türkçe’mize kazandırılan
ve sağlık açısından çok yararlı olan maviyemiş
meyvesi birim alandan oldukça yüksek gelir
getirebilmektedir. Maviyemişin Türkiye’deki
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serüveni Rize, Güneysu ilçesinde yabani olarak
yetişen ve maviyemiş ile aynı cins içinde yer
alan çayüzümü (Vaccinium arctostaphylos L.)
tiplerinin selekte edilerek kültüre alınması
düşüncesi ile 1996 yılında tarafımızdan
başlatılmıştır. Karadeniz Bölgesinin yeni
meyvesi olan ve bölgedeki monokültür tarımı
zenginleştirmek üzere 2000 yılında Prof. Dr.
Hüseyin ÇELİK tarafından Türkiye’ye
tanıtılan maviyemişlerde yüksek boylu (kuzey
ve güney orijinli), alçak boylu ve tavşangözü
olmak üzere kültürü yapılan üç tür
bulunmaktadır. Yüksek boylu maviyemişler
çok yıllık bitkiler olup yaprağını döken odunsu
çalılara sahiptirler. Ericaceae familyasında yer
alan maviyemişler pH değeri 4.2–5.5 arasında
olan asit karakterli topraklarda iyi gelişir [2, 8,
10, 14, 24, 29, 55]. Maviyemişler (Vaccinium
corymbosum L.) dünya çapında asıl ürünlerden
biri haline gelmiştir. Gerek taze tüketim
gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından
sahip olduğu güçlü pazar, bir yandan
üreticilerin yüksek gelir elde etmesini
sağlarken diğer yandan üretim alanlarının da
hızla artmasını sağlamaktadır. Yüzyılın
meyvesi olan maviyemiş çok farklı alanlarda
kullanılabilmekte olup sağlık açısından da son
derece yaralıdır ve birim alandan yüksek gelir
getirmektedir [13, 34, 43]. Maviyemişler klasik
yöntemler olan çelik (yapraklı yeşil çelik, kış
çeliği), daldırma, dip sürgünü ve ayırma ile
çoğaltılabilirken son yıllarda doku kültürü ile
çoğaltma yaygınlaşmıştır [23, 26, 32].
Özellikle makineli hasatta meyve kayıplarının
önüne geçmek için yüksek toplama tablası
oluşturmak üzere aşı ile çoğaltma çalışmaları
da yapılmaktadır [56, 57].
Maviyemiş yumuşak odun çelikleri, sert
odun çelikleri, dip sürgünleri ve doku kültürü
gibi birçok yöntemle çoğaltılabilmektedir.
Maviyemişin çoğaltılmasında yaygın olarak
yumuşak
ve
sert
odun
çelikleri
kullanılmaktadır. Çoğaltma materyallerinin
alınacağı maviyemiş bitkileri özellikle virüs
hastalıklarına karşı test edilmiş ve ismine
doğru olmaları gerekir. İsmine doğru olmayan
veya
hastalıklı
çelik
materyallerinin
maviyemiş fidanı üretiminde kullanılmaması
için çelik almadan önceki dönemlerde ana
bitkiler dikkatli bir gözlem ve incelemeye tabi
tutulmalıdır. Özellikle çoğaltmada sert odun
çelikleri kullanılacaksa ve bunlar kış dinlenme
periyodunda alınacaksa bitkilerin hangi çeşide
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ait olduğu veya hastalıklı olup olmadığı bu
dönemde belirlenemediğinden daha önceki
dönemlerde yapılacak gözlem ve işaretlemeler
çok önemlidir [23, 27, 32, 33, 37].
Maviyemiş
fidanı
üretilecek
olan
fidanlıklarda çeliklerin iyi ve sağlıklı bir
şekilde köklenerek bitkiye dönmelerini
sağlamak amacıyla sağlık (sanitasyon) için
gerekli şartların yerine getirilmesi son derece
önemlidir. Yumuşak odun çelikleri köklenme
ortamına alınırken mutlaka tam veya büyük
yapraklı çeşitlerde yarım yaprak içermelidirler.
Köklenme gerçekleşmeden bu yaprakların
koparılması veya yapraksız çeliklerde başarı
son derece düşüktür. Çelikler mümkün
olduğunca sağlıklı olan ana bitkilerden
alınmalı ve yapraklarında leke olan çelikler
çoğaltmada kullanılmamalıdır. Çelikler ortama
dikilip köklendirilmeye alındıktan sonraki iki
hafta içinde ayrı ayrı 2–3 kez olmak üzere olası
mantari hastalıklara karşı ilaçlanmaları
gerekmektedir. Köklendirme tavalarına ortam
doldurulup çelikler dikilmeden önce uygun
drenaj için gerekli önlemler de alınmalıdır [1,
11, 26, 27, 28, 35, 36, 40, 49, 52].
Bu makalede maviyemişin çoğaltılmasında
kullanılan klasik yöntemler ile Türkiye ve
Dünyada yapılan çalışmalar özetlenmiştir.
MAVİYEMİŞİN ÇOĞALTILMASI
Yumuşak
odun
çelikleri
genelde
tavşangözü ve güney orijinli yüksek boylu
maviyemiş çeşitlerinin çoğaltılmasında yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde kısa
sürede çok fazla miktarda çelik alınabilmekte
ve köklenme oranındaki başarı oldukça yüksek
(%70–80) olabilmektedir. Son yıllarda sert
odun çelikleri ile yapılan çoğaltmanın yerini
almıştır. Çünkü yumuşak odun çelikleri büyük
bir olasılıkla gövde kanseri etmeninden aridir,
köklenme çok daha kısa sürede ve çabuk
meydana gelebilmektedir. Yumuşak odun
çelikleri 6–8 hafta içinde köklenirken bu süre
sert odun çeliklerinde 6 aya kadar
uzayabilmektedir. Maviyemişin yumuşak odun
çelikleri ile çoğaltılması sırasında ortamı mist
şeklinde nemlendirecek olan sistemlere ihtiyaç
vardır [2, 12, 13, 15, 16, 25, 26, 27, 32, 33, 37,
48, 50, 59, 60].
Maviyemişin çoğaltılmasında çok farklı
köklendirme materyalleri veya bunların
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karışımları kullanılabilmektedir. Bunlar; kum,
turba yosunu, perlit, çam kabuğu ve bunların
farklı oranlarda karıştırılması ile elde edilen
ortamlardır. Bu ortamların pH’sı düşük yani
asit karakterli olmaları gerekir. Çünkü
maviyemiş asitliği düşük olan toprakları tercih
ederler. Kompostlanmış olan çam kabukları da
kullanılabilir.
Maviyemiş
çeliklerinin
köklendirildiği kaplar çok farklı olabilmektedir.
Yumuşak odun çelikleri için 20–25 cm
yükseklikte hazırlanan 90–100 cm genişliğinde
15 m veya daha uzun olacak şekilde 2×8’lik
veya 2×10’luk keresteden yapılmış olan
yastıklar kullanılabilir. Hazırlanan yastığa 30–
45 cm iri dişli dere kumu serildikten sonra
köklendirmede kullanılacak ortam drenajı
artırmak için kum ile temas edecek şekilde
üzerine serilir. Çelikler ortama dikildikten
sonraki üç hafta sonunda ilk kökler oluşmaya
başlar [1, 30, 35, 36, 38, 39, 44, 41, 45].
Tavşangözü Maviyemiş çeşitleri ile güney
orijinli yüksek boylu maviyemişleri sert odun
çelikleri ile çoğaltmak mümkündür [35, 38]
ancak elde edilecek olan sonuç yumuşak odun
çeliklerine göre daha düşük ve düzensizdir.
Diğer bir problem ise sert odun çelikleri ile
yapılacak çoğaltmada gövde yanıklığı ile
bulaşık olan çeliklerin kullanılma riskinin
artmasıdır [1]. Bu çoğaltma şeklinde 5 mm
çapında ve iyi odunlaşmış olan sürgünlere
ihtiyaç vardır ki böyle sürgünleri çoğu bitkide
bulmak zordur. Fazla başvurulmayan bir
çoğaltma şeklidir ve başarı oranı %60–70
arasındadır. Bununla birlikte Sampson ve
Colombus gibi güney orijinli bazı yüksek
boylu maviyemiş çeşitleri bu metotla çok zor
köklendirilmektedir [35, 36, 41, 44, 51]. Sert
odun çelikleri, ocak sonlarında veya şubat
başlarında bir önceki yılın kuvvetli gelişmiş ve
sağlıklı olan sürgünlerinden veya çubuklardan
45–90 cm uzunluğunda alınırlar. Çubukların
sadece dipten itibaren 2/3 veya 3/4’lük
kısımları kullanılırken diğer kısımları kesilip
atılır. Her bir çubuk 10–15 cm’lik boylara
ayrılır. Çelik çapları 4–8 mm arasında olabilir.
Daha kalın olan çelikler zor köklenmesine
rağmen köklenenlerden çok daha büyük
bitkiler elde edilmektedir. Alttan ısıtma sitemli
seralarda yapılan köklendirmede başarı oranı
artar. Alttan ısıtma, yastıkların altına
yerleştirilecek olan ısıtıcı kablolarla sıcaklık
20–23℃’ye ayarlanarak sağlanır [1, 18, 19, 20,
21, 28, 29, 32, 33].

Tüm bunlara ilaveten maviyemişler dar
anlamda kök sürgünleri ile çoğaltılabilmekte,
aşı ile çoğaltılsa da çalı formunda olması ve
yaşlanan sürgünler dipten çıkarılarak atıldığı
için yüksek kesimlerden yapılan aşılama
çalışmalarının hem çok başarısız hem de uygun
olmadığı ifade edilmektedir. Günümüzde
maviyemişler daha çok doku kültürü (in vitro)
ile çoğaltılmakta [7, 9, 42, 47, 52, 53], 2 yıl
kontrollü şartlarda ve tüplü olarak fidanları
büyütülmekte ve daha sonra bahçeye
dikilmekte veya satılmaktadır [15, 16, 17].
DÜNYADA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Maviyemiş olarak bilinen ve Türkiye’de
çok farklı isimlerle tanınan üzümsü meyve
türleri; ormangülü, açelya, funda, turna yemişi
ve ayı yemişi gibi türleri de içeren fundagiller
(Ericaceae) familyasında yer almaktadır. Bu
familyada yer alan türlerin iyi bir gelişme
göstermesi ve meyve verebilmesi için asit
karakterli
(pH=4.0–5.2)
topraklarda
yetiştirilmeleri gerekmektedir [31, 32, 33, 53].
Türkiye’de 2000 yılında başlatılan ve Kuzey
orijinli yüksek çalı formundaki maviyemiş
çeşitlerinin kullanıldığı adaptasyon denemeleri
mükemmel sonuçlar vermiş ve halen
Karadeniz Bölgesinde kapama maviyemiş
bahçeleri 200 da’ı aşmıştır [12, 13, 14, 15, 16,
17]. Hızla yeni bahçelerin tesis edildiği
bölgedeki doğal asitli topraklar için fidan
sorununun
kısa
sürede
çözülmesi
gerekmektedir [20, 21, 23, 23].
Maviyemiş diğer birçok ılıman iklim meyve
türü gibi kolayca çoğaltılamaz ve özel
çoğaltma yapıları ile özel ortamlar ister [2, 13,
14, 15]. Yüksek boylu maviyemişler,
tavşangözü maviyemiş ve kuzey orijinli
yüksek boylu maviyemişler ticari olarak sert
veya
yumuşak
odun
çelikleri
ile
çoğaltılmaktadır [4, 5, 6]. Maviyemişlerin
doku kültürü ile çoğaltılmasına 25 yıl önce
başlanmasına rağmen bu yöntemin çok pahalı
olduğu ve genetik açılımdan dolayı büyük
farklılıklara sebep olduğu da belirtilmektedir
[42, 44]. Yüksek boylu maviyemişler genelde
sert odun çelikleri ile çoğaltılmaktadır.
Yumuşak odun ve yarı odunsu çeliklerle de
çoğaltılabilen maviyemişler aşı, tohum,
daldırma, ayırma ve doku kültürü ile de
çoğaltılabilir [1, 2, 26, 27, 32, 33]. Maviyemiş
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fidanlıklarında çoğaltma materyali yeterli ise
ve temel bazı hastalıklardan ari iseler yumuşak
odun çelikleri yerine sert odun çelikleri
kullanılarak çoğaltma yapılmaktadır [44].
Yüksek boylu maviyemişler genelde sert odun
çelikleri ile çoğaltılırken 42° Kuzey paraleli
üzerindeki yerlerde ana bitkiler üzerindeki
meyveler olgunlaşmadan önce alınan yumuşak
odun
çelikleri
ile
de
başarı
ile
çoğaltılabilmektedirler. Ancak, dış ortamda
sert odun çelikleri ile çoğaltma bir yıl sürmekte,
2 yıl fidanlıklarda büyütüldükten sonra araziye
aktarılmakta veya satılmaktadırlar [25].
Yaprak içeren yeşil çeliklerle de çoğaltılabilen
yüksek boylu maviyemişlerde göz aşısı
kullanılırken tavşangözü maviyemişlerine ait
sert odun çeliklerinin iyi köklenmediği ve
bunların yumuşak odun çelikleri veya ayırma
ile çoğaltılması gerektiği belirtilmektedir [17,
18, 21, 23, 23, 56, 57]. Maviyemişlerin hızlı bir
şekilde çoğaltılması amacıyla yumuşak odun
veya yaz aylarında alınan yapraklı yeşil
çelikler kullanılmaktadır. Sert odun çelikleri ile
zor çoğalan Herbert, Concord, Ivanhoe,
Stanley ve Bluecrop çeşitleri yumuşak odun
çelikleri ile kolayca çoğaltılabilmektedir.
Ancak, yumuşak odun veya yeşil çeliklerle
yapılan çoğaltmalarda alttan ısıtma, mistleme
sistemi ve gölgelendirme gerekli iken
havalanma şartlarının da mükemmel olması
gerekir [27, 32, 33, 53, 60, 61, 62]. Dolayısıyla
maviyemişin yumuşak odun çelikleri ile
çoğaltılması sert odun çeliklerine göre çok
daha zordur [48]. Yumuşak odun çelikleri daha
az kök oluşturması, alıştırma şartlarının daha
zor olması ve daha küçük olmalarının yanında
bir sürgündeki çelik sayısının daha fazla olması
gibi avantajı da vardır [43, 44]. Yumuşak odun
çelikleri haziran ayında ve ilk flaşlardan alınır
[14, 17, 32, 33, 53]. Yüksek boylu
maviyemişler hem sert odun çelikleri hem de
yaz aylarında hazırlanan yumuşak odun
çelikleri (yeşil çelik) ile çoğaltılabilmektedir.
Dünya üzerinde genelde dinlenme döneminde
hazırlanan sert odun çelikleri kullanılırken son
yıllarda yeşil çelikle özel yapılarda çoğaltma
artmıştır
[49].
Dinlenme
halindeki
sürgünlerden alınan sert odun çelikleri daha
kolay hazırlanırlar ve kısa sürede elden
çıkmazlar. Bitkinin aktif gelişme döneminde
alınan yapraklı–yeşil çelikler ise çok daha kısa
sürede yeni bitkilerin elde edilmesine imkân
tanır ancak alınır alınmaz uygun ortamlara
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dikilmeleri gerekmektedir [48]. Yumuşak odun
çelikleri ile çoğaltma genelde tavşangözü ve
yüksek boylu boylu maviyemiş çeşitlerinin
çoğaltılmasında
yaygın
olarak
kullanılmaktadır. Bu yöntemde kısa sürede çok
fazla miktarda çelik alınabilmekte ve
köklenme oranındaki başarı oldukça yüksek
(%70–80) olabilmektedir [40, 41]. Son yıllarda
sert odun çelikleri ile yapılan çoğaltmanın
yerini almıştır. Çünkü yumuşak odun çelikleri
büyük bir olasılıkla gövde kanseri etmeninden
aridir, köklenme çok daha kısa sürede ve çabuk
meydana gelebilmektedir. Yumuşak odun
çelikleri 6–8 hafta içinde köklenirken bu süre
sert odun çeliklerinde 6 aya kadar
uzayabilmektedir. Son yıllarda çok kısa sürede
ve çok daha az bitki parçası kullanılan doku
kültürü tekniği ile laboratuvar ortamında
çoğaltma başlamıştır. Bu yöntem sayesinde
bazı maviyemiş çeşitleri çok hızlı bir şekilde
çoğaltılabilmektedir. Ancak, pahalı bir
çoğaltma şekli olan doku kültürü, çok özel alet,
ekipman, laboratuvar ve elemana ihtiyaç
duymaktadır [6, 9, 47]. Çeliklerin köklenmesi
üzerine türlere ve çeşitlere bağlı olarak
büyümeyi düzenleyiciler, çelik tipi, çelik alma
zamanı, köklenme ortamı ve ortam sıcaklığı
gibi birçok faktör etki etmektedir [1, 14, 17, 18,
19, 22, 25, 36, 39, 44, 45, 51, 52, 54, 62].
Maviyemişin çoğaltılması sırasında büyüme ve
gelişme için optimum şartları sağladığına
inanılan ve en yaygın olarak kullanılan ortam
kum + torf karışımıdır [45]. Yapılan
araştırmalara göre Bluetta, Patriot, Northland,
Blueray, Berkeley ve Coville çeşitlerine ait
çelikler nispeten kolay köklenirken Spartan,
Bluejay, Ivanhoe, Bluecrop ve Darrow
çeşitlerinin
çelikleri
ise
çok
zor
köklenmektedir [14, 17, 18, 23, 53].
Diğer meyve türlerinde olduğu gibi
maviyemiş kolayca çoğaltılamamaktadır.
Ancak çok dikkatli bir uygulama yapılarak
alınan ve köklendirilen çeliklerde %50–80
arasında başarı sağlamak mümkündür [1, 2, 4,
5, 50]. Bazı maviyemiş çeşitlerinin sert odun
çeliklerini aralık ayı başlarında alıp 2–5℃’lik
kum içerisinde bekleten Badescu ve ark. [7],
Ocak veya Mart ayında alınan çeliklere göre
daha yüksek başarı elde etmişlerdir. Aynı
araştırıcılar, haziran ayı içerisinde aldıkları
yapraklı yeşil çeliklerde ise başarının çeşitlere
göre %68 ile %100 arasında değiştiğini
saptamışlardır. Gough [33], maviyemişte odun
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çeliklerinin bitkiler yapraklarını döktükten
hemen sonra, yarı odunsu çeliklerin ise yaz
başlarında alınması gerektiğini belirtmektedir.
Gough [32], yüksek boylu maviyemişlerin
yaygın olarak odun çelikleri ile çoğaltıldığını
ancak yarı odunsu ve yeşil çeliklerin de
çoğaltmada kullanılabileceğini belirtmektedir.
Bunun yanında aşı, tohum, daldırma, ayırma
metotlarının da kullanılabileceğini, kısa sürede
yüksek miktarda fidan elde etmek için doku
kültüründen yararlanılması gerektiğini de
belirtmektedir [4, 5, 33]. Çelik alınacak olan
ana bitkilerin bir yıl önce toprak seviyesinden
5 cm yukarıdan şiddetli budamaya tabi
tutulması ile fazla sayıda ve iyi kalitede çelik
elde
edilebilmektedir
[51].
Rusya’da
maviyemiş
genelde
vegetatif
olarak
çoğaltıldığını belirten Krasikova [40], tohumla
çoğaltılan yabani formlarında tohumların
4-6℃’de 3 ay saklanması gerektiğini
belirtmektedirler. Haziran, Temmuz ve
Ağustos aylarında aldıkları yeşil çeliklerle
erken dönemde çoğaltılmalarını deneyen
Draper ve Chandler [25], Temmuz ayında
alınan çeliklerin (%60) Haziran (%37) ve
Ağustosta (%31) alınanlara göre daha yüksek
köklenme
gösterdiklerini saptamışlardır.
Yumuşak odun çeliklerinde köklenmeyi
artırmak için büyümeyi düzenleyiciler de
kullanılmaktadır [5, 39, 46]. Üç–beş boğum
içeren çeliklerin 2 boğumlu olanlara göre, dik
pozisyonda olanların da yatay dikilenlere göre
daha iyi köklendiği ve kuvvetli gelişme
gösterdiği Welker ve Vass [58] tarafından
saptanmıştır. Sonbahar sonlarında aldığı 25 cm
boyundaki yüksek çalı maviyemiş çeliklerini
farklı ortamlarda katlayan ve büyümeyi
düzenleyici
uygulayan
Gorbunov
ve
Kuznetsov [31], 4–5 haftada köklendiklerini
saptamış, yeşil çeliklerle de iyi sonuçlar
alındığını ancak mistleme ve alttan ısıtma
gerektiğini belirtmektedirler. Kasım, mart ve
ağustos aylarında aldığı çeliklere farklı
konsantrasyonlarda IBA uygulayan Hoffmann
ve ark. [38], Kasım ayında alınan
çeliklerde %80 başarı sağlamış, Ağustos
çeliklerindeki başarı ise %43 olmuş, IBA’nın
2000 ve 4000 ppm dozlarının en iyi sonucu
verdiğini tespit etmişlerdir. Çelikle çoğaltılmış
maviyemiş çalılarını doku kültürü ile
çoğaltılmış olanlarla karşılaştıran Smolarz ve
Chebelebowska [52], büyüme, gelişme ve
olgunlaşmalarının farksız, dördüncü ve beşinci

yıllardaki verimlerinin ise doku kültürü ile elde
edilenlerde
daha
düşük
olduğunu
saptamışlardır.
Ilıman iklim kuşağında yetişen meyve
türlerinin çoğunda çeliklerin köklenmesi için
gece sıcaklığının 15℃’nin altına düşmemesi
koşulu ile 21–27℃ alttan ısıtma sıcaklığı
gereklidir [36]. Maviyemişlerde çeliklerin
tabandan sıcak tutulması üzerine olumlu [32]
ve olumsuz [53] görüşler olmasına rağmen 21–
25℃ arasındaki sıcaklıkların maviyemiş
çeliklerinin
köklenmesini
artırdığı
belirtilmektedir [14, 32, 33, 48]. Ayrıca,
maviyemişlerin çoğaltılmasında kullanılan
metot bitkilerin büyüme, gelişme ve verimleri
üzerine de etki edebildiği gibi çoğaltma
materyaline göre oluşan yan sürgün sayısı da
farklılık göstermektedir [28, 42, 52].
Maviyemişlerin çelikle çoğaltılmasında kum,
torf, turba yosunu, perlit, çam kabuğu ve
bunların farklı oranlarda karıştırılması ile elde
edilen ortamlar kullanılabilmektedir [18, 19,
20, 30, 41, 44]. Maviyemişlerde yeşil çelikler
ilk flaşlardan alınmaktadır. Ancak, odunlaşmış,
yaşlı olan flaşlardan veya ikinci flaşlardan
alınan çelikler ilk flaşlardan alınanlar kadar iyi
köklenmemektedir [21, 22, 32, 33, 41, 53].
TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR
İki binli yıllarda Türkiye’ye tanıtılan ve 12
adet maviyemiş çeşidi tescil edilerek Milli
Çeşit
Listesine
alınmadan
önce
maviyemişlerin
Türkiye
şartlarında
çoğaltılması üzerine Çelik [14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23]’in yanı sıra Turna ve ark.
[54] ve Akbulut ve ark. [3] tarafından bazı
çalışmalar yapılmıştır. Maviyemişin çoğaltma
çalışmaları ilk kez Çelik [14, 17, 18, 19, 20, 22,
22] tarafından yürütülen DPT projesi ile 2004
yılında başlatılmıştır. Çelik [14] Temmuz
ayında bazı maviyemiş çeşitlerinden aldığı
yapraklı yeşil çeliklere 1000 ppm IBA
uyguladıktan sonra sera ortamında alttan
ısıtmalı (25℃) ve ısıtmasız tavalarda asidik
torf ortamında köklendirmiştir. Alttan
ısıtmanın uygulandığı Rekord çeliklerin
de %100.00 köklenme sağlanırken ısıtmasız
Bluejay çeliklerindeki köklenmenin %38.89 ile
en düşük düzeyde kaldığı tespit edilmiştir.
Çelik [17] yaptığı çalışmada Northland kuzey
orijinli yüksek boylu maviyemiş çeşidinden
201
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Temmuz ayında aldığı ve 15 cm uzunluk ile iki
tam yaprak içeren yarı odunsu çeliklerde torf +
perlit ortamında %97.78 köklenme başarısı
saptamıştır. Çelik ve Ateş [23] yaptığı bir
çalışmada ‘Ivanhoe’ kuzey orijinli yüksek
boylu maviyemiş çeşidinden Temmuz ayında
aldığı yumuşak odun çeliklerinde 5 farklı
yaprak miktarı (yok, yarım, 1/3, tam ve yaprak
sapı) bırakılarak ‘Berkeley’ kuzey orijinli
yüksek boylu maviyemiş çeşidi Temmuz
çeliklerinde ise bazalda 3 farklı kesim yeri
(boğum aylından, boğumlar arasından ve
boğumdan) ve 2 farklı kesim şekli (düz ve eğik)
uygulanarak köklenme oranı ile köklenme
dereceleri üzerine olan etkilerini incelemiştir.
Yumuşak odun çeliklerinde en yüksek
köklenme oranı %96.67 ile yarım yapraklılarda
saptanırken bu çeliklerdeki kök gelişme
derecesi de 6.29 ile en yüksek olmuştur. Öte
yandan
yumuşak
odun
çeliklerinin
boğumlarından ve yatay olarak yapılan bazal
kesimler gerek köklenme oranı (%93.89)
gerekse kök gelişme derecesi (4.78)
bakımından en yüksek sonuçları vermiştir.
Çelik [18] yaptığı çalışmada bazı maviyemiş
çeşitlerinden (‘Ivanhoe’, ‘Jersey’, ‘Rekord’,
‘Northland’, ‘Berkeley’ ve ‘Bluejay’) Temmuz
ayında alınan 5 boğumlu ve iki yapraklı yeşil
çelikler sera ortamında ve perlit içerisinde
alttan ısıtma 25℃ sıcaklığındaki tavalarda
köklendirmiştir. Araştırıcı ayrıca ‘Ivanhoe’
çeşidinin Nisan (1. büyüme) ve Temmuz (2.
büyüme) sürgünlerinden aldığı yeşil çelikleri
viyollerde ve torf ortamında köklendirilmiştir.
Ayrıca ‘Northland’ maviyemiş çeşidinden
Şubat ve Mart ayında aldığı kış çeliklerini 25℃
alttan ısıtma sıcaklığına sahip tavalardaki perlit
+ torf (1:2) ortamında köklendirmiştir. Perlit
ortamındaki köklenme yıllara göre %54.67
ve %61.33 ile ‘Rekord’ çeşidinde en yüksek
olurken ‘Ivanhoe’ çeşidine ait birinci büyüme
yani Nisan sürgünlerinden alınan çeliklerdeki
köklenme %87.78 ile en üst değeri vermiştir.
Öte yandan Şubat ayında alınmış olan
‘Northland’ kış çeliklerindeki köklenme ise
yıllara göre %84.44 ve %90.00 düzeyinde
gerçekleşerek Mart ayındaki sert odun
çeliklerinden
daha
yüksek
köklenme
göstermiştir. Turna ve ark. [54] 13 farklı
maviyemiş çeşidinin yetiştiği bir bahçeden
yaprak dökümünden sonra karışık olarak
aldıkları odun çeliklerinde 3 farklı dozda IBA
ve Polysitimulin uygulamış ve 6 farklı ortama
202

(perlit, turba, pomza, kestane toprağı, 1/1
oranında kullanılmış perlit + turba karışımı ve
1/1 oranında perlit + turba) köklendirmişlerdir.
Köklenme oranının hormon uygulaması ile
arttığı [46], 1000 ve 5000 ppm IBA’nın daha
iyi sonuç verdiği ve perlit ve perlit + turba ile
turba ortamında köklenmenin daha yüksek
olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada 12 farklı
maviyemiş çeşidinden karma çelik alınmış
olması elde edilen sonuçların uygulanabilir
olmasını tereddütte bırakmaktadır. Çünkü bazı
maviyemiş
çeşitleri
hiç
köklenme
göstermezken bazı çeşitler çok yüksek
köklenme gösterebilmektedir. Çelik [19]
tarafından yapılan bir diğer denemede ise
Temmuz ayında Jersey ve Berkeley
çeşitlerinden alınan ve torf ortamına dikilen
yarı odunsu mikro yeşil çeliklerde ise %92.23
(Jersey) ve %94.43 (Berkeley) köklenme
başarısı elde etmiştir. Akbulut ve ark. [3]’nın
yaptığı çalışmada 10 farklı maviyemiş
çeşidinden kış döneminde aldığı odun
çeliklerine IBA, NAA ve GA3 (0, 250, 500,
750 ve 1000 ppm) uygulanmıştır. Alttan
ısıtmalı ve sisleme sistemli köklendirme
serasındaki perlit ortamında köklendirmeye
aldıkları maviyemiş odun çeliklerinde en
yüksek köklenme oranını Nortland çeşidinde
(%52.5), en düşük köklenme oranı ise Golden
Traube (%2.5) ve Chandler (%3.2)
çeşitlerinden elde etmişlerdir. Araştırıcılar
Golden Traube, Chandler, Sunshine Blue ve
Bluegold maviyemiş çeşitlerinin odun çelikleri
ile çoğaltılamadığını belirtmektedir. Çelik [20]
yaptığı bir diğer çalışmada ise iki farklı
maviyemiş çeşidinden Temmuz ayı sonlarında
mikro yumuşak odunsu çelikler alarak torf,
perlit, kestane toprağı, tınlı çayır toprağı ile
bunların eşit oranda karışımlarından elde
edilmiş olan ortamlara dikerek köklendirmiştir.
Araştırıcı
torf
ortamındaki
köklenme
oranı %78.90 (Jersey) ve %84.43 (Berkeley)
ile en yüksek değeri verdiğini saptamıştır.
Köklenme derecesi de torf ortamına dikilmiş
olan yapraklı yumuşak odun mikro çeliklerde
5.67 ile en yüksek olduğunu saptamıştır. Çelik
[22] yaptığı çalışmada bazı maviyemiş
çeşitlerinden Temmuz ile Ağustos ayı son
haftasında aldığı 3 boğumlu ve yarım yapraklı
yumuşak odun çeliklerine farklı IBA dozları
uygulayıp torf ortamında köklendirmiştir.
Denemede Berkeley × 1000 ppm IBA ×
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Temmuz kombinasyonu çelikleri %94.43 ile en
yüksek köklenme oranını vermiştir.
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ÖZ
Üzümsü meyveler dünyada yüksek talep gören, sağlıklı ve çok çeşitli şekillerde değerlendirilebilen
meyve türleridir. Üzümsü meyvelerin özellikle gıda sanayisinde önemli bir hammadde olarak
kullanımının artmasıyla Türkiye ekonomisinde önemi giderek artmaktadır. Çalışmanın amacı üzümsü
meyve türlerinden ahududu, çilek, maviyemiş, böğürtlen, kızılcık, dut ve kivi piyasasındaki son
gelişmeleri değerlendirmektir. Çalışmanın verileri Gıda ve Tarım Örgütü, Türkiye İstatistik Kurumu ve
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden derlenmiştir. 2018 yılı itibariyle Türkiye’de 225.717 dekar alanda
toplam 588.568 ton üzümsü meyve üretimi gerçekleşmiştir. Türkiye’de üzümsü meyveler üretimi
içerisinde en yüksek pay %74.92 ile çileğe ait olup, bunu %11.32 ile dut takip etmektedir. Dünya üzümsü
meyve üretiminde de en yüksek pay %60 ile çileğe aittir. Dünya üzümsü meyve üretiminde Türkiye’nin
payı ise yalnızca %3.59’dur. Türkiye’de üzümsü meyveler piyasasında son on yılda en yüksek fiyat artışı
%45 ile dutta yaşanırken, kivi fiyatında %36 azalış yaşanmıştır. Türkiye’nin iç talebini karşılayabilmesi
ve dünyada üzümsü meyve piyasasında söz sahibi olabilmesi için üretimindeki payının artması
gerekmektedir. Türkiye’nin üzümsü meyve üretiminin artması için üretim alanlarının ve verimlerinin
artırılması gerekmektedir. Ayrıca üzümsü meyveler arz fazlası yaşanan ürünlere alternatif ürün olarak
değerlendirilmelidir. Bu sebeple, üzümsü meyvelerin yetiştirilmesine uygun olan bölgelerde özellikle
genç çiftçileri teşvik edici politikalar uygulamaya konmalıdır. Üzümsü meyve üreticilerinin piyasada
daha etkili konuma gelebilmeleri için bir araya gelerek etkili üretici örgütlenmesi kurmaları ve
işletilmeleri kaçınılmazdır.
Anahtar Kelimeler: Üzümsü meyveler, ekonomi, piyasa, Türkiye
BERRY FRUITS MARKET OF TURKEY
ABSTRACT
Berry fruits are healthy and highly demanded fruit species in the world which can be utilized in various
ways. The significance of berry fruits in Turkish economy has increased especially after the extensive
usage of berries as an important raw material in the food industry. The aim of this study was to evaluate
the recent developments in raspberry, strawberry, blueberry, blackberry, cranberry, mulberry and kiwi
market. The main data was gathered from the databases of the Food and Agriculture Organization,
Turkish Statistical Institute and General Directorate of Agricultural Reform. In 2018, 588.568 tons berry
fruits were produced at 225.717 decares area in Turkey. The share of strawberry in Turkey’s total berry
fruits production is 74.92% whereas, it has measured as 60% in the world. The strawberry is followed by
mulberry with the share of 11.32%. The statistics indicate that Turkey accounted only 3.59% of world
total berry fruits production. Mulberry is the highest price increase with 45% over the last decade in the
berry fruits market in Turkey, while the price of kiwi has decreased by 36%. Turkey should increase berry
fruit production in order to meet domestic demand and be an effective actor in the berries market of the
world. For this reason, the area of production and yields should be increased and berry fruits should be
considered as an alternative product to the surplus products. Therefore, policies should be revised in such
a way that encouraging young farmers to grow berry fruits in suitable regions. It is inevitable for berry
fruit producers to come together to establish and operate effective producer organization in order to
become more effective in the market.
Keywords: Berry fruits, economy, market, Turkey
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GİRİŞ
Üzümsü meyveler dünyada çok talep
edilen, tüketimi fazla olan ve çok çeşitli
şekillerde değerlendirilebilen meyve türleridir.
Türkiye’de ise son yıllarda önem kazanan
üzümsü meyve üretimi, özellikle gıda
sanayisinde önemli bir hammadde olarak
kullanımının
artmasıyla
Türkiye
ekonomisinde önemi giderek artmaktadır.
Üzümsü meyveler, süt ürünleri endüstrisinde,
dondurma üretiminde, şekerleme ve pasta
üretiminde, reçel, pekmez, şurup ve meyve
suyu üretiminde, alkollü içecek üretiminde,
kola ve gazoz üretiminde, bitki çayları
üretiminde
oldukça
yaygın
olarak
kullanılmaktadır [1, 14]. Ayrıca yüksek
oranda antioksidan, mineral ve vitamin
içerdiği için insan sağlığı için de oldukça
önemli meyve türleridir.
Üzümsü meyveler grubunda yer alan
başlıca meyveler ahududu, çilek, maviyemiş,
böğürtlen, kızılcık, dut ve kividir [14, 6, 2, 8].
Dünyada 2017 yılı itibariyle 15.297.416 ton
üzümsü meyve üretilmiştir. Dünya üzümsü
meyveler üretiminde en büyük pay %60.30 ile
çileğe ait olup, bu sırayı %26.40 ile kivi,
%5.31 ile ahududu, %4.09 ile kızılcık ve
%3.90 ile maviyemiş takip etmektedir.
Böğürtlen ve dut üretimine ilişkin olarak
herhangi
bir
veri
bulunmamaktadır.
Türkiye’de 2017 yılı itibariyle 548.679 ton
üzümsü meyve üretilmiş olup, dünya
üretiminin %3.59’luk payını oluşturduğu ifade
edilebilir.
Dünya
üzümsü
meyveler
üretiminde Türkiye’nin de en fazla paya sahip
olduğu ürün %4.34 ile çilektir. Bu sırayı
%1.60 ile kızılcık, %1.39 ile kivi, %0.61 ile
ahududu ve %0.04 ile maviyemiş takip
etmektedir [7].
Türkiye’de 2018 yılı itibariyle 225.717
dekar alanda 588.568 ton üzümsü meyve
üretilmiştir. Son on yılda üzümsü meyve
üretim alanı %50, toplam üretim miktarı ise
%64 artış göstermiştir. Üzümsü meyveler
içerisinde kivi üretilen alan %105, ahududu
üretilen alan %100, çilek üretilen alan
%42.77, dut üretilen alan %28.87 artarken
kızılcık üretilen alan %13.16 azalış
göstermiştir. 2013 yılından sonra üretimine
başlanan maviyemişin son altı yılda üretilen
alanında %104 oranında, 2012 yılından sonra
üretimine başlanan böğürtlenin ise son yedi
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yılda üretilen alanında %15.70 artış
yaşanmıştır. Türkiye’de üzümsü meyveler
üretiminde ise son on yılda en büyük artış
%217 ile kivi, %186 ile ahududu ve %120 ile
maviyemişte gerçekleşmiştir. Türkiye çilek
üretiminde %68.90, böğürtlen üretiminde
%7.49 ve dut üretiminde de %2.31’lik artış
yaşanırken, kızılcık üretiminde %6.97’lik bir
azalış gerçekleşmiştir [12].
Bu çalışmanın amacı Türkiye üzümsü
meyveler
grubundan
ahududu,
çilek,
maviyemiş, böğürtlen, kızılcık, dut ve kivi
piyasasındaki
son
gelişmeleri
değerlendirmektir.
MATERYAL VE METOT
Çalışmanın verileri son on yılı kapsayacak
şekilde (2008–2018) Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) ve Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü
(TRGM)’nden
derlenmiştir.
Ayrıca çalışmada üzümsü meyveler ile ilgili
oluşturulan
raporlar
ve
literatür
çalışmalarından da yararlanılmıştır. Üzümsü
meyveler piyasasındaki gelişmeler grafik ve
şekiller kullanılarak gösterilmiştir. Cari
değerler, reel değerlere Yurtiçi Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE)’nden aşağıdaki formülden
yararlanılarak dönüştürülmüştür.
Reel Fiyat =

TÜFE2018
(Cari
TÜFEyıl

Fiyat yıl ) [1]

DÜNYA ÜZÜMSÜ MEYVE
ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ
Dünyada 2017 yılı itibariyle 15.297.416
ton üzümsü meyve üretilmiş olup, böğürtlen
ve dut türüne ilişkin herhangi bir istatistiki
veri bulunamamıştır. Dünya üzümsü meyve
üretimi içerisinde %60.30 ile en yüksek pay
çileğe aittir. Bu sırayı %26.40 ile kivi, %5.31
ile ahududu, %4.09 ile kızılcık ve %3.90 ile
de maviyemiş takip etmektedir. Dünya
üzümsü meyve üretim miktarı 2008 yılında
11.063.419 ton iken son on yılda %38.72 artış
yaşanmıştır (Çizelge 1). Uludağ İhracatçı
Birlikleri 2017 yılı raporunda dünyanın en
büyük çilek ithalatçısı ülkelerin sırasıyla
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada
ve Almanya, en büyük çilek ihracatçısı
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ülkelerin ise İspanya, ABD ve Meksika
olduğu belirtilmektedir. Diğer birçok meyve
türünün
pazara
sürülmediği
aylarda
bulunabilmesi, albenisi ve C vitamini
içeriğinin yüksek olması ile ABD, Kanada,
Japonya ve Avrupa pazarlarında çok talep
edilmesi ve yüksek fiyatlarla satılması
nedeniyle, çilek dünya üzümsü meyve
piyasasında çok önemli bir yere sahiptir [13].
Şekil 1’e göre dünya üzümsü meyve
üretimi içerisinde Türkiye’nin payı oldukça
düşük olup ahududu ve maviyemişte ise FAO
verileri arasında Türkiye’nin yer almadığı
görülmektedir. 2017 yılı itibariyle dünya

üzümsü meyve üretimi içerisinde Türkiye’nin
en yüksek paya sahip olduğu ürün %4.34 ile
çilektir. Bu sırayı, %1.60 ile kızılcık, %1.39
ile kivi, %0.61 ile ahududu ve %0.04 ile de
maviyemiş takip etmektedir [7, 12]. Eş
deyişle, dünya üzümsü meyveler üretimi
içerisinde Türkiye’nin payı ahududu ve
maviyemişte yok denecek kadar azdır (Şekil
1). Son on yılda dünya üzümsü meyve üretimi
içerisinde Türkiye’nin payı en çok kivide
artarken (%95), en çok kızılcıkta azalmıştır
(%29). Türkiye’nin dünya çilek üretimindeki
payı ise son on yılda hemen hemen aynı
kalmıştır.

Çizelge 1. Dünya’da üzümsü meyveler üretim miktarı (ton) [7]
Table 1. Production of berry fruits in the world (tons) [7]
Yıl
Ahududu
2008
523.198
2009
553.638
2010
522.062
2011
599.483
2012
569.351
2013
588.114
2014
628.163
2015
676.447
2016
841.899
2017
812.735
*Veri bulunamadı.

Çilek
5.994.407
6.591.490
6.566.541
6.727.930
7.380.601
7.879.108
8.154.169
8.765.242
9.059.557
9.223.815

Maviyemiş
314.895
339.517
327.866
363.776
403.624
434.520
525.648
539.216
621.717
596.813

Böğürtlen
999.541
975.017
915.543
991.082
1.012.391
1.027.407
*
*
*
*

5,00
4,00
3,00
2,00

1,00
0,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ahududu
Kızılcık

Çilek
Kivi

Maviyemiş

Şekil 1. Dünya üzümsü meyveler üretiminde
Türkiye’nin payı (%)
Figure 1. Turkey’s share in world berry fruits
production (%)
TÜRKİYE’NİN ÜZÜMSÜ MEYVELER
PİYASASI
Türkiye’de Üzümsü Meyve Üretilen Alan,
Üretim ve Verim
Türkiye’de 2018 yılı itibariyle 225.717
dekar alanda üzümsü meyve üretilmiştir.
Üzümsü meyve üretilen alan içerisinde en
yüksek pay %71.34 ile çileğe ait olup, bu
sırayı %13.25 ile kivi, %10.06 ile dut, %3 ile

Kızılcık
486.372
466.874
466.006
535.010
594.260
628.184
638.833
638.989
737.081
625.181

Dut
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kivi
2.745.006
2.792.539
2.837.310
2.908.199
3.052.348
3.460.218
3.652.526
4.101.274
4.323.338
4.038.872

Toplam üretim
11.063.419
11.719.075
11.635.328
12.125.480
13.012.575
14.017.551
13.599.339
14.721.168
15.583.592
15.297.416

ahududu, %1.24 ile böğürtlen, %0.67 ile
kızılcık ve %0.44 ile de maviyemiş takip
etmektedir. Son on yılda Türkiye üzümsü
meyve
üretim
alanındaki
değişim
incelendiğinde en yüksek artışın kivi (%105)
ve ahududu (%100) üretim alanında
kaydedildiği tespit edilmiştir. Aynı dönemde
çilek üretim alanı %42.77 ve dut üretim alanı
%28.87 artarken, kızılcık üretim alanının
%13.16’lık azalış gösterdiği belirlenmiştir.
Türkiye’de 2013 yılından sonra üretimine
başlanan maviyemişte son 6 yılda %104’lük,
2012 yılından sonra üretimine başlanan
böğürtlende ise son 7 yılda %15.70’lik üretim
alanı artışı kaydedilmiştir (Çizelge 2). Türkiye
üzümsü meyveler üretilen alanın dut ve kivi
dışındaki diğer ürünlerde 2010 ve 2011 yılları
arasında bir azalış trendine sahip olduğu,
ahududu ve çilekte 2011 yılından sonraki
yıllarda bir artış trendi olduğu belirlenmiştir.
Ertürk ve Geçer [6] tarafından yapılan
araştırmada 2000 yılında 3.2 bin dekar olan
ahududu üretilen alanının 2004 yılında 3.5 bin
dekara arttığı fakat 2004 yılından 2011 yılına
bir azalış trendine girdiği belirlenmiştir.
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Türkiye’de 2018 yılı itibariyle 588.568 ton
üzümsü meyve üretilmiştir. Toplam üretim
içerisinde ise en yüksek pay %74.92 ile çileğe
aittir. Geriye kalan %25.08’lik kısmın
%11.32’si duta, %10.52’si kiviye, %1.74’ü
kızılcığa,
%1’i
ahududuya,
%0.43’ü
böğürtlene ve %0.06’sı da maviyemişe aittir.
Son on yılda üzümsü meyveler üretimi
içerisinde en büyük artış %217 ile kivide,
%186 ile ahudududa ve %120 ile maviyemişte
gerçekleşmiştir. Son on yılda Türkiye’de çilek
üretiminde %68.90, böğürtlen üretiminde
%7.49 ve dut üretiminde de %2.31’lik artış
yaşanırken, kızılcık üretiminde %6.97’lik bir
azalış gerçekleşmiştir (Çizelge 3). Üzümsü
meyve üretiminde üçüncü sırada yer alan
kivinin, üretiminin yaklaşık 20 yıllık bir
geçmişi olmasına rağmen üretim ve tüketimi
konusunda beklenenin üzerinde bir talep
olduğu, özellikle çay ve fındığın üretiminin
çok yaygın olduğu Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde üreticiler için önemli bir
alternatif ürün haline geldiği belirtilmektedir
[3]. Benzer şekilde Kılıç ve ark. [10]’nın
yaptığı araştırmaya göre de Türkiye’de
sökümü yapılan fındık alanlarında fındık
yerine en fazla tercih edilen alternatif ürünler
arasında kivinin yer aldığı belirtilmektedir.
Erenoğlu ve ark. [5] tarafından yapılan
araştırma
da
Türkiye’nin
ahududu
yetiştiriciliğine çok uygun ekolojik faktörlere
sahip olduğu ve güney sahilleri dışında
ülkenin yer yerinde yetiştirilebilir olmasına
rağmen
üretiminin
yaygın
olmadığı
belirtilmektedir. Ahududunun küçük aile
işletmelerinde kadın ve çocuk işgücü
değerlendirilerek küçük alanlardan büyük
kazançlar sağlanabileceği de belirtilmektedir
[2]. Türkiye’de dutun toprak ve iklim
koşulları açısından hemen hemen her ilinde
yetiştirilebilir olmasına ve anavatanı Türkiye
olmasına
rağmen
yeterince
değerlendirilmediği de vurgulanmaktadır [4].
Türkiye’de son on yılda üzümsü meyveler
üretilen alan 150 bin dekardan 225 bin dekara,
üretim miktarı ise 358 bin tondan 588 bin tona
yükselmiştir. Eş deyişle, Türkiye üzümsü
meyveler üretilen alanı ve üretim miktarı artış
trendine sahip olup, üretilen alan %50, toplam
üretim ise %64 artış göstermiştir (Çizelge 2,
3).
Türkiye’de üzümsü meyvelerin 2008–2018
yılları arasında dekara ortalama verimleri,
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ahududu 827 kg, çilek 2.617 kg, maviyemiş
352 kg, böğürtlen 922 kg, kızılcık 7.324 kg,
dut 3.526 kg ve kivi 1.708 kg’dır (Çizelge 4).
Bu ürünlerin 2017 yılına göre dünya
ortalaması dekara verimleri ise ahududu 687
kg, çilek 2.330 kg, maviyemiş 545 kg ve kivi
1.630 kg’dır [7]. Türkiye’de üzümsü
meyvelerden ahududu, çilek ve kivinin
verimleri dünya ortalamasının üzerindeyken,
maviyemiş verimi dünya ortalamasının
oldukça altındadır. Buna rağmen Türkiye,
dünya ülkeleri üzümsü meyveler verimleri
sıralamasında alt sıralarda yer almaktadır.
Türkiye kızılcık üretiminde %6.97’lik azalışa
rağmen (Çizelge 3), verimde son on yılda
dekara bin kg’lık artış yaşanmıştır. Ertürk ve
Geçer [6] tarafından yapılan araştırmada da
Türkiye kızılcık üretim alanının 2000 yılından
2011 yılına azalmasına rağmen ağaç başına
ortalama veriminin arttığı belirtilmiştir.
Fiyat
Son
yıllarda
Türkiye’de
üzümsü
meyvelerin üretici fiyatları azalış trendi
göstermektedir.
Üzümsü
meyvelerin
enflasyondan
arındırılan reel fiyatları
incelendiğinde. 2018 yılında en yüksek fiyat
4.41 TL kg⁻¹ ile ahududuya, en düşük fiyat ise
3.25 TL kg⁻¹ ile kiviye aittir [12]. Bununla
birlikte, 2008 yılından 2018 yılına en fazla
fiyat artışı %45.71 ile dutta yaşanırken, bu
sırayı %36.54 ile kızılcık, %22.44 ile çilek,
%5.20 ile de ahududu takip etmektedir. Son
on yılda kivi fiyatında ise %36.46 azalış
yaşanmıştır. Maviyemiş
ve
böğürtlen
fiyatlarına ait herhangi bir istatistiki veri
bulunmamaktadır (Şekil 2). Türkiye’de 2010
yılına kadar üzümsü meyveler içerisinde en
yüksek fiyat kiviye ait iken, 2010 yılından
sonra en yüksek fiyat ahududuya ait olmuştur.
Türkiye’de Üzümsü Meyve Üreticilerinin
Örgütlenme Durumu
Çiftçilerin etkili olarak örgütlenmesi, tarım
sektörünün kalkındırılmasında çok önemli bir
araçtır [9]. Günümüzde serbest piyasa
şartlarının rekabet koşullarına karşı güçlü
olabilmek için üreticilerin örgütlenmeleri
kaçınılmazdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde
üreticiler örgütlenerek piyasa koşullarına
adapte
olmakta
ve
varlığını
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sürdürebilmektedir. Bu sebeple, Türkiye’de de
üzümsü meyve üreticilerinin örgütlenme
durumu incelenmiş ve 2019 yılı itibariyle
sadece 21 adet ürün veya ürün grubu bazında
üretici birlikleri kurulduğu belirlenmiştir. Bu
üretici örgütlerinin %19’u ürün grubu bazında
bir araya gelen Üzümsü Meyve Üretici Birliği
şeklindedir. Geriye kalan %81’lik kısım ise
ürün bazında bir araya gelen üretici
birliklerinden oluşmakta olup, yaklaşık
yarısını
Kivi
Üretici
Birlikleri

oluşturmaktadır. Türkiye’de 5 adet çilek, birer
adet de böğürtlen ve dut üreticiler birliği
bulunmakla birlikte, ahududu, kızılcık ve
maviyemiş üreticilerinin ürün bazında
herhangi bir örgütlerinin bulunmadığı
belirlenmiştir (Çizelge 5). Buradan, üzümsü
meyve üretici örgütlerinin oldukça az sayıda
olduğu
ve
üreticilerin
örgütlenme
durumlarının oldukça yetersiz olduğu
görülmektedir.

Çizelge 2. Türkiye’de üzümsü meyve üretilen alan (dekar) [12]
Table 2. Berry fruit production area in Turkey (decares) [12]
Yıl
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ahududu
3.397
3.419
2.198
2.211
4.675
4.674
4.883
4.885
5.188
5.916
6.769

Çilek
112.785
121.500
116.792
119.670
127.928
135.494
134.234
141.893
154.308
153.918
161.021

Maviyemiş
–
–
–
–
–
485
525
533
588
582
990

Böğürtlen
–
–
–
–
2.426
2.470
2.550
2.464
3.138
3.079
2.807

Kızılcık
1.740
1.764
1.535
1.549
1.873
1.675
1.511
1.437
1.446
1.444
1.511

Dut
17.628
17.029
18.662
18.864
20.500
21.143
20.773
20.806
21.799
22.695
22.717

Kivi
14.554
16.295
17.189
17.957
20.400
21.328
22.189
24.108
24.870
27.435
29.902

Toplam alan
150.104
160.007
156.376
160.251
177.802
187.269
186.665
196.126
211.337
215.069
225.717

Dut
65.140
67.986
75.096
76.643
74.170
74.600
62.879
69.334
71.724
74.383
66.647

Kivi
19.530
23.689
26.554
29.231
37.247
41.635
31.795
41.640
43.950
56.164
61.920

Toplam üretim
358.808
400.119
416.087
422.776
482.062
507.086
488.895
504.649
548.751
548.679
588.568

Çizelge 3. Türkiye’de üzümsü meyveler üretim miktarı (ton) [12]
Table 3. Production of berry fruits in Turkey (tons) [12]
Yıl
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ahududu
2.050
1.976
1.980
2.059
4.080
3.942
4.587
4.320
4.312
4.989
5.875

Çilek
261.078
291.996
299.940
302.416
351.834
372.498
376.070
375.800
415.150
400.167
440.968

Maviyemiş
–
–
–
–
–
170
180
180
185
225
375

Böğürtlen
–
–
–
–
2.363
2.403
2.402
2.425
2.468
2.739
2.540

Dış Ticaret
Türkiye’de üzümsü meyvelerin ihracat
durumu incelendiğinde, sadece çilek, kivi ve
kızılcık ihracatının yapıldığı, diğer üzümsü
meyvelerin
ihracatının
yapılmadığı
belirlenmiştir. Bu ürünler içerisinde de 2008
yılında
üzümsü
meyveler
ihracatının
tamamına
yakınını
(%99.75)
çilek
oluşturmaktadır. Şöyle ki; 2008 yılında
gerçekleşen 22.347 ton üzümsü meyve
ihracatının 22.292 tonu çileğe ait olup, geriye
kalan 54 tonun 51 tonu kiviye, 4 tonu ise
kızılcığa aittir [7]. Uludağ İhracatçı
Birliklerinin 2017 yılı raporunda Türkiye’nin
en önemli çilek ihracatçısı ülkelerinin

Kızılcık
11.010
14.472
12.517
12.427
12.368
11.838
10.982
10.950
10.962
10.012
10.243

sırasıyla Romanya, Irak ve Gürcistan olduğu
belirtilmektedir [13]. Üzümsü meyveler
ihracatında çileğin payı 2008 yılından 2013
yılına kadar aynı kalmış, 2016 yılında
%96.52’ye düşmüştür. Üzümsü meyveler
ihracatında çileğin payı azalırken, kivinin payı
artan üretimin de etkisiyle artmaya
başlamıştır. 2016 yılı itibariyle de Türkiye’de
9.902 ton üzümsü meyve ihracatı yapılmış
olup, 7.890 bin $ ihracat değeri
bulunmaktadır. Üzümsü meyvelerin son on
yıldaki ihracatı incelendiğinde ihraç edilen
miktarın azalış trendine sahip olduğu
görülmektedir. Benzer şekilde üzümsü
meyveler ihracat değerinde de azalış
yaşanmıştır. Üzümsü meyveler ihracat
211

B. KILIÇ TOPUZ / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 207-213 (2019)

miktarının arttığı yıllarda ihracat değeri de
artmış fakat ihracat miktarının azaldığı
yıllarda ihracat değeri, ihracat miktarına
kıyasla daha fazla azalmıştır (Şekil 3).
Buradan üzümsü meyveler ihracat fiyatlarının
son yıllarda azalış eğiliminde olduğu
söylenebilir.
Çizelge 4. Türkiye’de üzümsü meyvelerin
verimi (kg dekar⁻¹) [12]
Table 4. Yield of berry fruits in Turkey (kg
decares⁻¹) [12]
Ahu
dudu
2008
603
2009
578
2010
901
2011
931
2012
873
2013
843
2014
939
2015
884
2016
831
2017
843
2018
868
Ortalama 827
Yıl

Çilek
2.315
2.403
2.568
2.527
2.750
2.749
2.802
2.648
2.690
2.600
2.739
2.617

Mavi Böğürt
Kızılcık Dut Kivi
yemiş len
–
–
6.328 3.695 1.342
–
–
8.204 3.992 1.454
–
–
8.154 4.024 1.545
–
–
8.023 4.063 1.628
–
974
6.603 3.618 1.826
351
973
7.067 3.528 1.952
343
942
7.268 3.027 1.433
338
984
7.620 3.332 1.727
315
786
7.581 3.290 1.767
387
890
6.934 3.278 2.047
379
905
6.779 2.934 2.071
352
922
7.324 3.526 1.708

Çizelge 5. Türkiye’de üzümsü meyve
üreticilerinin örgütlenme durumu [11]
Table 5. Organization status of berry fruits
producers in Turkey [11]
Tarımsal Örgüt Adı
Üzümsü Meyveler Üreticiler Birliği
Çilek Üreticileri Birliği
Kivi Üreticileri Birliği
Böğürtlen Üreticileri Birliği
Dut Üreticileri Birliği
Toplam

Sayı
4
5
10
1
1
21

Oran (%)
19.04
23.80
47.61
4.77
4.77
100.00

azalmış fakat ithalat miktarının arttığı yıllarda
ithalat değeri, ithalat miktarına kıyasla daha
fazla artmıştır (Şekil 4). Buradan üzümsü
meyveler ithalat fiyatlarının son yıllarda artış
eğiliminde olduğu söylenebilir.
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Ahududu
Dut

Çilek
Kivi

Kızılcık

Şekil 2. Üzümsü meyvelerin reel fiyatları (TL
kg⁻¹)
Figure 2. Real price of berry fruits (TL kg⁻¹)
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Şekil 3. Üzümsü meyvelerin ihracatı
Figure 3. Export of berry fruits
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Türkiye’nin üzümsü meyveler ithalatı
incelendiğinde ise, 2016 yılı itibariyle 4.822
ton üzümsü meyve ithalatı ve 4.279 bin $
ithalat değeri olduğu belirlenmiştir. 2008
yılından 2014 yılına kadar üzümsü
meyvelerde ithalat miktarının tamamına
yakınını (%99.7) kivi oluşturmaktadır. Bu
oran son üç yılda azalmakla birlikte, 2016
yılında kivinin toplam ithalat miktarı
içerisindeki payı %97.91’e gerilemiştir. Diğer
ithalatı yapılan üzümsü meyveler ise kızılcık
(%1.88) ve çilektir (%0.20). Türkiye’de
üzümsü meyveler ithalatında 2009 yılında
önemli bir artış yaşanmış olup, bu artış kivi
ithalatından kaynaklanmaktadır [7]. 2009
yılından sonraki yıllarda üzümsü meyveler
ithalatı azalış trendine sahiptir. İthalat
miktarının azaldığı yıllarda ithalat değeri de
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Şekil 4. Üzümsü meyvelerin ithalatı
Figure 4. Imports of berry fruits
SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünya
üzümsü
meyve
üretiminde
Türkiye’nin payı artış eğiliminde olmasına
(%3.24’ten %3.59’a) rağmen, dünya üzümsü
meyve piyasasında söz sahibi ülke konumda
değildir. Dünya ve Türkiye üzümsü meyveler
üretiminde çilek en önemli yeri tutmaktadır.
Türkiye’de üzümsü meyveler üretimi son
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yıllarda artış trendine sahip olmakla birlikte,
2008 yılından 2018 yılına üretim alanı %50,
toplam üretimi ise %64 artış göstermiştir.
Türkiye’de üzümsü meyvelerden ahududu,
çilek ve kivinin verimleri dünya ortalamasının
üzerindeyken, maviyemiş verimi dünya
ortalamasının oldukça altındadır. Türkiye’de
son on yılda üzümsü meyveler üretiminde
kivide %217, ahudududa %186, maviyemişte
%120 (2013 yılından itibaren), çilekte
%68.90, böğürtlende %7.49 (2012 yılından
itibaren) ve dutta %2.31’lik artış yaşanırken,
kızılcık üretiminde %6.97’lik bir azalış
gerçekleşmiştir. Türkiye’de son on yılda
üzümsü meyveler üretim alanında ise kivi,
maviyemiş ve ahudududa iki kat, çilekte
%42.77, dutta %28.87 ve böğürtlende %15.70
artarken, kızılcık üretilen alan %13.16 azalış
göstermiştir.
Türkiye
üzümsü
meyve
ihracatının tamamına yakını çileğe, ithalatının
ise tamamına yakını kiviye aittir. Üzümsü
meyve ihracatı son yıllarda önemli azalış
göstermiştir. Son yıllarda üzümsü meyveler
ihracat fiyatı azalış, ithalat fiyatı ise artış
eğilimindedir. Türkiye’nin
iç
talebini
karşılayabilmesi ve dünyada üzümsü meyve
piyasasında söz sahibi olabilmesi için üretim
alanlarının
ve
verimin
artırılması
gerekmektedir. Üzümsü meyveler içerisinde
kivinin Türkiye’de sökümü yapılan fındık
alanlarında alternatif ürün olarak kullanıldığı
belirlenmiştir. Kivi dışındaki diğer üzümsü
meyveler de arz fazlası yaşanan ürünlere
alternatif ürün olarak değerlendirilmelidir. Bu
sebeple, üzümsü meyvelerin yetiştirilmesine
uygun olan bölgelerde özellikle genç çiftçileri
teşvik
edici
politikalar
uygulamaya
konmalıdır. Türkiye’de üzümsü meyveler
konusunda tüketici bilinçlendirilmeli ve talep
artışını sağlayacak kamu spotları uygulamaya
konmalıdır. Türkiye’de ahududu, maviyemiş
ve kızılcık üreticilerinin ürün bazında
örgütlenmeleri bulunmamakla birlikte, diğer
üzümsü meyveler üretici örgütleri de oldukça
az sayıdadır. Piyasada daha etkili konuma
gelebilmeleri için Türkiye üzümsü meyve
üreticilerinin bir araya gelerek etkili bir üretici
örgütlenmesi kurmaları ve işletilmeleri gerekli
görülmektedir.
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ÖZ
Meyvelerin tüketici gözündeki değeri, ürünün dış kalite özellikleri yanında ambalajın etkileriyle birlikte
oluşmaktadır. Meyvenin kabuk rengindeki yoğunluk ve parlaklık ile kabuk üzerindeki kusurlarının
olmaması dış kaliteyi arttırırken, bunun iyi bir ambalajla sunulması beğeninin daha da artmasını
sağlayabilmektedir. Bu nedenle, ambalaj seçimi meyvelerin pazarlanmasında önemli yer tutmaktadır.
Ambalaj sektörü teknolojik alandaki gelişmelerden de yararlanmak suretiyle hızla gelişmektedir. İçindeki
ürünü daha iyi koruyan ambalajların yanında, ürün hakkında tüketiciyi bilgilendiren ambalajlar da
geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ürünü/gıdayı korumayı amaçlayan pasif
ambalajlama teknolojileri yerine; gıdaların korunmasında, pazarlanmasında, özelliklerinin
iyileştirilmesinde ve çevresel atık değerlerinin azaltılmasında önemli rol oynayan aktif ve akıllı
ambalajlama teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır. Aktif ambalajlama, ambalaj malzemesine veya
ambalaj içine çeşitli özelliklerdeki yardımcı bileşenlerin yerleştirilerek ürün kalitesinin daha iyi
korunmasını sağlayan sistemlerdir. Akıllı ambalajlama ise, nakliye, muhafaza ve satış aşamasında
ambalajlanmış ürünün kalitesi hakkında bilgi vermek için ambalajlanmış gıdanın durumunu
gözetleyebilen sistemlerdir. Aktif ve akıllı ambalajların üzümsü meyveler gibi hasat sonrası ömrü kısa
olan ürün gruplarında kullanılmasıyla, bu ürünlerde kalitenin daha iyi korunması yanında muhafaza ve raf
ömürlerinin uzatılması da sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ambalaj, akıllı ambalaj, aktif ambalaj, MAP ambalaj, kalite
USABILITY OF ACTIVE AND SMART PACKAGING IN BERRY FRUITS
ABSTRACT
The value of fruits for consumers is formed based on their packaging as well as their external quality
features. While the intensity and brightness of fruits’ skin colour and the lack of defects on the skin
increase the external quality, providing fruits with a good packaging increases consumers’ liking even
more. Therefore, selection of packaging takes an important place in marketing of fruits. The packaging
sector is developing rapidly by benefiting from the developments in the field of technology. Apart from
packages that protect the products better, packages that inform consumers about the products have been
developed and started to be used. Instead of passive packaging technologies that aim at protecting
products/food; active and intelligent packaging technologies that play an important role in protecting and
selling food, improving their features and decreasing the amount of environmental waste have started to
be used recently. Active packaging is a system that protects the quality of products better by placing
auxiliary components with different features into the packaging material or inside the packaging. On the
other hand, intelligent packaging is a system that can monitor the situation of the packaged food in order
to provide information about the quality of the packaged products in the stages of transportation, storage
and sales. By using active and intelligent packaging in product groups such as berry fruits that have short
post–harvest life, the product quality will be protected better and the products’ storage and shelf lives will
be extended.
Keywords: Packaging, intelligent packaging, active packaging, MAP packaging, quality
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GİRİŞ
Tarım ve gıda ürünlerinin tüketiciye
sunulmasında
önemli
yardımcı
elemanlarından birini o ürünün ambalajı
oluşturmaktadır. Tarihsel gelişimine göre
ambalaj kullanımları, başlangıçta sadece
taşıma ve depolama amaçlarıyla yapılırken,
günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte
ürünün görselliğini arttırmak ve reklamını
yapmak amaçlarıyla da kullanılmaktadır.
Artık ambalaj, satışta ürünler arasındaki farkı
ortaya koyan ve tüketiciyi ürüne çeken
görevleri üstlenmiş konuma gelmiştir.
Ambalajlama çok eskilere dayanan bir
uygulama olup, ilk dönemlerde yapraklar gibi
doğal
malzemelerin
kullanılmasıyla
başlamıştır. Daha sonra ambalajlamada
dokunmuş malzemeler ve çömlekler gibi
ürünler kullanılmaya başlanmıştır. Cam ve
ahşap ambalajların kullanımının ise yaklaşık
5000 yıl önce başladığı tahmin edilmektedir.
Kâğıt ve karton ambalaj malzemelerinin
kullanımı ise 1900’lü yıllarda önem
kazanmıştır. Plastiğin keşfedilmesiyle birlikte
kâğıt ambalajın yerini alan ambalaj malzemesi
olarak plastikler kullanılmaya başlanmıştır.
Plastik ambalajların kullanılması genel olarak
2. Dünya Savaşından sonra başlamış olmakla
birlikte,
1950’li
yıllardan
sonra
yaygınlaşmıştır. Plastik ambalaj sektörü
1970’li yılların sonundan itibaren hızla
büyümeye başlamıştır. Günümüzde gelişen
teknolojiyle birlikte, ambalaj materyali olarak
kullanımı daha uygun ve daha ekonomik olan
cam, metal, plastik, kâğıt ve karton
malzemeler tercih edilmektedir [1].
Günümüzde sürekli artan ürün çeşitliliği
karşısında tüketiciler tercih yaparken,
ürünlerin tüm özelliklerini gözden geçirerek
seçici bir davranış göstermektedirler. Eğitim
seviyesinin yükselmesine bağlı olarak
tüketiciler, satın alacakları ürünlerin sağlıklı
olması yanında, bunların hijyenik şartlarda
üretilmiş olmasını da aramaktadırlar. Bu
nedenle ambalaj, birçok gıdanın tüketiciler
tarafından tercih edilmesinde önemli ve
belirleyici bir rol oynamaktadır [6].
Türkiye’de ambalaj sektöründe özellikle
son yıllarda hızlı bir gelişme görülmekte olup,
yılda ortalama %10 oranında büyüme
gerçekleşmektedir. Yılda 4.5–5 milyon ton
düzeyinde üretim yapan ambalaj sektöründe,
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1.7 milyon tonluk yıllık üretim ile en yüksek
payı, kâğıt, karton ve oluklu mukavva ürünleri
oluştururken, bunu yılda 1.5 milyon tonluk
üretim ile plastik, 750 bin ton ile cam, 600 bin
ton ile metal ve 500 bin ton ile ahşap ambalaj
ürünleri izlemektedir. Türkiye’de yıllık
ambalaj tüketimi ise yaklaşık 3.5 milyon ton
dolayındadır. Tüketimin %37’sini plastik,
kâğıt, karton ve oluklu mukavva ambalajlar,
%22’sini metal ambalajlar, %13’ünü ahşap ve
%8’ini cam ambalajlar oluşturmaktadır [15].
Ambalaj içine konulan ürünü taşıma ve
depolamada korumanın yanında, onun en
güvenilir şekilde tüketiciye ulaşmasını
sağlayan bir uygulama olarak dikkat
çekmektedir. Teknolojik gelişmelerin ambalaj
sektöründe yaptığı ilerlemelerle birlikte
ambalajın ürün üzerindeki olumlu etkileri çok
daha üst düzeye çıkmış bulunmaktadır. Son
gelişmelerle birlikte ambalaj, sadece ürünü
muhafaza eden ve koruyan değil aynı
zamanda tüketicilerin duygularına hitap
ederek tüketicilerin satın alma kararlarında
etkili olan bir uygulama haline gelmiştir. Bu
çalışmada, ambalajlamanın amaçları ile bu
amaçlara uygun olarak geliştirilen yeni
ambalaj materyallerinin ve teknolojilerinin
birlikte
değerlendirilmesinin
yapılması
amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu materyal ve
teknolojilerin
üzümsü
meyveler
için
kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi de
hedeflenmiştir.
AMBALAJLAMANIN AMAÇLARI VE
İYİ BİR AMBALAJDA BULUNMASI
GEREKEN ÖZELLİKLER
Ambalaj, ürünü dış etkilerden koruyan,
içine konulan malları bir arada tutarak dağıtım
ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran
tüketiciye içindeki mal hakkında bilgi veren
metal, kâğıt, karton, cam, teneke, plastik ve
tahtadan yapılan sargı ve kaplamalara verilen
ortak addır. Ambalajlama ise; gıdaları dış
etkilerden koruyan, üretimden tüketime kadar
geçen sürede gıdalarda ürün ve kalite
kayıplarını kısmen veya tamamen önleyen,
zevk ve şekil bakımından tüketicinin ilgisini
çekebilme özelliği taşıyan maddeler ile sargı
işlemi olarak tanımlanmaktadır [3].
Ambalajın ve ambalajlamanın görevleri
açısından birçok tanımlama yapılmıştır.
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Aşağıda bu tanımlamalardan birkaç örnek
verilmiştir [1].
•Ambalaj, ürünlerin iyi şekilde muhafaza
edilmeleri ve taşınabilmeleri için konuldukları
kaplardır.
•Ambalaj,
ürünün
son
tüketiciye
bozulmaksızın
ve
en
az
maliyetle
ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır.
•Ambalaj, bir satış yerinde reklam aracı
olup tüketicinin ilgisini çekerek kapsadığı
mala
ilişkin
nesnel
ve
duygusal
bilgilendirmeyi sağlar.
•Ambalaj tüketicinin bir malı evinde her
kullanışında, onunla ilgili imaj ve tutumları
güçlendirme işlevini yerine getirir.
•Ambalaj, görsel yolla yapılan bir satış
görüşmesidir.
•Ambalaj, içine konan ürünün anlamını
taşıyan bir araçtır.
•Türk Gıda Kodeksine göre [2] ambalajlar,
gıda maddelerini dış etkenlerden koruyan ve
içine konan gıda maddesini bir arada tutarak
taşıma, depolama, dağıtım, tanıtım ve reklam
gibi pazarlama işlemlerini kolaylaştıran veya
gıda maddeleri ile temasta bulunmak üzere
üretilen plastik, cam, seramik, kâğıt, metal,
ahşap ve/ veya bunların karışımından elde
edilen materyalleridir.
•Ambalaj sessiz bir iletişim aracıdır.
Ambalajlardan beklentiler ürünlere göre
değişmektedir. Bahçe ürünleri için iyi bir
ambalaj materyalinde çeşitli özelliklerin
bulunması gerekmektedir. Bu özellikler
aşağıda sıralanmıştır [8];
1–İçindeki ürünü mekanik etkilere ve
zararlanmalara karşı korumalıdır,
2–İçindeki ürünü biyolojik etmenlerden
(mikroorganizma, hastalık, zararlı vb.)
korumalıdır,
3–Üst üste istiflemelerde alttaki ürünü
koruyacak kadar sağlam ve dayanıklı
olmalıdır,
4–Ürünün pazarlanmasını kolaylaştırmak
için temiz ve gösterişli olmalıdır,
5–Havalandırma,
olgunlaştırma,
fümigasyon ve soğutulmaya uygun olmalıdır,
6–Boşken az yer kaplamalı ve mümkünse
katlanabilir olmalıdır,
7–İstifleme ve taşımaya uygun olmalıdır,
8–Geri dönüşüme uygun malzemeden
yapılmalıdır,
9–İçerisine konan ürünle etkileşime girerek
kötü bir tat ve koku oluşturmamalıdır,

10–Hammaddesi kolay bulunabilmeli ve
ucuz olmalıdır.
Ambalaj seçiminde, ambalaj kullanımının
tek seferlik olup olmaması da önemli bir
etkendir. Tek sefer kullanımına uygun
ambalajların dayanımı düşük iken, birden
fazla kez kullanılacak ambalajların dayanımı
yüksek olmakta, ancak bu ambalajların
kullanım sonrasında boş olarak tekrar
kullanım alanına taşınması gerekmektedir.
Ambalajların ekonomik (ucuz) olması ve
çevre dostu materyallerden üretilmiş olması
da önemli konulardır.
Günümüzde kimya, petro–kimya ve
elektronik gibi alanlardaki hızlı gelişmelerin
ambalaj sektöründe önemli gelişmeleri
sağladığı görülmektedir. Bu gelişmelere bağlı
olarak ambalajlar, ürünü korumaktan ürün
hakkında bilgi sunmaya kadar çok farklı
özellikleri taşıyabilmektedirler.
Ambalajlama gıda güvenliğini doğrudan
etkileyen bir uygulamadır. Gıda güvenliğine
olan etki iki şekilde olmaktadır. Birincisi, eğer
ambalaj malzemesi gıdanın etrafında uygun
bir bariyer oluşturmuyorsa, mikroorganizmalar gıdada çok rahat bir şekilde gelişerek
gıdanın bozulmasına yol açmaktadır. Ambalaj
malzemesi atmosferden nem ya da oksijen
gibi maddelerin geçişine kolay izin veriyorsa,
yine
ambalaj
içinde
mikrobiyolojik
kontaminasyon oluşabilmektedir. İkincisi,
ambalaj malzemelerinden veya gıdayla temas
eden maddelerden gıdaya geçen kimyasal
maddeler ya da toksik maddelerin gıdaya
(ürüne) migrasyonu, kimyasal kirlilik
yaratarak gıda güvenliğinin kaybolmasına
neden olmaktadır [5].
TEKNOLOJİK AMBALAJ
MATERYALLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Tüketicilerin talepleri ve gıda endüstrisinin
eğilimleri
doğrultusunda
ambalajlarının
fonksiyonları her geçen gün geliştirilmektedir.
Ambalaj üreticileri, gıdayı daha uzun süre
taze tutarak ürünün pazarlama süresini
uzatmaya çalışırken, tüketiciler ambalajı
açmadan gıdanın tazeliğini görebilmeyi
istemektedirler. Diğer yandan, ambalaj
sektöründe çoğunlukla tercih edilerek
kullanılan petrol esaslı plastiklerin neden
olduğu atıklar, çevre kirliliği yönünden
217

M. ÖZCAN / BAHÇE 48 (Özel Sayı 1): 215-223 (2019)

önemli
bir
sorun
haline
gelmiştir.
Ambalajlarda kullanılan ve biyobozunur
olmayan
polimerlere
katkı
maddeleri
eklenerek
bunların
biyobozunur
hale
getirilmesine, böylece atık plastiklerin
çevreye
verdikleri
zararların
önüne
geçilmesine de çalışılmaktadır [4]. Bu
gelişmelerle birlikte modifiye atmosferde
paketleme (MAP), aktif ambalajlama ve akıllı
ambalajlama teknikleri ile birlikte ambalajlara
uygulanan nano teknolojik uygulamalar öne
çıkmış durumdadır.
Günümüzde gıda ambalajları, sadece gıda
ürününü koruma ve pazarlama gibi pasif
görevlere sahip değildirler. Aktif ve akıllı
ambalajlama kavramları ile gıdanın raf
ömrünü uzatmak ya da korumak, gıda kalitesi
ve güvenliğini geliştirmek veya izlemek gibi
çok
sayıda
ve
yenilikçi
çözümler
sunulmaktadır [7].
Ambalajlar pasif ve aktif ambalajlar olarak
ikiye ayrılmaktadır. Pasif ambalajlar, yalnızca
ürünü koruma görevi üstlenmektedirler. Aktif
ambalajlar ise, ürünlerin korunmasında,
satılmasında, özelliklerinin iyileştirilmesinde,
gıda güvenliğinin sağlanmasında, ürün kalitesi
hakkında tüketicinin bilgilendirilmesinde ve
çevresel atık değerlerinin azaltılmasında etkin
özellikler taşımaktadırlar. Bu aşamada gelişen
teknolojik ambalajlar olan aktif ve akıllı
ambalajlar
hakkında,
detaylı
değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir.
Aktif Ambalajlar
Aktif ambalajlama, ürünün hasat sonrası ve
raf ömrünü uzatmayı amaçlayan bir tekniktir.
Aktif ambalajlama, ambalaj malzemesine
veya ambalaj içine çeşitli özelliklerdeki
yardımcı
bileşenlerin
yerleştirildiği
ambalajlama sistemidir. Diğer bir ifadeyle
aktif ambalaj, bozulmalara neden olan
reaksiyonların hızının azaltılması ve gıdanın
raf ömrünün uzatılabilmesi amacıyla ambalaj
içindeki ortamın modifiye edilmesi ya da
değiştirilmesidir.
Aktif
ambalajlama
sistemleri, korunacak olan kalite özelliğine
bağlı olarak farklı çözümler sunmaktadır
(Çizelge 1). Örneğin ürünün oksidasyonunun
yavaşlatılması gerekiyorsa, ambalaj ortamında
oksijen tutucu ya da antioksidan içeren aktif
sistemler kullanılmakta ya da ortam nemini
azaltmak gerekiyorsa ambalaj ortamında bir
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nem emici kullanılmaktadır [10, 16]. Aktif
ambalajlamada ambalaj içerisindeki ortam
değiştirilmektedir. Bu değişim “aktif salıcı–
yayıcı sistemler” (karbondioksit salıcılar,
etanol salıcılar ve tat–koku salıcıları) ve “aktif
emici–tutucu sistemler” (oksijen tutucular,
karbondioksit tutucular, nem tutucular,
tat/koku tutucular, etilen tutucular) ile
sağlanmaktadır. Bu değişimleri sağlamak
amacıyla ambalaj içerisine çeşitli materyal
ilaveleri yapılmaktadır [5, 19].
Aktif ambalajlar, pasif ambalajlar içine
konan (ürünün yaşam süresini uzatmaya
yönelik katkılar sunacak olan) çeşitli
materyallerde de sağlanabilmektedir. Etilen
absorbantlarının ambalaj içine konarak yüksek
etilenin olumsuz etkilerinin önlenmesi;
kasaların içine (altına/üstüne veya her iki
katmanına) SO₂ petleri konarak fumigasyonun
yapılması buna örnek olarak verilebilir.
Aktif ambalajın ana uygulamalarından bir
tanesi de antimikrobiyal ambalajlama olup
bunlar öldürebilen veya engelleyebilen
paketleme sistemi olarak tanımlanmaktadır.
Paketleme sistemi antimikrobiyal aktivite
kazandığında, büyüme hızını azaltarak veya
mikroorganizmaların canlı sayısını azaltarak
mikrobiyal büyümeyi sınırlandırmakta veya
önlemektedir.
Antimikrobiyal
ambalajın
kullanılması mikrobiyal bozulma veya
kirlenmelere karşı duyarlı olan gıda
ürünlerinde, kalitenin korunması ve raf
ömrünün arttırılması için gerekli ve önemli bir
uygulama konumundadır. Antimikrobiyal
aktif ambalaj sistemleri, paket içine konacak
maddelerle veya doğal antimikrobiyal
aktiviteye sahip paket malzemelerinin
kullanılmasıyla sağlanabilmektedir [20].
Çizelge 1. Aktif ambalajlardaki sorunların
çözümleri [10, 16]
Table 1. The solutions of problems occurred
during active packing [10, 16]
Sorunlar
Problems
Erken (veya hızlı) olgunlaşma
Oksidasyon
Nem
Mikrobiyolojik bozulmalar
Özel gıda–ambalaj etkileşimi

Aktif ambalajdaki çözümü
Active packaging solution
Etilen tutucu
Oksijen tutucu, antioksidan
salınımı
Nem tutucu
Antimikrobiyal ambalajlama
Aroma salınımı, kötü koku
tutucu

Bahçe ürünleri için aktif ambalaj olarak
çeşitli ambalajlar kullanılmakla birlikte,
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bunlar içerisinde en yaygın kullanılanı
modifiye atmosfer (MAP) ambalajlardır.
Modifiye Atmosfer Ambalajlar (MAP)
Modifiye
atmosferde
(özel
plastik
torbalarda) muhafaza olarak adlandırılan bu
uygulamada, meyve–sebzeler özel gaz
geçirgenliğine sahip plastik torbalar içine
yerleştirilerek soğuk hava depolarında
muhafazaya alınmaktadır. Modifiye atmosfer
(MAP), ürün etrafında normal atmosferden
farklı bir atmosfer bileşimi için ortamdan gaz
alınması
veya
eklenmesi
olarak
tanımlanmaktadır. MAP uygulamalarında O₂
konsantrasyonu azaltılıp, CO₂ konsantrasyonu
yükseltilmektedir. MAP uygulaması, tek
başına bir ambalajlama metodu olarak
kullanılmakla
beraber,
diğer
birçok
ambalajlama tekniği ile de kombine
edilebilmektedir [19]. MAP, aktif veya pasif
olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır.
Modifiye atmosferde depolamada ortam
modifikasyonu “pasif” (meyve ve sebzeler
için uygulanan) ve “aktif” (tüm gıdalara
uygulanabilen) modifikasyon olmak üzere iki
farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Pasif
modifikasyon, denge modifiye atmosferde
ambalajlama (EMAP)’da gıda uygun bir
ambalaj materyali ile ambalajlandıktan sonra
ambalaj içerisindeki atmosfer gaz bileşimi
gıdanın solunumu sonucu kendiliğinden
dengeye ulaşmaktadır. Bu nedenle pasif MAP,
kimyasal madde kullanmadan raf ömrünün
arttırılmasını sağladığından organik ürünler
için de (izin verilen) ideal bir paketlemedir.
Buna karşın aktif modifikasyonda denge gaz
bileşiminin
oluşumu,
istenilen
gaz
kompozisyonunun direkt olarak ambalaj içine
verilmesiyle
(enjekte
edilmesiyle)
sağlanmaktadır. Aktif MAP torbaları, ön
soğutması yapılıp içerisine konulan yaş
meyve ve sebzelerin ürettikleri gazları,
özellikle etileni, solfidrik asidi, amonyumları
ve bunların türevi olan alkolleri emerek dış
ortama atabilmektedir. Böylece MAP iç
ortamında, %3–5 O₂ ve %10–12 CO₂ gibi çok
farklı
atmosfer
gaz
bileşimlerine
ulaşılabilmektedir [8, 12, 18].
Pasif MAP uygulamasında ise, istenen gaz
bileşimi ürün tarafından sağlanmaktadır.
Kullanılan filmin gaz geçirgenliğine ve
ürünün solunum hızına göre, paket içinde O₂

oranı azalıp, CO₂ oranı yükselmektedir.
Ancak gaz konsantrasyonundaki değişim daha
uzun bir zamanda gerçekleşmektedir. Gaz
bileşimindeki değişimlerle birlikte yaş meyve
ve sebzelerdeki solunum yavaşlamaktadır.
Bunun sonucu olarak da ambalaj içindeki
ürünün
metabolizması
yavaşlamakta,
olgunlaşma ve yaşlanma gecikmektedir.
Ayrıca, bu şekilde kapalı bir ortamda sağlanan
yüksek oransal nem, ürünün su ve ağırlık
kayıplarını azaltarak kalitenin korunmasına da
önemli katkı sağlamaktadır [8, 18].
Aktif ve pasif MAP uygulamaları ve
kullanılacak malzemenin geçirgenliğine bağlı
olarak ambalaj içinde modifiye atmosferin
oluşum hızı ve hypoxia (oksijen yetersizliği)
riski
değişim
göstermektedir.
Uygun
geçirgenlikte aktif ambalajların kullanımıyla,
hem
hızlıca
modifiye
atmosfer
oluşturulabilmekte hem de hypoxia riski
ortadan kaldırılabilmektedir (Şekil 1).

Şekil

1.
MAP
tiplerinin
şematik
karşılaştırması,
avantajları
ve
sakıncaları [18]
Figure 1. The comparison of MAP types, its
advantages and disadvantages [18]
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Akıllı Ambalajlar
Akıllı ambalajlama, nakliye ve muhafaza
sırasında ambalajlanmış gıdanın kalitesi
hakkında
bilgi
vermek
amacıyla,
ambalajlanmış gıdanın durumunu gözetleye
bilen sistemler olarak tanımlanmaktadır.
Akıllı ambalajlama sistemleri gıdanın raf
ömrü boyunca iç ve dış durumunu
gösterebilen diğer bir deyişle ürün kalitesi ile
iletişim kurabilen ambalajlama sistemleri
olarak görülmektedir. Akıllı ambalajlama,
gıdanın kalitesi ve güvenliği hakkında bilgi
sağlayan, üzerinde iç ya da bir dış gösterge
içeren ambalaj ya da ambalaj materyali
üzerine basılan etiket veya belirteçler olarak
da tanımlanabilmektedir [9, 11].
Akıllı ambalajlamayı aktif ambalajlamadan
ayıran en önemli fark, aktif ambalajlama
sistemlerinde ürün kalitesini düşürücü
faktörleri azaltmak hedeflenirken, akıllı
ambalajlama sistemleri, ambalajlanmış ürünün
geçmişi
ve
kalitesi
hakkında
bilgi
vermektedir. Akıllı ambalaj teknolojisi ürünün
pazarlama zincirinde izlenebilirliğini sağlayan
bir teknolojidir.
Akıllı ambalajlar çalışma prensiplerine
göre, sensörlere dayalı akıllı ambalajlar,
indikatörlere dayalı akıllı ambalajlar ve radyo
frekanslı tanıma sistemleri (RFID) olmak
üzere 3 gruba ayrılmaktadırlar (Şekil 2).
Gaz sensörleri
Sensörler

Floresan bazlı
gaz sensörleri
Biyosensörler

Akıllı Ambalajlar
İndikatörler
Rfid etiketleri

Zamansıcaklık
indikatörleri
Tazelik
indikatörleri

Şekil 2. Akıllı ambalajların çeşitleri [13]
Figure 2. The sorts of active packages [13]
Akıllı ambalajlarda ambalaja akıllı işlevini
kazandıran parçalar, sensörler, indikatörler,
radyo frekansıyla tanımlama sistemleri (RFID
etiketler) ve barkodlardır [13, 14]. Zaman
sıcaklık göstergeleri (TTI), radyo frekansıyla
tanımlama
sistemleri
(RFID),
gaz
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konsantrasyonu göstergeleri, yaş meyve–
sebzeler için olgunluk göstergeleri ve
mikrobiyal
kalite
göstergeleri
akıllı
ambalajlama
sistemlerinin
ticarileşmiş
örneklerinden bazılarıdır [17].
İndikatörlerin çalışma prensibi, mikrobiyal
bozulma sonucu oluşan metabolitlerin
varlığında ambalaj üzerindeki etiketin renk
değiştirmesine
dayanmaktadır.
Bu
metabolitlere glikoz, organik asitler, etanol,
uçucu azot bileşikleri, biyojenik aminler,
karbondioksit, kükürtlü bileşikler, toksinler,
enzimler ve sülfür miktarları örnek verilebilir.
Bu tip etiketler MAP ambalajlı ürünlerde de
kullanılmaktadır [14].
Tazelik indikatörleri çalışma prensiplerine
göre pH değişimine duyarlı, uçucu azot
bileşiklerine duyarlı, hidrojen sülfüre (H₂S)
duyarlı ve çeşitli mikrobiyal metabolitlere
duyarlı tazelik indikatörleri olmak üzere 4
grupta toplanmaktadır [14].
Çeşitli mikrobiyal metabolitlere duyarlı
tazelik indikatörleri iki çeşit maddeye karşı
duyarlıdırlar. Bunlardan birincisi etanol,
ikincisi
diasetil
gibi
mikrobiyal
metabolitlerdir.
Etanole
duyarlı
olan
indikatörlerin çalışma prensibi; ambalajın tepe
boşluğunda
biriken
etanol
miktarının
alkoloksidaz, peroksidaz ve bir kromojenik
substrat yardımı ile tespit edilmesi esasına
dayanmaktadır. Diasetile duyarlı olan
indikatörlerin çalışma prensibi ise, diasetil
varlığında
renk
değişmelerinin
gerçekleşmesidir [14].
İndikatörler gazı geçirebilen ambalajların
yüzeyine yerleştirilmekte ve böylece diasetil,
diasetile duyarlı olan indikatöre geçmekte ve
renk
değişimi
tüketiciler
tarafından
gözlenebilmektedir. Tazelik indikatörlerine
örnek olarak Ripe Sense® markalı etiketler
gösterilebilir. Bu indikatör tipi ilk olarak
farklı olgunluklarda tüketiciler tarafından
talep edilen armutlar üzerinde denenmiştir.
Armut ambalajlarına konan indikatörler, renk
değişimleriyle birlikte (kırmızı renk ürünün
sert olduğunu, sarı renk ise sulu bir yapıda
olduğunu
göstererek)
tüketiciye
ürün
hakkında bilgi vermektedir ([14]. Olgunluk
indikatörleri,
meyve
ve
sebzelerin
olgunlaşırken ürettikleri aroma bileşenlerinin
ölçülmesi prensibine göre çalışmaktadır.
Ambalajın üzerindeki etiket, meyvenin
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olgunluk
derecesine
değiştirmektedir.

göre

renk

Ambalajlamada Nanoteknoloji
Uygulamaları
Nanoteknolojik uygulamalar, ambalaj
malzemesinin bariyer özelliklerini geliştirmek
ve aktif ve akıllı ambalajlama tekniklerinin
etkinliğini
artırmak
amacıyla
kullanılabilmektedir. Nanometre boyutunda
kaplamalar, ambalajın esnekliğini bozmadan
istenen faydayı sağlayabilmektedir.
Modifiye atmosfer ambalajlarda kaplama
malzemesi zaman içerisinde oksijen gibi
istenmeyen gazların paket içerisine girmesine
izin verebilmektedir. Nanoteknoloji sayesinde
kaplamanın
içine
yerleştirilen
birkaç
nanometre kalınlığında bir metal film, hem
paketin esnekliğini korumakta, hem de
gazların geçişine engel olmaktadır. Nano
boyutta gümüş partikülleri içeren ambalaj ve
kaplamalar mikroorganizmaların üremesini
engelleyerek bozulmaları azaltmakta veya
geciktirmektedir.
Araştırmalar,
nanometre
boyutunda
uygulamalarla tüketiciyi korumak konusunda
yoğunlaşmaktadır. Gözle görülemeyecek
kadar küçük elektronik devreler, paket
içerisindeki havayı kontrol etmekte ve ürün
bozulduğu zaman çıkan gazları algılayarak
tüketiciyi uyaracak bir işaret verebilmektedir.
Renk değiştiren boyalar gibi, paketin içindeki
gaz karışımı değiştiğinde ya da paket şişmeye
başladığında renk değiştirerek tüketiciyi
uyaran uygulamalar da geliştirilmiştir. Diğer
yandan
nanoparçacıklar
malzemenin
dayanıklılığını, sıcaklığa dayanımını, optik
özelliklerini ve geri dönüşüm özelliklerini de
iyileştirmektedir.
Nanoteknolojinin
gıda
ambalajlarında kullanılması, yeni nano–
polimer malzemelerin geliştirilmesini teşvik
etmiştir. Nanoteknoloji, boyutları 100nm ve
daha küçük maddelerden yeni yapılar veya
sistemler
oluşturma,
bu
sistemlerin
karakterizasyonu, manipülasyonu ve analiz
etme konularını esas almaktadır. Polimerlere
entegre edilen nanoparçacıklar polimerin
mekanik
ve
bariyer
özelliklerini
iyileştirmektedir [5].
Gıda
ambalajlarında
nanoteknoloji
kullanımı 4 farklı kategoride olmaktadır [5].
Bunlar;

1–Nanomateryallerin
polimerin
özelliklerini iyileştirmek için polimere
eklenmesi
(nanokomposit
ambalaj
malzemelerinin geliştirilmesi),
2–Antimikrobiyal veya oksijen emici
özelliğe sahip nanoparçacıklar içeren aktif
ambalajlar,
3–Gıdanın durumunu (sıcaklık, raf ömrü,
oksijen miktarı gibi özellikleri) gösteren
nanosensor içeren akıllı ambalajlar,
4–Biyobozunur nanokomposit ambalaj
malzemeleri.
Nanopartiküller, geniş yüzey alanlarıyla
birlikte,
toksik kimyasal
kirleticilerin
bağlanabilecekleri
ve
taşınabilecekleri
yüzeyler sağlamaları nedeniyle, insan sağlığı
ve çevre için de çeşitli riskleri beraberinde
getirmektedirler. Nanopartiküllerin vücudun
ve hücrelerin içerisine girebilme yetenekleri
toksik maddelerin vücudun içinde yayılmasına
neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak da,
hücre ve doku zararları ile savunma
mekanizmasında
bozukluklar
oluşabilmektedir. Nanopartikül içeren ambalaj
malzemelerinin gıdalarda kullanımına yönelik
migrasyon özellikleri hakkında bilgiler
bulunmamaktadır.
Tüketici
sağlığının
korunması için nanoparçacıkların insan sağlığı
ve çevre üzerindeki toksik etkilerinin
araştırılması, analiz ve test yöntemlerinin
belirlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin,
yönetmeliklerin oluşturulması gerekmektedir
[5].
ÜZÜMSÜ MEYVELERDE
KULLANILABİLECEK AMBALAJLAR
Üzümsü meyvelerin hasat sonrasındaki
dayanımları yönünden diğer meyve türlerine
göre bazı olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bu
özellikler aşağıda sıralanmıştır;
a–Hasat sonrası ömürlerinin kısa olması,
b–Klimakterik durumları,
c–Hasat döneminde solunum hızlarının
yüksek olması,
d–Parakende satışta zorluk,
e–Elle temasta zarar görebilmeleri,
f–Etilenden etkilenme düzeyleri.
Üzümsü meyvelerin en büyük sorunu hasat
sonrası ömürlerinin kısa olmasıdır. Bunun
yanında ahududu ve maviyemiş gibi türlerde
klimakterik görülmekte, ancak çilek başta
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olmak üzere diğer üzümsü meyve türlerinde
klimakterik görülmemektedir. Klimakterik
göstermeyen türlerde hasadın ürünün tüketime
uygun olduğu dönemde (yani yeme olumun
döneminde)
yapılma
zorunluluğunun
bulunması, bu meyvelerin hasat sonrasındaki
ömürlerinin daha kısa olmasına neden
olmaktadır. Klimakterik gösteren türler
dışındaki
üzümsü
meyvelerin
etilene
duyarlılığı düşüktür. Klimakterik gösteren
türlerde hasat sonrasında etilenle temas,
meyvelerin hasat sonrasındaki ömrünü
kısaltmaktadır.
Aynı
etki
klimakterik
göstermeyenlerde de görülmekle birlikte bu
etki daha zayıf olmaktadır. Diğer yandan çilek
ahududu ve böğürtlen gibi türlerde olduğu
gibi bazı türlerin hasat dönemindeki solunum
hızları çok yüksektir. Solunum hızı yüksek
olan türlerde solunum hızının, düşük sıcaklık
ve uygun ambalaj kullanımlarıyla düşürülmesi
gerekmektedir.
Yukarıda sıralanan özellikler nedeniyle
üzümsü meyvelerde hasat sonrası uygulamalar
özelliklede ambalaj seçimi çok büyük önem
taşımaktadır. Bu ürün grubunda aktif ve akıllı
ambalajların kullanılmasıyla kalitenin daha iyi
korunması ve ürün kayıplarının azaltılabilmesi
mümkün olabilecektir.

nedenle ambalajın etkinliği ve ambalajdan
beklentilerin karşılanabilmesi için öncelikle
ambalaj içine konan ürünün kaliteli olması
gerekmektedir.
Günümüzde ambalajlara ürünü koruma,
satışta kolaylık sağlama ve tüketicinin ilgisini
çekebilme gibi özeliklerin yanında, ürün
hakkında bilgi sunabilme özellikleri de
eklenmeye başlanmıştır. Gelişen teknolojilerin
ambalaj sektöründe de yer bulmasıyla aktif ve
akıllı ambalajlar kullanıma sunulmuştur. Aktif
ambalajlama uygulamalarında ürün kalitesini
düşüren faktörlerin azaltılabilmesi veya
engellenebilmesi
amaçlanırken,
akıllı
ambalajlama sistemlerinde, ambalaj içindeki
ürünün geçmişi ve kalitesi hakkında bilgiler
sunularak ürün satışı gerçekleştirilmektedir.
Akıllı ambalajlama sistemleri ürün kalitesi
ile iletişim kurabilen ambalajlama sistemleri
olup özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve
Japonya’da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Gıda üretiminde önemli bir konumda olan
Türkiye’nin de bu ambalajları kullanması
gerekmektedir. Ülkemizde yetiştirilen tür ve
çeşitlere,
göre
uygun
ambalajların
belirlenmesi
ve
farklı
ambalajların
geliştirilmelerine yönelik çalışmaların artarak
devam etmesinde büyük yarar görülmektedir.
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Dünyada açlık sorunlarının çözümünde
gıda üretiminin arttırılması yanında mevcut
üretimlerdeki kayıpların azaltılması büyük
önem taşımaktadır. Çünkü ürün kayıplarının
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ÖZ
Kurt üzümü Doğu, Güneydoğu Asya ve Güney Afrika’nın hem ılıman hem de tropikal bölgelerinde
yetişen doğal bir bitkisidir. Goji berry (Lycium spp.) ya da "Wolfberry" diye bilinen kurt üzümünün
anavatanı Çin olup, çoğunlukla Tibet ve Moğolistan’da dünyanın en yüksek dağları olan Himalayalar’da
bile yetişebilmektedir. Botanik olarak Lycium cinsine ait, kurt üzümü adıyla bilinen ve bütün dünyada
ticari olarak tarımı yapılan 3 türü olup bunlar; Lycium barbarum Linne (2n=24), Lycium chinense Miller
(n=12), Lycium ruthenicum Murr (n=12) türleridir. Bu üç yaygın türe ek olarak dünyada yetişen 72 türü
bulunmaktadır. Ticari olarak en yaygın yetiştirilen L. barbarum türüdür. Bu tür çoğunlukla Çin’in
kuzeyinde Ningxia Hui bölgesi ve batısında Xinjigang Uygur bölgesinde yetiştirilmektedir. Son yıllarda
kurt üzümü bitkisinin tıbbi aromatik bitkiler açısından değerinin yüksek olması, Dünyada ve Türkiye’de
üretimine ve tüketimine talebin fazla olması nedeniyle araştırıcıların dikkatini çekmektedir. Kurt üzümü
bitkileri ılıman iklime sahip hemen hemen her bölgede yetiştirilebilmektedir. Dünyada en yoğun olarak
Çin’de üretilmekte olup, meyveleri kurutularak Avrupa’ya ve diğer dünya ülkelerine ihraç edilmektedir.
Bu çalışmada amaç, kurt üzümü bitkisinin botanik özellikleri ve yetiştiriciliğinin tarihsel
değerlendirilmesi, Dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen tür ve çeşitleri, üretim açısından
dağılım alanları, tüketim ve teknolojik ürün olarak değerlendirme şekli, pazarlama durumu, insan sağlığı
açısından faydaları, çoğaltma ve üretim tekniği konularında bilgi vermektir.
Anahtar Kelimeler: Lycium barbarum, kurt üzümü, üretim, çoğaltma, tüketim.
AN OVERVIEW OF WOLFBERRY CULTIVATION IN THE WORLD AND IN TURKEY
ABSTRACT
Wolfberry is a herb growing naturally in both the mild and tropical areas of East, Southeast Asia and
Southern Africa. Also known as wolfberry (Lycium spp.), the motherland of wolfberry is China and it can
even be grown in Himalaya, the highest points of Tibet and Mongolia. In botanical terms, there are three
types of Lycium species known as wolfberry and commercially grown in the whole world, and these are;
Lycium barbarum Linne (2n=24), Lycium chinense Miller (n=12), Lycium ruthenicum Murr (n=12). In
addition to these three common types, there are 72 other types grown in different parts of the world. The
most common commercially grown types is L. barbarum. This type is mostly being grown in Ningxia Hui
area of Northern China and Xinjigang Uygur region in the western part. The high medical aromatic value
of wolfberry led to an increased production and demand in the world in recent years, which took the
attention of researchers. Wolfberry plants can be grown in almost every region with a mild climate. It is
mostly being produced in China and its fruits are dried and sent to Europe and other parts of the world.
The purpose of this study is to make a historic assessment of botanic properties and cultivation of
wolfberry plant and providing information on the types and cultivars grown commonly in the world and
in Turkey, distribution areas of production, consumption and use as a technologic product, marketing
status, benefits for human health, multiplication and production techniques.
Keywords: Lycium barbarum, wolfberry, production, propagation, consumption
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GİRİŞ
Goji berry (Lycium barbarum L.) ya da
“Wolfberry” diye bilinen kurt üzümünün
anavatanı Çin olup, yoğun olarak Tibet,
Moğolistan ve Himalayalar’da üretilmektedir.
Binlerce yıldır Tibetli üreticiler kurt üzümü
bitkisinden
büyük
kapama
bahçeler
kurmuşlar, bu bitkinin ürünlerini hem
kurutarak ve hem de suyunu sıkarak tıbbi
aromatik bitki olarak değerlendirmişlerdir [1].
Kurt üzümü Çin’in Xinjiang, Shaanxi, Gansu,
Hebei bölgelerinde, İç Moğolistan’da,
Japonya, Kore ve Tayvan ile pek çok Avrupa
ülkesinde ve Amerika’da ticari amaçlı
yetiştirilmektedir [2]. Kurt üzümü Kuzey
Amerika ve Avusturalya’da sınır bitkisi olarak
da kullanılmaktadır [3]. Doğu Asya’da L.
chinense yoğun olarak Güney Çin, Kore,
Japonya’da da yetişmektedir [4]. Buna
karşılık L. barbarum türleri ise Çin’in
kuzeyinde Ningxia Hui bölgesi ve batısında
Xinjigang Uygur bölgesinde ticari olarak
yetiştirilmektedir. Kurt üzümü ile ilgili
bilimsel çalışmalar ilk olarak 1973 yılında
Tanaduk Botanik Araştırma Enstitüsü (TBRI)
tarafından yapılmıştır [5]. Aynı zamanda
yapraklarının ve tohumlarının kullanıldığı
bazı şifalı bitkiler kitaplarında kullanıldığı
anlatılmaktadır [6]. Ayrıca, kurt üzümü
Çin’de tıbbi aromatik bitki olarak 2000 yıldır
kullanılmaktadır [7]. Kurt üzümü ürünleri
aynı zamanda toz ve tablet haline getirilerek
de tüketilmektedir. Kurutulmuş kurt üzümü
meyvelerinin tavsiye edilen dozu 5–12 g
arasında değişmektedir [8]. Vücuttaki
hücresel metabolik işlemlerin gerçekleşmesi
ve çevreden alınan serbest radikallerin
zararlarının azaltılması için antioksidanlara
ihtiyaç duyulmaktadır [1].
Kurt üzümü botanik olarak Solanaceae
familyasında yer almakta olup, en yaygın
türleri Lycium barbarum ve Lycium
chinense’dir.
Doğu
Asya’da
Lycium
barbarum L. (syn L. halimifolium Miller
(Gouqi), (Çince: Gouqi veya Nigxiagouqi) ve
L. chinense Miller (Gouqi) tıbbi aromatik
bitki olarak tüketilen 2 yaygın türü vardır.
Bunun yanında bu 2 türün alt türü olan L.
barbarum
var.
aurantiocarpum
(Huangguogouqi), L. chinense var. potaninii
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(Beifanggouqi), L. ruthenicum (Heiguogouki)
ve L. truncatum (Jieegouki) gibi türlerin
karışımları daha düşük fiyatlarda marketlerde
bulunabilir [9]. İngilizcede Goji Berry’nin
geleneksel olarak halk tarafından adlandırması
“Boxthorn”,
“Wolfberry”,
“Chinese
Wolfberry”
veya
“Matrimony
Wine”
şeklindedir [3]. Bitki Japonya’da “kuko” ve
Kore’de ise “gugija” olarak bilinir. Lycium
cinsine ait, kurt üzümü bitkisinin bütün
dünyada ticari olarak tarımı yapılan 3 yaygın
türü olup, bu üç yaygın türe ek olarak
dünyada yetişen 89 türü bulunmaktadır [10].
Şekil 1’de kurt üzümünün çiçek, yaprak ve
meyve yapıları ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Dünyada ve Türkiye’de en çok bilinen
çeşitler Damaye, NQ Çeşitleri [1, 7, 9] olup,
Crimson Star, Phoenix Tears, Sask Wolfberry
gibi
çeşitleri
de
mevcuttur
[12].
Bulgaristan’da JB 1 ve JB 2 kurt üzümü
çeşitleri ile yürütülen bir çalışmada, çeşitlerin
bir yılda 40 cm boya ulaştığı ve JB 1
çeşidinde ağaç başına verimin 0.56 kg/ağaç
olduğu bildirilmiştir [13]. Kore’de Lycium
chinense Mill türüne ait bazı çeşitlerin (IIbon
I, Chungyang, Jungguk II, Jindo I, Yousung I)
kuru ve taze meyveleri ticari olarak
üretilmektedir [14].

Şekil 1. Kurt üzümünün çiçek, yaprak ve
meyveleri
Figure 1. Flower, leaves and fruits of
wolfberry
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Çizelge 1. L. chinense, L. barbarum, L. ruthenicum kurt üzümü türlerinin morfolojik özellikleri
ve dünyadaki dağılımı [11]
Table 1. Morphological differences and geographic distribution of L. chinense, L. barbarum, L.
ruthenicum [11]
Türler
Species

Botanik özellikleri
Dünyadaki dağılımı
Botanical characteristics
Geographic distribution in the world
Yaprakları mızrak şeklinde veya uzun eliptik formdadır. Çiçek sapı 1–2 cm,
çanak yaprakları genelde 2 loplu olup lopların kenarları hafif tırtıklıdır. Korolla
Lycium tüpü 8–10 mm olup loplardan belirgin bir şekilde daha uzundur. Loplar ise 5–6 Çin’de: Ningxia, Gansu, Qinghai,
barbarum mm çapındadır. Meyveleri kırmızı, sarı ve turuncu renkte olup, oval ve Xinjiang gibi şehirlerinde yoğun olarak
L.
dikdörtgen şeklindedir. Tohumlar genellikle her bir meyvede 4–20 adet
yetişmektedir.
civarındadır. Çiçekler kendine verimlidir. Arı faaliyeti döllenmeyi
arttırdığından döllenme biyolojisi açısından entomofil grupta yer alırlar [9].
Çin’de: Anhui, Fujian, Gansu,
Guangdong, Guangxi, Guizhou,
Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan,
Yaprakları oval, baklavamsı veya mızrak yada doğrusal mızrak şeklindedir.
Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin,
Çiçek sapı 1–2 cm’dir. Çanak yaprakları 3–5 loplu olup çok tüylüdür. Taç
Liaoning, Ningxia, Qinghai, Shaanxi,
Lycium yapraklarının alt kenarları tüylüdür. Erkek çiçek sapları ise hafif tüylüdür.
Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang
chinense M. Meyveleri kırmızı, dikdörtgenimsi ve oval yapıdadır. Tohumları sayılı ve sarı
gibi illerde olarak yetişmektedir.
renktedir. Çiçekler kendine verimlidir. Arı faaliyeti döllenmeyi arttırdığından
Tayvan, Japonya, Kore, Moğolistan,
döllenme biyolojisi açısından entomofil grupta yer alırlar [9].
Nepal, Pakistan, Tayland, Güneybatı
Asya ve Avrupa ülkelerinde
yetişmektedir.
Bitki olarak çalı formunda olup, gövdelilik oranı yüksek, yaprakları sapsız, etli,
Çin’de: Gansu, Nei Mongol, Ningxia,
doğrusal veya yarı silindirik yapıda olup nadiren doğrusal uzun oval yapıda
Shaanxi, Xinjiang, Xizang illerinde
yaprakları bulunmaktadır. Çiçek sapı 5–10 mm’dir. Çanak yaprakları düzensiz
Lycium
yetişmektedir. Afganistan, Kazakistan,
2–4 loplu, loplar hafif tüylüdür. Taç yaprakları dikdörtgenimsi, oval ve
ruthenicum
Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan,
tüysüzdür. Erkek çiçek sapı üzerinde seyrek tüyleri bulunur. Çanak yaprağı
M.
Rusya, Tacikistan, Türkmenistan,
hafifçe şişkin, meyveler mor, siyah, küremsi bazen de köşeli olup tohumları
Özbekistan, Güneybatı Asya, Avrupa
kahverengi renktedir. Çiçekler kendine verimlidir. Arı faaliyeti döllenmeyi
ülkelerinde yetişmektedir.
arttırdığından döllenme biyolojisi açısından entomofil grupta yer alırlar [9].

Dünyada ve Türkiye’de Üretimi

İklim İsteği

Bilindiği üzere kurt üzümü üretimi en fazla
Çin’de yapılmaktadır. 2016 yılı verilerine
göre Çin’de 82.000 hektarlık alandan 95.000
ton kurt üzümü üretilmiştir [2]. Ülkemizde
üretilen toplam kurt üzümü meyvesi miktarı
hakkında resmi kayıt bulunamamıştır.
Bununla birlikte, şu ana kadar ulaşabildiğimiz
kurt üzümü yetiştiriciliği yapan girişimci
çiftçilerimizden elde ettiğimiz bilgilere göre,
kurt üzümü yetiştiriciliğine son 3–4 yıl içinde
başlanmış ve bitkinin uyumu noktasında
başarı sağlanmıştır. Ancak bu bitkinin ekim
alanlarının
oldukça
sınırlı
olduğu
görülmektedir. Bu girişimcilerden 2013
yılından bu yana Afyonkarahisar Emirdağ
Başkonak Köyü’nde 6 dekarlık arazide, 2012
yılından bu yana Denizli Çivril’de yaklaşık 12
dekar alanda, Antalya Korkuteli’nde 8,5
dekar, Kayseri’de 18 dekar, Adıyaman Tut’ta
50 dekar arazide, Niğde Bor’da toplam 23
dekar, Aksaray’da 41 dekar, 2014 yılından bu
yana Sivas’ta 10 dekar alanda 3000 adet fidan
kullanılarak üretimi yapıldığı tespit edilmiştir
[15].

İklim isteği olarak düşük sıcaklık ve
kuraklık gibi çevresel iklim koşullarına karşı
oldukça dayanıklı bir bitkidir. Nispeten nemli
koşullarda da yetiştiriciliğe uygundur. Kök
sistemi toprağa adapte olduktan sonra kurak
koşullarda da rahatlıkla yetiştirilebilmektedir.
Kurt üzümü bitkileri, güneş ışığını sever, kışın
–26℃; yazın +39℃ sıcaklığa kadar toleransı
vardır. Ülkemizin hemen hemen her
bölgesinde yetişmekle birlikte özellikle deniz
seviyesinden 800–2000 m rakım arasında
verim ve kalite yüksektir [16]. İç Anadolu
bölgesinde kurt üzümü üretilmek istendiğinde
mutlaka dolu ve güneş zararından korunmak
için file kullanılmalıdır.
Toprak İsteği
Kurt üzümü bitkisini yetiştirmek kolaydır.
Bitkiler, toprak isteği bakımından seçici
değildir. Drenajı düzgün geçirgen, hafif–
kumlu, orta–kuvvetli topraklarda ve ağır–kil–
tınlı, alkali ve pH’sı 7–8 olan farklı toprak
tiplerinde rahatlıkla yetiştirilebilmektedir.
Ancak asidik topraklar kurt üzümü
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yetiştiriciliğinde pek tercih edilmemektedir.
Taban suyu yüksek olan geçirimsiz topraklar
kurt üzümü yetiştiriciliği için uygun değildir
[17].
ÇOĞALTMA YÖNTEMLERİ
Tohumla Çoğaltma
Kurt üzümü meyveleri 3–4 saat süreyle
suda bırakılır. Meyveler yumuşadıktan sonra
içerisindeki küçük tohumlar tek tek alınarak
önceden hazırlanmış torf (toprak) üzerine
bırakılır. Ekim bittikten sonra üzeri tekrar torf
ile örtülerek düzeltilir. Sprey sulama aparatı
ile sabah akşam sulanır.
Toprağın kurumaması için ekim yapılan
kabın üzeri plastik benzeri şeffaf bir örtü ile
kapatılarak toprağın nem oranını muhafaza
etmesi sağlanır. Daha sonra güneş alan bir
yere bırakılarak çimlenmesi beklenir. Ortam
sıcaklığı 20–25℃ arasında olmalıdır. Bu
şartlar sağlandığı takdirde 7–10 gün içinde
çimlenme gerçekleşir. Bu süre ortam
sıcaklığına ve ekilen tohumun cinsine bağlı
olarak daha da kısalabilir [18, 19].

Şekil 2. Kurt üzümünün tohumları
Figure 2. Seeds of wolfberry

Çelikle Çoğaltma
Dinlenme
dönemindeki
pişkinleşmiş
çelikler 25 cm uzunluğunda köklendirme
ortamına yerleştirilir. Köklendirme ortamı
olarak genellikle perlit, dere kumu kullanılır.
Köklenmeyi
teşvik
edici
hormonlar
kullanılmadan da çoğaltılabilmektedir [18].
Doku Kültürü İle Çoğaltma
Doku kültürüyle çoğaltma teknikleri bitki
tohumları, organları, dokuları, hücreleri veya
protoplastlarının steril koşullar altında yapay
besin ortamları üzerinde kültüre alınarak
birden fazla sayıda bitki elde etmektir [20–
23]. Doku kültürü çalışmaları ile ilgili sayısız
makaleler ve doku kültürü teknikleri
yapılmıştır [24–26]. Doku kültürleri teknikleri
uygulayarak doğrudan embriyo oluşumu [24,
26, 27] ve dolaylı embriyo oluşumu [24, 28]
yöntemiyle
Lycium
barbarum
çoğaltılmaktadır. Doğrudan embriyo oluşumu
yönteminde
farklı
eksplantlar
kullanılmaktadır.
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Şekil 3. Çelikle çoğaltımı (HZR Fidancılık)
Figure 3. Propagation by cutting
Olgunlaşmış kurt üzümü meyvesinden elde
edilen tohumların sterilizasyonunda çok farklı
yöntemler
kullanılmaktadır.
Örneğin,
tohumlar %4.85 sodyum hipoklorit içeren
seyreltilmemiş çamaşır suyu (ACE) veya
%4.50 sodyum hipoklorit seyreltilmiş çamaşır
suyu (ACE) ile sterilize edildikten sonra saf
suyla durulanmaktadır. Steril olmuş tohumlar
çimlenmesi için 10 ml kültür ortamı içeren
cam tüplere (19×110 mm) konulur. MS ortamı
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olarak hormonsuz, 20 g/l sükroz, 7 g/l agar ve
pH 5.8 içeren ortamlar kullanılır. Daha sonra
ortamdaki bitki büyütme ortamına, yenileme
ve morfogenetik köklenme ve kallus
oluşumunu teşvik etmek için IAA, NAA,
IBA, BAP ve Kin sitokininleri ve farklı
dozlarda (0.0022–225 mg/l) GA₃ kullanılır.
Araştırıcılar tarafından doku kültürüyle
çoğaltmasında 1 mg/lt IBA’lı sıvı kültür
ortamlarının sürgünlerin kök gelişimi için
oldukça iyi sonuç (%100) verdiği tespit
edilmiştir. Kültür ortamında kök sürgünleri
oluşturan bitkileri iklim odasına aktarılması
ve bitki yetiştirme ortamı olarak genellikle
kum karışımlı torf ortamlarının kullanılması
tavsiye edilmektedir. Ortamda kurt üzümü
bitkilerinin canlı kalma oranlarının %90–98
oranında olduğu ifade edilmiştir [29].
KURT ÜZÜMÜ BAHÇESİ KURMA
Bahçe Yerinin Dikime Hazırlanması
Dikim çukurları 40–60 cm eninde 60–70
cm derinliğinde olmalıdır. Kurt üzümü
fidanları genel olarak 2.5×1.5–3×2 m
aralıklarla dikilmektedir. Bu dikim planı biraz
da arazi koşullarına ve çiftçinin mekanizasyon
donanım ve planına da bağlıdır. Amerika’da
3×2 m dikim aralıkları tercih edilmektedir.
Dikimi zamanını hem iklim hem de fidan
tipine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Tüplü fidanlar iyi bakım yapıldığında yaz
ortalarına kadar dikim yapılabilir. Kurt üzümü
fidanları dikimden önce köklerde tuvalet
budaması yapılır ve yanmış ahır gübresi
karıştırılmış harç kullanılarak fidanlar dikilir.
Dikimden sonra fidanın kök kısımları
çiğnenmek suretiyle kökler hava almayacak
şekilde bastırılır ve ilk can suyu verilmelidir.
Fidanlara mutlaka herek kullanılmalıdır. Malç
kullanımı yabancı ot mücadelesinde büyük
kolaylık sağlar. Ayrıca kurt üzümü üretiminde
bitki beslemede oldukça önemlidir [17].
Çim biçme makinesi çapa makinesi
darbelerinden, diğer tarım aletlerinin vereceği
zararlardan, fare, tavşan, koyun gibi kemirgen
hayvan zararlarından, yabancı otlara karşı
kullanılan tarım ilaçlarından, güneş yanığı,
rüzgâr, soğuk gibi doğa olaylarından, aşırı
sulama sebebiyle oluşan kök boğazı
hastalıklarından korumaktadır [17].

Şekil 4.Toprağın hazırlanışı ve dikim şekli
(HZR Fidancılık)
Figure 4. Preparation of soil and the system
of planting (HZR Nursery)
Sulama
Kumlu toprakların daha sık sulanması
gerekir. Genellikle 2.54 cm derinliğe haftada
bir su eklenebilir. Bitkiler yüzeysel sulama,
damlama sulama, mikro sulama ile
sulanabilir. Damlama sulama en etkili
yöntemi olup yabani ot ve hastalıkları
oluşmasını engeller [17].
Budama ve Terbiye Sitemleri
Kurt üzümü fidanları ilk dikildiği yıl
gelişmeye bırakılır. İkinci yıl özellikle
şemsiye model de ilk ve güçlü ana gövde eğer
kar yağmayan bir yer ise 40–50 cm, kar yağan
bir yer ise 55–60 cm aşağısındaki sürgünler
kesilir. Düzenli budama işlemi uygulanmadığı
takdirde bitki hızla gelişerek dallanır ve 4
metreye kadar boylanabilir. Bitki boyutu (1.5–
2 m) düzenli budamalarla kontrol altına
alınarak daha çok meyve verimi alınabilir.
Çıplak köklü kurt üzümü fidanları erken
ilkbaharda dikilir ve yazın ilk meyvelerini
verirler ancak budama sistemine bağlı olarak
tam verime 3. yılda ulaşır. Bazı üreticiler tıpkı
bağcılıkta olduğu gibi kurt üzümü bitkisini tel
üzerine sarmayı tercih ederler. Kurt üzümü
asmaları eğer hiç budanmazsa 3.5–4 m’ye
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kadar boy atabilir ve gövde sayısı artarak
dikenli yapılarından dolayı hasadı zorlaştırır.
Bundan dolayı telli sistemi tercih eden
üreticiler kurt üzümü dallarını tel üzerine
sardırarak
hasat
işlemlerini
kolaylaştırmışlardır [17, 30].

üzümü bitkileri tıpkı ahududunda olduğu gibi
gövdenin toprakla temas ettiği yerden
sürgünler çıkmaya başlar. Bu sürgünler
temizlenmezse bahçenin etrafını istila ederler.
Eğer sıra aralarında oluşan dip sürgünlerini
kazmayla uzaklaştırdıktan sonra toprağı
sürerseniz yeni istilacı oluşumlara neden
olunur [17, 30].

Şekil 5. Budama şekilleri [30]
Figure 5. Pruning systems [30]
Budamanın ilk yılı: Genellikle hiç
budamadan bitkilerin büyümesi tercih edilir.
Kökün gelişmesine izin verir ve yazın ilk bir
miktar meyve verir.
Budamanın ikinci yılı: kurt üzümü
bitkisinin ana gövdeyi oluşturacak aralarından
en sağlıklı olan bir gövde seçilmelidir. Diğer
gövdeleri kesip uzaklaştırılır. Bu ana gövde
40–45 cm’ye ulaştığında, yan dal oluşturmak
için tepe ucu kesilir. Yaz süresince gelişen
yeni sürgünlerin ana gövdeyle yan gövde
arasındaki açı 45 dereceden fazla olmamalıdır.
Ana gövde üzerinde 45 dereceden daha dar
açıyla gelişen dalları 3–5 dal üzerinden
kesilmelidir. Eğer sık dikim yapılmak
isteniyorsa sıraları paralel yapan yan dallar
gelişmeye bırakılır. Bu budanmayan dallar
bitkiler arasındaki boşluğu dolduracak aynı
zamanda meyve veren lateral dalları
oluşturacaktır. Ana gövde üzerinde bulunan
üçüncü yıl için ana gövdeyi oluşturacak
sürgünün tepesi kesilir. Üçüncü yılda kurt
üzümü bitkisi üzerinde istenmeyen gövdelerin
ya da dalların temizlenmesi için sonbahar ve
erken kış budaması yapılır. İlkbahar ve yaz
budaması bitkinin ana iskeletini ve taç
yapısını kontrol etmek için yapılır. Üçüncü yıl
budamanın amacı ilk yılda gelişen dalların
sürgün üretimini arttırmak ve iki yaşındaki
dallarda ise dikenli yapıyı azaltmaktır. Aynı
zamanda bir diğer amacı ise ilk yılın taç
yapısını bir şemsiye benzetmektir. Uzun
vadede bu budama şeklinde amaç 90 cm çapı,
180 cm uzunluğu olan bir yıllık, güçlü, güzel
bir taç oluşturmaktır. 3. yılın başında kurt
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Şekil 6. Kurt üzümü hasadı ve plantasyonu
(Kargın köyü/Aksaray)
Figure 6. Harvesting and plantation of
wolfberry (Kargın village/Aksaray
province)
HASAT VE HASAT SONRASI
İŞLEMLER
Olgunlaşan meyve rengi turuncudan
kırmızıya dönüştükçe, şeker içerikleri artar B
vitamini, kalsiyum içerikleri ve meyvelerde
acılaşma azalır. Tercihen meyvelerin tam
olgunlaşmasına ve bütün meyvelerin en az
turuncu renge dönüşmesine izin verilmelidir.
Hasadı elle yapılır. Hasat yapılırken bitkinin
dalları ve gövdelerinde bulunan dikenlerden
korumak için eldiven giyilmelidir. Bazı
araştırıcılara göre kurt üzümü meyveleri
uygun zamanda ve tekniğine uygun hasat
yapılmadığında kısmen besin kaybına neden
olduğu ifade edilmektedir.
Olgunlaşan kurt üzümü meyveleri diğer
meyve türlerinde olduğu gibi dökülmezler
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biraz geç hasat edilmesinde herhangi bir
sakınca yoktur. Hasat ederken kurt üzümlerini
dalından hafifçe çekerek hasat edilmesi
gerekir. Bu yöntem ile hasat kaybı en aza
indirilir. Hasat edilmiş meyveler önce soğuk
suda yıkanır. Böylece yıkama esnasında içi
boş, küçük, kalitesiz meyveler su yüzeyinde
kalarak elemine edilmesi sağlanır.
Aynı zamanda hasat esnasında meyve
içerisine karışan meyve sapı, yaprak gibi
istenmeyen kalıntılar daha az bir iş yükü ile
uzaklaştırılmış olur. Yıkamadan sonra
meyveler +4℃’de buzdolabında birkaç hafta
depolanır. Meyveleri dondurmak için
yıkanmış meyveler dondurucu torbalara
doldurularak dondurucuya konur. Torbalar 0.5
kg ya da 1 kg’lık olmaları tercih edilir.
Dondurma yöntemiyle saklamada herhangi bir
besin kaybı olmadığı bilinmektedir ancak
dondurulmuş meyveler 3 yıl süreyle tazeliğini
korurlar. Meyveleri kurutma işleminde ise
yıkanan meyveler temiz raflar üzerine konur
ve 40.56℃’de veya daha düşük sıcaklıklarda
kurutulmalıdır. Kurutma süresince kuruyan
meyveler sıkılaşır ve sertleşir. Bu işlem
kurutma koşullarına ve şekline bağlı olarak 3
gün veya daha uzun süre alabilir. Kurutulmuş
meyveler uygun koşullarda saklandığında
yıllarca besin içeriğini korur.

Şekil 8. Hasat sonrası yaprak ve meyvelerin
uzaklaştırılması
Figure 8. Postharvest leaf and fruits removal

Şekil 9. Kurutma ve hasat şekli (HZR
Fidancılık)
Figure 9. Drying and harvesting system (HZR
Nursery)

Şekil 7. Hasat sonrası uygulamalar
Figure 7. Post-harvesting applications

Bitkisel çay olarak tüketimi için odunsuz
taze sürgünler ve yapraklar toplanmalı,
yaklaşık 15 cm uzunluğundaki taze ve narin
sürgünler tercih edilmelidir. Yaprakların ve
taze sürgünlerin kurutulması için meyvelerde
olduğu gibi 40.56℃’de veya daha düşük
sıcaklıklarda
kurutulmalıdır.
Kurutulan
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ürünler serin, kuru ve hava geçirmez
konteynırlarda depolanmalıdır. Amerika’da
bazı üreticiler yaprakları toz haline getirmek
için
“Dry”
Vita
Mix
konteynırları
kullandıkları bilinmektedir. Kurt üzümü
bitkisinin büyüme sezonu boyunca yaprak ve
sürgünler hasat edilebilir. Ancak en ideal
hasat zamanı tüm meyveler hasat edildikten
sonra yapılması daha uygun olacaktır. Kurt
üzümü
kökleri
de
tıbbi
amaçlı
kullanıldığından yılın herhangi bir zamanında
hasat edilebilir [31].

Şekil 10. Kurt üzümü meyvelerinin işlenmiş
hali (Kargın/Aksaray)
Figure 10. Processed wolfberry fruits (Kargın
village/Aksaray province)
KURT ÜZÜMÜ BİTKİSİNİN GENEL
OLARAK KULLANIMI
Kurt üzümünün taze ve kurutulmuş olarak
hem meyveleri hem de yaprakları çok amaçlı
kullanılmaktadır. Örneğin, kek ve çörek, çerez
ve meze, salata, ekmek, içecek, tatlı, ana
yemek, kahvaltılık, kurabiye yapımında
kullanılmaktadır [31].
İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALARI
Kurt üzümünün kullanılmasının insan
sağlığı açısından dikkate alındığında, Çin
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geleneksel halk hekimliğinde bitkinin kök
kabukları ve meyvesinden tıbbi ilaçlar
yapıldığı bildirilmiştir. Aynı zamanda
yapraklarının ve tohumlarının kullanıldığı
bazı şifalı bitkiler kitaplarında kullanıldığı
anlatılmaktadır [6]. Kurt üzümleri geleneksel
Çin halk hekimliğinde karaciğer, böbrek ve
akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan
Yin toniklerinin yapımında kullanıldığını,
ayrıca bu toniklerin bulanık görme, akut
görme bozuklukları, baş ağrısı, kısırlık, karın
ağrıları, kuru öksürük, halsizlik gibi
hastalıkların
tedavisinde
kullanıldığı
bildirilmiştir [32, 33]. Aynı zamanda kurt
üzümü meyvelerinin halk hekimliğinde yaşam
süresini uzattığına inanılmakta ve beyaz saç
çıkışını engellediği bildirilmiştir [43]. Diyet
amacıyla içeceklerde ve çorbalarda da
kullanılmaktadır [34]. 6–15 gr olacak şekilde
kök kabukları kaynatılarak içecek olarak
tüketilir. Soğuk algınlıklarında, öksürük
tedavisinde ve hafif ateşli hastalıklarda
terlemeyi sağlayarak vücuttan virüsleri
uzaklaştırmaya yarar. Aynı zamanda diyabet,
hipertansiyon, hemoptizi (kan tükürme),
hematüri (kanlı idrar) gibi hastalıkların
tedavisinde de kullanılır [32–36]. Kurt
üzümleri
içerdiği
çoklu
farmakolojik
fonksiyonları, yaşlanmayı geciktirici özelliği,
yüksek antioksidan ve fenolik bileşik
içerikleri, bağışıklık sistemini destekleyici
özellikleri
ve
antitümör
aktiviteleri
nedenleriyle insan sağlığı açısından oldukça
önemli bir meyvedir [37–40]. Kurt üzümü
bitkisinin yaprakları ve meyvelerindeki
karetonoid ve lutein içerikleri bazı araştırıcılar
tarafından ıspanakla karşılaştırıldığında, kurt
üzümü yapraklarında 3 kat karetonoid ve 5 kat
lutein içeriği bakımından ıspanaktan daha
zengin olduğunu bildirmişlerdir. Bilindiği
üzere
bioflavonoidler
kolayca
suda
çözünebilirler, antioksidan ve iltihap giderici
özelliklere sahiptirler. Zeaxanthin ve lutein’ler
yaşlanmaya bağlı gelişen bulanık görme
rahatsızlıklarına
karşı göz hücrelerini
korumaya
yönelik
işlevleri
olduğu
bilinmektedir. Kurutulmuş kurt üzümü
meyvesi ve yaprakları kolesterol içermeyen
mükemmel bir besin kaynağıdır. Kurt üzümü
bitkisinde bulunan bir diğer karetonoid ise
likopendir. Likopen güçlü bir antioksidan olup
prostat
kanserini
önlenmesinde
rol
oynayabilir. Domates suyu ve ketçaplarda
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likopen oldukça yüksektir. Araştırıcılar
tarafından
kurt
üzümü,
ketçap
ile
karşılaştırıldığında kurt üzümünde 2 kat daha
fazla likopen bulunduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 2’de görüldüğü gibi kuru kurt
üzümü meyvelerinin biyokimyasal içerikleri
diğer meyvelerin biyokimyasal içerikleriyle
karşılaştırıldığında; en yüksek enerji miktarı
kurutulmuş kurt üzümü (349 kcal/100 g)
meyvesinde tespit edilmiştir. Bunu nar (83
kcal/100 g), kivi (61 kcal/100 g) ve
maviyemiş (57 kcal/100 g) takip etmiştir. En
düşük kalorili üzümsü meyve ise çilek (32
kcal/100 g) olmuştur. Protein içerikleri
açısından
üzümsü
meyveler
karşılaştırıldığında en yüksek protein Goji
berry meyvesinde (14.26 g/100 g) görülürken,
en düşük protein ise çilekte (0.67 g/100 g)
tespit edilmiştir. Üzümsü meyvelerde toplam
yağ içerikleri karşılaştırıldığında en yüksek
toplam yağ içeriği nar (1.17 g/100 g), bunu
kivi (0.52 g/100 g) ve böğürtlen (0.49 g/100
g) izlemiştir. En düşük yağ içeriği ise çilekte
(0.30 g/100 g) ölçülmüştür. Üzümsü meyveler
karbonhidrat
içerikleri
bakımından
karşılaştırıldığında en yüksek karbonhidrat
miktarı kurt üzümü (77 g/100 g), en düşük
karbonhidrat miktarı ise çilek (7.68 g/100 g)
meyvelerinde
görülmüştür.
Üzümsü
meyvelerde en yüksek şeker içeriği kurt
üzümü (45 g/100 g) meyvelerinde, en düşük
şeker içeriği ise böğürtlen (4.88 g/100 g)
meyvelerinde tespit edilmiştir. Lif içerikleri
açısından
üzümsü
meyveleri
karşılaştırdığımızda en yüksek lif içeriği kurt
üzümü (13 g/100 g) meyvesinde, en düşük lif
içeriği ise dut (1.7 g/100 g) olduğu
bulunmuştur.
Çizelge 3’de bazı üzümsü taze meyvelerin
vitamin ve mineral içerikleri verilmiştir.

Üzümsü meyveleri C vitamini açısından
karşılaştırıldığında en yüksek C vitamini kivi
(92.7 mg/100 g) meyvelerinde bulunurken en
düşük C vitamini maviyemiş (9.7 mg/100 g)
meyvelerinde belirtilmiştir. A vitamini
açısından üzümsü meyveler incelediğinde en
yüksek A vitamini kurt üzümü (26822 IU/100
g) meyvelerinde görülürken A vitamini narda
hiç tespit edilmediği bildirilmektedir.
Kurutulmuş kurt üzümü meyvelerinde
kalsiyum (190 mg/100 g), demir (6.80 mg/100
g), sodyum (298 mg/100 g) diğer üzümsü
meyve türlerine göre daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Kalsiyumda en düşük
maviyemiş (6 mg /100 g), demirde en düşük
mandarin (0.15 mg/100 g), sodyumda en
düşük maviyemiş, böğürtlen ve çilek (1
mg/100 g) olduğu bildirilmiştir.
Çizelge
4’de
üzümsü
meyvelerin
antioksidan içerikleri verilmiştir. Üzümsü
meyveler antioksidan içeriği bakımından
karşılaştırıldığında en yüksek antioksidan
içeriği dut (4.56 mmol/100 g) olurken bunu
böğürtlen (4.02 mmol/100 g), çilek (2.16
mmol/100 g), kurt üzümü (1.45 mmol/100 g)
takip etmiştir. En düşük antioksidan içeriği ise
kivi (0.43 mmol/100 g) meyvelerinde
bildirilmiştir.
Sonuç olarak üzümsü meyvelerde bulunan
biyokimyasal bileşenler (Çizelge 2) ile
meyvelerde mineraller ve vitamin içerikleri
(Çizelge 3) açısından en zengin üzümsü
meyve türünün kurt üzümü meyvesi olduğu
anlaşılmıştır.
Kurt
üzümü
meyveleri
antioksidan
açısından
maviyemiş
ve
böğürtlene göre daha düşük antioksidan
içerdiği tespit edilmiştir [42].

Çizelge 2. Bazı üzümsü meyvelerin taze örneklerinde biyokimyasal bileşenler (100 g örnekte)
Table 2. Biochemical compounds of some berry fresh fruits (100 g)
Üzümsü meyve türleri
Species of berry fruits
Maviyemiş / Blueberry
Böğürtlen / Blackberry
Dut / Mulberry
Çilek / Strawberry
Kurt üzümü / Wolfberry
Kivi / Kiwi
Nar / Pomegranate
Mandarin / Mandarin
Kaynak: USDA [41].

Enerji (kcal)
Energy (kcal)
57
43
43
32
349
61
83
53

Protein (g)
Protein (g)
0.74
1.39
1.44
0.67
14.26
1.14
1.67
1.081

Toplam yağ (g) Karbonhidrat (g)
Total oil (g) Carbon hydrate (g)
0.33
14.49
0.49
9.61
0.39
9.80
0.30
7.68
0.39
77.06
0.52
14.66
1.17
18.70
0.31
13.34

Şeker (g)
Sugar (g)
9.96
4.88
8.10
4.89
45.61
8.99
13.67
10.58

Lif (g)
Fiber (g)
2.4
5.3
1.7
2.0
13
3.0
4.0
1.8
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Çizelge 3. Bazı üzümsü meyvelerin taze
örneklerinde vitaminler ve mineraller
(100 g örnekte)
Table 3. Vitamin and mineral content of berry
fruits (100 g)
Üzümsü
Vitamin C Vitamin A Kalsiyum Demir Sodyum
meyve türleri
Vitamine C VitamineA Calcium Iron Sodium
Species of
(mg)
IU*
(mg)
(mg) (mg)
berry fruits
Maviyemiş
9.7
54
6
0.28
1
Blueberry
Böğürtlen
21
214
29
0.62
1
Blackberry
Dut
36.4
25
39
1.85
10
Mulberry
Çilek
58.8
12
16
0.41
1
Strawberry
Kurt üzümü
48.4
26822
190
6.80
298
Wolfberry
Kivi
92.7
87
34
0.31
3
Kiwi
Nar
10.2
0
10
0.30
3
Pomegranate
Mandarin
26.7
681
37
0.15
2
Mandarin
*IU: Enternasyonal Ünite; Bir etken maddenin biyolojik
etkinliğinin ölçümü esas alınarak belirlenen, vitaminler,
hormonlar, bazı ilaçlar, aşılar ve kan ürünleri ile biyolojik etkin
maddeler için kullanılan. Dünya Sağlık Örgütü tarafından
belirlenmiş ve etken madde miktarını tanımlamak için
kullanılan ölçü birimi.
Kaynak: USDA [41].

Çizelge 4. Bazı üzümsü meyvelerde
antioksidan içerikleri [42]
Table 4. Antioxidant content of berry fruits
[42]
Üzümsü meyveler
Berry fruits
Maviyemiş / Blueberry
Böğürtlen / Blackberry
Dut / Mulberry
Çilek / Strawberry
Kurt üzümü / Wolfberry
Kivi / Kiwi
Nar / Pomegranate

Antioksidan mmol/100 g
Antioxidant mmol/100 g
4.02
1.26
4.56
1.45
2.16
0.43
0.72

SONUÇ
Türkiye’de kurt üzümü üretimi ve üretim
teknikleri ile ilgili çalışmalar oldukça
kısıtlıdır. Bununla birlikte yeterli sayıda
bilimsel ve güvenilir literatür bilgisi de yok
denecek kadar azdır. Ancak kurt üzümü
bitkisinin popülaritesi medya ve iletişim
yayınları aracılığı ile gittikçe artmaktadır. Bu
çalışma ile kurt üzümü bitkisi hakkında
literatürler yardımıyla detaylı bir şekilde
incelenerek bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Ülkemizde farklı illerde yeni yeni kurt üzümü
kapama bahçeleri kurulmakta ancak, arzu
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edilen miktarda standart fide veya fidan
bulunmamaktadır. Üreticiler, genelde ya kendi
fidelerini tohumdan çoğaltarak üretmekte, ya
da yine çoğunlukla tohumla üretim yapan
fidancılardan temin etmektedir. Kurt üzümü
bitkisi döllenme biyolojisi açısından kendine
verimli olsa da tohumla çoğaltıldığında yine
de genetik olarak açılımlar meydana
gelmektedir. Bu nedenle yeni kurulan kurt
üzümü bahçeleri büyük bir genetik koleksiyon
bahçelerine
dönüşmektedir.
Türkiye’de
üreticiler çoğunlukla Lycium barbarum ve
Lycium chinense türünün tohumlarından
çoğaltma yaptıklarından, bahçelerde çeşit
standardizasyonu açısından bir homojenlik
bulunmamaktadır. Bu durum ise ileride üretim
ve pazarlama konusunda bazı problemleri
beraberinde getirecektir. Bu konudaki en
büyük problem üretimde standart ürün
problemi olabilecektir. Ayrıca, yapılan
gözlemlerde üreticilerin kurt üzümü bitkisinin
yetiştirme tekniği, bahçe yerinin seçimi, bahçe
kurma, fidan dikim aralıklarını belirleme,
gübreleme, sulama, budama ve terbiye
sistemleri, hasat ve hasat sonu işlemleri
konusunda, standart fidan temini konusunda
ciddi problemler bulunmaktadır. Kurt üzümü
bitkisinin ticari ve ekolojiye uygun çeşitlerden
adaptasyon bahçelerinin kurulması ve bu
bahçelerde dikilen çeşitlerin verim, kalite ve
diğer özelliklerinin detaylı olarak araştırılması
gerekmektedir. Ayrıca bu bitki kısa sürede
verime yattığından ıslahçılar açısından
melezleme işleminde hızlı sonuç alınması
ihtimali tercih edilebilirliğini arttıracağı
düşünülmektedir. Ayrıca, ülkemizde çok fazla
kapama bahçe olmamakla birlikte ticari olarak
yetiştirilen bütün çeşitler yabancı çeşitlerdir.
Yerli çeşidimiz bulunmamaktadır. Buna
ilaveten yeni kurulacak hobi ve ticari kapama
bahçelerde farklı dikim, budama ve terbiye
sistemleri
denenmelidir.
Hastalık
ve
zararlılarla ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Kurt
üzümü bitkisinin içerdiği biyokimyasallar
dikkate alındığında ilaç, gıda ve insan sağlığı
açısından faydaları ile ilgili daha detaylı
bilimsel çalışmalar ortaya konulmalıdır.
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ÖZ
Turnayemişi kol atarak büyüyen ve kısa dik sürgünlerde meyve veren saran yüzey örtücü ve her dem
yeşil bitkilere sahip olan bir üzümsü meyvedir. Maviyemiş ile birlikte fundagiller familyasında
(Ericaceae) yer alır. Kuzey Amerika’daki sulak alanlarda doğal olarak yetişen çok yıllık bitkileri vardır.
Bu meyvenin çiçeği turna kuşuna benzediği için Amerika’da craneberry, cranberry (crane=turna) olarak
adlandırılırken iki binli yıllarda Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından Türkiye’ye getirilen bu üzümsü
meyve “turnayemişi” olarak Türkçe’mize katılmıştır. Turnayemişi taze olarak tüketilmez çünkü meyvesi
çok acıdır. Kurutulup şeker ile tatlandırıldıktan sonra satılmaktadır. Şeker hastaları bu meyvenin
kurusunu yiyemez. Meyve hasadı su içinde veya kuru olarak yapılabilir. Dünyada 750 bin ton üretilen
turnayemişinde Amerika (%82), Kanada (%14) ve Litvanya ilk sıralardadır (%2). Turnayemişi ılıman
iklim meyve türüdür. pH değeri düşük yani asitli topraklarda yetişebilmektedir. 1800’lü yıllardan kültüre
alınmıştır. Turnayemişi yetiştiriciliğinde önemli olan beş kriter şu şekilde sıralanabilir; pH değeri 4.0–4.5
arasında olan asidik toprak (pH=6.0’a kadar yetişebilir), kumlama amacıyla kireç içermeyen kum, kuru
veya sulu sistemde yetiştirilmesi için iyi ve temiz su, yöresel iklim şartlarının bilinmesi, yabancı ot ile
hastalık ve zararlıların kontrol altına alınması gerekir. Bu makalede turnayemişi bitkisi, yetiştiriciliği,
iklim ve toprak istekleri ile sağlık açısından yararları özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turnayemişi, Vaccinium macrocarpon, morfoloji, toprak, iklim, sağlık
CRANBERRY
PLANT
CHARACTERISTICS,
REQUIREMENTS AND HEALTH BENEFITS

CULTIVATION,

CLIMATE,

SOIL

ABSTRACT
Cranberry is a low growing, trailing, woody, broadleaf, nondecidious vine. It bears fruits on small
uprights. Runners are horizontal stems and they spread profusely. It is in the same genus with blueberry.
It is native to eastern North America in water logged area. Cranberry introduced to Turkey by Prof. Dr.
Hüseyin ÇELİK at the year of 2000 and it is called as “turnayemişi” due to its flower look alike to crane
neck, head and beak. Fresh cranberry fruits have a very bitter taste. Fruit harvest can be done dry or in
water. After harvest, berries sliced, half dried and sweetened by adding sugar for consumption. Dried
cranberry cannot be eaten by diabetes. Total world cranberry production is about 750 thousand tons and
America (82%), Canada (14%) and Lithuanian (2%) are on the first places. Cranberry grows in temperate
climate. Low acidic sandy or muck soils. The five important criteria for cranberry growing are; low pH
(4.0–4.5, tolerate to 6.0 pH), quavers sand has no lime for sanding, good and clean water for harvest in
water and growing, good local climatic condition, and controlling the pest, disease and free for weed. In
this article, cranberry plant characteristics, climatic and soil requirements, and health benefits
summarized.
Keywords: Cranberry, Vaccinium macrocarpon Ait., morphology, soil, climate, health
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GİRİŞ
Turnayemişi toprak yüzeyinde yayılan,
yüzey örtücü ve her dem yeşil bitkilere sahip
olan bir üzümsü meyvedir. Maviyemiş ve
kekreyemiş
(lingonberry)
ile
birlikte
fundagiller (Ericaceae) familyasında yer alır.
Kuzey Amerika’daki sulak alanlarda doğal
olarak yetişen çok yıllık bitkileri vardır.
Yabani formları bataklık ve sulak alanlarda
bulunmuştur [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28]. İri
meyveli Amerikan turnayemişi 1820’li
yıllarda ilk kez Massachusetts yakınlarındaki
Cape Cod’da yetiştirilmeye başlanmıştır [23,
25]. Alman ve Hollandalı göçmenler Amerika
Kıtasına yerleştikten sonra turna kuşunun bir
meyveyi yediğini görürler ve bu meyvenin
çiçeklerini turna kuşunun gerdan, baş ve
gagasına benzeterek craneberry (crane=turna)
adını verirler. Zamanla Cranberry olarak
kısaltılmıştır [6, 29]. İki binli yıllarda Prof.
Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından Türkiye’ye
getirilen bu üzümsü meyve “turnayemişi”
olarak Türkçe’mize katılmıştır. Ülkemizde
Doğu
Karadeniz
Bölgesi’ndeki
asitli
topraklarda kuru hasat yapılacak şekilde
denemelerine başlanırken, Orta Karadeniz
Bölgesi’ndeki Çarşamba ve Bafra ovalarında
asitli sulak alanlarda ise su içinde hasadı
yapılabilecek şekilde deneme çalışmaları
sürdürülmektedir [2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24].
1800’lerde kültüre alınan turnayemişi tarımı
ilk kez 1930’larda başlamış ve ilk bahçeler
turba topraklar üzerinde tesis edilmiştir. Acı,
asitli, kekremsi tatta ve harika kırmızı renkli
meyvelere sahiptir. Dünya üzerinde 40°–50°
Kuzey enlem dereceleri arasındaki asitli ve
sulak alanlarda yaygınlaşmıştır. Kuzey
Amerika’da maviyemiş kekreyemiş ve kokulu
üzümlerle birlikte ekonomik anlamda
yetiştiriciliği yapılmaktadır [6, 10, 11, 17, 29].
Turnayemişinin yabani formları Kuzey
Amerika’daki doğal sulak alanlar, bataklıklar,
çamurluklar, nemli kıyılar ve tepelik alanlarda
tespit edilmiştir. Amerika kıtasına yerleşen ilk
topluluklar tarafından değeri ortaya konulmuş
ve 1914’lü yıllarda Avrupa Kıtasına ilk
meyveleri gönderilmeye başlanmıştır. Kırmızı
renkli
turnayemişi
meyvelerine
ilk
dönemlerde ‘kermes’ denilmiştir. 1620’li
yıllarda Pilgrim adlı göçmen Amerika kıtasına
vardığında turnayemişleri hakkında bazı
bilgilere sahipti. Turnayemişi üreticileri
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1900’lü
yılların
başından
itibaren
kooperatifleşmiş ve Amerika’da üretilen
turnayemişlerinin büyük bir kısmı Ocean
Spray kooperatifi tarafından satılır olmuştur.
İlk
yıllarda
taze
olarak
tüketilen
turnayemişleri 1972’lerde konserve, reçel ve
kuru meyve sanayisi ile elma ve diğer meyve
suları ile kullanılmaya başlanmıştır. Amerika
kıtasında 5 eyalette yaygın olan turnayemişi
üretimi son yıllarda Kanada, Şili, Rusya,
Baltık Cumhuriyeti ve Polonya’da da
üretilmeye başlanmıştır. Amerika kıtasında
yüzyıllardır yetişmekte olan turnayemişleri
kurutularak yerli kabileler tarafından ilk
zamanlarda
geyik
etleriyle
beraber
tüketilmiştir [18, 23, 25]. Günümüzde
turnayemişi fiyatlarının yüksekliği üretim
alanlarının genişlemesini sağlamıştır [18, 22,
23]. Türkiye’de özellikle Doğu Karadeniz
Bölgesindeki gibi doğal asitli toprakların yer
aldığı alanlarda torf kullanılarak turnayemişi
dikim tavaları tesis edilebilir ve buralarda
yetiştiricilik yapılabilir [4, 5, 6, 7, 8]. 2019
yılı verilerine göre dünya turnayemişi üretimi
yaklaşık 750 bin ton olup bunun %82’ si
Amerika’da, %14’ü Kanada’da, %2’si
Litvanya’da üretilirken; Belarus, Azerbaycan
ve Ukrayna’nın üretimdeki payı %1’in
altındadır. İki binli yıllarda Şili ve Yeni
Zelanda’da üretilmeye başlanan turnayemişi
İrlanda, Polonya, Beyaz Rusya, Rusya,
Avusturya, Almanya ve Litvanya’da yoğun
olarak denenmekte ve ticari potansiyeli
araştırılmaktadır. Genelde meyve suyu olmak
üzere yıllık turnayemişi tüketimi kişi başına
450–900 g arasındadır [10, 17, 18, 22, 29].
BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ
Turnayemişi Ericaceae yani fundagiller
familyasına giren ve üzümsü meyveler
grubunda yer alan ılıman iklim meyve
türüdür. Vaccinium türüne giren diğer birçok
tür gibi pH değeri düşük yani asitli
topraklarda yetişebilmektedir. Kültürü yapılan
ve iri meyvelere sahip olan turnayemişi yavaş
büyüme gösteren, yüzey örtücü, odunsu
yapıda, dar–küçük yapraklı, çok yıllık ve her
dem yeşil sürgünlere sahip bir bitkidir.
Yetiştiği yerde bir paspas gibi yüzeyi kapatır.
Ticari olarak turnayemişi yetiştiriciliğinin
yapıldığı alanların %30’undan fazlası
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doğadaki yabani Vaccinium macrocarpon Ait.
popülasyonlarından seçilen çeşitlerle tesis
edilmiştir. Meyveleri çok daha küçük olan
Vaccinium oxycoccus L. türü ise Kuzeybatı
Pasifik’te doğal olarak yetişmekte olup Kuzey
Amerika’da ticari yetiştiriciliği yoktur [24, 25,
28, 29]. Turnayemişi bitkileri 10 cm toprak
tabakasında yüzeysel olarak yayılan lifli ve
çok ince kılcal köklere sahiptir. Emici
kıllardan yoksun olan bu kökler mikoriza
mantarlarıyla ortak yaşayarak besinleri temin
edebilirler [6, 7, 8, 10, 24]. Ana bitkiden çıkan
ve stolon olarak adlandırılan 30–190 cm
uzunluğa ulaşan turnayemişi organlarına yatay
odunsu gövde veya kol denir (Şekil 1, 2, 3).
Uzun gövdeler toprak yüzeyinde her yöne
yayılarak tavayı veya turnayemişi yastığını bir
örtü gibi kapatır ve sıkı paspas görüntüsü
oluştururlar. Meyve verecek olan kısa dik
sürgünler yatay gövde üzerindeki yaprak
koltuklarındaki gözlerden ikinci yıl oluşur.
Metrekareye 5000 adet kısa–dik sürgün
oluşabilir [6, 23, 24, 29].
Turnayemişi
yaprakları
oval
veya
dikdörtgen şekilli, 0.8–1.3 cm uzunluğunda ve
0.3 cm genişliğindedir. Yapraklar 2 yıl kadar
bitki üzerinde kalabilir. Kış dinlenme
döneminde renkleri kırmızımsı–kahveye
dönüşür [6, 7, 8, 10, 23, 24, 29]. Fincan
tabağına benzeyen dolgun, iri ve büyük gözler
karışık göz olup hem çiçek hem de yaprak ve
sürgünleri oluştururlar. İri olan bu gözler rozet
şeklindeki
yapraklarla
çevrelenmiştir.
Vegetatif tomurcuklar ise daha küçük ve sivri
olup daha dik yapraklar ile çevrilmiş ve
tomurcuk pulları kaybolmuştur. Karışık gözler
ve vegetatif tomurcuklar yaz sonları ile
sonbaharda kolayca ayırt edilebilir. Karışık bir
gözde 3–7 çiçek, yapraklar ve büyüme noktası
yer alır (Şekil 1, 2, 3, 4) [10, 17, 23, 29].
Turnayemişi dik sürgünleri üzerinde
gelişme sezonunda meydana gelen çiçekler
bireysel olarak tek tek oluşur. Çiçek sapı ile
dik sürgünün yeni gelişen kısmına bağlanan
çiçekler 2–7 arasında, nadiren 10’un üzerinde
olabilir. Ancak meyve sayısı 1–3 arasındadır.
Küçük ve zayıf olan çiçekler 6–8 mm
uzunluğundadır.
Turnayemişi
çiçeği
yumurtalık, 4 çanak yaprak ile pembemsi
beyaz renkte olan 4 taç yaprak içerir. Çiçek
tamamen açıldığında taç yapraklar geriye
doğru bükülür (Şekil 1, 2) [13, 23, 24].
Turnayemişi dik sürgünleri üzerinde gelişme

sezonunda meydana gelen çiçekler, bireysel
olarak tek tek oluşur [6, 19, 20]. Tozlanma bal
arısı veya bombus arıları olur ancak rüzgârın
yardımı da söz konusudur. Turnayemişi
çiçeklerinde tozlanma ile döllenme arasında
24 saatlik bir süre vardır 19, 23, 24, 29].
Turnayemişi kendine verimlidir. Ancak
karşılıklı tozlanmada verim ve tane iriliği artar
[6, 10, 19, 24, 29].
Döllenmeden sonraki 60–120 gün içinde
meyveler olgunlaşır. Normal bir meyvenin
ağırlığı yaklaşık 1–1.5 gramdır. Dik
sürgünlerdeki verim meyve sayısı ile
meyvelerdeki çekirdek sayısına bağlıdır.
Çünkü meyve iriliği ile çekirdek sayısı
arasında doğrusal orantı vardır ve iri
meyvelerde daha fazla çekirdek bulunurken
çekirdeksiz turnayemişi meyveleri çok küçük
olup ticari değeri yoktur [24]. Turnayemişi
meyvesi gelişirken kabuk rengi beyaz, yeşil,
açık ve koyu kırmızı renk alır. Olgun
meyvede renk koyu kırmızı olup renk
pigmentleri epidermiste ve hemen alt bölgede
toplanırlar. Kırmızı rengi veren antosiyanin
içeriği çeşit, iklim, ışık ve tane iriliğine
bağlıdır. Meyve kabuğu mumlu yüzeye
sahiptir. Meyveler 16–30℃ arasında iyi
gelişir (Şekil 2, 3) [4, 5, 6, 7, 8].

Şekil 1. Turnayemişi bitkisi, yatay gövdesi,
dik sürgünü, tomurcuk ve çiçekleri
Figure 1. Cranberry vine, horizontal stolon,
uprights, bud and flower
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Sürgünlerin dip kısımlarında toplu iğne kafası
kadar meyveler oluşurken üst kısımlarda
çiçeklenme devam etmektedir. Ortalama
meyve iriliği bu aşamada artmaya başlar
meyvelerde irilik olarak 6, 8, 10, 12, 15 ve 18
mm çapa ulaştıkları dönemler dikkate
alınmaktadır [6, 24].

Şekil

2. Turnayemişinde kışlık göz,
çiçeklenme, meyve tutumu, ben düşme
ve olgunlaşma
Figure 2. Cranberry winter bud, flowering,
berry set, veraison and maturation

Şekil 4. Turnayemişi yetişen tava ve kumlama
Figure 4. Cranberry bog and sanding

Şekil 3. Turnayemişi taze ve kurutulmuş
meyvesi
Figure 3. Cranberry fresh and dried berry
Turnayemişleri kış dinlenmesinde iken
yaprakları genelde yeşil değil mor renklidir.
Tepe tomurcuğunda kabarma veya şişme
yoktur. Vegetatif gelişme dik sürgünler ile
kollarda yaz boyu devam eder. Dik büyüme
gösteren sürgünler 2 yaşında meyveye
yatarlar. Turnayemişinde gözler genelde
Nisan başında uyanır [23, 24]. Toplu iğne başı
meyve dönemi çiçeklenmeden hemen sonra
meyve bağlamanın olması ve meyvelerin
irileşmeye başladığı dönemdir. Çiçeğin bazı
kısımları
hala
meyvenin
üzerindedir.
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Şekil 5. Turnayemişinde kuru hasat
Figure 5. Dry harvest for cranberries
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Şekil 6. Turnayemişinin su içinde hasadı
Figure 6. Wet harvest for cranberries

Şekil 7. Turnayemişi kullanım alanları ve
pazarlama şekilleri
Figure 7. Cranberry usage and marketing
types

Çizelge 1. 100 gram taze turnayemişi içeriği [6, 24]
Table 1. Ingredients of 100 g fresh cranberry [6, 24]
Kimyasal içerik (%)
Chemical content (%)
Su / Water
88.00
İndirgen şeker / Invert sugar 4.20
Sitrik asit / Citric acid
2.40
Pektin / Pectine
1.20
Yağ / Fat
0.40
Protein / Protein
0.20
Kül / Ash
0.25
Lif / Fiber
1.60

Mineral madde (ppm)
Vitamin İçeriği
Mineral substance (ppm)
Vitamin content
Potasyum / Potassium
530.00
A–Vitamini / Vitamin A
40 I.U.
Sodyum / Sodium
20.00
C–Vitamini / Vitamin C
7.5–10.5 mg
Kalsiyum / Calcium
130.00
B₁–Vitamin / Vitamin B₁
13.5 mcg
Fosfor / Phosphor
80.00
B₂–Vitamini / Vitamin B₂
3.0 mcg*
Magnezyum / Magnesium 55.00
Nikotinik asit / Nicotinic acid
33.0 mcg
İyot / İodine
0.05
Pantotenik asit / Pantothenic acid
25.0 mcg
Kükürt / Sulphur
50.00
B₆–Vitamini / Vitamin B₆
10.0 mcg
Klor / Clor
40.00
Demir / Iron
4.00
Manganez / Magnesium
6.00 Enerji (taze meyve) / Energy (fresh berry) 26 kcal**
Bakır / Copper
4.00
Enerji (sos) / Energy (sauce)
125 kcal

*mcg: mikro gram, **kcal: kilo kalori

Meyve oluştuktan sonra yaklaşık 80 günde
fizyolojik olgunluğa erişmektedir. Hasat,
bölgeye bağlı olarak, Eylül sonunda başlar ve
Kasım başlarına kadar devam eder. Hasat
biraz geciktirilirse fizyolojik olgunluk gecikir
ve tanedeki antisiyonin miktarı artar. Daha iyi
renklenme kalitenin daha yüksek olmasını
sağlar. Sonbahardaki serin havalar renk
oluşumunu artırır ancak geç hasat kaliteyi
düşürür. Hasat edilen meyveler 10℃ de
tutulursa renklenme devam eder ve aşırı
olgunlaşmadaki gibi renk meydana gelir [6, 9,
10]. Hasattan sonra bitki dinlenmeye girer ve
7.2℃’nin altında yaklaşık 1000 saat
soğuklama ister [10].

Ticari
olarak
yetiştirilmekte
olan
turnayemişi çeşitleri doğada yetişen yabani
omcalardan
seçilerek
isimlendirilmiştir.
Seleksiyonda öne çıkan kriterler meyve iriliği,
verim ve olgunlaşma zamanıdır. Seleksiyon
yolu ile 150 civarında turnayemişi çeşidi
ortaya konulmasına rağmen ticarete konu olan
seleksiyonlar Early Black, Howes, Searles,
McFarlin olup melezleme ile Beckwith,
Bergman, Crowley, Franklin, Pilgrim, Stevens
ve Wilcox çeşitleri de ortaya çıkarılmıştır
[28]. Türkiye’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi
tarafından tescili yapılmış olan çeşitler ise
Pilgrim ve Stewens’dır [6].
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İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ
Turnayemişi yetiştiriciliğinde toprak pH
değeri (pH=4.0–4.5), kaplama (kumlama)
amacıyla kireç içermeyen kum, kuru veya
sulu sistemde yetiştirilmesi için iyi ve temiz
su, yöresel iklim şartları, yabancı otlarla
mücadele ve zararlıların kontrol altına
alınması en önemli unsurlardır [2, 3, 5, 6, 8].
Turnayemişi ılıman iklim bitkisidir. Özellikle
kuzey
yarımküredeki
ılıman
iklim
bölgelerinde yetişir. Mayıs sonları ve Haziran
aylarında serin ve nemli iklim tozlanma ve
verimi arttırır. Sıcak yaz ayları meyve
gelişimine yardım eder fakat sıcaklığın
30℃’yi aşması durumunda zarar görür.
Olgunlaşma seviyesi yöreye, rüzgâr ve güneşe
göre değişir. Kış aylarında sıcaklık –12℃’nin
altına düşmesi ile dinlenmedeki çiçek ve
yaprak tomurcukları ile yaprak ve sürgünler
zarar görmektedir. Bu yüzden bitkiler mutlaka
su altında bırakılmalıdır [4, 6, 7, 8]. Büyüme
ve gelişme döneminde 160 günlük donsuz
periyot isteyen turnayemişlerinde ilkbahar geç
donlarına karşı yağmurlama sulama sistemi
kurulmalıdır. Büyüme ve gelişme döneminde
15.5℃ ile 26.6℃ arasında sıcaklık isteyen
turnayemişleri bunun altında yavaş büyürken
yüksek sıcaklıklarda meyveler yanmaktadır
[6, 24, 29]. Turnayemişi tavaları aynı alandaki
tava olmayan yerlerin sıcaklığına göre 5℃
daha soğuk olabilmektedir. Bu yüzden
ilkbahar
donlarından
korunmak
için
turnayemişi ve çevredeki hava şartlarının
bilinmesi gerekir. Doğal olarak organik ve
kuvvetli asit topraklar, kumsal alanlar
turnayemişi için ideal toprak yapısındadır.
Kültürel işlemlerin tam olarak yerine
getirildiği saf kum veya saf torf içeren
alanlarda iyi yetişmektedir. Turnayemişi
bahçelerinin çoğu organik maddece zengin,
havalanması iyi, su tutma kapasiteleri yüksek
ve çok az özel işlem gerektiren torf yatakları
üzerinde kurulmaktadır. Toprağın organik
madde içeriği en az %3.5 iken geri kalan
kısım kumdan ibarettir. Turnayemişleri asitli
(pH=4–4.5) topraklarda yetişir [6].
TURNAYEMİŞİ BAHÇESİNİN
KURULMASI VE BAKIMI
Turnayemişi bahçesinin kurulumunda
fidanlara ihtiyaç vardır. Turnayemişi generatif
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ve vegetatif olarak çoğaltılabilmektedir.
Vegetatif çoğaltmada köklü kol (stolon)
parçaları veya budama ile bitkilerden alınan
çelikler
kullanılmaktadır.
Turnayemişi
yetiştiriciliğinin
başladığı
ilk
yıllarda
çoğaltma yabani popülasyon içinde iyi
özelliklere sahip olan bitkilerin topraklı olarak
sökülerek yeni bahçelere dikilmesi şeklinde
yapılmıştır. Islahçılar yeni çeşitleri elde etmek
üzere turnayemişini tohumla çoğaltmışlar
ancak
tohumla
çoğaltma
pratikte
kullanılmamaktadır [6, 10, 13, 17, 29]. Son
yıllarda
doku
kültürü ile
çoğaltma
yaygınlaşmıştır.
Ticari
turnayemişi
bahçelerinde bitkiler ilkbahar öncesinde yani
büyüme başlamadan önce özel makinelerle
budanmakta ve bu makineler budama
artıklarını toplayabilmektedir. Çoğaltmada
kullanılan çelikler iyi gelişme gösteren dik
sürgünlerden
alınmaktadır.
Çelikler
makinelerle serpme olarak ekilebildiği
(dikilebildiği) gibi köksüz veya köklü çelikler
sıralara da dikilebilir [6, 16, 17].
Turnayemişinin tohum ile çoğaltılmadığını
belirten Grant [13], 3–4 yaprak içeren ve
maksimum 20 cm uzunluğunda olan çelikleri
besin maddesince zengin kum + kompost
ortamına dikerek yüksek başarı elde etmiştir.
Turnayemişi
fidanlarının
fidanlıklarda
bulunamayacağını belirten Strik ve ark. [25],
kuru hasat veya su içinde hasat sırasında
meyveleri toplayan makinelerin aynı zamanda
bitkilerde de budama yaptığını ve budama
artıklarının çelik olarak kullanılabileceğini
ifade etmektedir. Aynı araştırıcı, doku
kültüründe üretilerek saksıda büyütülen
turnayemişi fidanları üzerine çalıştıklarını da
belirtmektedir.
Turnayemişi
yatay
sürgünlerinin (stolon) bir mevsim boyunca
60–90 cm kadar uzadıklarını belirten Dana
[10], hasat sırasında bu sürgünler üzerinde bir
sonraki yıl oluşan dik ve kısa sürgünlerin
çelik
almak
üzere
kullanılabileceğini
belirtmektedir.
Trehane
[29],
ticari
turnayemişi
üreticilerinin
yeni
plantasyonlarda uzun çelikler kullandığını ve
ilkbaharda tavalardan toplanan çeliklerin yeni
tavalara
ekildiğini
belirtmektedir.
Turnayemişi çeliklerinin kolay köklendiğini
belirten araştırıcı mistleme ve alttan ısıtmalı
ortamlarda 8–10 cm uzunluğundaki çeliklerde
uçtan itibaren 6–8 yaprak bırakabileceğini
saptamıştır. 50 cm derinliğindeki küçük
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saksılara torf ve kum (50:50) ortamına yatay
olarak dikilen çeliklerin köklenebileceğini
ancak torf bloklarında daha uygun olacağını
ve üç hafta sonra köklemenin başlayacağını
saptamıştır.
Yer seçiminde iklim, toprak ve su temini
önemlidir. Yetiştiricilik için saf torf yatakları,
kum yatakları veya ince bir torf tabakası
ihtiva eden yerler seçilebilir. Arazide soğuk
hava birikimi az veya hiç olmaması gerekir
[10, 14, 15, 16]. Turnayemişleri, tavalar
içinde
yükseltilmiş
yastıklarda
yetiştirilmektedir. Kenarları içteki yetişme
yastıklarından daha yüksek olacak şekilde
hazırlanan tavalar içinde çepeçevre sulama
kanalı ile çevrelenmiş yastıklar tesis
edilmektedir. Tavaların kenarları yükseltilir
ve böylece suyu tutarlar [6, 11, 16, 26, 27].
Turnayemişi yetiştiriciliğinde su yönetimi
tecrübe isteyen bir iştir. Öte yandan su,
soğuklara karşı turnayemişi omcalarını
korumak, gelişme dönemi içinde bitkilerin su
ihtiyacını gidermek, hasadı su içinde yapmak
ve yabancı otlar ile bazı zararlılara karşı
koruma sağlamak için de kullanılmaktadır [6,
10, 16]. Turnayemişi tarımında kullanılan
suyun
alkali
ve
tuzlu
olmaması
gerekmektedir. Bu açıdan kullanılan suyun
pH’sı 6.5’in altında, tuz miktarı 0.3’ten az,
100 ppm’den az kireç ve 40 ppm’den az
sodyum içermesi tavsiye edilmektedir [6, 24,
29]. Turnayemişi tarımında kullanılan ve
kalsiyum, demir ile magnezyum içeren sert
sular, meyve ve yapraklarda istenmeyen
kalıntılar veya lekeler bırakarak kötü
görüntüye sebep olabilir [11, 15, 16].
Gübreleme dikimi takip eden ilk birkaç
yılda çok önemlidir. Gübrelemede ilk
uygulama Haziranda yapılmakta ve 5–20–20
kompoze gübresinden dekara 22 kg verilirken,
ikinci uygulama Temmuz ayında yapılmakta
ve dekara 11 kg amonyum nitrat verilmesi
önerilmektedir [14, 29]. Turnayemişlerinde
gübre ihtiyacı toprak ve yaprak analizlerine
göre tespit edilmeli ve hava durumu, verim,
meyve kalitesi ile hastalık–zararlı yoğunluğu
da dikkate alınmalıdır [14].
Turnayemişi sürünücü bir form gösterdiği
için budanması diğer meyve türlerine göre
farklıdır. Vejetatif gelişme ile meyve verimi
arasında bir denge kurmak için turnayemişleri
mutlaka budanmalıdır. Özellikle fazlalık
kollar kesilerek sıkılaşma önlenmelidir. Öte

yandan budamada yaşlı ve aşırı uzamış olan
kollar ve uzun dik sürgünler kesilerek kuru
hasadın daha kolay yapılması da sağlanır [11,
26]. Budama ile dik sürgün oluşumu uyarılır,
çiçekler arılar tarafından daha kolay ziyaret
edilir, meyve çürüklüğü hastalığı azalır,
budama artıkları yeni bahçe tesisleri için
kullanılabilir veya satılır, genç ve kuvvetli
sürgün oluşumu sağlanır, vegetatif ve
generatif gelişmeyi dengelenir, hasat kolay
olurken budama aletleri bitkilere zarar
verebilmekte ve aşırı budama yapılırsa verim
azalabilir [6, 26, 27, 29].
Kumlama veya kumun yenilenmesi olarak
bilinen işlem turnayemişi yetiştiriciliğinde son
derece
önemlidir.
Turnayemişi
yetiştiriciliğinde kumlama çok önemli bir
kültürel işlem olup ve sadece dikim öncesi
değil ve genç bitkiler ile ilk tesiste çelik
kullanılarak yapılan bahçe tesislerinde çelikler
için uygun bir ortam hazırlamak amacıyla
sürekli olarak yapılan bir işlemdir [6, 10, 27,
29]. Kumlamanın önemi 1801 yılında
tesadüfen keşfedilmiştir. Yabani turnayemişi
yetişen bir alana yakın ağaçlar kesilince
ortaya çıkan kum tepecikleri rüzgâr
yardımıyla turnayemişi, bitkilerinin üzerine
taşınmış
ve
turnayemişi
bitkilerinin
örtülmesine sebep olmuştur. Kumlama ile
bitki gelişimi iyileşirken bitkilerde yeni kök
oluşumu ve dik sürgün oluşumu uyarılmıştır.
Günümüzde yaygın olarak yapılan kumlama
ile turba toprakların sıkılaşması sağlanarak
çalışmayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, yeni
dikimlerde çeliklerin daha iyi köklenmesini
sağlayan kumlama bitki gelişimini arttırarak
verimi yükseltmekte, meyve irilik ve kalitesini
yükseltirken kuru hasat yapılan tavalardaki
çukurların doldurulmasını da sağlamaktadır.
Zararlılar için gerekli olan habitat ile mikro
iklimi de değiştiren kumlama ile belli bazı
yabancı ot tohumlarının çimlenmesi de
engellenebilmektedir. Bitki patojenlerinin
bulaşmasını da azaltan kumlama kış
soğuklarından da bitkiyi korumaktadır [6, 26,
27, 29].
Turnayemişi yetiştiriciliğinde problem
olan yabancı otlar çimenler, ince kamışlar ve
sazlardır. Bunun yanında çok yıllık, odunsu ve
geniş yapraklı birkaç yabancı ot da
turnayemişini rahatsız edebilir. Geçmiş
yıllarda aşırı derecede yabancı ot ilacı
kullanılmış ancak günümüzde herbisit
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uygulaması düşürülmüştür. Yabancı otların
çoğu turnayemişlerin üzerinde sürgün ve
tohum oluşturduğu için tohum bağlamadan
biçilmeleri gerekir [6, 10, 20, 24].
Turnayemişlerinde 70’e yakın fungal
hastalık ve birçok zararlı tespit edilmiştir.
Hastalık bitkinin köklerine, gövdelerine,
yaprak, çiçek ve meyvelerine bireysel olarak
veya bazıları 2–3 farklı bitki organına zarar
verebilmektedir [1, 12]. Önemli hatalıklar
yalancı çiçeklenme, fitofitora kök çürüklüğü,
kırmızı ve siyah yaprak leke hastalığı ve gül
çiçek hastalığı iken önemli zararlıları ateş
kurtları, kanatlı kurtlar, kesici kurtlar,
turnayemişi delicisi, bağ maymuncuğu ve deri
ceketli bazı larvalardır.

yapılabilmektedir. El ile toplamada meyve
kaybı %10 iken kepçe ile hasatta bu kayıp
%30’a yükselebilir. Kuru hasatta meyve,
yaprak, sürgün ve yabancı otlar beraber
toplanmaktadır. Kuru hasatta meyveler
genelde taze olarak tüketilmektedir. Kuru
hasat kuru havalarda yapılabilir, fazla işgücü
ister, sulu hasada göre daha uzun zaman alır.
Turnayemişlerinin
çoğu
suda
hasat
edilmektedir. Bu amaçla olgunluk zamanını
turnayemişi yastıklarının üzeri 30 cm
derinliğinde su ile kaplanmakta ve özel
makinelerle meyveler bitkiden kopartılarak su
yüzeyine çıkarıldıktan sonra tavalardaki su
derinliği 60 cm ye yükseltilmekte ve ardından
vakumlu aletler veya taşıyıcılarla meyveler
tavadan alınmaktadır [6, 10, 23, 29].

HASAT VE HASAT SONRASI
İŞLEMLER

DEĞERLENDİRME ŞEKİLLERİ

Turnayemişi üreticilerinin yıl içinde
yaptıkları işlerin en önemlisi hasattır.
Turnayemişi meyveleri tam rengini alınca ve
tam olgunlukta hasat edilmesi gerekir. Hasat
zamanı meyvelerin hasat sonrası raf ömrü
üzerine etki edebilmektedir. Turnayemişleri
tam renklerini aldıklarında ancak aşırı
olgunlaşmadan hasat edilmelidir. Hasat kuru
veya su içinde yapılabilir. Kuru hasat edilen
turnayemişleri taze tüketime sunulurken su
içinde hasadı yapılan turnayemişleri daha çok
fabrikalarda işlenerek, tatlandırılmakta ve
kuru üzüm gibi satılmaktadır. Çünkü su içinde
hasadı yapılan turnayemişi meyveleri
çürüklük organizmalarının aşırı etkisinden
dolayı taze tüketim için depolanarak
saklanamamaktadır. Ancak su içinde hasat
kuru hasada göre birçok avantaja sahiptir. Su
içinde hasat yapılan tavalarda tam ürüne
yatma 4–5 yılda gerçekleşirken kuru hasat için
yapılan dikimlerde bu süre 8 yıla kadar
uzayabilmektedir. Dolayısıyla sulu hasat
tavalarındaki tam verime ulaşma daha hızlı
olmaktadır. Su içinde hasat çok az işgücü ve
masraf ile çok daha hızlı yapılabilmektedir.
Öte yandan kuru hasat için kuru günlere
ihtiyaç varken su içinde hasatta böyle bir
ihtiyaç yoktur [6, 21, 29]. Turnayemişleri
kuru veya su içinde olmak üzere iki şekilde
hasat edilebilmektedir (Şekil 5, 6) [6, 11, 17,
29]. Turnayemişlerinde kuru hasat el tipi
taraklı
toplayıcılar
veya
makinelerle

Turnayemişleri yetiştikleri bölgeye göre
farklı şekilde tüketime sunulabilmektedir.
Örneğin Washington’daki turnayemişlerinin
%25–33’ü kuru hasat edilerek taze tüketime
sunulmaktadır [6, 22, 25]. Genelde su içinde
hasat
edilen
turnayemişleri
sanayide
işlenmektedir (Şekil 5). İşlenen turnayemişleri
temel olarak meyve suyu ve kuru meyve
şeklinde değerlendirilmektedir. Taze meyve,
meyve suyu, turnayemişi suyu, karışık meyve
suyu, kuru meyve, baharat, sos, marmelat ve
ilaç sanayisinde kullanılan turnayemişlerinin
yaklaşık %90–95’i meyve suyu veya sos
olarak
değerlendirilmektedir.
Kuru
turnayemişi tahıllar, mısır gevreği veya
şekerde pişirilerek de tüketilebilir. Son
yıllarda meyve suyu karışımı popüler olmaya
başlamıştır. Meyveli kek, yağlı çörek, pasta ve
ekmeklerde de kullanılan turnayemişi şükran
günlerinde taze olarak bolca tüketilmektedir
Ayrıca, sos yapımında, taze veya donmuş
meyve olarak, kuru veya toz halinde, hatta
dilimlenmiş olarak tüketilebildiği gibi
marmelat
yapılarak
da
değerlendirile
bilmektedir (Şekil 7). Meyveli keklerde,
çöreklerde, pastalarda ve ekmeklerde de
kullanılan turnayemişleri elma, ahududu veya
üzüm suyuna karıştırılarak, hububatlarla
birlikte, salata süsü olarak, pastalarda, salsa
veya şarap yapılarak da değerlendirile
bilmektedir. Antosiyanin içeriği oldukça
yüksek olan parlak kırmızı meyveleriyle
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turnayemişi
popülaritesini
giderek
artırmaktadır. Çekirdeklerden çıkarılan mum
ve yağ kozmetik sanayisinde ve merhem
yapımında kullanılmakta ve bunlar yanıklar
ile
bıçak
yaralarının
tedavisinde
değerlendirilmektedir [4, 6, 17].
SAĞLIK AÇISINDAN YARARLARI
Turnayemişi tatil kültürü ile aile sağlığı ve
güzellik için büyük önem taşımaktadır.
Vitamin içeriği yüksek olan turnayemişi taze
olarak tüketildiğinde kan şekerini düşürürken
Türkiye’de yaygın olarak satılan ve şekerli
olan işlenmiş turnayemişinin böyle bir özelliği
yoktur. Ayrıca, kuru üzüm gibi işlenmiş bir
şekilde aktarlarda satılan turnayemişini şeker
hastaları tüketemez. Çünkü 100 g kuru
turnayemişinde 84 g şeker ilave edilerek
tatlandırılmıştır (Çizelge 1). İdrar yolu
enfeksiyonlarında
anti bakteriyel etki
gösterebilen turnayemişi ağız ve diş sağlığı
için son derece faydalıdır. Turnayemişi
suyunun
idrar
yolu
enfeksiyonlarının
önlenmesinde yardımcı olduğu 1994’de
Amerika Tıp Birliği tarafından onaylanmış ve
bu tarihten sonra bu meyve suyuna olan talep
artmıştır Antioksidan olarak bilinen fenolik
maddelerce
zengin
olan
turnayemişi
bakterilere karşı vücudu korumaktadır. Bazı
kanser türlerine, yaşlanmaya, ağız ve diş
hastalıklarına, kalp hastalıkları ve ülsere karşı
koyan turnayemişi, tıbbi olarak antibakteriyel
ve diüretik olarak değerlendirilebilmektedir.
Yatak ıslatmayı ve mesane kasılmasını
engelleyebilen turnayemişi iştah kaybı ve gut
hastalığına da iyi gelmektedir. İshali
giderebilen turnayemişi böbrek ve idrar yolu
(pelvik)
iltihaplarını
önleyebilmekte,
romatizmaya karşı koyabilmekte ve içerdiği C
vitamini ile iskorpit hastalığına karşı
koyabilirken ilkbahar yorgunluklarını da
giderebilmektedir. Ağız içi iltihaplarını
iyileştirme özelliği vardır. Mide ve bağırsak
ülserlerine karşı etkilidir. Boğaz yanmasını
önler. Çekirdeklerinden elde edilen yağda bol
miktarda omega–3 bulunmaktadır. Özellikle
beyin
hücrelerindeki
zararı
önleyen
turnayemişi beyini sinirsel hasarlara karşı
korumakta ve felç riskini azaltmaktadır [5, 6,
7, 8, 9, 10, 29].
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ÖZ
Üzümsü bir meyve olan aronya (Aronia melanocarpa), 20. yüzyılın başlarında anavatanı olan Kuzey
ABD’den, iri meyveli ve verimli tipler seçilerek Rusya’ya getirilmiş, buradan Doğu Avrupa ve
İskandinavya’ya tanıtılmış ve yetiştiricilik çalışmalarına başlanmıştır. Bugün ticari olarak binlerce dekar
alanda aronya yetiştiriciliği yapılmaktadır. Aronya yetiştiriciliği yapan ülkeler arasında ABD, Almanya,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İsveç, Letonya, Litvanya, Polonya,
Rusya ve Ukrayna yer almaktadır. Aronya üretimi 50 bin ton düzeyinde olan Polonya dünya aronya
üretiminin yaklaşık %90’ını karşılamaktadır. ABD’de ticari olarak yetiştiricilik 2009 yılından sonra Iowa,
Nebraska, Illinois, Minnesota, Missouri ve Wisconsin’de başlamıştır.
Türkiye’de ilk çalışmalar 2012 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde fidan
üretimi ile başlamış ve deneme alanında plantasyon oluşturulmuştur. 2014 yılında Yalova ve Kırklareli’de
küçük bahçeler kurulmuş, 2017 yılında ticari anlamda yetiştiricilik çalışmaları başlamış, Marmara ve
Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere büyük bahçeler tesis edilmiştir. Bugün Yalova, Kırklareli, Manisa,
İstanbul, Sakarya, Samsun, Giresun, Bursa, Bilecik, Tekirdağ ve Çanakkale illerinde aronya yetiştiriciliği
yapılmaktadır.
Aronya meyvesinin taze tüketiminin yanında işlenerek de değerlendirilebilmesi, dikimden sonraki yıl
ürün vermeye başlaması ve oldukça iyi fiyattan alıcı bulması aronya yetiştiriciliğine olan ilgiyi her geçen
gün artırmaktadır. Türkiye’de üretimin artması ile sanayisinin de gelişeceği düşünülmektedir. Bu makale
Türkiye ve dünyada aronya yetiştiriciliği yapılan alanlar hakkında bilgi vermek ve Türkiye’de aronya
yetiştiriciliğinin bugünkü durumunu ortaya koymak amacıyla yazılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aronya, üzümsü meyve, Türkiye, dünya, yetiştiricilik
ARONIA (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot) CULTIVATION IN TURKEY AND IN THE
WORLD
ABSTRACT
Aronia berry (Aronia melanocarpa) is native to North America. It was brought to Russia in the first years
of the twentieth century, then was introduced for cultivation to Eastern Europe and Scandinavian
countries. Today aronia is being cultivated commercially on almost ten thousand hectare area. Bulgaria,
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latonia, Lithuania, Poland, Russia, Sweden,
Ukraine and the US are among the aronia producer countries. Poland accounts for about 90 percent of
world production with 50 thousand tons of annual production. In the US, commercial cultivation began in
Iowa, Nebraska, Illinois, Minnesota, Missouri and Wisconsin after 2009.
In Turkey, first studies began in Atatürk Horticultural Central Research Institute in 2012 with plant
production, and a plantation was established on the testing area of the institute. In 2014, small orchards
were established in Yalova and Kırklareli. Commercial cultivation began in 2017 with the establishment
of larger orchards particularly in Marmara and Black Sea Regions. Today, aronia is cultivated in Yalova,
Kırklareli, Manisa, İstanbul, Sakarya, Samsun, Giresun, Bursa, Bilecik, Tekirdağ and Çanakkale
provinces.
Since, aronia yields in the second year after plantation; its fruits can both be processed and consumed
freshly, and sold at quite good prices, the interest for aronia production keeps growing. Aronia industry is
considered to grow with the increase of its production in Turkey. The aim of this article is to give
information about aronia cultivation areas in Turkey and in the world, and to put forward the current state
of aronia cultivation in Turkey.
Keywords: Aronia, berry, Turkey, world, cultivation
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GİRİŞ
Rosaceae familyası, Aronia cinsi içerisinde
yer alan türlerden biri olarak kabul edilen A.
melanocarpa’nın ana vatanı, Kuzey Amerika
ve Kanada’dır [6]. 1803 yılında Fransız
botanikçi Andre Michaux siyah meyveli
aronyayı
Mespilus
arbutifolia
var.
melanocarpa olarak tanımlamıştır [10].
Aronya meyvesinin tarihi Kuzey ABD’de
başlar, burada yerli halk tarafından kışlık
yiyecekler arasında değerlenmekteydi. Yerli
halk tarafından, ilk olarak soğuk algınlığı
tedavisinde çay olarak kullanılmış, sonraları
peksimet yapılarak tüketilmiş ve aynı
zamanda o yıllarda yerliler tarafından taze
meyve olarak da tüketilmiştir [5, 9].
Meyve yetiştiriciliği alanındaki Rus
araştırmacı Ivan V. Michurin (1855–1935),
1900 yılında dona dayanıklı meyve türlerini
araştırırken aronyayı keşfetmiştir. İlk olarak
Altay Dağlarına sonra Rusya’nın diğer
bölgelerine ve oradan da Doğu Avrupa’ya
yayılmasına öncülük etmiştir. Ivan V.
Michurin 1919 yılında A. melanocarpa’yı
Sorbus ve Mespilus türleri ile melezlemiş ve
çalışma sonunda “Likernaja” ve “Desertnaja
Mitschurina” adında iki çeşit elde edilmiştir.
Bu çeşitler 1982 yılında “A. mitschurinii”
ismiyle yeni bir hibrit tür olarak kabul
edilmiştir [10]. Bugün yetiştiriciliği yapılan
kültüre alınmış çeşitlerin A. mitschurinii hibrit
türüne ait çeşitler olabileceği düşünülmektedir
[7, 11].
Ticari olarak aronya üretimi Rusya’da
1940’lı yıllardan, Doğu Avrupa’da ise 1950’li
yıllardan itibaren yapılmaya başlanmıştır.
Aronya üretimi önce Eski Sovyetler Birliğine
(Rusya, Belarus, Moldova ve Ukrayna)
yayılmış, ardından 1970’li yıllarda Avrupa’da
ilk bahçeler Doğu Almanya’da kurulmaya
başlanmıştır. 1976 yılında ise Japonya’ya
ulaşmıştır [5]. 1980’li yıllarda Bulgaristan,
Çekoslovakya, Polonya, Slovenya, Danimarka
ve Finlandiya’da yetiştirilmeye başlanmıştır
[10].
Bu makale, Türkiye ve dünyada aronya
yetiştiriciliği yapılan alanlar hakkında bilgi
vermek ve Türkiye’de aronya yetiştiriciliğinin
bugünkü durumunu ortaya koymak amacıyla
yazılmıştır.
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ARONYA TÜRLERİNİN
SINIFLANDIRILMASI VE YAYILIŞ
ALANLARI
Doğal ortamda Aronia cinsi içerisinde yer
alan türlere daha çok ABD’nin doğusunda
rastlanmaktadır. Bu cins içerisinde yer alan üç
tür; A. arbutifolia, A. melanocarpa ve A.
prunifolia’dır.
Aronya bitkilerinin hangi türe ait oldukları
meyvelerinin rengine ve üzerlerinde meyve
olmadığında ise; gövde, çiçek salkımı ve
yapraklar üzerindeki tüylülük durumuna göre
tespit edilebilmektedir [3].
Siyah meyveli aronya (A. melanocarpa)
türü içerisinde yer alan bitkilerde bitki boyu
bu türde 1,2–2,4 m yüksekliğe ulaşmaktadır.
Bu türde tüm sürgün üzerinde yaprak
mevcuttur. Gövde ve yapraklarda tüy çok az
veya hiç bulunmamaktadır. Koyu yeşil
yapraklara sahiptir. Sonbaharda yapraklar sarı,
turuncu ve kırmızı renklerini almaktadır.
Çiçeklenme bu türde Mayıs ayında
gerçekleşmektedir. Çiçekler beyaz renklidir.
Meyveler kırmızı türde yer alan meyvelere
göre daha iridir. Meyve çapı 0,8–1,3 cm
arasında değişmektedir. Meyveler bu türde
Ağustos
ayı
sonunda
tümüyle
olgunlaşmaktadır.
Sulama
yapılmadığı
takdirde meyveler dal üzerinde kurumaya
başlamaktadır.
Yağış
alan
bölgelerde
meyveler daha uzun süre bozulmadan bitki
üzerinde kalabilmektedir [2, 3].
Kırmızı meyveli aronya (A. arbutifolia)
türü içerisinde yer alan bitkiler 1,8–3 m
boylanabilmektedir. Bu türde yer alan bitkiler
diğer iki türe göre daha dik büyümektedir.
Yapraklar ters yumurta şeklinde, üst kısmı
parlak yeşil, alt kısmı ise gri renkli ve
tüylüdür. Sonbaharda parlak kırmızı rengini
almaktadır. Çiçeklenme bu türde de Mayıs
ayında gerçekleşmektedir. Çiçekler beyaz
renkli ve salkım şeklindedir. Çiçek salkımı
3,5–4 cm çapındadır. Çiçeklenme periyodu bu
türde diğer iki türe göre daha kısadır. Kırmızı
renkli meyvelerin olgunlaşma tarihi Eylül ayı
sonu ve Ekim ayı başlarıdır. Meyveler 0,60–
0,65 cm çapındadır. Aralık ayına kadar
bozulmadan bitki üzerinde kalabilmektedir
[3].
Mor meyveli aronyanın (A. prunifolia) A.
arbutifolia ve A. melanocarpa türlerinin
melezi
olduğu
düşünülmektedir.
A.
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prunifolia’nın meyveleri mor–siyah renklidir.
Yaprak ve gövde üzerindeki tüy yoğunlukları
diğer iki türün ortalamasıdır [3].
Doğal ortamda, kırmızı meyveli aronya
ABD’de Teksas’tan Florida’ya kadar olan
bölgede, orta kesimde kıyı ovasından Apalaş
Dağlarına kadar uzanmaktadır. Karolayna,
Virginia, Maryland ve New Jersey’de yaygın
olarak
bulunmaktadır.
Ayrıca
New
England’da da bu türe rastlanmaktadır [3].
Siyah meyveli aronya ise daha çok
Kuzeydoğu eyaletleri, büyük göller bölgesi ve
Apalaş dağlarının yüksek kesimlerinde yer
almaktadır. Apalaş dağları iki türün kesişim
alanıdır. Mor meyveli aronya (A. prunifolia)
ise daha çok siyah meyveli aronya türünün
olduğu bölgelerde bulunmasına rağmen,
kırmızı meyveli aronyanın hakim olduğu
alanlarda da bu türe rastlanmaktadır [3].
Kırmızı meyveli türe ait bitkiler daha çok
bataklıklarda, su kenarlarında, çamlık
alanların kenarlarında, düz ve hafif eğimli
alanlarda yer almaktadır. Siyah meyveli türe
ait bitkiler ise nemli bölgelerde, kumlu
arazilerde, kayalık ve çok eğimli alanlarda
bulunmaktadır. Kayalık ve çok eğimli
bölgelerde kırmızı meyveli Aronya türüne ait
bitkilere rastlanmamaktadır. Mor meyveli
aronya türüne ait bitkiler daha çok nemli
bölgelerde bulunmasına rağmen kurak
alanlarda da bu türe rastlanmaktadır [3].
Kırmızı meyveli Aronya türüne daha sıcak
alanlarda rastlanırken, siyah meyveli aronya
türüne
daha
çok
soğuk
bölgelerde
rastlanmaktadır. Her iki tür de sıcak ve
soğuğu bir miktar tolere edebilmesine rağmen,
sulanabilen nemli bölgelerde daha iyi
yetişmektedirler [3].
Kırmızı meyveli aronya türüne ait
bitkilerin kromozom sayısı 2n=34 veya
2n=68’dir. Siyah meyveli aronya türünde
kromozom sayısı 2n=34 olarak belirlenmiştir.
Connecticut Üniversitesi tarafından yapılan
bir araştırmaya göre; New England’ta yer alan
siyah meyveli türe ait bitkilerin diploid, bu
bölge dışında yer alan siyah meyveli
aronyaların ise tetraploid yapıda olduğu
ortaya konulmuştur. Kırmızı meyveli türe ait
incelemede tümünün tetraploid olduğu
belirlenmiştir. Mor meyveli aronya türünün
kromozom yapısı incelendiğinde ise bunların
tetraploid
veya
triploid
oldukları
belirlenmiştir. Aynı araştırmada aronyada

tetraploid ve triploid bitkilerde apomiktik
tohumun söz konusu olduğu ortaya çıkmıştır
[3]. Rusya’da yapılan bir çalışmada ise
triploid bitkilerden alınan tohumların açılma
gösterdiği belirtilmiştir [8].
ARONYA BİTKİSİNİN ÇOĞALTILMASI
Aronya doku kültürü ve çelik ile kolaylıkla
çoğaltılabilen bir üzümsü meyve türüdür.
Çelik ile çoğaltımında yeşil çelikler ve yarı
odun çelikleri kullanılabilir. Çelikler Mayıs
ayı sonu Haziran ayının ilk haftasında alınıp
tek yapraklı olacak şekilde hazırlanıp perlit
içerisinde kolaylıkla köklendirilebilmektedir.
Çeliklerin hazırlandıktan sonra 2000 ppm IBA
(indol bütrik asit) içerisine 10 saniye
batırılması iyi sonuç vermektedir. Çok sayıda
fidanı hızlı bir şekilde üretmek için diğer bir
yöntem doku kültürü ile çoğaltım yöntemidir.
Doku kültürü ile çoğaltımda başarı oranı
%83–%96 arasındadır. Fidancı ve ark. (2015)
doku kültürü ile çoğaltma için 1⁄2 MS
ortamına 1–2–3–4 mg/L zeatin + 100 mg/L
myo–inositol + 4 mg/L thiamine HCl + 20
gr/L şeker + 7 gr/L agar ilave edilmesi
gerektiğini bildirmişlerdir.
DÜNYADA ARONYA
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BUGÜNKÜ
DURUMU
Üzümsü meyveler içerisinde yer alan
aronyanın (Aronia melanocarpa) insan sağlığı
üzerine etkisi konusunda yapılan çalışmalar
sonucunda,
meyvelerinin
antioksidan
kapasitesi ve antosiyanin miktarı bakımından
diğer üzümsü meyvelere göre en yüksek
değere sahip olduğunun anlaşılması üzerine
aronya yetiştiriciliğini geliştirme çalışmaları
başlamıştır.
Aronya yetiştiriciliğinin en yaygın olarak
yapıldığı ülke olan Polonya’nın, dünya aronya
üretimindeki payı yaklaşık %90 düzeyindedir
[4, 11]. Polonya’da 2009 yılında 5.200 hektar
alandan 37 bin ton üretim yapılmakta iken,
2013 yılında üretim yapılan alanın 6.000
hektara ve üretim miktarının 50 bin tona
yükselmesi fiyatlarda ani düşüşe ve ürünlerin
bir kısmının hasat edilmemesine yol açmıştır.
Polonya’da aronya sektörünün merkezi bir
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üretim organizasyonunun bulunmaması ve
üreticilerin aronya satışında ana alıcılar olan
az sayıdaki büyük aronya işleme firmasına
yüksek oranda bağımlı olması nedeniyle,
aronya arzındaki artış fiyatlarda dalgalanmaya
yol açmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle 2010
yılından sonra Polonya’da aronya üretim
alanlarında önemli bir artış gözlenmemiştir
[4]. 2018 yılı verileri de Polonya’da 6 bin
hektar alanda 50 bin ton üretim yapıldığını
göstermektedir. Bununla birlikte, pazar
araştırmaları aronyaya yönelik talebin artmaya
devam ettiğini göstermektedir. Bu kapsamda,
son yıllarda aronya üretim alanları yükseliş
gösteren ülkelerden biri olan Almanya’da
2018 yılı verilerine göre 853 hektar alandan
1434 ton ürün eldesi gerçekleşmiştir.
ABD’de kayıtlara göre 2010 yılında 25
hektar alanda aronya üretimi yapılmakta iken
2017 yılında üretim yapılan alan 800 hektara
yükselmiştir. ABD’de 3 yaşındaki bir aronya
bitkisinin 1,5 kg, 5 yaşındakinin ise 7,5 kg
ürün vermesi beklenmektedir [11]. Toplam
aronya üretiminin ise 2.500 ton civarında
olduğu tahmin edilmektedir. ABD’de aronya
üretiminin
yaygınlaştırılmasında
üretici
birlikleri aktif rol oynamaktadır. Bunlardan
bir tanesi de 2009 yılında faaliyete geçen ve
ulusal çapta üyeliğe tabi bir kuruluş olan Orta
Batı Aronya Birliğidir. Orta Batı Aronya
Birliği bu alandaki girişimcilerin katılımıyla
her yıl toplantılar düzenlemektedir [1, 4].
ABD’de ticari olarak aronya üretimi en fazla
Iowa’da yapılmaktadır. Iowa’daki üretim
ABD’deki toplam aronya üretimin yarısından
fazlasını oluşturmaktadır. Ayrıca Nebraska,
Minnesota ve Wisconsin’de de aronya üretimi
her geçen gün artış göstermektedir [4, 11].
Finlandiya’da da son 5 yıl içerisinde
üretim alanları iki katına çıkmış olmasına
rağmen, 2018 yılı verilerine göre 60 hektar
alandan 4 ton ürün alınmıştır.
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Estonya, İsveç, Letonya, Litvanya, Rusya ve
Ukrayna’nın aronya üretimine dair verilere
ulaşılamadığından, bu ülkelerle ilgili üretim
alan ve miktarları bu çalışmanın kapsamı
dışında tutulmuştur.
Aronyanın pazar alanları incelendiğinde,
Almanya’da Saxony’de 1976 yılından beri
aronya
üretimi
yapılmasına
rağmen,
Almanya’nın en büyük aronya tedarikçisinin
Polonya olduğu belirtilmektedir [4].
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ABD’li bir araştırmacı (Jonathan D. Smith)
2013 yılında, aronya ile 33 ülkede 279 firma
tarafından 39 farklı gıda kategorisinde ve 7
değişik formda (konsantre, taze sıkılmış
meyve suyu, toz, püre, bütün meyve, ekstrakt
ve posa) üretim yapıldığını tespit ettiğini
bildirmiştir. Aynı çalışmada, aronya ile en
fazla ürün üreten ülkelerin; Polonya (101),
Almanya (24), ABD (24), Rusya (19),
Japonya (12) ve Kanada (10) olduğu
belirlenmiştir. Aronya içeren en popüler ürün
tiplerinin ise; çaylar, yoğurtlar, nektarlar,
meyve suları, meyveli içecekler, jöleler,
çikletler, içecek konsantreleri, çiğneme
tabletleri olduğu tespit edilmiştir [4].
ABD’de 2007 yılından itibaren meyve
suyu tüketimindeki azalmaya rağmen aronya
meyve suyu satışında yavaş da olsa sürekli bir
artış söz konusudur. Bu da insanlarda sağlıklı
beslenme
bilincinin
arttığını
ortaya
koymaktadır. ABD Illinois’de aronya
meyvesinde daha yumuşak bir aroma elde
edebilmek için sulu yetiştiricilik yapılmakta
ve pazar kanallarını artırmak için taze
tüketimin yanında aronya kurusu, barlar,
smootiler gibi yeni ürünler geliştirilmektedir.
2013 ve 2014 yılından itibaren aronya
ekstraktları
smootilerde
yer
almaya
başlamıştır. 2015 yılından itibaren ise
dondurulmuş aronyanın diğer meyveler ile
birlikte farklı kombinasyonlarda kullanıldığı
gösterilmiştir [4].
Çizelge 1. Dünyada bazı aronya üretici
ülkeler, üretim alanları ve miktarları
(2018)
Table 1. Aronia producer countries,
production areas and amounts (2018)
Ülkeler
Countries
Polonya / Poland
Almanya / Germany
ABD / USA
Finlandiya / Finland
Türkiye / Turkey

Üretim alanları Üretim miktarları
(ha)
(ton)
Production areas
Amounts
6.000
50.000
853
1.434
800
2.500
60
4
78
130

TÜRKİYE’DE ARONYA
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BUGÜNKÜ
DURUMU
Türkiye’de aronya yetiştiriciliği ile ilgili
ilk çalışmalar 2012 yılında Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde
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fidan üretimi ile başlamış ve deneme alanında
plantasyon oluşturulmuştur. 2017 yılında ilk
hasat şenliği düzenlenmiş ve meyvenin
tanıtım ve yayım çalışmalarına başlanmıştır.
Ayrıca Yalova, Sakarya, Kayseri ve
Zonguldak’ta
Tarım
ve
Orman
İl
Müdürlükleri tarafından yayım projeleri
hazırlanmıştır.
2014 yılında Yalova ve Kırklareli’nde
küçük bahçeler kurulmuş, 2017 yılında ticari
anlamda yetiştiricilik çalışmaları başlamış ve
ilk büyük aronya bahçeleri 2017 yılında
Kırklareli’nde 60 da ve Manisa’da 50 da
olarak kurulmuştur. Bunların dışında yine
2017 yılında başta Yalova olmak üzere
Çanakkale, Samsun, İstanbul, Antalya ve
Bursa’da
küçük
bahçeler
kurulmaya
başlanmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında yine
Kırklareli (80 da) olmak üzere Ankara, Bursa,
İzmir, Çanakkale, Bolu, Trabzon, Giresun,
Kırşehir ve Tekirdağ’da aronya bahçeleri
kurulmaya devam etmiştir. Bugün aronya
yetiştiriciliği yapılan iller, üretim alanları ve
fidan sayıları Çizelge 2’de gösterilmiştir.
Kurutma firmaları, meyve suyu firmaları,
gıda takviyesi ürün firmaları üretilen ürüne
talep göstermektedir. Türkiye’de üretimin
artması ile sanayisinin daha da gelişeceği
düşünülmektedir.

SONUÇ
Aronya meyvesinin taze tüketiminin
yanında işlenerek de değerlendirilebilmesi,
dikimden sonraki yıl ürün vermeye başlaması,
ilkbahar geç don tehlikesinin söz konusu
olmaması, oldukça verimli bir meyve türü
olması, tek seferde hasat yapılabilmesi, zengin
biyokimyasal içeriğe sahip olması ve oldukça
iyi fiyattan alıcı bulması gibi avantajları
nedeni ile yetiştiriciliğine olan ilgi tüm
dünyada her geçen gün artmaktadır.
Aronya üreticisi ülkelere yenilerinin
eklenmesinin yanında mevcut ülkelerde bahçe
sayısının artması beklenmektedir. Son beş yıl
içerisinde aronya üretim alanlarında artış
olmasına rağmen, aronya
meyvesinin
maksimum verime 5 yaşında ulaşması nedeni
ile üretimin önümüzdeki yıllarda artması
beklenmektedir.
Türkiye’de
aronya
yetiştiriciliğinin
gelişmesine üretici birliklerinin kurulması ve
etkinlikler
düzenlenerek
üreticilerin
bilinçlendirilmesi katkı sağlayacaktır. Ayrıca
pazarın genişletilmesi ve üretimin artırılması
amacı ile işleme tesislerinin kurulması ve sulu
tarımın desteklenmesi önem arz etmektedir.
KAYNAKLAR

Çizelge 2. Türkiye’de aronya üretim alanı ve
fidan sayıları (2019)
Table 2. Aronia production areas and plant
numbers (2019)
İller
Provinces
Bursa
Manisa
İzmir
Kırşehir
Ordu
Yalova
Antalya
Çanakkale
Samsun
Kırklareli
Bolu
Çorum
Sakarya
Ankara
Giresun
Amasya
İstanbul
Trabzon
Tekirdağ
Toplam

Fidan sayısı (adet)
Plant numbers
23.500
15.000
5.000
8.000
3.000
8.000
3.000
7.000
6.000
40.000
2.000
500
1.500
2.000
1.000
500
3.000
300
500
129.800

Üretim alanı (da)
Production areas
141
90
30
48
18
48
18
42
36
240
12
3
9
12
6
3
18
1
2
777
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BAHÇE Yayın İlkeleri
BAHÇE dergisinde, tarım bilimleri alanında Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır. Özgün nitelikli araştırma
sonuçlarını içeren makaleler yanında sınırlı sayıda derleme ve çevirilere de yer verilir. Dergi yılda iki kez olmak
üzere Mart ve Kasım aylarında yayınlanır.
Dergiye gönderilen makaleler başka yerde yayınlanmamış ve yayın hakkı devredilmemiş olmalıdır.
Çalışmaların bilimsel etik alanındaki her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir. Yayın hakkı Bahçe dergisine aittir.
Yazar/lara telif hakkı ödenmez. Yayınlanan makalelerin 5'er adet ayrı basımı yazarlara gönderilir.
Hazırlanan makale "Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi" ile birlikte Atatürk Bahçe Kültürleri
Merkez Araştırma Enstitüsü Bahçe Yayın Kurulu'na posta ile yâda yalova.arastirma@tarimorman.gov.tr
adresine elektronik olarak gönderilir.
Makaleler Yayın Kurulu tarafından incelenerek iki adet hakeme gönderilir. Hakem önerileri ve yazarın cevap
hakkı dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından kabul veya ret kararı alınır. İhtilaflı durumlarda Dergi Danışma
Kurulu üyelerinin kararı bağlayıcıdır. Gerekli olması durumunda üçüncü bir hakemden görüş alınır. Hakem ya
da Yayın Kurulu tarafından önerilen değişiklik ve düzeltmeler sorumlu yazara iletilir. Makale üzerinde bu
değişiklik ve düzeltmeler dışında sonradan ekleme ya da çıkarma yapılamaz.
BAHÇE Yazım Kuralları
Sayfa düzeni ve yazı karakteri: Makaleler A4 ebadındaki kâğıda, her taraftan 2.5 cm boşluk bırakılacak şekilde,
11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ve Times New Roman karakteri ile Windows uyumlu işlemcide
yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler dahil toplam sayfa sayısının 15'i geçmemesine özen gösterilmelidir.
Paragrafların ilk satırı 0.5 cm içeriden başlamalı, paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır. Makale tek sütun
halinde düzenlenmelidir.
Makale metni sırasıyla; başlık, yazar isim ve adresleri, öz, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, abstract,
keywords, metin, teşekkür (gerekli ise) ve kaynaklar bölümünden oluşmalıdır.
Makale Başlığı: Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 10 punto olacak şekilde yazılmalıdır.
Yazar isim(ler)i: Başlığın altına bir boşluk bırakılarak yazar(lar)ın isim ve soyisimleri yazılmalı, yazar(lar)ın
ünvanı ve adresi yazar isimlerinin altında bir boşluk bırakılarak verilmelidir. Yazar isim ve adresleri 10 punto ile
yazılmalıdır. Sorumlu yazara ait eposta adresi ilk sayfada dipnot olarak verilmelidir.
Öz ve Anahtar Kelimeler: Türkçe öz, yazar(lar)ın isim ve adresinin altında 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde
olmalı, anahtar kelimeler verilmelidir. Ardından makalenin İngilizce başlığı ve abstract 200 kelimeyi
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).
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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)

Atatürk Central Horticultural Research Institute, YALOVA

Bahçe Docs–2 30.05.2018 Rev: 02

Page 2 / 4

BAHÇE
Dergi web sayfası – Journal home page
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce/Menus/72/Bahce-Journal
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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journal.
3. This article was genuine and it was written by author/s
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