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SUNUŞ

Ülkemiz için yeni bir üretim dalı olmasına rağmen çevre ve insan dostu Organik
Tarım kısa sürede önemli gelişmeler göstermiştir. Özellikle dış satıma yönelik
başlayan üretim, aynı zamanda iç piyasaya yönelik olarak ve ürün yelpazesi
genişleyerek devam etmektedir.
Kısa süre içerisinde meydana gelen olumlu gelişmelere hiç şüphesiz bilimsel
araştırmaların önemli katkıları olmuştur. Türkiye’de Organik Tarım konusunda
yapılan araştırmaların sektörde yer alan kişi ve kuruluşların katılımıyla tartışıldığı
“3. Organik Tarım Sempozyumu” 1-4 Kasım 2006 tarihleri arasında Yalova’da
gerçekleştirilmiştir. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Uludağ
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ekolojik Tarım Organizasyon Derneği’nin birlikte
düzenlediği Sempozyuma 600 kişilik bir katılım olmuştur.
Sempozyumda 13 oturum planlanmış, 12 oturumda; 3 çağrılı, 57 sözlü, 65 poster
olmak üzere toplam 125 adet bildiri sunulmuştur. Sempozyumda yer alan çağrılı
bildirilerden biri Uluslararası Organik Tarım Araştırmaları Organizasyonu eşbaşkanı ve Almanya Bonn Üniversitesi’nde Organik Tarım Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Ulrich KÖPKE tarafından verilmiştir. İkinci Çağrılı Bildiri, ETO adına Prof. Dr. Ahmet
ALTINDİŞLİ tarafından verilmiştir. Üçüncü Çağrılı Bildiri ise, Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim
Üyelerinden Doç. Dr. Türkan EVRENSEL tarafından sunulmuştur.
Sempozyum programı içerisinde bir oturum da panel için ayrılmış, “Organik
Tarımın Geleceğine Yönelik Beklentiler” isimli düzenlenen panel katılımcılardan
büyük ilgi görmüştür.
Yapılan oylama sonucu bir sonraki Sempozyumun Erzurum’da gerçekleştirilmesi
kabul edilmiştir. Ayrıca, Sempozyumda sunulan bildirilerin HAKEMLİ olarak
yayınlanması kararı alınmıştır. Bildiri sayısının çok fazla olması, hakem
değerlendirmeleri ve düzeltme istekleri için geçen süre nedeniyle, bu konuda yoğun
bir çalışma harcanmasına rağmen bildiri kitabının baskısı oldukça gecikmiştir.
Bildiri Kitabının yayın haline gelmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunar,
sektörde yer alan tüm ilgililere faydalı olmasını temenni ederiz.

Sempozyum Düzenleme
Kurulu
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EKOLOJİK DÜZENE KOYUN VE KEÇİNİN KATKILARI
Mehmet KOYUNCU1

ÖZET
Koyun ve keçi yüzyıllardır insanoğlunun et, süt, lif, deri ve gübre gibi ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla kullanılmıştır. Koyun ve keçi her zaman insanoğlu için bir
fırsat ve tüm dünya için ise önemli bir protein kaynağı olmuştur. Bu hayvanlar düşük
kaliteli besin maddesi kaynaklarını yüksek besleme değerine sahip kaynaklara
çevirirken, bulunduğu çevreyi de korumakta ve zenginleştirmektedir. Bu türler
tarımsal sistemin önemli bir parçasıdır ve bulundukları ortama etkilerini hem sosyoekonomik hem de ekolojik olarak göstermektedirler. Bununla birlikte, son yıllarda
bu türler kendi ihtiyaçlarını sağlamak için gezindikleri alanları usta bir şekilde
kullanmaları ile de dikkat çekmeye başlamışlardır. Koyun ve keçiler geniş alanlar ve
dağlık bölgelerde bulunan yabancı ot mücadelesinde kullanılmaktadır. Bu sadece
insanoğluna değil aynı zaman da çevreye de önemli katkılar sağlamaktadır.
Özellikle yerleşim alanlarına yakın bölgelerde yangın tehlikesini azaltmak için koyun
ve keçiler otlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Koyun, Keçi, Ekoloji, Otlatma
ABSTRACT
CONTRIBUTION OF SHEEP AND GOAT TO ECOLOGY SYSTEM
Sheep and goats have been used for centuries to provide humans with milk,
meat, fibre, skin and manure. Sheep and goats are opportunistic and have been
always important sources of protein throughout the world. They convert low-quality
feedstuffs resources to high quality resources and in the mean time, if well
managed; they maintain and enhance the landscape. They are an integral part of
the farming system and impact with the farm environment, both the socioeconomical and the ecological environments. However, in more recent times, these
species of small ruminants are being looked at increasingly for their ability to
manipulate forage to accomplish a variety of land management objectives, which
benefit not only man, but also the environment. Sheep and goats are currently
being used throughout the great plains and intermountain regions to control noxious
weeds. Sheep and goats are being used in many places to reduce the threat of
wildfire in areas where wild lands interface with urban communities.
Keywords: Sheep, Goat, Ecology, Grazing
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GİRİŞ
Dünyanın birçok yöresi herhangi bir kirlenmeye maruz kalmamış ormanlar,
değişik mineral kaynaklar, akarsular, göller ve otlaklara sahip bulunuyordu.
Buralara yerleşen insanlar önceleri bu kaynakların sonsuz olduğunu düşündüler
fakat geçen yıllar içinde toplumlar, bu kaynakların sınırlı olduğunu ve bunları daha
fazla tahrip etmeden gelecek kuşaklara nasıl aktarılacağı gerçeği ile karşı karşıya
kaldılar. Kaynakların korunması ve devamlılığını sağlama konusunda ele alınan
çözümlerden biri de otlatma uygulamaları olmuştur. Bu noktada tavsiye edilen
otlatma şekli koyun ve keçi otlatmasından farklı bir şey değildir. Otlatma belirtilen
hayvan türleriyle ve kurallara uygun olarak yapıldığında arazilerin korunması
yönündeki çalışmalar başarıyla sonuçlanmıştır. Koyun ve keçi otlatma ile
arazilerdeki yabancı ot mücadelesi, yangın tehlikesini azaltılması, arazi ıslahı, nehir
havzalarının yönetimi, yaban hayatının korunması ve ağaç fidanlarına kendi
besinlerine rakip olabilecek bitkilerden korunmuş olarak rahat gelişebilecekleri bir
ortam sağlanabilecektir. Oysa yıllardır belirtilen konuların büyük çoğunluğuna para,
enerji, işgücü ve farklı kimyasal maddeler kullanılarak ulaşılmaya çalışılmıştır.
Bugün toplumlar geçmişteki bu uygulamaları artık kabul edilebilir olarak
görmemektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki bu uygulamaların
birçoğunun etkileri uzun süreli değildir. Hayvanların bu özelliklerini dikkate alarak
faydalanma yollarını geliştirmek hem ekonomik hem de çevrenin korunması
açısından oldukça önemlidir. Bu sadece insanoğluna değil aynı zaman da çevreye
de önemli katkılar sağlamaktadır. Birçok üretici bugün bu hayvanları çim biçme
makinesi ya da yabancı ot yiyicisi olarak tanımlamaktadır. Özellikle birçok keçi ırkı,
ağaç yaprakları, bazı yabancı otları ve birçok ot çeşidini tüketerek bunları süt ve ete
çevirmektedirler. Koyun ve keçiler doğal bitki örtüsünü korumak amacıyla orman
alanlarının yakınındaki yerleşim birimleri ile irtibatlı olarak oluşabilecek yangın
tehlikelerine karşı kullanılmaktadır. Koyun otlatmanın farklı şekilleri yaban hayatının
gelişmesini destekleyici etkisi nedeniyle tavsiye edilmektedir. Görüldüğü gibi koyun
ve keçinin bugüne kadar bilinen üretim özelliklerine ek olarak ekolojik dengeyi
korumaya yönelik farklı görevleri de bulunmaktadır.
Endüstrisi gelişmiş ülkelerde keçi ve koyun ekolojik bir değer olarak
görülmektedir. Genelde bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin (peynir çeşitleri,
oğlak eti ve keçi sütlü sabunlar) tüketiciler üzerinde olumlu bir etkisi de
bulunmaktadır. Diğer yandan bazı kesimler hala keçinin ormana çok büyük zarar
verdiğini iddia etmektedirler. Keçilerin aktif olarak bitki örtüsüne zarar verdikleri tezi,
hayvan yoğunluğunun yeni gelişen bitkilerin mevcut bitki örtüsüne göre daha yoğun
olduğu ve keçilerin çoban gözetiminden uzak başıboş otlatıldığı durumlar için doğru
olabilir. Ancak bugün birçok ülkede keçi yetiştiricileri, bitki örtüsü tipine uygun
otlatma yoğunluğundan hareketle otlatma yönetimini belirlemekte ve bu sayede
vejetasyon ile keçi arasında bir dengeye ulaşılmaktadır (Koyuncu, 2005).
Yabancı ot kontrolü: Üreticilerin birçoğu her yıl yabancı ot ve çalılar ile mücadele
için kimyasal, mekanik ve kültürel uygulamalara başvurmaktadır. Ancak artan
maliyetler, nispi olarak başarı oranının düşük olması ve toprak yapısında ortaya
çıkan olumsuz etkiler, kullanılan ilaçlar ile yabancı ot mücadelesinde istenilen
hedeflere ulaşılmasını engelleyebilmektedir. Son yıllarda yabancı ot mücadelesinde
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ortaya çıkan olumsuzlukları büyük ölçüde ortadan kaldıracak bir yöntem
kullanmaya başlamışlardır. Bu koyun ve keçilerin ova ve dağlık alanlarda yabancı ot
mücadelesinde kullanılmasıdır.
Özellikle keçilerin kendine özgü olan ve diğer çiftlik hayvanlarından ayıran
özelliği sayesinde yabancı ot ve çalıları kaliteli otlara tercih edebilmektedirler. Bu
durum keçiler ve sığırların otlama alışkanlıklarının farklı olmasından
kaynaklanmaktadır. Genelde keçilerin otlaması yayılma olarak tanımlanır ve başları
yukarda otlarken, sığırlar ise başları yere doğru olacak şekilde otlama alışkanlığı
gösterirler. Yayılma keçilerin yem ihtiyaçlarının yaklaşık %60’nı karşılarken,
sığırlarda bu oran %10–15 civarındadır.
Keçiler öncelikle çalılıkları, yaprakları ve sürgünleri yerler ve geriye hiçbir şey
kalmadığında otlara yönelirler. Keçiler otları diplerine doğru otlamayıp bunun yerine
diğer bölgelere doğru hareket etmeyi tercih ederler. Keçiler bitkilerin üst kısımlarını
kopararak tohuma gitmelerini engellediği gibi, yapraklarını yiyerek fotosentez
yapmalarını da engellerler ve geriye bıraktıkları bitki sapları ile de bitkilerin toprağa
tutunmalarını ve böylelikle erozyonu önleme görevini üstlenirler. Aynı zamanda
diğer yaralı bitkiler için arzu edilen gelişme koşullarını da sağlamış olurlar (Allan ve
ark. 1999).
Keçilerin otlama esnasında gösterdikleri en önemli özelliklerden birisi de toprağa
ve kaliteli otlara zarar vermeden yabancı otları ve çalıları toplamalarıdır. Ayrıca
otlama esnasında bıraktıkları gübre sayesinde ortamdaki bitkilerin gelişimine
olumlu etki sağladıkları saptanmıştır (Richman ve Johnson, 1995). Bu özelliği ile
yabancı ot mücadelesinde kullanılan ilaçlardan farklı olarak, keçiler arkalarında göl,
akarsu ve yeraltı su kaynaklarına karışarak diğer canlılara olumsuz etkisi olabilecek
kimyasallar maddeler bırakmamaktadırlar. Keçi aynı zamanda rotasyon otlatmaya
da en uygun hayvan türüdür. Keçiler sayesinde vejetasyon içinde arzu edilmeyen
bitkiler rotasyon otlatma ile elimine edilebilir. Özellikle sığırlar açısından bu durum
incelendiğinde keçilerin otladığı alanlara daha sonra sığırlar salındığında yabancı
otlardan arınmış bu alanlarda çok daha iyi yayıldıkları ve yararlandıkları
saptanmıştır. Keçiler bitki örtüsünün gelişmesine pozitif yönde katkı sağladıkları
gibi, ağaçların diplerindeki ve bitki örtüsünün içindeki çalılık, fundalık ve dikenli
otları yiyerek hem koyun hem de sığır için daha besleyici ve açık otlama alanları
açmaktadırlar (Koyuncu, 2005).
Bu otlardan bazılarına örnek vermek gerekirse, sütleğen otu (Euphorbia esula)
hızlı gelişen bir bitki olmasından dolayı diğer bitkilerin gelişimini engeller. Sığır bu
otu kauçuk benzeri bir sıvısı olmasından dolayı tüketemez. Bu ot sığırın sindirim
sisteminde problemlere yol açtığı gibi, veriminin de düşmesine neden olmaktadır.
Koyun ve keçiler bu bitkiden etkilenmediklerinden mücadelesinde bazı ülkelerde
rahatlıkla kullanılabilmektedir. Başka bir yabancı ot benekli peygamber çiçeği
(Centaurea maculosa) ise istilacı ve hızlı gelişen bir ottur ve koyun ve keçiler bu ot
ile yapılan mücadelede de kullanılmaktadır. Hezeran otu (Delphinium spp) ise
sığırlar tarafından yendiğinde öldürücü olmakla birlikte koyunlarda nadiren böyle bir
etki gerçekleşmektedir. Özellikle bu otun sorun oluşturduğu meralara sığırdan önce
koyunlar salınarak koyunların bu otları tüketmesi ile sığırlarda oluşabilecek olumsuz
etkilerin giderilmesine çalışılmaktadır. Keçiler ile yapılan bir çalışmada ise yapraklı
sütleğen otu keçilere 4 yıllık bir dönem boyunca otlatılmış ve bitkinin gövde
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yoğunluğu %85 azalmıştır. Ele alınan bölgedeki çalılıkların oranı %92 azalmasına
bağlı olarak, değerli ot üretiminde %17’lik bir artış sağlanmıştır (Hart, 2001). Başka
bir çalışmada ise sığırlar aynı alan üzerinde yaklaşık iki yıl otlatılmış ve sonuçta
yapraklı sütleğen otunun gövde yoğunluğu iki yılın sonunda azda olsa artmıştır.
Keçiler ise bu alanda otlatıldığında bu süre zarfında bitkinin gövde yoğunluğunun
%32 azalmasını sağlamıştır. Keçiler ve sığırlar birlikte otlatıldığında ise bu bitkinin
gövde yoğunluğu %73 azalmıştır. Sığırlar ağırlıklı olarak çayırda değerli otları
tüketirken, keçiler bunları daha az otlamışlar buna karşılık fazla miktarda yapraklı
sütleğen otu tüketmişlerdir. Bu durum ayrıca birlikte otlatmanın avantajlarını da
göstermektedir (Ely, 1994). Sonuçta birçok üretici yabancı ot mücadelesinde
kimyasal maddeler, böcekler ve koparma gibi yöntemler ile mücadele etmiş ancak
keçiler kadar etkili olamamışlardır. Diğer taraftan keçi otlatmanın en ekonomik
yöntem olduğu, taşıma ve çit masrafları dâhil olmak üzere keçi başına bu işlemin
bedelinin yaklaşık 1$ civarında gerçekleştiği belirtilmektedir (Taylor, 1994).
Koyun ve keçilerin otlama alışkanlıkları karşılaştırıldığında ise; keçiler yabancı
otların % 64’ünü otlarken, koyunlar bunların sadece % 20’sini otlamaktadırlar. Bu
da keçilerin otlaklardaki yabancı otları tercih etmeleri ile ot mücadelesinde diğer
çiftlik hayvanlarına göre ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Diğer yandan keçiler
birçok bitkisel kaynaklı toksinlerden de etkilenmemektedirler.
Bunun sonucunda yabancı ot mücadelesi yapılacak alanlarda koyun ve keçi
otlatma ile istenilen hedeflere ulaşılırken aynı zamanda hayvansal kaynaklı besin
maddeleri üretimine katkıları da göz ardı edilmemelidir.
Çizelge 1’de karaçalı bitkisinin gelişimi üzerine keçi ve koyun otlatmanın etkisi
incelenmiştir (Lambert, 1989). Görüldüğü gibi ağırlıklı olarak keçi otlatmanın yıllar
2
itibariyle gerek bitki boyu gerekse m ’deki bitki sayısındaki azalma miktarı koyun
ağırlıklı otlatmaya göre daha hızlı olmuştur. Benzer durum deve dikeni bitkisinde
hem keçi hem de koyun otlatmanın etkisinin incelendiği Çizelge 2’de de
görülmektedir. Keçi otlatma ile bitki boyunda, çiçek sayısında ve bitkilerin yaşama
gücünde önemli düşüşler gerçekleşmiştir. Birçok ülkede sadece ekolojik açıdan
değil aynı zamanda ekonomik açıdan da keçi ve koyun ile yapılan yabancı ot
mücadelesi, elle koparma ve kimyasal mücadele yöntemlerinin yerini almıştır.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta ormanlık alanlarda kontrollü
otlatma ve etkili çit sistemi kurularak ağaçlara olabilecek olumsuz etkinin ortadan
kaldırılmasıdır.
Yangın riskini azaltma: Koyun ve keçiler, doğal bitki örtüsünü korumak amacıyla
orman alanlarının yakınındaki yerleşim birimleri ile irtibatlı olarak oluşabilecek
yangın tehlikelerine karşı da kullanılmaktadır. Hayvanların bu şekilde yangının
yayılma riskini azaltıcı olarak kullanılması yangını kesme olarak adlandırılmaktadır.
Amerika’nın Sierra Nevada denilen dağlık bölgesinde ortalama olarak her 15 yılda
bir yangın felaketi yaşanması çevredeki yerleşim alanlarını da tehdit etmeye
başlamıştır. Bu sorunun etkisini azaltmak için araştırıcılar ve bölge halkı bir araya
gelerek çözüm yolları aramaya başlamışlar ve yangının yayılma hızını kesmek
amacıyla bir koyun sürüsü oluşturulmuştur. 350 baştan oluşan bu sürü, yerleşim
alanından 150–200 m uzaklıkta Mayıs ayı boyunca yaklaşık 50 m genişlik ve 5 km
uzunluğunda bir koridor içinde otlatılmıştır. Uygulamanın sonunda otlatmanın
yapıldığı bu koridor içinde başlıca yanıcı otlar olan, kır bromu, otlak ayrığı ve
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yavşan gibi otların yaklaşık olarak %73’nün yendiği ve otların boyunun %75 azaldığı
belirlenmiştir. Bu şekildeki bir otlatma uygulaması bölgede olabilecek bir yangının
yayılma hızını %75 azaltmış ve yangın esnasında oluşan alevlerin yüksekliğinin 10–
25 cm’ den 5–8 cm’ ye inmesini sağlamıştır. Böyle bir projenin uygulanması ile bir
koyunun 15 yıl boyunca otlaması yangından bir evin kurtarılmasına karşılık geldiği
belirtilmektedir. Bu konuyla ilgili başka bir çalışmada ise keçiler kullanılmıştır.
Bunlar itfaiyeci keçi olarak da tanımlanmakta olup bu amaca yönelik ülkenin birçok
eyaletinde binlerce keçi kiralanmaktadır. Keçiler özellikle bodur meşelerin yoğun
olarak bulunduğu bir alanda tutulmuşlardır. Keçiler özellikle uzanabildikleri yere
yakın dalları otlamakta ve uzanamadıkları üst kısımdaki dalları otlamamaktadırlar.
Uygulamada keçiler yangına en elverişli çalılık ve kuru otluk bölgelere salınmış,
böylece keçiler kuru çalı ve otları yiyerek yangınların ortaya çıkışını ve yayılmasını
sağlayacak koşulları ortadan kaldırmışlardır. Bu uygulamada insan gücüne ek
olarak keçiler kullanılmaktadır ki bu insanların ulaşamayacağı bölgelere keçilerin
salınması şeklinde olmaktadır. Green ve Newell (1982), arazilerin temizlenmesi ve
yangını kesen alanların oluşturulmasında keçilerin etkili bir alternatif olduğunu
belirtmektedir. Benzer uygulamayı enerji nakil şirketleri de koyun ve keçi sürüsü
kiralayarak yapmaktadırlar. Enerji nakil hatlarının altında bulunan ormanlık
alanlarda hayvanlar otlatılmakta bu sayede herhangi bir yangın olayında
kıvılcımların sıçramasıyla enerji nakil hatları ve ormanlık bölgeye olabilecek
olumsuz etkilerin minimuma indirilmesi amaçlanmaktadır.
Arazi ıslahı ve yaban hayatı gelişimine etkisi: Koyun ve keçilerin kurallara uygun
olarak otlatıldığında arazi üzerindeki bitki çeşitliliği üzerine olumlu etkileri
bulunmaktadır. Mera otlarını en iyi değerlendirebilen koyun ve keçilerin
otlatılmasında başarılı olabilmek için farklı otlatma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu
sayede geniş ekilebilir alanlar oluşturulmakta ve yeni otlak alanlarının kurulması
esnasında yabancı otların diğer yararlı otlar ile olan rekabeti azaltılmaktadır. Ayrıca
orman içi mera alanlarında toprağa düşmüş tohumların hayvanların yürüyüşü
esnasında ayaklarının çiğneme hareketi ile toprağa gömülmesi de sağlanmaktadır.
Özellikle bitkilerin kritik gelişme dönemleri, mevsimlerdeki değişim ve aşırı
otlatmadan doğacak zararlar hayvanların otlatma zamanının düzenlenmesi ile en
aza indirilmektedir. Bu uygulamanın olumlu etkisi bitki çeşitliliğinin ve gelişiminin
artması ile kendini göstermektedir.
Koyunlar otlamak ve dinlenmek için yüksek alanları alçak ve nemli alanlara göre
daha fazla tercih etmektedirler. Bu alanlar, nehir ve akarsu kenarındaki otlakların
hassasiyeti de göz önüne alındığında koyun ve keçilerin idaresini daha da
kolaylaştırmaktadır. Koyun ve keçiler bu alanlara sadece su içme ihtiyacını
karşılamak amacıyla gelirler ve daha sonra yüksek bölgelere otlamak ve dinlenmek
için göç etme eğilimi gösterirler. Koyunlar birkaç yıl aynı alanda otlatıldığı zaman,
bitki toplulukları içindeki çok yıllık olanların oranının artmasını sağlamakta bu da
suyun toprak içine sızmasını arttırdığı gibi erozyonu da azaltmaktadır (Anonim,
1996).
Koyun otlatmanın farklı şekilleri yaban hayatının gelişmesini destekleyici etkisi
nedeniyle de tavsiye edilebilmektedir. Yılın belli dönemlerinde farklı alanlarda
koyunların otlatılmasına izin verilerek bazı kritik bitki çeşitlerinin kalite ve
kantitesinin artmasını sağlamaktadır. Örneğin, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde
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koyunlar ile bazı alanların otlatılması bu alanlardaki otların diğer hayvan türleri ile
otlatılmasına göre besleme değerini arttırmaktadır. Daha sonraki dönemlerde
oluşan bu bitki çeşitliliği, farklı yaban hayvan türleri için daha besleyici
olabilmektedir. Özellikle yaban hayatında kritik kış beslenmesinde bu gibi otlar
büyük önem taşımaktadır (Koyuncu, 2006).
Koyunlardan ormanların gençleştirme alanlarında da yararlanılmaktadır. Bu
konu ile ilgili olarak Kanada’daki koyun üreticilerine yeni ekilmiş ağaç fidanlarının
bulunduğu bölgelerde koyunlarını otlatmak için koyun başına 35 dolar verilmektedir.
Koyunların kurallara uygun otlatılması ile fidanların yaşama gücü ve gelişme hızları
artmaktadır. Koyunlar bunu fidanların ihtiyacı olan güneş ışığına, topraktaki besin
maddelerine ve suyuna ortak olan yabancı otları yiyerek sağlamaktadırlar (Anonim,
1996).
SONUÇ
Günümüzde insanoğlunun artan besin madde ihtiyacını karşılamak üzere
tarımsal faaliyetler üzerindeki yoğun baskılar, bazı ciddi sorunları da beraberinde
getirmiştir. Entansif olarak yapılan tarımsal üretime paralel olarak ortaya çıkan
sorunlara ekolojik dengenin ve biyolojik gelişimin bozulması, tarımsal ürünlerdeki
kimyasal artıkların insan sağlığını tehdit eder hale gelmesi, bitki ve hayvan
sağlığının bozulması ve tüm bunlara bağlı olarak üretim maliyetlerinin artması ciddi
bir sorun oluşturmaktadır. Diğer taraftan toplumların çevre ile olan ilgileri arttığı
ölçüde çevreyi korumaya yönelik doğal metotların arayışı ve kullanımı hız
kazanmıştır. Koyunlar ve keçiler doğal kaynakların korunması yönünde önemli rol
alırken aynı zamanda farklı hayvansal ürünlerle de insanların yaşamında önemli bir
yere sahiptirler. Aynı zamanda bu türler ekolojik dengeyi koruma ve ürün
miktarından çok ürün kalitesinde sağlık kriterlerini yükseltmeyi hedefleyen
hayvansal üretime yönelik projeler için de uygun bir materyal oluşturmaktadırlar.
Doğru bir şekilde yönetildiğinde koyun ve keçi bugüne kadar bilinen özelliklerine ek
olarak ekolojik dengeyi korumaya yönelik birçok çalışmada da yer alabilme
yeteneğine sahiptirler.
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Çizelge 1. Karaçalı bitkisinin gelişimi üzerine keçi ve koyun otlatmanın etkisi
(Lambert,1989).
Hayvan
sayısı/hektar
Keçi

Koyun

10
7
3
0

0
3
7
10

Başlangıç seviyesi
Bitki boyu
(cm)
17
17
20
18

Bitki
sayısı/m2
12
10
6
8

2. Yıl
Bitki boyu
(cm)
6
5
10
73

4. Yıl

Bitki
sayısı/m2
3
3
5
5

Bitki boyu
(cm)
3
3
7
-

Bitki
sayısı/m2
1
1
3
-

Çizelge 2. Deve dikeni bitkisinin gelişimi üzerine keçi ve koyun otlatmanın etkisi
(Lambert,1989).
Hayvan sayısı / hektar
Keçi
Koyun
10
0
7
3
3
7
0
10

Çiçek sayısı / 10 bitki
1. Yıl
0
1
3
160

Bitkinin yaşama gücü, %
2. Yıl
0
0
0
48
8

ORGANİK SIĞIR VE KUZU ETİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİ
Alper ÖNENÇ

2

3

Mürsel ÖZDOĞAN

Turgay TAŞKIN

4

ÖZET
Et hayvancılığında öne çıkan ülkelerin büyük bir kısmı entansif yetiştiricilik
yapmaktadır. Bu sistemde amaç birim alandan ve hayvandan en fazla eti üreterek,
tüketiciye kırmızı eti daha ucuza sunmaktır. Ancak, günümüzde alım gücü orta ve
yüksek düzeyde olan tüketiciler, kırmızı eti satın alırken marka kapsamında çevre
koruma, hayvan refahı, duyusal özellikler gibi kriterler üzerinde durmaya
başlamıştır. Entansif sistemde yapılan yetiştiriciliğin çevre, hayvan refahı ve insan
sağlığını olumsuz yönde etkilediği savunulmaktadır. Diğer taraftan, son yıllarda
gerçekleştirilen araştırmalarda çevre ve insanla dost üretim sistemi altında
yetiştirilen ruminant etlerinin konjuge linoleik yağ asidi bakımından zengin gıdalar
içinde yer aldığı, bu nedenle de öğünlerde sığır ve kuzu etlerine daha fazla yer
verilmesi gerektiği önerilmektedir. Beslenme uzmanlarının yönlendirmeleri
doğrultusunda, tüketicilerin değişen tercihleri, birçok ülkenin yetiştirme modelinde
düzenleme yapmasına neden olmuştur. Bu yenilik, üretim çeşitliliğini artırma
gereğini doğurmuş, hastalıklardan ari, yapay katkı maddelerinin kullanılmadığı iyi
hayvancılık uygulamaları ve organik hayvancılık seçeneklerini ortaya çıkarmıştır.
Bu bildiride organik yetiştirilen sığır ve kuzuların karkas ve et kalite özellikleri
konvansiyonel yetiştirilenlerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Et, Organik Kırmızı Et, Sığır Eti, Kuzu Eti
ABSTRACT
QUALITY CHARACTERISTICS OF ORGANIC BEEF AND LAMB
Majority of the leader countries in meat animal production has been raising
animals intensively. The aims in this system are present to the consumers more
cheap red meat producing more meat per unit land and animal. However,
nowadays, consumers with intermediate and high purchasing power has been
taking consideration to some criterions such as environmental protection, animal
welfare, sensorial attributes in the concept of trade mark while they have been
purchasing red meat. It is brought forward that animal husbandry in intensive
system affect environ, animal welfare and human health, negatively. On the other
2
3
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hand, recent studies suggested that human diets should be give more place to
lamb and beef because ruminant meat produced under friend production system
with environment and human has rich content for conjugated linoliec. With the
direction of nutritionists, changing preferences of consumers cause to countries
make regulations in their production models. This renovation has caused a
necessity for increasing production diversity, and has exposed two alternatives as
good animal applications and organic animal husbandry without animal diseases
and unused artificial additives.
In this presentation, carcass and meat quality of lamb and beef raised
organically was compared to that of conventionally raised.
Keywords: Organic Meat, Organic Red Meat, Beef, Lamb
GİRİŞ
Avrupa’da hayvansal gıdalara yönelik şüpheler, tüketicilerin hastalıklardan ari,
insan sağlığı açısından risk oluşturmayan yapay katkı maddeleri ve ilaçların
kullanılmadığı, genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların (GMO/GDO) girmediği
ürünlere yönelmesine neden olmuştur. Korkuyla başlayan bu hareket, zamanla
çevre koruma ve hayvan refahını öne çıkaran yaklaşımlarla gelişerek, gelir düzeyi
yüksek tüketicileri kaliteli ve sağlıklı olarak tanımlanan organik gıdalara yöneltmiştir
(Hovi ve ark., 2003; Vaarst ve ark., 2005; Walshe ve ark., 2006). Organik
hayvansal ürünlerin üretilebilmesi için, organik hayvancılığın en önemli hedefi
çevreyi koruyarak, hayvan refahında en yüksek standartları yakalamak, sağlıklı
hayvanlardan yüksek kaliteli ürünler elde etmektir. Bu sistemde hayvanlar etik ve
çevresel standartlara göre hedeflenen sürdürülebilir sistemlerde büyütülmektedir.
Organik et üretiminde çiftlikten mutfağa kayıtlı, belgeli ve kontrol edilen bir izleme
uygulanır. Antibiyotikler, büyümeyi teşvik ediciler, hayvansal atıklar, yapay yem
katkı maddeleri kullanılmaz. Yem bitkileri üretiminde, çayır-meralarda yapay gübre
ve tarım ilacı uygulanmaz. Genetiği değiştirilmiş organizmalara izin verilmez.
Yemlerin en az %70’inin organik olması istenir. Rasyonun en az %60’ını da kaba
yem oluşturmalıdır. Hastalıklarla mücadelede bitki ve hayvanların doğal bağışıklığı
ve biyolojik mücadeleden faydalanılmaktadır. İlaçla koruma ve tedavi yapılmaz,
antiparaziter ilaçların düzenli kullanımına izin verilmez. Bununla beraber, hastalık
belirtileri görülen hayvanlarda ilaç kullanımı en iyi çözüm kabul edildiğinde, bitkisel
kaynaklı ilaçlar tercih edilmektedir (Fernández ve Woodward 1999; Nardone ve
ark., 2004; Walshe ve ark., 2006).
Organik yetiştiricilikte, birim hayvandan üretilen azot miktarı dikkate alınarak
dekara düşecek hayvan sayısı sınırlandırılır. Barındırmada hayvanlar bağlanmaz,
yatma alanları ayrılmak zorundadır, hayvanlar koşullara göre meraya çıkartılırlar.
Çok basit bir şekilde ifadeyle, organik hayvancılık düşük girdiye karşılık düşük çıktı
elde etmektir (Younie, 1992; Sundrum, 2001). Üretimde gerçekleşen ürün kaybı,
organik ürünlere prim verilerek telafi edilmektedir. Ancak, sertifika uygulamasıyla
yürütülen organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal gıda üretimine ilişkin farklı
görüşler bulunmaktadır. Kamuoyu sertifikalı organik üretimin daha iyi bir sistem
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olduğunu düşünmesine rağmen (Şekil 1), bazı uzman ve yetiştiriciler tarafından bu
görüş paylaşılmamaktadır (Fernández ve Woodward, 1999; Hansson ve ark., 2000;
Walshe ve ark., 2006). Tartışmaya açık olan görüşlere rağmen, kimi ülkeler, toplam
tarımsal üretim içinde organik üretim payının artırılması yönünde çalışmalar
yürütmektedir (OFRF, 1998; Sundrum, 2001; Ronchi ve Nardone, 2003).

İnsan refahı ve
hayat kalitesi

Yaşayan tüm varlıklara karşı
sorumluluk hissi

Uzun ve sağlıklı bir
hayat

Doğal
yemler

GMO
yok

Doğanın
korunması

Hayvanlara iyi
davranma

Hastalıklara karşı doğal
direncin artırılması

İlaç kalıntısı
yok

Uygun taşıma
koşulları

İşletmede yüksek
hayvan refahı

Şekil 1. Organik hayvancılıkta öne sürülen olumlu görüşlere ilişkin şema (Grunert,
2006).
Bilindiği üzere, organik kırmızı et üretiminde hayvan materyali konvansiyonel
işletmelerden ya da organik süt üreten işletmelerden sağlanmaktadır. Bu
kapsamda, farklı işletmelerden alınan hayvan materyalinin konvansiyonel ve/veya
organik koşullarda yetiştirilmesinin karkas ve et kalitesine etkileri araştırılmaktadır
(Fernández ve Woodward, 1999; Benoit ve Laignel, 2002; Benoit ve Veysset, 2003;
Benoit ve ark., 2005; Marimo ve ark., 2006; Walshe ve ark., 2006). Diğer bazı
araştırmalarda ise ağırlıklı olarak meraya dayalı ve merasız organik yetiştirme
sistemleri karşılaştırılmaktadır (Kumm, 2002; Filho, 2004). Belirtilen araştırmalarda
temel amaç, konvansiyonel ve organik sistemin ürün miktarı, kalite ve ekonomisi
üzerine etkilerini incelemektir. Bu bildiride, çeşitli araştırmalardan karkas ve et
kalitesini konu alan bulgular alt başlıklar altında ele alınarak irdelenmiştir.
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BESİ PERFORMANSI VE BESİ EKONOMİSİ
Konvansiyonel sistemde sığırların besi süreleri kısa, günlük canlı ağırlık artışları
ve yemden yararlanma yetenekleri yüksektir. (Fernández ve Woodward 1999).
Konvansiyonel bir işletmeden alınıp organik beslenen ve organik işletmeden alınıp
konvansiyonel beslenen sığırların besi süresi, besi sonu ağırlığı ve yemden
yararlanma özellikleri biribirine yakın bulunmuştur (Fernández ve Woodward 1999).
Organik ve konvansiyonel koyunculuğun karşılaştırıldığı çalışmalarda da benzer
bulgular elde edilmiştir (Hansson ve ark., 2000; Napolitano ve ark., 2002). Çizelge
1’de doğumdan kesime kadar geçen üretim sürecinde konvansiyonel ve organik
sistemde yetiştirilen hayvanların besi performansı ve besi ekonomisi ölçütleri nitel
olarak karşılaştırılmıştır.
Organik yetiştiricilik çevresel, ekonomik, sosyal yönden kendine özgü bir bakış
açısına sahiptir. Ancak işin ekonomik yönü işletmelerin ayakta kalabilmeleri
açısından vazgeçilmezdir. Organik et üretimi ekonomisinde en önemli sınırlayıcı
faktör, 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yemin maliyetidir. Organik beside süre
uzun olduğundan işgücü ve yem maliyeti yüksektir. Bu bağlamda bölgesel ve
mevsimsel farklılıklara bağlı olarak maliyetler değişken olmaktadır (Benoit ve ark.,
2005).
Araştırmalar, sağlık koruma uygulamalarının, besi performansını ve üretim
maliyetlerini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır (Benoit ve ark., 2005;
Nielsen ve Thamsborg, 2005). Organik yetiştiricilikte antibiyotik kullanımına izin
verilmediğinden, hayvan hastalanmasından iyileşinceye kadar geçen gözlem
süresinde, yüksek vücut sıcaklığına ve düşük yem tüketimine sahip olmakta
dolayısıyla kötü performans göstermektedir. Bu nedenlerle konvansiyonel
işletmelerin besi materyalinde sağlık sorunlarının yüksek olması sistemi
zorlamaktadır (Cabaret, 2003; Hovi ve ark., 2003). Konuya ilişkin yapılan bir
ekonomik değerlendirmede, organik beside bıçak fiyatının konvansiyonel’den en az
%40 daha yüksek olması gerektiği bildirilmektedir (Fernández ve Woodward 1999).
KARKAS KALİTESİ
Karkas fiyatı, etlenme ve yağlanma durumuna göre belirlenmektedir. Bu nedenle
karkas değerlendirme, karkas kalitesini saptamada büyük öneme sahiptir. Karkas
sınıflandırma kesim sonrası hemen ya da soğutma sonrası gerçekleştirilir. Sığır ve
kuzu karkaslarının sınıflandırılması; karkasın et, yağ ve kemik oranı arası ilişkilerini,
yenilebilir et miktarını tanımlamaktadır. Beslemenin gelişme üzerine olan etkisi, kas
kompozisyonuna da yansımaktadır. Yoğun yemlemede büyük miktarda yağ
sentezlenmektedir (Lawrie, 1985). Organik sistemde yetiştirilen sığırların
karkaslarında yağ oranı konvansiyonel sistemde yetiştirilen sığırlardan düşük
olduğu öne sürülmektedir (Filho, 2004). Nitekim, İsveç’te yürütülen bir çalışmada
organik sistemde yetiştirilmiş 2242 genç boğa, 4821 kuzu ile konvansiyonel
sistemde yetiştirilmiş 249145 genç boğa ve 158273 kuzudan elde edilen karkaslar
etlenme ve yağlanma durumuna göre sınıflandırılmıştır. Organik olarak yetiştirilen
genç boğalar az yağlı, et miktarı yüksek kaliteli karkaslara sahip olmasına karşın,
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kuzular için aksi yönde bulgular elde edilmiştir. Organik kuzu karkaslarının
yağlanma derecesi yüksek, etlenme dereceleri düşük bulunmuştur (Hansson ve
ark., 2000). (Şekil 2)
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Şekil 2. Organik ve konvansiyonel sistemde yetiştirilen genç boğa ve kuzu
karkaslarının yağlanma ve etlenme durumları.
Ancak bazı araştırmalar bu bulguları desteklememektedir. Woodward ve
Fernández (1999) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada konvansiyonel sistemde
yetiştirilen sığırlar, organik yetiştirilenlerden daha ağır ancak az yağlı karkas
vermişlerdir. Nitekim, yoğun besiden daha ağır karkasların elde edileceği
araştırmalarda vurgulanmıştır (Apple ve ark., 1991). Çizelge 2’de konvansiyonel ve
organik sistemde yetiştirilen hayvanların karkas kalitesine ilişkin özellikleri nitel
olarak karşılaştırılmıştır. Ancak konuya ilişkin bulguları daha iyi yorumlayabilmek
için organik et üretiminde farklı sürü yönetimi uygulamalarının karşılaştırıldığı
araştırmalara gereksinim bulunmaktadır.
Diğer taraftan, organik et üretimi amacıyla yetiştirilen sığırların derilerinde
mikroorganizma yükü düşük bulunmuştur. Bulaşık derinin nedenleri, altlık
yetersizliği, yoğun yerleşim sıklığı, yoğun barındırma kaynaklı kötü havalandırma,
drenaj, yetersiz taban eğimi, gübrenin yeterince iyi temizlenmemesidir. Ancak
organik yetiştirilen sığırlara ait karkaslarda paraziter enfeksiyonların (dicrocoeliasis,
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parafilariosis, onchocerciasis) daha yaygın olduğu saptanmıştır. Eosinophilic
myositis de yüksek oranda görülmüştür (Hansson ve ark., 2000).
Kesim sonrası kuzu karkaslarına ilişkin patolojik bulgular, her iki yetiştirme
sisteminde sığıra göre daha düşük sayıda anormalliklerin (apseler, pnömoni,
karaciğer kelebeği, karaciğer paraziter enfeksiyonları ve diğer karaciğer
hastalıkları) olduğunu göstermiştir. Organik kuzulara ait karaciğerlerde paraziter
enfeksiyonlar önemli düzeyde konvansiyonelden yüksek bulunmuştur. Dicrocoelium
dendriticum kaynaklı karaciğer hastalıkları daha yaygındır (Benoit ve Laignel, 2002;
Cabaret ve ark., 2002; Cabaret, 2003).
ET KALİTESİ
Et kalitesi; ırk, yaş, besleme, çevre gibi kesim öncesi koşullar ile, kesim yöntemi,
ölüm sertliği gelişimi, asma şekli, olgunlaşma zamanı gibi kesim sonrası
koşullardan önemli ölçüde etkilenmektedir. Kesim öncesi etmenler içinde besleme
en önemli üretim faktörüdür (Marino ve ark., 2006).
Organik sistemde yetiştirilen sığır ve kuzu etlerinde kimyasal komposizyon ve
duyusal özellikler bakımından fark çok belirgin değildir (Fernández ve Woodward,
1999; Woodward ve Fernández,1999; Morbidini ve ark., 2001; Nielsen ve
Thamsborg, 2005; Marino ve ark., 2006; Razminowicz ve ark., 2006; Walshe ve
ark., 2006). Et rengi bakımında ise organik etlerin tüketiciler tarafından daha az
tercih edileceği söylenebilir (Çizelge 3). Çünkü tüketiciler genellikle parlak ve açık
renkte olan kırmızı etleri satın alma eğilimindedirler. Ancak etteki yağ
kompozisyonu ve bakteriyel yük bakımından konvansiyonele göre organik et üstün
gözükmektedir (Razminowicz ve ark., 2006).
Bilindiği üzere kırmızı etlerin yağ kompozisyonu insan sağlığı açısından oldukça
önemlidir. Sığır etinin, %27’si doymuş palmitik, %18’i stearik, %33’ü tekli doymuş
oleik, geri kalan %22’si 30 farklı yağ asidinden oluşmaktadır. Miristrik asit (C14)
%2-3’den azdır. Bu asitler kanda kötü kolesterolü artırmaktadır. Ancak sığır etinde
oldukça düşüktürler. Çoklu doymamış linoleik asit (C18:2) %3.5, linolenik %1.5
(C18:3), Araşidonik (C20:4) %1 oranında bulur, insan sağlığı üzerinde olumlu etkiye
sahiptirler. Yağsız kuzu etinde, toplam yağ içinde tekli ve çoklu doymamış yağ
asitlerinin oranı sırasıyla %43.8, %6.5’dur. Kuzu etinde n-6:n-3 oranı sığırdan
düşüktür (1.32 kuzu, 2.11 sığır). Çünkü kuzu etinde alfa linolenik asit (n-3) sığır
etinden yüksek oranda bulunur (Woods ve ark., 2005; Razminowicz ve ark., 2006).
Araştırmalar, yeşil yeme dayalı besleme ile sığır ve kuzu etlerinde yağ asit
kompozisyonunun olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir. Bu bağlamda, organik
yetiştiricilik ile kalp ve damar sağlığıyla dost kırmızı et üretildiği
görülmektedir(Nielsen ve Thamsborg, 2005)..
Sonuç olarak belirli bir besi süresi üzerinden değerlendirme yapıldığında,
organik yetiştirilen sığır ve kuzularda besi performansı ile ekonomisi bakımından
konvansiyonel sistemin üstün olduğu görülmektedir. Ancak karkas ve et kalitesi
değerlendirildiğinde, organik yetiştirilen hayvanların az yağlı, düşük bakteriyel yüke
sahip karkaslar verdiği, bu karkaslardan elde edilen etlerde yağ kompozisyonunun
insan sağlığını olumsuz yönde etkilemediği görülmektedir.
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Çizelge 1. Konvansiyonel ve organik sistemde yetiştirilen sığır ve kuzularda besi
performansı ve besi ekonomisine ilişkin ölçütlerin karşılaştırması.
Ölçütler
Besi süresi, gün
Besi başı ağırlığı, kg
Besi sonu ağırlığı, kg*
Canlı ağırlık artışı (caa), kg/gün
Yemden yararlanma, kg yem KM/kg caa
Maliyet, fiyat/1 kg caa

Konvansiyonel
Kısa
Yüksek
Düşük
Yüksek
İyi
Düşük

Organik
Uzun
Düşük
Yüksek
Düşük
Kötü
Yüksek

*Organik sistemde yetiştirilen hayvanlarda besi süresinin uzamasına bağlı olarak besi sonu ağırlığı
yüksek olmaktadır. Ancak hedef besi süresi belirlendiğinde başka bir ifadeyle aynı besi süresi dikkate
alınarak değerlendirme yapıldığında konvansiyonel sistemde yetiştirilenler daha ağır karkas
vermektedir. KM: Kuru madde.
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Çizelge 2. Konvansiyonel ve organik sistemde yetiştirilen sığır ve kuzuların karkas
özelliklerinin karşılaştırılması.
Ölçütler
Sıcak karkas ağırlığı*, kg
Randıman, %
2
MLD alanı, cm
Sırt yağı kalınlığı, cm
Böbrek, leğen, kalp yağı, %
Mermerleşme derecesi

Konvansiyonel
Yüksek
Birbirine yakın
Büyük
İnce
Birbirine yakın
Az

Organik
Düşük
Küçük
Kalın
Belirgin

*Aynı besi süresi dikkate alındığında

Çizelge 3. Konvansiyonel ve organik sistemde yetiştirilen sığır ve kuzuların et kalite
özelliklerinin nitel olarak karşılaştırılması.
Ölçütler
Kimyasal kompozisyon
Nem, %
Protein, %
Yağ, %
Renk parametreleri
L*
a*
b*
C*
h*
Sertlik
Duyusal özellikler
Koku
Sertlik
Tat-aroma
Yağ asit kompozisyon
Doymuş
Miristik, C14:0
Palmitik C16:0
Stearik, C18:0
Çoklu doymamış yağ asitleri
Linoleik C18:2n-6 (omega6)
LinolenikC18:3n-3 (omega 3)
n-6:n-3 oranı
Cis ve tras yağ asitleri
LDL
HDL
KLA
Karkasta bakteriyel yük
Salmonella

Konvansiyonel

Organik

Birbirine yakın
Birbirine yakın
Yüksek

Düşük

Parlak, açık renk
Pembe-kırmızı
Kısmen yüksek
Daha canlı
Açık ton
Kısmen yüksek
Fark yok
Değişken
Fark yok

Mat, koyu renk
Koyu kırmızı

Kısmen yumuşak

Daha düşük
Daha düşük
Daha düşük
Daha yüksek
Daha yüksek
Daha yüksek
Daha düşük
Daha yüksek
Daha yüksek
Düşük
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YOĞUN VE EKOLOJİK BESİ UYGULANAN KIVIRCIK VE MERİNOS ERKEK
KUZULARIN BESİ PERFORMANSI, KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ
Deniz SOYSAL5

İbrahim AK6

ÖZET
Bu çalışma, Kıvırcık ve Karacabey Merinosu erkek kuzuları yoğun ve ekolojik
şartlarda beslemenin, kuzuların besi performansı, kesim ve karkas özellikleri ile et
kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Çalışma, 7 haftalık
yaşta sütten kesilmiş, her biri 12’şerli kuzudan oluşan 4 grupta, toplam 48 (24
Kıvırcık, 24 Karacabey Merinosu) erkek kuzuyla yürütülmüştür. Araştırmada, besi
sonu ortalama canlı ağırlığı 35 kg’a ulaşan gruplarda besiye son verilmiş ve her
gruptan 6’şar kuzuda kesim ve karkas özellikleri belirlenmiştir. Araştırma sonunda;
Merinoslar Kıvırcıklardan, yoğun beslenenler de ekolojik beslenenlerden daha kısa
sürede besi sonu ağırlığına ulaşmış ve gruplar arası farklılık önemli (P<0.01)
bulunmuştur. Besi boyunca grupların günlük ortalama canlı ağırlık artışları 253 ±
26.8 g - 174 ± 5.4 g arasında değişmiş, yoğun besi uygulanan gruplar ile ekolojik
besi uygulanan gruplar arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (P<0.05). Besi
maliyeti en düşük yoğun besi uygulanan Merinos grupta, en yüksek ekolojik besi
uygulanan Kıvırcık grupta bulunmuştur. MLD alanı bakımından ırk ve besleme
faktörünün etkisinin önemli olduğu (P<0.05) belirlenmiştir. MLD alanı yoğun
beslenen gruplarda ekolojik beslenenlerden, Merinos ırkında ise Kıvırcık ırkından
daha yüksek bulunmuştur. Yoğun besi uygulanan gruplarda iç yağ miktarı ve kabuk
yağı kalınlığının daha yüksek olduğu saptanmıştır (P<0.05). Hiçbir grupta etlerde
Pb, Hg ve Cd kalıntısına rastlanmamıştır. Kan plazma kolesterol, trigliserid ve
lipoprotein düzeyleri arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur. Gruplarda, verim
kaybına neden olmayacak düzeylerde parazitolojik bulguya rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik Kuzu, Besi Performansı, Karkas, Ağır Metal,
Parazit
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ABSTRACT
FATTENING PERFORMANCE AND CARCASS CARACTERISTICS OF
KIVIRCIK AND MERINO MALE LAMBS IN INTENSIVE AND ECOLOGICAL
FATTENING SYSTEMS
This study was carried out to determine the growth performance, carcass
characteristics and meat quality of Kıvırcık and Karacabey Merino (local breeds of
Marmara region) male lambs in intensive and ecological fattening systems. Total 48
th
male lambs (24 Kıvırcık, 24 Karacabey Merino) which were weaned at 7 week,
were used in 4 groups each consisted of 12 lambs. Fattening goal was 35 kg
liveweight and after fattening, 6 lambs from each group were slaughtered to study
carcass caracteristics. Fattening periods to reach fattening goal were significantly
different (P<0.01). Merino lambs reached to fattening goal earlier than Kıvırcık and
intensive groups reached earlier than ecologic groups. Daily liveweight gains during
fattening periods were found between 253 ± 26.8 g and 174 ± 5.4 g and the
differences between intensive and ecological groups were significantly different
(P<0.05). The lowest fattening cost was determined in Merino-Intensive group and
the highest fattening cost was determined in Kıvırcık-Ecologic group. The effect of
race and fattening factors were found significant for MLD (Musculus Longissimus
Dorsi) areas. MLD areas of intensive groups were higher than ecologic groups and
Merino groups were higher than Kıvırcık groups. The amount of İnternal fat and fat
thickness of intensive fattening groups were found higher (P<0.05). None of the
groups were containing heavy metal (Pb,Hg,Cd) residues on meats. The
differences between total plasma cholesterol, trigliserid and lipoprotein (HDL, LDL,
VLDL) levels were not significant. Internal and external parasite levels of groups
were determined very low to cause weight loss.
Keywords: Ecologic Lamb, Fattening Performance, Carcass, Heavy Metal,
Parasite
GİRİŞ
İnsanın neden olduğu olumsuz faktörler sonucunda oluşan aşırı kirlenme
dünyanın geleceğini tehdit etmekte ve her geçen gün yaşanması daha zor bir hale
dönüşmektedir. Dünya nüfus artışına paralel olarak diğer gereksinimler yanında
insanların gıda gereksinimleri de artmaktadır. Tarımsal üretim alanlarının sınırlı
olması nedeniyle artan gıda gereksinimlerinin karşılanması için birim alandan ya da
birim hayvandan en yüksek düzeyde verim almaya çalışılmaktadır (Ak 2004). Bu
amaçla günümüzde tarım, yoğun üretim şeklinde yapılmakta ve ürün artışını
sağlamak amacıyla bitkisel üretimde transgenik tohumlar, sentetik kimyasal gübre
ve tarım ilaçları ile, hayvansal üretimde de kesimhane yan ürünleri ve kadavra
unları ile çeşitli katkı maddeleri karma yemlerde yoğun olarak kullanılarak ekolojik
denge ve ürün kalitesinde sağlık kriterleri ikinci plana atılmaktadır. Bunun
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sonucunda da günümüzde artık bu üretim sisteminin çevreye, hayvana ve insana
zararlı etkileri kendini göstermeye başlamıştır (Şayan ve Polat 2001).
Ekolojik olmayan besinlerle alınan tarım ilacı kalıntıları insanda yağ dokuda
birikebilmekte, süt ile yeni doğan yavruya geçebilmekte ve başta kanser olmak
üzere bir çok hastalıklara neden olabilmektedir (Yurttagül 2001, Evrensel 2001).
Hayvanların etkileşim şekline ve yoğunluğuna bağlı olarak dokularında çeşitli
yoğunlukta önemli kirletici ağır metallere rastlanılmaktadır. Civa, nikel, kurşun,
arsenik, kadmiyum, alüminyum, platinyum ve bakır gibi ağır metallerin canlılarda
birikim özellikleri vardır ve belirli miktarları aştıklarında canlılar için son derece
zehirli olabilmektedirler. Ağır metaller, alerjilere, genetik mutasyonlara ve vücudun
metabolik fonksiyonlarında değişikliklere de neden olabilmektedirler (Keck 2002;
WHO 2002).
Yoğun yetiştiricilik yöntemleri hayvanlarda; mastitis, tırnak hastalıkları, yağlı
karaciğer sendromu, asidosis, ketosis, idrar yolu taşları oluşumu gibi önemli sağlık
sorunlarına neden olmaktadır. Hayvanların sıkışık olarak barındırılması, yeterli
hareket alanının olmaması, ağır metal artıklarının ve tarımsal ilaç kalıntılarının
bulunduğu yerlerde stres hormonlarının üretimi artmakta, bu da hayvanlarda
bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Hayvan beslemede hormon,
antibiyotik vb yem katkı maddeleri kullanımı hayvansal ürünlerde kalıntı bırakmakta
ve bu ürünleri tüketen insanlarda önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır.
(Pekel ve Ünalan 1999).
Bayındır ve ark. (1985), Marmara bölgesi koşullarında entansif besi uygulanan
Kıvırcık ve Merinos erkek kuzularda; besi sonu ağırlığı, günlük canlı ağırlık artışı ve
karkas özellikleri bakımından iki ırk arasında önemli bir fark bulunmadığını
belirlemişlerdir. Akay ve ark. (1992), entansif ve yarı entansif besi uygulanan
Kıvırcık kuzularda, besi sonu ağırlığı, günlük ortalama canlı ağırlık artışı
bakımından gruplar arasında önemli düzeyde farklılık bulunduğunu saptamışlardır.
Etkileşim şekli ve süresine göre kesimlik hayvanlarda; et, böbrek ve karaciğer gibi
dokularda kadmiyum, civa ve bakır gibi ağır metal kalıntılarına rastlandığı
belirlenmiştir (Özata, 2004; Sharif ve ark. 2005). Yabancı kaynaklı koyunların
etlerindeki bakır ve civa içeriği önemli düzeyde yüksek bulunurken, lokal koyun
ırklarının etlerindeki civa düzeyinin kabül edilebilir miktarda olduğu belirlenmiştir
(Sharif ve ark. 2005). İskoçya’da yerli koyun ırklarıyla ekolojik ve yoğun koşullarda
yürütülen kuzu besi çalışması sonucunda, ekolojik besi uygulanan kuzuların
etlerinde kolesterol, yağ ve doymuş yağ asitleri düzeyinin daha düşük olduğu
belirlenmiştir (Anonim, 2006). Bouilhol ve Mage (2001), ekolojik koyun yetiştiriciliği
yapılan çiftliklerde kuzularda coproscopi sonucu sindirim sisteminde stongles ve
koksidiyozis yumurtalarına rastlarken, otopsi yapılan kuzularda Stongles,
Vermninous ve Moniezia türü parazitlere rastlandığını bildirmektedir.
Ülkemizin ekolojik hayvancılık potansiyeli oldukça yüksek olmasına rağmen
ekolojik hayvancılık oldukça sınırlı düzeyde yapılmakta ve bu potansiyelden
yeterince yararlanılmamaktadır (Ak ve Koyuncu 2001; Ak 2004). Buna karşın,
ekolojik hayvancılık alanında yapılmış araştırma sayısı da yok denecek kadar azdır.
Bu nedenle, bu araştırmada, beslenmemizde büyük öneme sahip olan kuzu etinin
ekolojik besi ilkelerine uygun olarak üretilme olanaklarının belirlenmesi, besiye
alınan kuzuların sağlık, performans ve et kalitelerinin saptanması amacıyla
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düzenlenmiştir. Araştırmada, Marmara bölgesinde yıllardır yoğun olarak yetiştiriciliği
yapılan Kıvırcık ve Karacabey Merinosu koyun ırklarından yararlanılmış olup, bu iki
ırkın yoğun ve ekolojik besi şartlarında birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları
belirlenmeye çalışılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Araştırmada hayvan materyalini Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde
yetiştirilen Kıvırcık ve Karacabey Merinosu koyunlardan elde edilen ve 7 haftalık
yaşta sütten kesilmiş, her ırktan 24 baş olmak üzere toplam 48 baş erkek kuzu
oluşturmuştur.
Yoğun besi uygulanan kuzuların beslenmesinde bir yem fabrikasından sağlanan
pelet formda kuzu büyütme yemi, kaba yem olarak da işletmede üretilen fiğ kuru
otu kullanılmıştır. Ekolojik besi uygulanan kuzularda mera ağırlıklı besleme
yapılmış ve meraya ek olarak ekolojik arpa ve konvansiyonel olarak üretilmiş
ayçiçeği tohumu küspesi (ATK) ile takviye edilmiştir. Meranın kuruduğu dönemde
ise yoğun yeme ek olarak yine ekolojik şartlarda üretilmiş çayır kuru otu verilmiştir.
Yoğun besi uygulanan gruplar için Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
Araştırma ve Uygulama Ağılında her iki grup için yeterli yemlik ve suluk içeren iki
ayrı bölme oluşturulmuştur. Ekolojik besi uygulanan gruplar için, Marmara
Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Ekolojik Koyunculuk Ünitesinde yeterli yemlik ve
suluk içeren iki ayrı kapalı bölme ve etrafı çitle çevrili iki ayrı otlatma (mera) alanı
oluşturulmuştur. Ekolojik besi uygulanan gruplarda barınak ve mera planlaması
Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM, 2000) ve Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerinde belirtilen asgari açık/kapalı gezinme
alanları ile ilgili kriterler dikkate alınarak yapılmıştır (Anonim 2002b; Anonim 2002a).
Her iki guruba da merada sürekli tüketebilecekleri temiz içme suyu ile güneş ve
yağmurdan korunabilecekleri sundurma imkanı sağlanmıştır.
Metot
Her iki ırktan doğan erkek kuzular 1 aylık yaşa gelene kadar analarıyla birlikte
barındırılmışlar ve 1 aylık yaştan itibaren her ırk kendi içinde ekolojik ve yoğun
olmak üzere iki gruba ayrılarak 3 hafta süreyle alıştırma yemlemesine tabi
tutulmuşlardır. Alıştırma yemlemesinin sonunda her gruptan canlı ağırlıkları
birbirine yakın 12’ şer baş kuzu seçilerek analarından ayrılmış ve 2 x 2 Faktöriyel
Deneme Desenine göre deneme gruplarına dağıtılmış ve besi yerlerine
alınmışlardır.
Yoğun besi uygulanan gruplara ad libitum yoğun yem ve kuzu başına günlük
100 g fiğ kuru otu verilmiştir. Ekolojik besi grupları gündüzleri merada otlamış,
geceleri ise ağılda sadece yoğun yemle ad libitum yemlenmişlerdir. Besi süresince
her 2 haftada bir kontrol tartımları yapılarak, canlı ağırlıkları, günlük canlı ağırlık
artışları, günlük ortalama yem tüketimleri ve yemden yararlanma oranları, birim
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canlı ağırlık artışının yoğun yem tüketimi açısından maliyeti belirlenmiştir. Kontrol
tartımları öncesi kuzuların yemlikleri ve suları bir gün öncesi akşamdan boşaltılarak
tartımlar aç karına yapılmıştır.
Beside canlı ağırlık ortalamaları 35 kg’a ulaşan grupların besisine son verilerek
her gruptan 6 hayvan kesime tabi tutulmuştur. Kesimden sonra hayvanlar yüzülüp
iç organları çıkartılmış, kuzuların deri (post), baş, dört ayak, testis, iç yağ, ahşa
takım, kalp, akciğer, karaciğer, dalak, dört mide dolu, dört mide boş, bağırsak dolu
ağırlıkları 2 g hassasiyetli elektronik tartı aletiyle tartılmıştır. Sıcak Karkas ağırlıkları
alındıktan sonra karkaslar + 4°C’de 24 saat dinlendirilmiştir. Dinlendirme
işleminden sonra soğuk karkas ağırlıkları, böbrek ağırlığı, böbrek leğen yağı ağırlığı
ve karkas ölçüleri ölçü bastonu ve şerit metre yardımıyla alındıktan sonra Standard
Method (Colomer-Rocher et al.1987) parçalama yöntemine göre karkaslar
parçalanmış ve sağ ve sol karkas ağırlıkları, omuz ağırlıkları, boyun ağırlıkları, etek
ağırlıkları, uzun but ağırlıkları, kaburga ağırlıkları ve kuyruk ağırlıkları elektronik tartı
aletiyle tartılarak belirlenmiştir. Ayrıca her kuzunun MLD (Musculus Longissimus
Dorsi) kesit alanı ve sırt yağı kalınlığı ölçülmüştür.
Denemeye alınan tüm kuzulara koruyucu amaçlı olarak besi başlangıcından 3
hafta önce ektima, besi başladıktan 3 hafta sonra enteretoksemi +
pseudotuberculose aşıları yapılmıştır. Kuzulara deneme süresince iç ve dış parazit
ilaçlaması yapılmamıştır. Kesim öncesi kuzularda dış parazit kontrolleri yapılmıştır.
Kuzularda iç parazit oluşumunu belirlemek amacıyla besi sonunda tüm
hayvanlardan dışkı örnekleri ile kesilen hayvanlardan akciğer, karaciğer, ince
bağırsak, kalın bağırsak ve abomasumları alınarak Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında analiz edilmiştir. Dışkı örnekleri flotasyon
yöntemi, organlar ise nekropsi yöntemi ile analiz edilmiştir (Anonim 2003).
Besi sonunda her gruptan 5’er hayvandan alınan kan örnekleri santrifüjlenerek
serumları çıkarılmış ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuarlarında
Abbot Aeroset cihazında fotometrik ölçüm metodu ile analiz edilerek plazma
kolesterol, trigliserid ve lipoprotein (HDL, LDL, VLDL) düzeyleri belirlenmiştir.
Deneme sonunda kesimi yapılan kuzuların MLD ve but bölgelerinden et
örnekleri alınarak analiz yapılana kadar – 20°C’de derin dondurucuda bekletilmiştir.
Tüm grupların besisi sona erdikten sonra dondurulmuş olan et örnekleri Bursa Gıda
Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü laboratuarlarında, gıdalarda yaygın olarak
görülebilen kurşun, civa ve kadmiyum ağır metalleri bakımından analiz
edilmişlerdir. Et örneklerinin kurşun ve kadmiyum içeriği Grafit fırın-AAS yöntemi ile
Perkin-Elmer AAnalyst 700 model atomik absorbsiyon spektrofotometresi
kullanılarak, civa içeriği AAS-Hidrür sistemi ile Shimadzu AA-6701F model atomik
absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak belirlenmiştir (Anonymous 1995).
Etkilerin belirlenmesinde;
Yij1 = µ + αi +β j + αβij + εij1
Yij1 = i’inci ırkın j’inci besleme şeklinin 1’inci kuzunun gözlem değeri
µ = Genel ortalama
αi = i’inci ırkın etkisi (i = 2; 1 = Kıvırcık, 2 = Merinos)
βj = j’inci besleme şeklinin etkisi ( j = 2; 1 = Yoğun, 2 = Ekolojik)
αβij = i’inci ırk ile j’inci besleme şekli arasındaki interaksiyonun etkisi
εij1 = Deneme hatası
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Lineer modelden yararlanılmıştır. İstatistik analizler MINITAB ve JUMP paket
programları yardımıyla gerçekleştirilmiştir (Minitab Inc. 1996, Jmp SAS Inc. 2002).
Elde edilen veriler arası farklılıklar ise LSD Çoklu Karşılaştırma Testi ile
karşılaştırılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma sonucunda, kuzuların besi performanslarına ilişkin elde edilen
bulgular çizelge 1’de özetlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 1’de de görüldüğü gibi
ortalama 53 günlük yaşta besiye alınan kuzuların 35 kg’lık besi sonu ortalama canlı
ağırlığa ulaşma yaşları gruplarda sırasıyla: Merinos Yoğun (MY) 123.1 ± 1,33 gün,
Kıvırcık Yoğun (KY) 138.9 ± 1,03 gün, Merinos Ekolojik (ME) 150.7 ± 1,26 gün ve
Kıvırcık Ekolojik (KE) 179.1 ± 1,41 gün olarak bulunmuştur. Besi sonu canlı
ağırlığına ulaşma süreleri bakımından ırk ve besleme faktörleri ile interaksiyon
etkileri bakımından grup ortalamaları arasındaki farklar istatistiki olarak önemli
bulunmuştur (P<0.01). Irk faktörü bakımından Merinoslar Kıvırcıklardan, besleme
faktörü bakımından da yoğun beslenenler ekolojik besi uygulananlardan daha kısa
sürede besi sonu canlı ağırlığına ulaşmışlardır.
Araştırmada, grupların besi başlangıcı ve besi sonu ortalama canlı ağırlıkları ile
besi süresince toplam canlı ağırlık artışları sırasıyla; KY 14.69 ± 0.841, 35.05 ±
2.150 ve 19.56 ± 1.430 kg; MY 16.29 ± 0.943, 36.02 ± 1.340 ve 17.74 ± 1.880 kg;
KE 13.83 ± 0.586, 35.70 ± 0.948 ve 21.88 ± 0.681 kg; ME 16.08 ± 0.708, 35.20 ±
0.924 ve 17.12 ± 1.920 kg olarak bulunmuştur. Besi başlangıcı canlı ağırlıkları ve
besi süresince kazanılan canlı ağırlık toplamları arasında ırklar arasında görülen
farklılıklar, grupların alıştırma yemlemesi başlangıcında eşit olan canlı ağırlık
ortalamalarının, alıştırma süresi boyunca Merinos ırkı kuzuların daha hızlı canlı
ağırlık
kazanmaları
nedeniyle
besi
başlangıcında
farklılaşmalarından
kaynaklanmıştır. Bu durum besi başlangıcında Merinos ırkı kuzuların Kıvırcıklardan
daha yüksek canlı ağırlık ortalamalarına sahip olmalarına ve besi süresince Kıvırcık
ırkı kuzuların toplam canlı ağırlık artışlarının Merinos ırkı kuzulardan daha fazla
görülmesine neden olmuştur.
Besinin çeşitli dönemlerinde kuzuların günlük ortalama canlı ağırlık artışına
ilişkin bilgiler şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi yoğun besi uygulanan
Merinos kuzuların canlı ağırlık artışının besinin son döneminde bile devam ettiği için
hedeflenen 35 kg besi sonu ağırlığının bu ırk için düşük kaldığı söylenebilir. Ekolojik
besi uygulanan Kıvırcık kuzularda, meranın kuruması nedeniyle besinin 98.
gününden sonra yoğun yem tüketimlerinin artması sonucu günlük canlı ağırlık artışı
besi sonunda tekrar yükselmiştir. Besi boyunca grupların günlük ortalama canlı
ağırlık artışları sırasıyla: KY 228 ± 15.8 g, MY 253 ± 26.8 g, KE 174 ± 5.4 g, ME
177 ± 18.1 g olarak gerçekleşmiştir. Beside günlük ortalama canlı ağırlık artışı en
yüksek MY grupta, en düşük ise KE grupta belirlenmiştir. Besleme faktörü
bakımından grup ortalamaları arasındaki fark istatistiki olarak önemli olup, yoğun
besi koşullarında günlük canlı ağırlık artışı ekolojik besi koşullarında beslenenlere
göre daha yüksek bulunmuştur (P<0.05). Günlük canlı ağırlık artışı bakımından
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elde edilen değerler, yem ve çevre koşullarının farklı olması nedeniyle Akay ve Ak
(1992) ve Ak ve ark. (1997)’nın bulduğu değerlerden düşük bulunmuştur.
Merinos kuzuların her iki besleme şeklinde de Kıvırcık kuzulara oranla yemden
yararlanma yeteneklerinin daha yüksek olduğu ve birim canlı ağırlık artışının yoğun
yem tüketimi açısından maliyetinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Birim canlı
ağırlık artışının yoğun yem tüketimi açısından maliyeti Kıvırcık kuzularda Merinos
kuzulardan (%16.6), ekolojik beslenenlerde ise yoğun beslenenlerden daha yüksek
(%12.5) bulunmuştur. Ancak, bu konuda daha net bir değerlendirme yapılabilmesi
ve öneride bulunulabilmesi için daha kapsamlı bir maliyet analizinin yapılması
gerekmektedir.
Karkas çalışması sonucunda grupların kesimhane ağırlıkları, baş ağırlığı, etek
ağırlığı, dört mide boş ağırlığı, dalak ağırlığı ve kalp ağırlığı ortalamaları arasında
istatistiki olarak fark görülmemiştir. Grupların dört ayak ağırlığı, testis ağırlığı,
akciğer ağırlığı ve böbrek leğen yağı ağırlığı ortalamaları arasında sadece ırk
faktörü bakımından farklar istatistiki olarak önemli olup (P<0.05), dört ayak ağırlığı
ve akciğer ağırlığı bakımından Merinosların, testis ağırlığı ve böbrek leğen yağı
ağırlığı bakımından da Kıvırcıkların değerleri yüksek bulunmuştur. Sıcak karkas
ağırlığı, sıcak karkas randımanı, soğuk karkas ağırlığı, soğuk karkas randımanı,
deri ağırlığı, sağ karkas ağırlığı, sol karkas ağırlığı, boyun ağırlığı, kaburga ağırlığı,
dört mide dolu ağırlığı ve böbrek ağırlığı ortalamaları arasındaki farklar sadece
besleme faktörü bakımından istatistiki olarak önemli çıkmış, bu özellikler
bakımından dört mide boş ağırlığı dışındakilerde yoğun besleme uygulananların
değerleri ekolojik beslenenlere göre daha yüksek bulunmuştur (P<0.05). Grupların
kuyruk ağırlığı, ahşa takım ağırlığı, iç yağ ağırlığı ve uzun but ağırlığı ortalamaları
arasında hem ırk hem de besleme faktörü bakımından farklar önemli çıkmıştır
(P<0.05). Bu özelliklerden kuyruk ağırlığı ve iç yağı ağırlığı değerleri Kıvırcıklarda
Merinoslardan, yoğun beslenenler de ekolojik beslenenlerden daha yüksek
bulunmuştur. Ahşa takım ağırlığı ve uzun but ağırlığı bakımından ise Merinosların
değerleri Kıvırcıklardan, yoğun beslenenlerin değerleri ise ekolojik beslenenlerden
daha yüksek bulunmuştur. Gruplar arasında soğutma kaybı ve omuz ağırlığı
bakımından hem ırk hem besleme şekli, hem de ırk x besleme interaksiyonu
bakımından farklar istatistiki olarak önemli çıkmıştır (P<0.05). Merinos ırkı kuzuların
soğuk karkas ağırlığı ve soğuk karkas randımanı Çetin (1989)’in araştırma
sonuçlarından yüksek bulunmuştur.
Karkas kalitesi açısından önemli bir gösterge olan MLD kesit alanı bakımından
grup ortalamaları arasında hem ırk hem de besleme faktörü bakımından farklar
istatistiki olarak önemli çıkmış, yoğun beslenenlerin değerleri ekolojik
beslenenlerden, Merinosların değerleri Kıvırcıklardan daha yüksek bulunmuştur
(P<0.05). Yoğun beslenen kuzuların kabuk yağı kalınlığının ekolojik besi
uygulananlardan daha yüksek olduğu gözlenmiştir (P<0.05).
Karkasların MLD ve but bölgelerinden alınan et örneklerinin ham yağ içerikleri
en yüksekten en düşüğe sırasıyla; KE %2.82, MY %2.72, KY %2.28 ve ME %2.12
olarak belirlenmiştir. Gruplar arasında yalnızca ırk x besleme interaksiyonunun
istatistiksel olarak önemli çıktığı gözlenmiştir (P<0.05). Et örneklerinin ham protein
içerikleri incelendiğinde, besleme faktörünün etkili olduğu gözlenmiş, yoğun besi
uygulanan kuzuların etlerindeki ham protein oranı (% 22.30) ekolojik şartlarda
24

beslenenlerinkinden (%21.51) daha yüksek bulunmuştur (P<0.05). Özata (2004) ve
Sharif ve ark. (2005)’nın bildirişlerinden farklı olarak kalıntı analizleri sonucu et
örneklerinin hiç birinde kurşun, civa ve kadmiyum gibi ağır metal kalıntısına
rastlanmamıştır.
Besi sonunda her gruptan 5’er hayvandan alınan kan örneklerinin analizleri
sonucunda kan plazma kolesterol, trigliserid ve lipoprotein (HDL, LDL, VLDL)
değerleri bakımından Merinos grupların değerleri Kıvırcık gruplardan, yoğun besi
uygulananların değerleri de ekolojik besi uygulananlardan yüksek görülse de
belirlenen kan parametreleri açısından gruplar arasındaki bu farklılıklar istatistiksel
olarak önemsiz bulunmuştur. Kolesterol, trigliserid, VLDL ve LDL bakımından en
düşük değerler sırasıyla 45.2 mg/dL, 16.8 mg/dL, 3.5 mg/dL ve 19.3 mg/dL ile KE
grupta, en yüksek değerler ise sırasıyla: 56.5mg/dL, 23.8mg/dL, 4.7 mg/dL ve 28.5
mg/dL ile MY grupta kaydedilmiştir. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar literatüre
(Anonymous, 2006) benzerlik göstermiştir.
Ekolojik besi uygulanan gruplar merada otladıkları için bu gruplarda daha fazla
iç parazit bulgusuna rastlanmıştır. Ayrıca, KE gruptaki kuzuların sindirim
organlarında ME gruptaki kuzulardan daha fazla sayıda iç parazite rastlanmıştır. Bu
gruptaki kuzuların besi süresinin daha uzun olması, dolayısıyla daha fazla parazit
yumurtasının aktif hale geçebilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak,
parazitoloji bulguları incelendiğinde, gerek nitelik gerekse yoğunluk bakımından tüm
gruplarda elde edilen parazit bulgularının hayvanlarda ciddi ölçüde verim kaybına
neden olmayacak miktarda oldukları gözlenmiştir.
Denemedeki tüm gruplarda Pneumonie dışında herhangi bir sağlık sorununa
rastlanılmamıştır. Özelliklede merada uzun süre kalan hayvanlarda Pneumonie
olaylarının sık görülmesi, denemenin yürütüldüğü Bandırma İlçesi’nin yıl içerisindeki
rüzgarlı gün sayısının fazla ve rüzgarın genelde şiddetli olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Araştırmada, ekolojik besi uygulanan Kıvırcık kuzularda yaşama gücü % 100
olurken, Merinos kuzularda yaşama gücü % 83.3 bulunmuştur. Bu nedenle, Kıvırcık
ırkının Merinoslara oranla besi performansı daha düşük bulunmakla birlikte,
ekolojik besi koşullarında olumsuz çevre koşullarına ve hastalık ve parazitlere karşı
daha dirençli oldukları söylenebilir.
SONUÇ
Araştırma sonucunda; Marmara bölgesinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan
Kıvırcık ve Merinos kuzulara yoğun besi yerine ekolojik besi uygulanması halinde
kuzularda merada otlama ve daha düşük düzeyde yoğun yem tüketimine bağlı
olarak günlük canlı ağırlık artışının düştüğü ve besi süresinin 1-1.5 ay uzamasına
neden olduğu, ekolojik yemlerin ülkemizde çok sınırlı düzeyde üretilmesi ve pahalı
olması nedeniyle ekolojik beside yem giderinin daha yüksek olduğu ve besi
maliyetinin arttığı belirlenmiştir. Ancak, ekolojik besi uygulanan kuzulardan yağ ve
kolesterol oranı daha düşük, daha kaliteli ve sağlıklı et elde edilebileceği
belirlenmiştir. Marmara bölgesi ekolojik besi koşullarında Kıvırcık ırkının çevre
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koşullarına, hastalık ve parazitlere karşı daha dirençli ve yaşama gücünün daha
yüksek olduğu gözlenmiştir.
Başta çocuklar, hamileler ve yaşlılar olmak üzere ülkemiz insanlarının daha
sağlıklı hayvansal gıdalarla beslenmelerine olanak sağlaması, ekoloji ve çevreyle
uyumlu bir hayvansal üretim yapılması nedeniyle günümüzde ihracat şansı sınırlı da
olsa ekolojik hayvancılık konusundaki araştırma ve üretim çalışmalarının artırılması
ve desteklenmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır.
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Çizelge 1. Besi süresince elde edilen bazı bulgular.
Irk
Kıvırcık

Besleme
Merinos

Yoğun

Ekolojik

Besi süresi
159±4.3a
137±3.0b
131±1.8b
165±3.1a
(gün)
Gün.C.ağ.
201±10.
241±15.5
215±17.7
175±9.2b
1
a
artışı (g)
0
Günlük ort.
yoğ.yem
0.932
0.982
1.118
0.796
tük. (kg)
Yemden
yararlanma
4.769
4.070
4.452
4.388
2
oranı
Besi
maliyeti
1.83
1.57
1.60
1.80
(YTL)3
1) Besi süresi toplamında grup ortalaması
2) 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yoğun yem miktarı
3) 1 kg canlı ağırlık artışının yem tüketimi açısından maliyeti

Irk x Besleme
Kıv.yoğ

Mer.yoğ.

139±1.0c

123±1.3d

228±15.
8

Kıv.eko.
179±1.4

Mer.eko.

a

151±1.3b

253±26.
8

174±5.4

177±18.
1

1.071

1.166

0.794

0.798

4.879

4.024

4.659

4.117

1.75

1.45

1.91

1.69

400
Günlük can. ağ. art. (g)

350
300
250
200
150
100
50
0
0-14.Gün

15-28.Gün

29-42.Gün

Mer.Ent.

43-56.Gün

57-70.Gün

Kıv.Ent.

71-84.Gün

Mer.Org.

85-98.Gün

99-112.Gün

113-126.Gün

Kıv.Org.

Şekil 1. Besinin çeşitli dönemlerinde günlük canlı ağırlık artışları (g).
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DÜNYADA ORGANİK TAVUKÇULUĞUN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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ÖZET
Konvansiyonel sistemde üretilen piliç eti ve yumurtadaki kalıntı ve direnç
oluşturma riskleri ile hayvan refahı ile ilgili kamuoyu endişeleri nedeniyle tüketicilerin
organik tavukçuluğa duydukları ilgi istikrarlı bir şekilde artış göstermektedir. Organik
tavukçuluk siteminin üretimle ilgili olarak yetkili makamlar tarafından tanımlanmış
sıkı kuralları mevcut olup tamamen organik olarak sertifikalandırılmış yem
girdilerinin kullanılması zorunlu kılınmıştır. Son yıllarda dünyada özellikle A.B.D. ve
A.B. ülkelerinde organik tavuk yetiştiriciliği büyük oranlarda artmaya başlamıştır. Bu
ülkelerde organik tavuk yetiştiriciliği alternatif kanatlı yetiştiriciliği olarak kabul
görmüştür ve son yıllarda toplam kanatlı üretimi içinde, özellikle A.B.’nin önde gelen
Fransa, İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya gibi ülkelerinde %1-5 arasında
değişen oranlarda pay almıştır. Diğer ülkelerde de organik tavukçuluk gerek tavuk
sayısı, gerekse işletme sayısı yönünden artan bir trend göstermektedir.
1. Ülkemizde konvansiyonel etlik piliç ve yemeklik yumurta üretiminde girdilerin
çok sınırlı, üretim tekniklerinin çok standart hale gelmesi nedeni ile rekabet
olanakları çok daralmıştır. Bu durumdan özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler
çok fazla etkilenmekte ve çok sayıda işletme kapanma tehlikesi ile karşı karşıya
kalmaktadır. İşletmelerin yetiştirme ve manejman koşullarındaki farklılıklar, yem
hammaddelerinin çeşitliliği, besin madde içerikleri ve fiyatlardaki değişkenlikler
organik piliç ve yumurtacı tavuk yetiştiriciliğinde rekabet ve ürün çeşitliliğini ortaya
çıkaracağı gibi yerel ve yöresel girdilerin temininde de çeşitlilik yaratacaktır. Bununla
birlikte özellikle Almanya gibi A.B. ülkelerine ihracata yönelik olarak organik tavuk
yetiştiriciliği yapılabilir. Organik tavuk yetiştiriciliği küçük işletmeler için bir alternatif
olabilecektir. Ülkemizde çok sınırlı düzeyde yapılan organik tavukçulukla ilgili
bilimsel çalışmalara ve bu konudaki uygulama projelerine ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Organik Tavuk Üretimi, Mevcut Durum, Gelişme Potansiyeli
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THE DEVELOPMENT OF ORGANIC POULTRY PRODUCTION IN THE
WORLD AND EVALUATION OF THE CURRENT STATUS IN TURKEY
Consumer interest in organic poultry production have been growing consistently
due to the resistant and residue hazardous in the conventional poultry meat and
egg production system and also the public concern for the welfare of the birds.
The Organic poultry production has strict guidelines defined by relevant
authorities concerning production and requires the use of certified ingredients that
are wholly organic. There has been considerable growth in the number of organic
poultry farms all over the world, particularly in the USA and EU, over the last few
years. Organic poultry farming is accepted as an alternative system to conventional
poultry farming. Moreover, it was stated that the ratio of organic poultry products in
the total poultry production ranged from 1% to 5% in the some EU countries,
particularly in France, England, Netherlands, Germany and Austria. Organic poultry
production tended to growth in other countries too, in associated with increased
number of farms and hens.
In Turkey, Because of the limited numbers of inputs and standardized
management techniques in commercial poultry production, competition intensity
has rapidly increased recently. Such an global status have negatively affected
medium and small scale enterprises in particular. From this perspective, the wide
variation in managerial status of organic poultry farms including different feed
ingredients, nutrient composition, strain of the bird, foraging activities, etc. may
contribute to competition and product diversity among enterprises. Thus, organic
poultry farming will be able to an alternative production system for small scale
poultry farms. Moreover, export opportunities can be arise for organic products to
EU countries, particularly to Germany. It is expected that organic poultry production
will be an alternative production system for the small scale farmers. Further
scientific investigations and applied projects are needed to promote the organic
poultry production.
Keywords: Organic Poultry Production, Current Status, Growth Potential
GİRİŞ
Tüketicilerin daha sağlıklı ürünler tüketme yönündeki bilincinin artması, yemlere
katılan hayvansal kökenli yem hammaddelerinin mikrobiyal bulaşmaya daha açık
olması, GMO ürünleri üzerindeki endişeler, kalıntı bırakma ve direnç oluşturma
yönündeki endişeler nedeniyle yemlere antibiyotik katılmasının yasaklanması,
kimyasal kökenli yem hammaddelerindeki çekinceler, entansif yetiştiricilikte
tavukların yaradılışlarına uygun yaşayamamaları, özellikle yumurtacı tavukların
kafeste yetiştirilmeleri sonucu gündeme gelen hayvan hakları ve hayvan refahı
kavramları ve çevre kirlenmesi gibi değişik nedenlerle kanatlı yetiştiriciliğinde
alternatif yetiştirme metotları özellikle A.B. ülkelerinde çok hızlı bir şekilde
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artmaktadır. Bu alternatif üretim metotlarından biriside organik olarak kanatlı
hayvan yetiştiriciliğidir.
Organik hayvancılık, yüksek kaliteli, sağlıklı ve risksiz ürünler talep eden tüketici
kitlesine yönelik, çevre dostu üretim teknikleri ile kontrollü ve sertifikalı olarak
gerçekleştirilen bir üretim faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Hayvan besleme ve
tedavisinde kullanılan, çeşitli kimyasal maddeler ve sentetik bileşiklerin hayvanlarda
ve özellikle insanlarda meydana getirdiği olumsuzlukların yanı sıra çevre
kirlenmesine neden olması dolayısıyla, son yıllarda tüm dünyada organik hayvansal
üretimin sıklıkla gündeme geldiği görülmüştür.
Yüksek kaliteli, sağlıklı ve risksiz ürünler talep eden tüketici kitlesine yönelik,
çevre dostu üretim teknikleri ile kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen bir
üretim faaliyeti olarak organik hayvancılık dallarından biri olan organik tavuk
yetiştiriciliği, son yıllarda dünyada özellikle A.B.D. ve A.B. ülkelerinde artmaya
başlamıştır. Neufeld (2002), organik piliç satın alanların satın alma nedenlerinin
öncelik sırasına göre; büyütmede antibiyotik kullanılmaması, daha sağlıklı gıdalar
olması, daha lezzetli olması, çevre dostu olması, lokal bölgelerde büyütülmesi
olduğunu bildirmektedir. Organik yumurta ve piliç eti, konvansiyonel ürünlerin
yaklaşık 2 katı fazla fiyata satılmaktadır.
Bu çalışma ile, organik tavukçuluğun dünyadaki durumu ortaya konularak,
ülkemiz açısından organik tavukçuluk değerlendirilmeye çalışılacaktır.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ORGANİK TAVUKÇULUK
Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde son 10 yılda organik tavukçuluğun artış
gösterdiği bilinmektedir. Çizelge 1’de 1996-1998 yılları arasında bazı Avrupa
ülkelerindeki organik tavuk sayıları görülmektedir. Çizelgeden görüleceği gibi verisi
mevcut bütün ülkelerde organik tavuk sayılarında büyük artışlar olmuştur. Genel
toplamda da 1996-1997 yılları arasındaki artış oranı %217, 1997-1998 yılları
arasındaki artış oranı %46.73 olmuştur. Padel (2005), A.B.’ de (25 ülke) toplam
organik tavuk sayısı (etlik piliç ve yumurtacı tavuk) 2002 yılında 16.1 milyon, 2003
yılında 17.3 milyon adet olduğunu ve üretilen organik konsantre yemin %25’inin
organik tavukçuluk işletmelerinde kullanıldığını bildirmiştir.
Magdeliane ve Bloch (2004), A.B. ülkelerinde organik etlik piliç üretiminde 2001
yılında 6,3 milyon adetle Fransa’nın birinci sırada, İngiltere’nin 1,3 milyon adetle
ikinci sırada olduğunu, Fransa’nın 2002 yılında 2001 yılına göre %24 azalma ile 4,9
milyon organik etlik piliç ürettiğini, organik etlik piliç üretimi çalışmalarının Almanya,
Avusturya, Danimarka ve Belçika’da yapılmakta olduğunu, toplam üretim içinde
organik etlik piliç üretiminin %1’i aştığını bildirmişlerdir (Çizelge 2). Üretilen bu
piliçlerin, direk satış ve organizasyon yoluyla satıldığını, Fransa’da organik etlik
piliçlerin %80’inin süpermarketlerde satıldığını, direk satışın Almanya ve Avusturya’
da önemli düzeyde olduğunu bildirmişlerdir.
Magdeliane ve Bloch (2004), A.B.’de organik etlik piliç üretimi yönünden ülkeler
arasında uyum birliği sağlamanın zor olduğunu (yetiştirme, yem temini, besleme ve
kesim yaşı gibi standartlar yönünden), organik piliç yetiştirme standartlarındaki bu
farklılığın pazarda bazı ülkelere avantaj sağladığını bildirmişlerdir.
31

Padel (2005) 2004 yılında AB 15 ülkelerinde toplam 5.4 milyon organik
yumurtacı tavuk bulunduğunu ve bunun toplam tavuk sayısındaki oranının %1.5
olduğunu bildirmişlerdir. Bestman ve Maurer (2006) organik yumurtacı tavuk ana
üreticilerin İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda olduğunu bildirmişlerdir.
İngiltere
İngiltere’de 2003-2004 yılları arasında organik etlik piliç üretiminin, organik
kırmızı et sektöründen daha hızlı büyüdüğü, Nisan 2004’ ten itibaren 9 ay içinde
üretimin 2003 yılına göre %36 artarak 5,7 milyon adet piliç üretildiği ve bunların
%100’ünün çeşitli perakendecilerde satıldığı bildirilmiştir (Anonim 2006 a, Anonim
2005).
İngiltere’de organik yumurta üretimi toplam yumurta üretiminin %3’ü olup, satış
değerinin 17 milyon sterlin olduğu ve organik yumurta pazarının büyümeye devam
ettiği, satışların %84’ünün perakendeciler, %7,5’ unun toptancılar ve %8’inin direk
satış yoluyla yapıldığı, çiftçi marketlerinde satış fiyatının 2.80 sterlin/düzine olduğu
bildirilmiştir (Anonim 2006 b, Anonim 2005).
Anonim (2005), İngiltere’de yaklaşık 1 milyon adet organik yumurtacı tavuğun
bulunduğunu, sertifikasyon farklılıklarından dolayı organik yumurta pazarında bazı
sıkıntıların olduğunu, üretim koşulları arasındaki farklılıkların ürün fiyatlarına
yansıdığını, organik tavukçulukta rekabetin adil olmayan koşullarda gerçekleştiğini
bildirmiştir.
Hollanda
Bestman ve Maurer (2006), Hollanda’da 700 bin organik yumurtacı tavuk
bulunduğunu ve bunun toplam 130 çiftçide olduğunu, 200 tavuktan fazla sayıda
tavuk bulunan işletme sayısının 100 olduğunu, bu işletmelerdeki ortalama tavuk
sayısının 7000, maksimum grup büyüklüğünün 3000 tavuktan oluştuğunu, tavuk
yetiştiriciliği yapan çiftçilerin organik tavuk yetiştiriciliği konusunda ihtisaslaştığını ve
üretimin %75 inin Almanya’ya ihraç edildiğini bildirmişlerdir. Bestman (2006),
toplam yumurta tüketiminin % 5’ inin organik yumurta olduğunu bildirmiştir.
Bestman ve Wagenaar (2003), Hollanda’da yaptıkları çalışmada, çiftçilerin
%75’inin organik yumurta yetiştiriciliğe son 5 yıl içinde başladıklarını, sürüsünde
2000 adetten fazla tavuk bulunan yetiştirici oranının %42, yetiştiriciliğe 16-18
haftalık yaşta yarka ile başlayan yetiştirici oranının %60 olduğunu, çıkış deliklerini
yetiştiricilerin %54’ü yumurta yumurtlanmadan (Saat 10’ dan önce) %46’sı
yumurtlamadan sonra (saat 11’den sonra) açtıklarını bildirmişlerdir.
Maria C vander ve ark. (2004), Hollanda’da iki entegrasyonda, her birinde 7 çiftçi
olmak üzere toplam 14 çiftçinin organik etlik piliç yetiştiriciliği yaptığını, 2002 yılında
400.000 adet piliç yetiştirildiğini ve bunun toplam tüketimin %1’i olduğunu, bu
ürünlerin önemli bir kısmının organik bebek gıdası yapımında ve taze ürün olarak
kasaplarda ve süpermarketlerde satıldığını bildirmişlerdir. Bestman ve Maurer
(2006), Hollanda’da 2004 yılında 16 işletmede 190.000 adet organik etlik piliç
üretildiğini, ortalama işletme büyüklüğünün 12000 adet etlik piliçten oluştuğunu
bildirmişlerdir. 2004 yılında üretilen organik etlik piliç miktarının azalmasında
32

Hollanda’ da 2003 yılında yaşanan Avian Influenza hastalığının etkili olduğu
düşünülmektedir.
Almanya
Wilhelm H. (2004) Almanya’da organik yumurta üretiminin toplam yumurta
üretimi içindeki payın %1.4 olduğunu bildirmiştir. Babadoğan ve Koç (2005),
Almanya’da üretimin tüketici talebini karşılamadığı için organik kanatlı etinin
%20’sinin ithal edildiğini bildirmişlerdir.
Hörning ve ark. (2006), Almanya’daki toplam 918 adet organik hayvancılık
işletmesinin 298 adetinin tavukçuluk işletmesi olduğunu bildirmişlerdir.
Araştırıcıların yaptığı anket çalışmasında, 278 adet yumurtacı tavuk işletmesinin
%40.5’inin 0-20 arasında, %27.4’ünün 20-50 arasında, %18.7’sinin 50-200
arasında, %7.1’inin 200-1000 arasında, %6.3’ünün 1000’ den fazla tavuğa sahip
olduklarını, 10.000 tavuğa sahip birkaç işletme olduğunu, 3 işletmede ise 100.000200.000 arasında tavuk bulunduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar, İşletmelerin
%10’unun etrafının çevrili olduğunu, %15’inin otlatma alanına sahip olduğunu,
%70’inin ise hem etrafının çevrili hem de otlağa sahip olduğunu belirtmişlerdir.
İşletmelerdeki sürü büyüklüğü arttıkça direkt pazarlamanın azaldığı, perakendeci ve
toptancılarla satışın arttığı, yumurta fiyatının direk satışta 21 euro sent,
perakendecide 19 euro sent, toptancıda ise 16 euro sent olduğu görülmüştür.
Araştırıcılar işletmelerin genelde gerek besleme, gerek manejman, gerekse hijyen
yönünden kötü olduğunu ama bu problemlerim çözülebilir olduğunu bildirmişlerdir.
Fransa
Babadoğan ve Koç (2005), Fransa’da organik et ve tavuk ürünleri pazarının
hızla büyüyen bir sektör olduğunu, bu ürünlere olan talebin arzdan fazla olduğu için,
perakendecilerin stoklarının yetersiz kaldığı, bazı süpermarket zincirlerinin
üreticilerle sözleşme yaptığını bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar, Fransa’da 2000
yılında 5040 ton beyaz etin ve 352 milyon adet yumurtanın organik olarak
üretildiğini, organik ürünlerin pazar dağılımında yumurtanın %10, beyaz etin %6’lık
paya sahip olduğunu, 1998 yılında et ürünleri ve tavuk ürünlerinin birlikte %3 paya
sahip olduğu, et ve tavuk ürünlerinde 1996 yılı ile 2002 arasında büyümenin %417
olduğunu bildirmişlerdir.
Avusturya
Wlcek ve ark. (2003), Avusturya’da 2001 yılında 8227 çiftçinin organik
tavukçuluk yaptığını, bunların hayvan sayılarının 387.348 olduğunu, organik tarım
işletmeleri içinde organik tavukçuluk yapılan işletme sayısı oranının %9.7 iken
toplam tavuk sayısı içinde %3.3 olduğunu bildirmişlerdir. Bu sayılarında büyük bir
kısmının organik yumurtacı tavuk işletmelerinden oluştuğu ve organik olarak
üretilen ürünlerin %89’unun organik olarak satıldığı belirtilmiştir.
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Danimarka
Pedersen ve ark. (2003) organik etlik piliç yetiştiriciliğinin Danimarka’ da 1996
yılından sonra artmaya başladığını, bu yıllarda sadece birkaç çiftçi tarafından
yaklaşık olarak 6000 adet organik etlik piliç üretilip direk müşteriye satılırken, 2001
yılında yaklaşık 350.000 adet organik etlik piliç üretildiğini ve bunların profesyonel
satış organizasyonları ile satıldığını bildirmişlerdir. Bu artış potansiyel bir talebin
olduğunu göstermektedir. Babadoğan ve Koç (2005)’da Danimarka’da 2002 yılında
465 çiftlikte organik tavuk üretimini yapıldığını ve bu organik çiftliklerin yüzdesinin
%12.5 olduğunu, organik ürünler arasında süt ve süt ürünlerinin en çok satılan ürün
grubu olduğunu (toplam organik üretimin yaklaşık %65’i) bunu sebze (%20) ve
yumurtanın %10 oranı ile izlediğini bildirmişlerdir.
İsviçre
Bestman ve Maurer (2006) İsviçre’de 220 bin adet organik yumurtacı tavuk
bulunduğunu ve bunun toplam 2100 çiftçide olduğunu, 200 tavuktan fazla sayıda
tavuk bulunan işletme sayısının 160 olduğunu, bu işletmelerdeki ortalama tavuk
sayısının 1200, maksimum grup büyüklüğünün 500 tavuktan oluştuğunu, tavuk
yetiştiriciliği yapan çiftçilerin karışık bir üretim yaptığını ve satışların yurt içinde
olduğunu, 2004 yılında 77 işletmede 66.000 adet organik etlik piliç üretildiğini,
ortalama işletme büyüklüğünün 990 etlik piliçten oluştuğunu bildirmişlerdir.
İtalya
Martini ve ark. (2006), İtalya’da 1999 yılında 680.000 adet organik tavuk
bulunurken 2005 yılında 2.152.295 adet organik tavuk bulunduğunu bildirmişlerdir.
Bu rakamlara göre 1999-2005 yılları arasında organik tavuk sayısı 3,16 kat
artmıştır.
Finlandiya
Holma ve ark. (2005), 2003 yılında organik yumurta pazar payının %4.2 ile en
yüksek 3 organik ürün içerisinde olduğunu, 46 adet organik yumurtacı işletme
olduğunu ve bu işletmelerin hayvan sayısı yönünden %36’sının 1000 tavuğun
üstünde, %42’sinin 100 tavuğun altında olduğunu bildirmişlerdir. 2000- 2004 yılları
arasında organik yumurtacı tavuk işletmesinin %18, organik yumurtacı tavuk
sayısının %156, işletme başına tavuk sayısının ise %118 arttığını, 2004 yılında 52
53 işletmede toplam 74418 organik yumurtacı tavuk bulunduğunu bildirmişlerdir.
Yunanistan
Fortomoris ve ark. (2004), Yunanistan’da 2002 yılında 16 işletmede 25.305
yumurtacı tavuğun, 32 işletmede 30.180 etlik pilicin ve 3 işletmede 1200 hindinin
organik olarak yetiştirildiğini, 2001 yılına göre hayvan sayısındaki artışın %106,
işletme sayısındaki artışın %50 olduğunu bildirmişlerdir. Organik tavukçuluğun hala
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sınırlı olduğu ülkede organik tavuk ürünlerinin diğer Avrupa ülkelerinden geldiğini,
organik etlik pilice olan talebin organik yumurtaya göre daha fazla olduğu ve düzenli
bir şekilde arttığını, organik etlik pilicin sadece bütün ve donmuş olarak satıldığını,
organik yumurtanın hem organik ürün satan mağazalarda hem de büyük
marketlerde bulunabileceğini bildirmişlerdir. Organik yumurtaya olan talebin organik
pilice göre daha az olmasına sebep olarak yumurta üretimindeki alternatif
metotlarla organik yumurta üretimi arasındaki rekabetin olabileceğini bildirmişlerdir.
Bunun için organik üretim konusunda tüketicilerin çok iyi bilgilendirilmesi gerektiğini
bildirmişlerdir.
Litvanya ve Estonya
Jameljanovs ve ark. (2004), Litvanyada organik hayvancılık çalışmalarına
1990’lı yıllarda başlandığını, ve 2003 yılı sonunda 118 adet organik tavukçuluk
işletmesinin bulunduğunu bildirmişlerdir.
Leming ve Henno (2004), Estonyada 2001 yılında 836, 2002 yılında 1375, 2003
yılında 3190 adet tavuğun organik olarak yetiştirildiğini bildirmişlerdir.
A.B.D.’NDE ORGANİK TAVUKÇULUK
A.B.D.’deki 1997-2003 yılları arası organik tavuk sayıları ve değişim oranları
Çizelge 4’ de verilmiştir. Çizelgeden da görüleceği gibi A.B.D. de toplam organik
tavuk sayıları ilerleyen yıllar itibariyle önemli oranda bir artış göstermiştir.
Sınıflanmamış organik tavuk sayısının 2002 yılında artış gösterdiği görülmektedir.
Bunun da nedeninin sertifika alınırken kanatlı tipinin belirtilmemiş olabileceği ve
bunların da büyük kısmının 2001 ve 2003 yılları rakamlarına göre yumurtacı tavuk
ve etlik piliç olacağı düşünülmektedir. A.B.D.’de organik etlik piliç pazarı toplam
pazarın yaklaşık %1’ i, organik yumurta tüketimi, toplam yumurta tüketiminin
yaklaşık %1’i kadardır (Born 2006). A.B.D.’ de 46 milyon dolarlık organik etlik piliç
ve 70 milyon dolarlık organik yumurta pazarının olduğunu, 2008 yılına kadar yıllık
büyümenin organik etlik piliç pazarında %33, organik yumurta pazarında %28
düzeyinde olabileceğini ve organik kanatlı pazarının hızlı bir şekilde büyüdüğünü
bildirmiştir. Aynı araştırıcı A.B.D.’de marketlerde taze ve işlenmiş organik yumurta
bulunduğunu, bu satışların %10’dan daha az kısmının işlenmiş yumurta şeklinde
olduğunu, tüketicilerin ileri işlenmiş ürünleri istemediğini, üreticilerin işlenmiş
organik yumurtada yavaş bir büyüme beklediğini, omega-3 içeriği zengin organik
yumurta üretimi yönünde eğilim olduğunu bildirmiştir. Hayvan ve işletme sayısı ile
pazar durumundaki bu artış ve değişim oranları organik tavukçuluğun A.B.D. de
alternatif bir üretim dalı olacağını göstermektedir.
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DİĞER ÜLKELERDE ORGANİK TAVUKÇULUK
Kanada
Kanada’da 2003 yılında, 62 işletmede 305.662 adet etlik pilicin, 89 işletmede
118.347 adet yumurtacı tavuğun ve 12 işletmede 5264 adet hindinin organik olarak
yetiştirildiğini bildirilmiştir (Maley, 2004).
Babadoğan ve Koç (2005), Kanada’da organik kümes hayvanları pazarının yıllık
yaklaşık %3 oranında büyümesinin, bu sektörün gelecekte önemli bir yer
edineceğinin göstergesi olduğunu, organik yumurta ve kümes hayvanları eti
pazarının toplam pazarın yaklaşık %1’ini oluşturduğunu bildirmişlerdir. Aynı
araştırıcılar organik yumurtanın bazı büyük süpermarket zincirlerinde tüketicilere
sunulurken kümes hayvanları etinin daha çok küçük marketlerde tüketicilere
ulaştırıldığını, Kanada’nın 4 şehrinde organik yumurta fiyatının konvansiyonel
yumurta fiyatının 1.56-2.26 katı daha fazla fiyatla, organik tüm piliç etinin ise
konvansiyonel tüm piliç etinin 1.51-2.34 katı fiyatla satıldığını bildirmişlerdir.
Macaristan
Macaristanda toplam tavuk sayısının %1’ inin organik tavuk olduğu bildirilmiştir
(Radics ve Puzsatai, 2005). Anonim (2004) organik piliç eti pazarının kesinlikle
büyüyeceğini, büyük marketlerde satışının şimdilik sınırlı olduğunu ama gelecekte
artacağından emin olduklarını bildirmiştir.
Romanya
Man ve ark. (2004),Romanya’da 2002 yılında 2000 adet, 2003 yılında 4000
adet, 2004 yılında 6000 adet organik yumurtacı tavuk olduğunu ve bu tavuklardan
yıllara göre sırasıyla 478.000, 965.000, 1.438.000 adet organik yumurta üretildiğini
2002 yılındaki sayılara göre oransal artışın 2003 yılında % 200, 2004 yılında % 300
olduğunu bildirmişlerdir.
Arjantin ve Brezilya
Anonim (2003) Arjantin’de 1998 yılında 205 bin hektar alanda organik hayvansal
üretim yapıldığı ve bunun % 80’inin A.B. ülkelerine ihraç edildiği bildirilmiştir. 1998
yılında Arjantinde 120.000 kg organik beyaz et ve 7000 düzine organik yumurta
tüketildiğini ve tüketimin 1997 yılına göre % 60 oranında arttığı bildirilmiştir. Saner
ve Engindeniz (2001), Arjantin’de en fazla tüketilen organik ürünlerin yumurta ve
diğer tavuk eti ürünleri olduğunu bildirmiştir. Brezilya’da 1999 yılında 550.000 adet
etlik pilicin ve 17.000 düzine yumurtanın organik olarak üretildiği bildirilmiştir.
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TÜRKİYE’DE ORGANİK TAVUKÇULUK VE DEĞERLENDİRME
Şu anda ülkemizde 2 adet organik yumurta üretimi yapan işletme vardır.
Bunlardan Rize ili Hemşin ilçesi Kantarlı köyünde 2005 yılında sertifikalı 890 adet
yumurtacı tavuk ile organik yumurtacı tavuk yetiştiriciliği yapan işletme Türkiye’ deki
ilk işletmedir. Diğer işletme ise, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde günlük 2000 adet
organik yumurta üretimi gerçekleştirilen işletmedir.
Ülkemizde de organik piliç ve organik yumurta üretimine başlandığı takdirde
pazar probleminin olmayacağı tahmin edilmektedir. Koç ve ark. (2001), Ankara kent
merkezinde hanelerin % 31’ inin organik piliç, % 29’unun organik yumurta için % 20
ve yukarı fiyat farkı ödemeye ve tüketimi artırmaya gönüllü olduklarını, aynı tüketim
düzeyinde hem organik piliç hemde organik yumurtada % 20, %30, %50 ve % 100
fiyat farkı ödemeye gönüllü hanelerin oranlarının sırasıyla % 5, % 4, % 3 ve % 4
(toplam % 16) olduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar Ankara kent merkezinde
organik piliç ve organik yumurta için büyük bir talep potansiyeli olduğunu
bildirmişlerdir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2004 yılında yapılan II. Tarım Şurası,
Hayvan, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı Komisyonu raporunda, organik yumurta
ve kanatlı eti üretiminin yetiştiriciler için önemli bir avantaj olabileceği, tarımsal
üretimle birlikte organik kanatlı yetiştiriciliğinin ihracata yönelik olarak
düşünüldüğünde, kanatlı hayvan yetiştiricileri için önemli bir gelir kapısının olacağı
bildirilmiştir. Aynı raporda bu konuda yapılacak çalışmalara ve üretim yapan ve bu
üretimi denetleyen örnek işletmelere ihtiyaç olduğu da belirtilmiştir.
Ülkemizde organik kanatlı ürünleri üretiminde, şu an ihracattaki engeller
nedeniyle pazarın öncelikle yurtiçi olacağı gözardı edilmemelidir. İhracattaki bu
engellerin aşıldığı durumlarda özellikle Almanya başta olmak üzere A.B. ülkelerine
organik tavuk ürünleri ihracatının yapılabileceği düşünülmektedir.
Konvansiyonel tavukçuluğa nazaran üretimi çok daha zor olan, sağlık, besleme,
yetiştirme gibi konularda üretimi yapılan ülkelerde bile yeterince bilimsel çalışma
bulunmayan organik kanatlı üretimi ile ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır.
Organik tavukçuluğun sağlık, çevre, lezzet ve hayvan refahı gibi konulardaki
olumlu etkileri hakkında toplumun bilgilendirilmesi için reklam, program ve bilimsel
toplantılara ihtiyaç vardır.
Konvansiyonel etlik piliç ve yemeklik yumurta üretiminde girdilerin çok sınırlı,
üretim tekniklerinin çok standart hale gelmesi nedeni ile rekabet olanakları çok
daralmıştır. İşletmelerin yetiştirme ve manejman koşullarındaki farklılıklar, yem
hammaddelerinin çeşitliliği, besin madde içerikleri ve fiyatlardaki değişkenlikler
organik piliç ve yumurtacı tavuk yetiştiriciliğinde rekabet ve çeşitliliği ortaya
çıkaracağı gibi yerel ve yöresel girdilerin temininde de çeşitlilik yaratacaktır.
Özellikle A.B. ülkelerinde küçük işletmeler tarafından yapılan organik tavukçuluk
ülkemizde de kırsal kalkınmada kullanılabilecek alternatif bir yetiştiricilik şekli
olabilir.
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Çizelge 1. Bazı AB ülkelerinde 1996-1998 yılları arasındaki sertifikalı organik tavuk sayıları.
Ülke adı
1996
Avusturya
274932
Belçika
12130
Almanya
Veri yok
Danimarka
313686
İspanya
Veri yok
Finlandiya
3491
Fransa
1442483
İngiltere
88668
Yunanistan
Uygulama yok
İrlanda
Veri yok
İtalya
Veri yok
Lüksemburg
1195
Hollanda
65913
Portekiz
Veri yok
İsveç
55297
İsviçre
60363
Çekoslavakya
2025
Norveç
1160
Toplam
2321343
Artış oranı (%)
Kaynak: Foster ve Lampkin, 2000

1997
308421
14852
660653
418310
Veri yok
11418
3026679
350000
Uygulama yok
Veri yok
Veri yok
1164
84770
Veri yok
75348
86566
2075
9337
5049443
217

1998
163584
18096
700000
705087
Veri yok
19081
4652000
475000
Uygulama yok
Veri yok
Veri yok
1970
127026
Veri yok
201087
129406
2792
14147
7409276
46,73

Çizelge 2. 2001 yılında bazı AB ülkelerinde organik tavuk ve hindi sayısı (1.000).
Fransa İngiltere
Almanya
Tavuk
6300
1300
650
Hindi
40
270
Kaynak: Magdeliane ve Bloch, 2004

Avusturya
600

Danimarka
700

İsviçre
200

Belçika
600-700

Hollanda
250-350

Çizelge 3. AB Ülkelerinde 2003 yılı toplam organik tavuk sayısının ülkelere göre dağılımı.
Ülke adı
Fransa
İngiltere
Danimarka
İtalya
Almanya

Toplam içindeki %
38
29
7
7
7

Ülke adı
Avusturya
Belçika
Hollanda
İsviçre
Diğer EU 15

Toplam içindeki %
4
2
2
2
2

Çizelge 4. A.B.D.’de 1997-2003 yılları arası organik tavuk sayıları ve değişim oranları.
Yıllara göre hayvan sayıları (.000)
Kanatlı tipi

2001

2002

2003

43
537
1.113
1.611
17
38
1.924
3.286
0,75
9
98
221
111
17
61
798
3.159
5.014
3587
5021
6592
6949
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı Ekonomi Araştırma Servisi

1.052
3.032
305
1.880
6.270
7323

1.591
6.301
217
670
8.780
8035

Yumurtacı tavuk
Etlik piliç
Hindi
Sınıflanmamış kanatlı
Toplam
Sertifikalı işlet. sayısı

1992

1997

2000

Değişim oranı (%)
1992199720021997
2003
2003
1123
196
51
120
16358
108
28880
29
203
64
1201
1000
40
40
60
10
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ÖZET
Son yıllarda tüketiciler besin madde içeriğinin ve sağlıklı üretim koşullarının da
ötesinde tükettikleri gıdaların duyusal özellikleri ile daha fazla ilgili durumdadırlar.
Değişen tüketici talepleri doğrultusunda, etlik piliç üretiminde de kalite anlayışı daha
fazla önem kazanarak kantitenin önüne geçmiştir. Gevreklik, sululuk ve özlülük, su
tutma kapasitesi ve renk gibi duyusal özellikler tüketicilerin tavuk etini tercih
etmelerinde rol oynayan başlıca belirleyici faktörlerdir. Et tipi tavuk yetiştiriciliğinde
besleme ve manejman et kalitesini belirleyen önemli özelliklerdendir. Bu etkenlerin
yanı sıra belli başlı yetiştirme sistemlerinin (entansif, organik ve serbest otlaklı) ve
kullanılan hayvanların genotipinin de (hızlı, orta ve yavaş gelişen ırklar) piliç etinin
duyusal özellikleri üzerine önemli etkileri mevcuttur. Özellikle yavaş gelişen piliçlerin
et kalitesinde belirgin iyileşmeler saptanmıştır. Fakat konvansiyonel yöntemle
yetiştirilenlerle mukayese edildiğinde bu üretim metotlarının piliç etinin duyusal
özellikleri üzerine önemli düzeyde iyileşmeler sağlamadığı belirtilmiştir. Bununla
birlikte organik olarak yetiştirilen piliçlerin karkas kompozisyonu ile göğüs ve but
etinin kimyasal bileşiminde konvansiyonel yetiştirilenlere kıyasla önemli farklar
mevcuttur.
İleriki dönemlerde, otlatma aktiviteleri başta olmak üzere farklı besleme
stratejilerinin organik yetiştirme koşullarında yetiştirilen etlik piliçlerin et kalitesi
üzerine
etkilerinin
belirlenmesi
yönünde
çalışmaların
yapılabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organik, Etlik Piliç, Et Kalitesi

ABSTRACT
THE EFFECT OF ORGANIC PRODUCTION SYSTEM ON THE SENSORY
CHARACTERISTICS OF BROILER MEAT
Recently consumers are more and more interested the sensory characteristics
meat beyond the health aspects and nutrient composition of their food. Due to
8
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changing consumer demands, quality aspects in broiler meat have gained more
interest than quantity features. Sensory characteristics of poultry meat such as
tenderness, juiciness, water holding capacity and colour are the principal deciding
factors for consumers to choose poultry meat. It is well known that, nutrition and
management of meat-type poultry have a greater impact on meat quality features.
Apart from these factors, primarily broiler production systems (intensive, organic,
free-range) and genotype of the bird (fast vs. slow growing breeds) affects the
sensory characterics.
Particulary, the strain of the bird had consistent effect on meat quality in favour
of slow growing breeds. But, this method of production showed no major
improvement in the sensory characteristics of the meat when compared to
conventionally produced bird. However, organically produced chickens showed a
big difference in the composition of the carcass and the chemical content of breast
and thigh meat. So,it is supposed that further investigations will be focused on the
clarify the effect of different nutrient strategies, including plant composition of grass
and forage capacity, in relation to determining the meat quality.
Keywords: Organic, Broiler, Meat Quality
GİRİŞ
Etlik piliçleri münkün olan en kısa sürede kesim çağına getirmek amacıyla
yapılan yoğun ıslah çalışmaları sonucu etlik civcivler 38-42 gün gibi çok kısa bir
besi süresinde çıkış ağırlıklarının 50-60 katına varan ağırlığa çıkarak kesim çağına
ulaşmaktadırlar. Ancak etlik piliç yetiştiriciliğinde sağlanan bu iyileşmenin et
kalitesinde de yakalanabildiğini söylemek mümkün değildir. Alışılagelmiş tavuk eti
lezzetini sağlayabilen bir yetiştirme tekniği avrupada kimi işletmelerde mevcut olup,
son yıllarda hızlı bir yayılma göstermiştir (Fanatico ve ark. 2005, 2006). Bu amaçla
geliştirilen yavaş gelişen ticari hatlar mevcut olup, verimlilikleri konvansiyonel
hatlardan daha düşük olmakla birlikte doğal ortamdaki yetiştirme koşullarına daha
iyi uyum sağlayabilmeleri bu yöndeki tüketici taleplerini karşılayabilmeri nedeniyle
özel bir öneme sahip bulunmaktadır (Lewis ve ark.1997; Castellini ve ark., 2002a;
Gordon ve Charles, 2002). Yetiştirme sisteminin de piliç etinin kalitesi üzerine ayrı
bir etkisi olup, piliç etinin albenisini artıran renk, sululuk, gevreklik, lezzet, vb. kalite
kriterlerini organik yetiştirme sistemindeki yöntemlerle artırabilme imkanı
bulunmaktadır. Birim alanda en yüksek verimliliği esas alan konvansiyonel etlik piliç
üretim tarzının duyusal özellikleri göz ardı etmesi piliç eti tüketimini sınırlayan bir
unsur halini almıştır. Organik yetiştirme sistemindeki mevcut yasal düzenlemeler
çervesinde yeni açılımların uygulanma imkanları mevcuttur. Verimlilik ve özellikle
duyusal özellikler üzerinde sağlanabilecek iyileşmeler organik piliç üretiminin
önündeki yeni fırsatlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
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KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Karkas Parçaları, Kesim Randımanı ve Abdominal Yağ Üzerine Etkisi
Fanatico ve ark. (2005a), organik koşullarda yetiştirilen yavaş gelişen etlik
piliçlerin hızlı gelişen konvansiyonellere kıyasla daha düşük kesim randımanı ve
göğüs oranına sahip olduklarını, ancak kanat ve but oranlarının ise bunun tam tersi
yönde sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir (Çizelge 1). Araştırıcılar organik yetiştirme
sistemi gereği gezinme alanına çıkarılan piliçlerin entansif sistemde yetiştirilenlere
kıyasla daha uzun bacak kemiğine ve daha yüksek kemik kırılma mukavemetine
sahip olduklarını bildirmişlerdir. Otlatma alanındaki düşük yerleşim sıklığının ve
fiziksel egzersiz imkanının organik piliçlerin kuvvetli bacak yapısına sahip olmasını
sağlayan başlıca etmenler olduğu ileri sürülmüştür. Castellini ve ark.(2005b) ise
kesim randımanının yetiştirme sisteminden etkilenmediğini bildirirken, organik etlik
piliçlerin göğüs ve but oranını konvansiyonellerden daha yüksek, abdominal yağ
oranını ise bir kat düşük bulmuştur (P<0.05). Araştırmacılar organik yetiştirme
sisteminin konvansiyonele kıyasla piliçlere daha fazla fiziksel aktivite imkanı
sağladığını ve artan motor aktivitenin vücutta daha fazla kas kitlesi (göğüs ve but)
ve daha az abdominal yağ birikimine sebep olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Rutubet, Yağ, Kül İçeriği ve pH Üzerine Etkisi
Organik sistemde yetiştirilen piliçlerin etinin rutubet ve yağ içeriği açısından
birbirinden farklı bildirişlere rastlanırken , etin pH’ sı bakımından benzer sonuçlarla
karşılaşılmaktadır. Nitekim Fanatico ve ark.( 2005b ) organik sistemde yetiştirilen
piliçlerin konvansiyonele kıyasla daha az yağ ve kül içerirken (P<0,05), kuru madde
içeriğinin ise değişmediğini bildirmişlerdir (Çizelge 2). Buna karşılık Castellini ve
ark. (2002b) ise organik sistemde büyütülen etlik piliçlerin göğüs ve but etinin
rutubet oranının konvansiyonel sistemde büyütülenlerden daha yüksek olduğunu
belirlemişlerdir. Organik piliçlerin göğüs ve but etinin lipid oranı
konvansiyonellerinkine kıyasla sırasıyla 3,20 kat ve 1.77 kat düşük bulunmuştur
(P<0.05). Araştırıcılar etin kalitesinin yetiştirme sisteminden ziyade kesim yaşındaki
olgunluğun derecesinden etkilendiğini ileri sürmüşlerdir.
Organik sistemde yetiştirilen yavaş gelişen hatların etlerinde kesim sonrasında
belirlenen pH değerleri konvansiyonele kıyasla daha yüksek bulunmuş, bunun
etin gevrekliği üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir (Hulot ve Ouhayoun,
1999). Hızlı büyüme yönünde selekte edilen konvansiyonel etlik piliçlerde yüksek
büyüme hızı geç olgunlaşan dokuların (örnek:yağ doku) oluşumunu teşvik
etmektedir. Bu hatlardaki yoğun kas doku oluşumuna bağlı yüksek canlı ağırlık
kazancı da artan glycolitik enerji metabolizması ve yüksek asidifikasyonla (düşük
pH) özdeşleştirilmektedir (Ouhayoun, 1998). Diğer taraftan yüksek canlı ağırlığa
sahip konvansiyonel piliçlerde etin pH’sının daha düşük olmakla birlikte bu yüksek
asidifikasyonun pişirme kayıplarında bir artışa neden olmadığı belirtilmiştir
(Castellini, ve ark. 2002a).
Piliç etindeki yüksek pH değerinin kaslardaki oksidatif metabolizmayı geliştiren
yüksek fiziksel aktivite ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu tür yoğun
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hareketliliğin α-white fibrillerindeki mitokondrilerin sayısını artırarak bunları α-red
fibrillerine dönüştürdüğü düşünülmektedir (Ouhayoun ve Dalle Zotte, 1993). Bir
başka araştırmada da organik sistemde yetiştirilen piliçlerin kesim sonrasında
belirlenen et pH değerleri konvansiyonele göre daha yüksek bulunmuş, bunun etin
gevrekliği üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir (Ouhayaun, 1999).
Et Rengi Üzerine Etkisi
Gelişme hızının piliç etinin rengi üzerine olan etkileri konusunda genellikle
benzer bildirişler mevcut olup yavaş gelişen hatların hızlı gelişenlere kıyasla daha
kırmızı ve koyu tonda et rengine sahip oldukları bildirilmiştir (Le Bihan-Duval ve ark.
1999; Berri ve ark., 2001; Debut ve ark., 2003). Kas pH’sının myoglobinlerin ışığı
yansıtma kabiliyeti ile kaslardaki kimyasal reaksiyonları üzerine doğrudan etkili
olması etin renginin oluşmasındaki başlıca etmendir. Nitekim hızlı gelişen hattın
düşük pH’ya ve düşük demir içeriğine sahip olması dolasıyla daha parlak ve daha
düşük kırmızı tonda et rengine sahip olduğunu bildirilmiştir. (Castellini ve ark., 2002
a; Berri ve ark., 2001). Gordon ve Charles (2002) yavaş gelişen piliçlerin et
rengindeki kırmızılığı etlerin daha fazla myoglobin içermesine bağlarken, Lonergan
ve ark.(2003) ise bunun genotiplerin kas lif yapıları arasındaki farklılıktan
kaynaklandığını ileri sürmüştür. Mevcut bildirişlerin aksine, Fanatico ve ark.(2005b)
ise organik sistemde yetiştirilen ve yavaş gelişen piliçlerin konvansiyonellere kıyasla
çok daha sarı renkte ve parlaklıkta ete sahip olduklarını, bunun otlatma alanındaki
bitkisel floranın tüketilmesiyle ilgili olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Araştırıcılar dişi
etlik piliçlerin daha fazla vücut yağına sahip olmaları nedeniyle erkeklere kıyasla
daha sarı et rengine sahip olduklarını bildirmişlerdir (Çizelge 2).
Su Tutma Kapasitesi Üzerine Etkisi
Et kalitesini etkileyen önemli etmenlerden birisi etin su tutma kapasitesi olup
pişirme ve damlama kaybı olarak ifade edilir. Su tutma kapasitesinin zayıf olması
durumunda piliç etinin bütününde veya işlenmiş ürünlerinde sululuk-özlülük
açısından bir eksiklik söz konusu olmaktadır. Fanatico ve ark.(2005b) organik
sistemde yetiştirilen yavaş gelişen hattın konvansiyonele kıyasla daha yüksek
(P<0.05) damlama ve pişirme kaybına sahip olduğunu ve dolayısıyla su tutma
kapasitesinin düşük olduğunu bildirmişlerdir (Çizelge 2). Araştırıcılar bu durumu
hızlı gelişenlerin yavaş gelişenlere kıyasla daha büyük göğüs kasına sahip
olmalarına ve dolayısıyla kalın ve derin yapıdaki göğüs kasının, ince yapıdaki göğüs
kasına kıyasla daha az su kaybetme özelliğine sahip olmasına atfetmişlerdir. Diğer
bazı araştırıcılarda pişirme ve damlama kayıplarına ilişkin bu görüşü destekleyici
nitelikte bildirişlerde bulunmuşlardır (Debut ve ark., 2003; Lonargen ve ark., 2003)
Etin Yapısı Üzerine Etkisi
Etin yapısal dokusu tüketici tercihleri açısından önemli bir özelliktir. Bu özellik
kasın gerilme kuvvetinin fiziksel yöntemlerle ölçülmesiyle ifade edilen bir değerdir
ve genotip, çevre, cinsiyet, kesim yaşı, olgunluk dönemi gibi faktörlere bağlı olarak
44

değişkenlik göstermektedir. Fanatico ve ark. (2005b) organik yetiştirme yönteminin
göğüs etinin dokusunu sertleştirici bir etkide bulunduğunu, dişilerin erkeklere
kıyasla daha yumuşak bir göğüs eti dokusuna sahip olduğunu bildirmişlerdir.
Fletcher (2002) ise ileri yaşta kesilen piliçlerin kesim yaşında daha olgun çağında
bulunduklarını ve kaslarının çapraz bağlı kollajenlerce zengin bir yapıya sahip
olduğunu bildirirken ,etin yapısal dokusu üzerinde fiziksel olgunluğun daha çok
belirleyici olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Etin Gevrekliği, Sululuğu, Sertliği ve Lezzeti Üzerine Etkisi
Genotip, çevresel faktörler, yemin besin madde içeriği ile kompozisyonu etin
kalitesini etkileyen başlıca faktörler olup, başlıca et kalite kriterlerinden olan
gevreklik,sululuk ve lezzet üzerine yetiştirme tipinin de farklı etkilerde
bulunabileceği bildirilmiştir. Fanatico ve ark. (2006) organik yetiştirme sisteminin
etin gevrekliği ve sululuğu üzerinde iyileştirici bir etkisinin belirlenmediğini, hali
hazırda gezinme alanındaki fiziksel egzersizlerin etin belirtilen kalite özellikleri
üzerine nasıl bir etkide bulunduğunun henüz anlaşılamadığını ileri sürmüşlerdir
(Çizelge 3). Piliçlerin dışarıya gezinti alanına çıkarılmasının etin sertliğini önemli
düzeyde etkilemediği bildirilmiş, bununla birlikte gezinti alanına çıkan hızlı gelişen
hatların etleri barınaktan çıkarılmayanlara kıyasla panelistlerce daha lezzetli olarak
değerlendirilmişlerdir. Diğer yandan ileri yaşta (81.gün) kesilen yavaş gelişen
piliçlerin etleri panelistlerin çoğunluğu tarafından tat bakımından üstün bulunmuştur.
Benzer şekilde Castellini ve ark. (2002a) da organik yetiştirme sisteminde büyütülen
yavaş gelişen 2 piliç hattının etlerinin hızlı gelişen hatta kıyasla sululuk,gevreklik,lif
yapısı ve toplam kabul edilebilirlik açısından panelistlerce daha çok kabul
gördüğünü bildirmişlerdir. Gordon ve Charles (2002)’da piliçlerde büyümenin pik
noktasından (growth inflection) sonraki dönemde (maksimum canlı ağırlığa
ulaşıldığı yaş) kaslardaki lezzet precursorlerinin birikiminin en üst düzeye ulaştığını,
etin lezzetindeki artışın buna bağlı olarak gerçekleştiğini ileri sürmüştür. Farmer
(1999) ise yaşın lezzet üzerine olan etkisinin daha kesin ve belirgin olmasına
karşılık genotip, cinsiyet, canlı ağırlık ve yetiştirme sisteminin etkilerinin daha
değişken sonuçlar verdiğini ileri sürmüştür.
Etin Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi
Konvansiyonel hatlarla kıyaslandığında organik koşullarda yetiştirilen yavaş
gelişen etlik piliç etlerinin duyusal özellikler açısından önemli farklılıklara sahip
olduğu görülmüştür. Castellini ve ark. (2002a) panelistlerin toplam tercih edilebilirlik
açısından organik sistemde yetiştirilen yavaş gelişen hatları hızlı gelişene kıyasla
daha iyi bulduklarını, ancak düşük rutubet içeriği dolayısıyla yavaş gelişenlerin
etlerinin sululuk özelliğinin daha düşük puana sahip olduğu bildirilmiştir. Duyusal
açıdan etin başlangıç sululuğu çiğneme esnasında açığa çıkarılan sudan
etkilenirken, nihai sululuğun tükrük salınımını uyaran lipidlere bağlı olduğu
bilinmektedir. Bununla beraber daha düşük rutubet ve yağ içeren organik piliç
etlerinin lezzet bakımından daha üstün bulunmasının nedenleri henüz
açıklanabilmiş değildir.
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Etin duyusal özellikleri üzerine genotipxçevre ve genotipxyaş interaksiyonunun
önemli olduğu, hızlı ve yavaş gelişen piliçlerin etleri arasındaki duyusal farklılıkların
piliçlerin değişik yetiştirme sistemlerine özgü davranış özelliklerinden ve kas
gelişimleri arasındaki farklılıklardan kaynaklandığı bildirilmektedir (Richardson ve
Mead, 1999).
Etin Yağ Asitleri Kompozisyonu ve Oksidatif Yapısı Üzerine Etkisi
Yetiştirme sisteminde ve buna bağlı olarak beslenme rejiminde oluşan esaslı
değişikliklerin etin yağ kompozisyonunda da farklılıklar yaratacağı muhakkaktır.
Castellini ve ark. (2002b) organik piliçlerin göğüs ve but etinin konvansiyonellere
kıyasla % 5.57 ve % 4.68 oranında daha fazla doymuş yağ asidi fraksiyonu ve daha
az tekli doymamış yağ asitleri (MUFA) içerdiklerini bildirmişlerdir (P<0.01) (Çizelge
4). Organik piliçlerin göğüs ve but etleri çoklu doymamış yağ asitlerincede (PUFA)
zengin bir yapıya sahip olup, (P<0.01), bu farklılık özellikle eicosapentaenoic asit
(EPA), docosapenaenoic asit (DHA) ve Σ n-3 yağ asitleri toplamı açısından daha
belirgindir (P<0.05). Araştırmacılar bunun organik sistemde yetiştirilen etlik piliçlerin
otlatma alanında çok değişik yapıdaki besin maddelerini tüketmiş olmalarından
kaynaklanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Araştırmacılar bunun yanı sıra organik
koşullarda yetiştirilen yavaş gelişen piliçlerin daha yüksek oksidatif metabolizmaya
sahip olduklarını, bunun da gezinme alanındaki daha fazla yeşil ot tüketimine ve
kas liflerinin yüksek motor aktiviteye verdiği cevaba bağlı olduğunu bildirmişlerdir.
Artış gösteren oksidatif kapasite vücudda serbest radikal oluşumunu artırmakta ve
bunun sonucunda vücud serbest radikalleri kontrol etmek için in vivo antioksidant
kapasitesini geliştirerek daha etkin bir mekanizma ile cevap vermektedir. Bundan
dolayı kesimden sonraki 96 saate varan depolama sürelerinde bile organik piliçlerin
etlerindeki oksidatif gelişimin konvansiyonellere kıyasla önemli ölçüde düşük
olduğu, dolayısıyla daha az oksidasyona uğradığı bildirilmiştir. Muhtemelen daha
düşük motor aktiviteye sahip olmaları ve
yeşil ot tüketimi olanaklarının
bulunmaması sebebiyle konvansiyonel sistemde büyütülen piliçlerin etlerinin daha
düşük oksidatif stabiliteye sahip olduğu düşünülmektedir (Çizelge 5).
Bunun yanı sıra depolama esnasında hücre bütünlüğünün zarar gördüğü
durumlarda oluşan tahribat nedeniyle demir iyonlarının açığa çıkarak lipid
peroksidasyonunu katalize ettiği bilimsel olarak gösterilmiştir (Morrissey ve ark.,
1998). Et ürünlerinin işlenmesi esnasındaki kesme, parçalama ve kıyma gibi
işlemler serbest radikal oluşumunu artırdığı için yüksek düzeyde demir içeren
organik piliç etlerinin parça ürünler yerine bütün olarak pazarlanmasının daha doğru
olacağı önerilmektedir( Castellini ve ark., 2002b).
SONUÇ
Sonuç itibariyle organik yetiştirme sisteminin piliç etinin duyusal özellikleri
üzerine tüketici tercihlerini değiştirebilecek belirgin etkilerinin olmadığı tespit
edilmiştir. Konvansiyonel sistemde yetiştirilen pilişlerin yumuşak dokulu etine olan
uzun süreli alışkanlığın bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olduğu, tüketicilerin
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daha sıkı yapılı et dokusunu yadırgadıkları ortaya çıkmaktadır. Organik piliç
yetiştiriciliğinde etin tadının artırılmasına yönelik arayışların yanısıra, değişik tipte
piliç etlerinin tüketimine yönelik tüketici eğitim ve pazarlama programlarının
yaygınlaştırılması organik piliç etinin tanıtımı açısından yararlı olabilecektir. Yeme
alışkanlıklarınında ötesinde insanların etini tükettikleri hayvanların yetiştirme
koşulları, hayvanın refahı, tükettiği besin maddeleri, çevreyle etkileşimi gibi
konularda sorgulayıcı duruma gelmesi organik etlik piliç yetiştiriciliğinin önündeki
başlıca fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Çizelge 1. Yetiştirme sisteminin karkas parçaları ve kemik çapı üzerine etkileri (Fanatico ve
ark. 2005a).
Yetiştirme tipi
Konvansiyonel
Organik

Karkas
randımanı (%)
a
71,7
70,1b

Göğüs oranı
(%)
a
23,2
18,4b

Bacak oranı
(%)
b
31,1
33,7a

Kanat oranı
(%)
b
12,8
13,9a

Tibia çapı
(mm)
7,2
7,6

Çizelge 2.Yetiştirme sisteminin et kalite kriterleri üzerine etkileri (Fanatico ve ark. 2005b).
Kuru madde (%)
Yağ (%)
Kül (%)
Parlak
Renk
Kırmızı
Sarı
Su Tutma Damla Kaybı (%)
Kapasitesi
Pişirme Kaybı (%)

Konvansiyonel
27,83
5,17
4,27a
b
48,2
a
4,42
2,25b
b
1,07
b
21,8

Organik
27,65
3,80
3,75b
a
49,6
b
2,42
6,18a
a
1,83
a
29,5

Çizelge 3. Organik ve konvansiyonel yetiştirme sistemleri ile yetiştirilen piliçlerin göğüs etine
ait duyusal değerlerdirme sonuçlari (%) (Fanatico ve ark. 2005b).
Çok sert
Çok gevrek
Çok sulu
Çok kuru

Konvansiyonel
62,67
10,67
8,00
37,33

Konvansiyonel (Otlatma)
49,33
16,00
4,00
49,33

Organik
54,17
12,50
1,39
52,78
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Çizelge 4. Yetiştirme sisteminin göğüs ve but etinin protein, yağ ve yağ asitleri
kompozisyonu üzerine etkileri (Castellini ve ark. 2002b).

Protein (%)
Yağ (%)
∑ SFA
∑ MUFA
∑ PUFA
∑ (n-3)

Göğüs eti
Konvansiyonel
Organik
22,76
22,71
0,81b
0,49a
38,05
38,77
29,41
29,22
32,54
32,01
5,16
5,08

But eti
Konvansiyonel
19,28
2,99b
36,43
31,73
31,84
4,81

Organik
19,32
2,49a
36,54
31,79
31,67
4,78

Çizelge 5. Yetiştirme sisteminin piliçlerin göğüs ve but eti oksidatif yapisi (tba-rs) üzerine
etkileri (Castellini ve ark. 2002).
Konvansiyonel
Gögüs eti
56.gün kesim
81.gün kesim
A
A
Çiğ et
1,82
2,02
A
A
Pişmiş et
3,28
3,75
a
Toplam demir
3,40
3,51b
But eti
56.gün kesim
81.gün kesim
A
A
Çiğ et
2,58
3,21
A
Pişmiş et
5,42
6,35A
a
a
Toplam demir
6,22
6,49
a-b, P<0,05; A-B, P<0,01

Organik
56.gün kesim
81.gün kesim
A
B
2,14
2,98
A
B
3,82
5,32
ab
3,62
4,04b
56.gün kesim
81.gün kesim
AB
B
3,58
4,12
A
6,95
7,81B
ab
b
7,05
7,83
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ORGANİK TARIMDA HAYVAN SAĞLIĞI
9

Sabiha ÜNAL

ÖZET
Hayvan sağlığında koruyucu veteriner hekimlik önemlidir. Öncelikle hastalık
önleyici tedbirler alınmalıdır. Tüm önleyici tedbirlere rağmen hayvanın hastalanması
durumunda, hayvan uygun bir barınakta izole edilerek derhal tedavi edilmelidir.
Tedavide öncelikle homeopatik ilaçlardan faydalanılır. Homeopati “benzerleri
benzerleri ile tedavi edilir” ilkesine dayanır. (Similia similibus curentur).
Homeopatide en fazla bitkisel ve mineral kökenli maddelerden kaynak olarak
yararlanılır.
Yönetmeliğin izin verdiği kimyasal sentezlenmiş ürünler dışında, kullanılan diğer
alternatif tedavi yöntemleri de yeterli gelmiyor ise kontrol ve sertifikasyon
kuruluşuna başvurularak, kontrollü olarak kimyasal bileşimli ilaçlar uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Hayvan Sağlığı, İzolasyon, Homeopatik Tedavi
ABSTRACT
THE ANIMAL HEALTHY IN ORGANIC AGRICULTURE
Prophylactic veterinary medicine is significant in animal healthy. Firstly,
precationary measure of disease should be taken. The animal immediatly should
be cured in a suitable stable in a condition of the animal’s sickness.
Homeopatic medicament is benefidet first in the cure. Homeopaty is based on a
principle that similar is cured with. In homeopaty, mostly, mineral and herbal
origined materials are benefitedas a source.(Similia similibus curentur)
If the other alternative treatment methods are either not adequate (except
chemically compounded products), chemically compounded medicaments can be
used in a controlled way by applying to Certification Institute.
Keywords: Animal Healty, Insulation, Homeopatic Cure
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ORGANİK TARIMDA HAYVAN SAĞLIĞI
Organik hayvancılıkta koruyucu veteriner hekimlik önemlidir. Yetiştireceğimiz
hayvanların bölgeye adapte olmuş yerli ırklardan hatta yöresel ırklardan olması,
hastalığa yakalanma riskini azaltmaktadır.
Bunların dışında hayvanların organik yemle beslenmesi ve yönetmelik şartlarına
uygun barınaklarda barındırılması ve yönetmelik şartlarına uygun olarak
yetiştirilmesi gerekmektedir.
Hayvan Sağlığında Mevzuat Uygulamaları
10 Haziran 2005 Tarih ve 25841 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe” esas teşkil
eden, 2092/91 Nolu EEC Council Regulation 24 Haziran 1991 yılında yayınlandı.
Hayvancılığı içeren 1804/99 Nolu EC Council Regulation ise, 19 Temmuz 1999
yılında yayınlandı ve 2000 yılında yürürlüğe girdi. Halen yürürlükte olan Organik
Tarımın Esasları ile ilgili yönetmelikte 17 Ekim 2006 tarihinde, resmi gazetede
yayımlanarak bazı değişiklikler yapıldı (Anonim, 1991; Anonim, 1999; Anonim,
2006).
Adı geçen yönetmelikte hayvan sağlığı ve veteriner müdahalesini içeren 17inci
Maddesinde belirtildiği üzere organik hayvan yetiştiriciliğinde hastalık önleyici
tedbirler almak çok önemlidir. Buda uygun damızlık ırkların seçimi,düzenli egzersiz
için gezinti alanlarına veya otlaklara ulaşımın sağlanması, uygun yerleşim sıklığının
sağlanması dır. Tüm önleyici tedbirlere rağmen hayvanın hastalanması durumunda
uygun bir barınakta izole edilerek tedavi edilmesi gerekir. Yönetmelikteki veteriner
tıbbi ilaçların kullanım usul ve esasları ise madde17/c de, aşı uygulamaları, parazit
tedavisi veya ülkemizce zorunlu olarak belirlenen hayvan hastalık ve zararlıları ile
mücadele programları haricinde, bir hayvanın veya hayvan gurubunun bir yıl
içerisinde ikiden fazla kimyasal sentezlenmiş veteriner tıbbi müstahzarlar veya
antibiotiklerin uygulanması halinde, söz konusu hayvanlar veya bu hayvanlardan
elde edilen ürünler organik ürün olarak satılamaz ve yetkilendirilmiş kuruluşun izni
ile yeniden geçiş sürecine alınır, denilmektedir.
Yine 17. Maddede de belirtildiği üzere “Tedaviye alınan hayvan türü üzerinde
tedavi edici etkisinin bulunması ve tedavi koşullarına uygun olması kaydıyla
kimyasal sentezlenmiş veteriner tıbbi ürünler yerine homeopat tedavi yöntemleri
kullanılır”. Homeopat tedavinin yapılamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda
kimyasal bileşimli ilaçlar ve antibiyotikler yetkilendirilmiş kuruluşun izni ile kontrollü
olarak kullanılabilir. Veteriner ilaçlarının kullanılacağı zaman konulan teşhis,
müdahale yöntemi, ilacın dozu, tedavi süresi ve ilacın yasal kesilme süresi ile
birlikte kullanılan ürün kayıt edilmelidir, denilmektedir.
Yine ilgili yönetmeliğin aynı maddesinde belirtildiği üzere, kimyasal olarak
sentezlenmiş veteriner tıbbi müstahzarlar veya antibiotikler, hastalık önleyici
uygulamalar için kullanılmaz. Hayvanların genetik yapısı değiştirilemez ve genetik
yapısı değiştirilmiş organizmalar üretimde girdi olarak kullanılamaz. Gen teknolojisi
metotları ile hayvan ıslahına izin verilmez. Büyüme ve üretimi artırıcı maddelerin
kullanımı ve üremeyi kontrol etmek amacıyla veya diğer amaçlarla hormon ya da
51

benzeri maddelerin kullanımı yasaktır. Ancak, hormonlar, tedavi amaçlı veteriner
hekim uygulaması olarak hasta hayvana verilebilir. Ayrıca kullanılan ilaçların yasal
arınma süresi organik yetiştiricilikte, konvansiyonel yetiştiricilikteki uygulamanın iki
katı veya yasal arınma süresi belirtilmemiş hallerde ise 48 saat olmalıdır. Ülkesel
zorunlu mücadele programları dışında işletmenin bulunduğu alanda ihbarı mecburi
bulaşıcı ve salgın bir hastalığın ortaya çıkması halinde 3285 sayılı Hayvan Sağlığı
Ve Zabıtası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur ve bağışıklık
sağlayan veteriner biyolojik maddeleri kullanılabilir denmektedir (Anonim, 2006).
Burada Organik Tarım Yönetmeliğinde verilen sağlıklı hayvan yetiştirme ilkeleri
ile, geleneksel tedavi metodları yanı sıra uygulanabilecek alternatif tedavi yöntemi
olan homeopatinin de anlatılması amaçlanmıştır.
Organik Hayvansal Üretimde, Hayvan Sağlığı ve Alternatif Tedavi Yöntemi
(Homeopati)
Alternatif bir tedavi yöntemi olan homepoatinin, Avrupa’da 200 yıllık bir geçmişi
olmasına karşılık Türkiye’de 2001 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
çıkarılan Bakan oluru ile homeopatik ilaçların İthalatı başlamış olup, Avrupa’da çok
yaygın olan beşeri tedavi için Ülkemizde henüz Sağlık Bakanlığının ithalat veya
üretim izni bulunmamaktadır.
Homeopati Nedir?: Homeopati terimi yunanca homoios benzer, ve pathos
hastalık kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. İlk olarak alman Dr. Samuel
Hahnemann (1755-1843) tarafından uygulanmış olup, çok daha önce benzeri ilkesi
Hipokrat ve Paracelcuc gibi bir çok hekim tarafından açıklanmış ve mayalar, kuzey
amerikalı kızılderililer, çinliler ve hintliler tarafından uygulanmıştı. Samuel
Hahnemann ile bu bir bilime dönüşmüş olup, halen birçok üniversitede
okutulmaktadır. Yani 200 yıllık bir bilimsel geçmişi bulunmaktadır.
Anlam olarak “similia similibus curentur.”yani benzerlerinin benzerleri ile tedavisi
anlamına gelir. Sağlıklı kişilerde hastalık belirtileri oluşturabilecek ufak dozlarda
maddeler hasta kişilerdeki aynı belirtileri tedavi etmek için kullanılır. Cerrahi
müdahale dışında kullanılan bu tedavi şekli, beşeride çocuklarda hiper aktivitede,
dikkat eksikliğinin tedavisinde de kullanılmaktadır. Bunun dışında bu tip ilaçlar, hem
akut, hem kronik hastalıkların tedavisinde uygulanabilir. Genelde, mastitis ve uterus
hastalıkları tedavisinde, deri hastalıkları özellikle yaraların tedavisinde, karaciğer ve
kalp yağlanmasında, sarılıkta, kalp yetmezliğinde astım ve alerjide solunum sistemi
hastalıklarında (bronşit, astım, soğuk algınlığı, ateş) etkilidir. Nezle ve gripte
homeopatik tedavi çabuk cevap vermez. Hastalığın durumu, kronik veya akut
oluşuna göre farklı tentür elde edilerek tedavi edilir. Homeopatik ilaçlar merhem,
damla, tablet, granül, enjeksiyon, çözelti şeklinde hazırlanabilir (Anonim, 1992;
Anonim, 2006).
Örneğin sıtma tedavisinde kullanılan kına, kına az miktarda sağlam bir insana
verilince sıtma benzeri titreme yapabilir veya kahve kalp çarpıntısı ve uykusuzluğa
neden olur. Bu nedenle kalp çarpıntısı ve uykusuzluğa neden olan hastalık
kahvenin yüksek sıvılaştırılmış formu ile tedavi edilebilir.
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Bağışıklık sistemini harekete geçirmek için drogu mutlaka seyreltmek gerekir.
Ayrıca birçok doğal drog zehirli olduğundan seyreltilmeden alınırsa zehirlenmelere
neden olabilir.
Samuel Hahnemann 50 yıl süren çalışmaları sonucu bitki - hayvan ve mineral
droglar kullanmıştır. Bunlarda D1-D30 dozajları arasında seyreltme yapmıştır. Bu
gün 2000 den fazla bitki hayvan, mineral droglarda homeopatik ilaçlar elde
edilmiştir. Homeopatik ilaçlar, genel olarak bitkilerin çiçek, kök, yaprak, ve özsuları
gibi, tamamen tabi kaynakları ile çeşitli mineral maddeler(sodyum,kalsiyum,fosfor,
çinko,kalsiyum),enzimler, (koenzimA) ve bazı hayvansal ürünlerden (tüm embiryo,
göbek kordonu, köpek sütü, kan kıkırdak doku, yılan zehiri) elde edilmektedir. Eğer
bitkilerden homeopatik bir ilaç elde edilecekse önceden toplanıp yıkanan bitkiler
kesilir, parçalanır ve kurutulur. Laboratuarda bitki en az 3 hafta süre ile çözücü ile
birlikte tutulur. Sonra süzülür. Daha sonra uygun bir şekilde seyreltilir ve uzun süre
yani birkaç gün çalkalanır. Seyreltici olarak su, alkol, sulu alkol, ispirto, sulu ispirto,
laktoz gibi çözücüler kullanılabilir. Dilüsyon yani seyreltme oranına göre bir
maddenin etki oranı düşük, orta, yüksek diye ifade edilir. Yani Hahnemann yaptığı
araştırmada bir drog ne kadar seyreltilirse o kadar etkisinin artığını tespit etmiştir.
Buna dinamikleşme denir. Genelde damlalarda alkol (etanol%38-70), alkollü su,
haplarda süt şekeri kullanılır. Homeopatik İlaç yapılırken önce ana madde elde
edilir. Sonra seyreltilir ve koyu renk şişelerde saklanır.
Örneğin arı zehrinden homeopatik bir ilaç yapılacaksa, önce arı zehri elde edilir.
Zehirden bir kısım 9 kısım alkol ile karıştırılır. İyice çalkalanır. 4-6 hafta sonra
süzülür. Ve D1 adı verilen tentür elde edilir. Bundan 1 kısım tekrar 9 kısım alkolle
karıştırılır. İyice çalkalanır. D2 elde edilir. Bu işlem D30 a kadar tekrarlanır. D1=1/10
D2=1/100 D3= 1/1000 e eşittir. Çalkalama işlemi çok önemlidir. Çünkü moleküllerin
alkol içinde aynı oranda dağılması gerekir. Tentür üreten firmalarda çalkalama
işlemi 2-3 hafta sürer. Seyreltme oranı arttıkça ki bu durumda ilaç içinde etkin
madde miktarı azalır, ilacında etki gücü yüksek diye ifade edilmektedir. Tersi
durumunda seyreltme oranı düşük ise ilacın etkin madde miktarı fazla olmasına
rağmen etki gücü düşük kabul edilir. Kısaca ilacın etki gücü dilüasyon yani
seyreltme ile doğru orantılıdır diyebiliriz. Ayrıca çalkalama teknikleri de önemlidir.
Şiddetli çalkalama ilaca enerji verir.
Klasik tedavide aktif madde yok ise tedavi edilemez. Homeopatk tedavide ise bir
molekül bile aktif madde kalmayıncaya kadar titre edilir. Son yıllarda bu durum yani
bir molekül aktif madde kalmayıncaya kadar titre etmek homeopati tedavide suyun
hafızası şeklinde açıklanmakta ve yorumlanmaktadır. Ama bu durum henüz tam
olarak ispatlanmamıştır.
Bazı araştırıcılara göre homeopatinin plasebo etkisi olabilir. Ama veteriner
hekimlikteki tedavi başarısı bunu yalanlamaktadır. Diğer bir deyişle, homeopatik
tedavide etki altında kalma iyileşeceğine inanma önemli olsa da, hayvanlardan
alınan sonuçlar bunun tersini ispatlamaktadır. Beşeride kullanılan homeopatik
ilaçlar, eter yağı, çay, kahve veya meyve suyu ile alınmamalıdır. Homeopatik
ilaçların yemeklerden yarım saat önce saf suyla alınması tavsiye edilir.
Homeopati çeşitleri: Homeopati, klasik homeopati, kompleks homeopati,
modern homeopati ve popüler alternatif homeopati diye ayrılabilir.
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Klasik homeopatide tek ilaç veya en fazla iki ilaç ile tedavi edilir. Alternatif
homeopatide ise birden fazla ilaç karıştırılarak tedavi uygulanır. Modern
homeopatide daha doğru tanı için kan testleri yapılır. Homeopatik tedaviye cevap
alınamıyor ise “blokaj var” tabiri kullanılır. Kişide oluşan enerji blokajı gerek
homeopatik gerekse alopatik ilaçların kullanılmasına engel olur. Önce bunun
ortadan kaldırılması gerekir. Homeopatik tedavide hastalık semptomları önemlidir.
Hedef semptomları yok etmekten çok bunların bozduğu iç dengeyi düzeltmektir
(Anonim, 2000).
Homeopatik Ürünlerin Özellikleri: Homeopatik preparatlar ucuzdur. Kolay
uygulanabilir. Aşırı seyreltmeden ötürü yan etkisi yoktur. Alışkanlık yapmaz.
Ülkemizde homeopatik yöntemle tedavi oldukça yenidir. Homeopatik ilaçların
istenmeyen etkileri veya yan etkileri bugüne kadar tespit edilemediğinden veya
yeterince bu konuda araştırma yapılamadığından ülkemizde et,süt, bal gibi ürünler
elde edilen hayvanlarda kullanılması şimdilik önerilmemektedir.
-Homeopatik tıpta miktardan ziyade kalite önemlidir.
-Bütün injektabl homeopatik ürünler oral olarak alınabilir. Bununla beraber, hiçbir
içilebilir ampul şeklindeki ürün enjekte edilemez.
-İnjektabl ürünler akupuntur noktaları üzerine yapılabilir.
-Homeopatik ürünlerin prokain gibi bir çözücü veya solvente ihtiyacı yoktur.
-Homeopatik tedavide hastanın uzun bir anemnezi alındıktan sonra ona en
uygun olan dilue adilmiş preparatın hazırlanması esastır. Fakat bu zor ve zaman
alıcı olduğundan en çok kullanılan ve etkili olan drogların titre edilmişlerinden
kompleks ilaçlar hazırlanır ve bunlar posyonlar olarak isimlendirilir.
-Bütün enjekte edilen homeopatik ürünler suda erirler(hydrosoluble). Ve
isotoniktirler
-Bütün enjekte edilen homeopatik ürünler dokularda rahat tolere edilirler. Yani
nodül oluşturmazlar, lokal nekroz yapmazlar, apse oluşturmazlar, Antijenik
güçleri yoktur, antikor oluşturmazlar.
Homeopatik İlaçların ruhsatlandırılması ve kullanımı diğer müstahzarlardan
farklı olduğundan Tarım ve Köyişlkeri Bakanlığı tarafından 2001 yılında çıkarılan
211 sayılı Bakan Olur’u ile 9 Maddelik bir talimat yayınlanmıştır. Bu talimata göre,
pet hayvanları ve at hastalıklarında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış homeopatik
preparatlar mevcuttur (Anonim, 2001).
Sonuç olarak; Aşağıdaki Talimatta da belirtildiği üzere, Homeopatik ilaçların
üretimine, ithalatına ve tedavide kullanılmasına Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2001
yılında 211 sayılı Olurla izin vermiş olup, pet ve at hastalıkları tedavisinde yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır. Çiftlik hayvanları hastalıkların da Ülkemizde henüz tercih
edilmemesinin sebebi, bu tip preparatların pahalı oluşudur (Anonim, 2001).
“9.2.2001 tarih ve 211 sayılı Bakan Olur’u ile uygulamaya giren; Veteriner
Homeopatik Müstahzarlar Talimatı;
1- Veteriner homeopatik müstahzarlar; hayvanlarda kullanılmak üzere,
homeopatik madde tanımına uymak kaydıyla canlı ve cansız maddelerin (bitki
hayvan,organizma ve mineral maddeler gibi) farmasötik terkip halinde bir araya
getirilmesi ile oluşturulmuş formülasyonlardır.
2- Veteriner homeopatik müstahzarlar, esas olarak diğer veteriner ispençiyari
ve tıbbi müstahzarlarla ilgili hükümlere tabi olacaktır.
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3- Müracaat dosyası için, Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların
Sınıflandırılması ve Ruhsatlandırılması Yönetmeliği hükümlerinde bahsedilen dosya
bilgileri temel alınacaktır.
Ancak;
a) Analitik bilgiler için; Müstahzarın etki maddeleri Avrupa veya Amerika
Birleşik Devletleri farmakopesinde yada Avrupa ülkelerinden en az ikisinin
farmakopesinde yer alan homeopatik madde olarak kabul görmüş
maddelerden imal edilmiş olacaktır.
b) Farmakolojik ve toksikolojik bilgiler için; temel olarak orijn Ülke prospektüs
bilgileri kullanılacaktır. Ancak et, süt yumurta gibi ürünleri tüketilen hayvanlarda
kullanımına izin verilmemesi nedeni ile bu bilgiler prospektüste
bulunmayacaktır. Bu konuda orijin firmanın veya ilmi çevrelerin yaptığı
çalışmalarda imkan ölçüsünde sunulacaktır.
4- Müstahzarın etiketinde “veteriner homeopatik müstahzar” olduğu ayrıca “ilaç
olarak etkinliği ve etki şekli bilinen metotlarla kesin olarak tespit edilemediğinden
tedavi değeri değişkendir. İfadesi uyarı olarak yer alacaktır.
5- Müstahzar 4 yıldan fazla bir süre sahada kullanılıyor olacaktır.
6- Uluslar arası standartlara uygun üretim yerinde üretiliyor olacaktır.
(GMP/GLP) ve bu husus belgelenecektir.
7- İthaline izin verilen müstahzar veteriner klinikleri ve eczanelerde veteriner
hekim reçetesi ile satılacaktır.
8- Veteriner homeopatik müstahzarları içeren yönetmelik yürürlüğe girdiğinde
bu talimat iptal olacaktır.
9- Bu talimat 9 Maddeden ibarettir
Bakanlık Tarafından Ruhsatlandırılan Homeopat İlaçlar (Anonim, 2006);
1- Traumeel AD us Vet.-Enj.-Sol.(8/706-2001)
2- Zeel AD us Vet.-Enj.Sol (8/707-2001)
3- Cactus Compositum AD us Vet(8/764-2002)
4- Discus Compositum AD us Vet(8/765-2002)
5- Phosfor Homaccord AD us Vet (8/766-2002)
6- Echinacea compositum AD us Vet. (8/767-2002)
7- Lachesis compositum NAD us Vet (8/768-2002)
8- Belladona-Homaccord AD us Vet (8/797-2003)
9- Revet RV &Cardio (10/010-2005)
10- Revet RV& Ectoderm(10/011-2005)
11-Revet RV& 10 Epispas (10/012-2005)
12-Revet RV& 25 Trumato (10/003-2005
13-Revet RV& 20 Nympho(10/004-2005)
Homeopatik Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Maddeler (Anonim, 2008)
Farmakolojik Etkili Madde ve Açıklaması
Aesculus hippocastanum: En yüksek on bir konsantrasyonda sadece
veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde
hazırlanarak kullanılır.
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Agnus castus: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmako
codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Ailanthus altissima: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik
farmako codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Allium cepa: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmako
codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Apocynum cannabinum: En yüksek yüzde bir konsantrasyonda sadece
veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde
hazırlanarak kullanılır. Sadece oral uygulama.
Arnicae radix: En yüksek onda bir konsantrasyonda sadece veteriner
homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexde belirtilen şekilde
hazırlanarak kullanılır.
Artemisia abrotanum: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik
farmako codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Bellis perennis: sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmako
codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Calendula officinalis: En yüksek onda bir konsantrasyonda sadece veteriner
homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde
hazırlanarak kullanılır.
Camphora: En yüksek yüzde bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik
maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak
kullanılır.
Cardiospermum halicacabum: Sadece veteriner homaopatik olarak ve
homeopatik farmako codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Crataegus: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmako
codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Echinacea: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmako
codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Eucalptus globulus: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik
farmako codeks te belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Euphrasia officinalis (göz otu): Sadece veteriner homeopatik olarak ve
homeopatik farmako codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Ginkgo biloba: En yüksek binde bir konsantrasyonda sadece veteriner
homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codekxte belirtilen şekilde
hazırlanarak kullanılır.
Ginseng: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmako
codekste belirtilenkonsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Hamamelis virginiana: En yüksek on da bir konsantrasyonda sadece veteriner
homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde
hazırlanarak kullanılır.
Harpagophtum procumbens: Sadece veteriner homeopatik olarak ve
homeopatik farmako codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Harunga madagscariensis: En yüksek binde bir konsantrasyonda sadece
veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexxte belirtilen
şekilde hazırlanarak kullanılır.
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Hypericum perforatum: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik
farmako cdekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Lacnanthes tinctoria: En yüksek binde bir konsantrasyonda sadece veteriner
homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde
hazırlanarak kullanılır.
Lobaria pulmonaria: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik
farmako codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Okuubaka aubrevillei: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik
farmako codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Phytolacca americana: En yüksek binde bir konsantrasyonda sadece veteriner
homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde
hazırlanarak kullanılır.
Thuja occidentalis: En yüksek yüzde bir konsantrasyonda sadece veteriner
homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde
hazırlanarak kullanılır.
Turnera diffusa: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmako
codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Urginea maritima: En yüksek yüzde bir konsantrasyonda sadece veteriner
homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde
hazırlanarak kullanılır. Sadece oral yolla uygulanır.
Virola sebifera: En yüksek yüzde bir konsantrasyonda sadece veteriner
homeopatik maddelerde vehomeopatik farmako codexde belirtilen şekilde
hazırlanarak kullanılır.
Viscum album: Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmako
codekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Sonuç olarak; Organik hayvansal üretimde, gerek koruyucu hekimlik gerekse
tedavide AB mevzuatına uyum ve aynı zamanda Ülkemiz şartlarına uygun olması
amacıyla Bakanlıkta yapılan mevzuat değişiklikleri ile uygulanabilecek tedavi
yöntemleri (klasik ve alternatif metodlar olarak) anlatılmaya çalışılmıştır.
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ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ
Yahya ÇAVDAR10

İlhan AYDIN1

ÖZET
Organik su ürünleri yetiştiriciliği gelişmekte olan bir sektördür. Organik bitkisel
üretimdeki kural ve standartların organik balık yetiştiriciliğinde de uygulanmasının
zorluğu nedeniyle organik balık yetiştiriciliği, bitkisel organik üretimden daha yavaş
bir hızla gelişmektedir. Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde konu ile ilgili yasal
düzenleme ve standart oluşturma çalışmaları halen devam etmekte ve bazı konular
(organik balık yemi kaynakları ve hastalıklarla mücadele) tartışılmaya devam
edilmektedir.
Organik su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki çalışmalar Avrupa' da 1990'lı
yılların ortalarında başlamıştır. Şimdiye kadar salmon, karides, sazan ve alabalık
organik olarak yetiştirilen önemli türlerdir. Şu anda salmon yetiştirilen en önemli
organik balık türüdür. Organik salmon üretimi özellikle İrlanda ve Amerika’dadır.
Bazı ülkelerde organik su ürünleri yetiştiriciliğinde organik bitkisel üretimle
bütünleşmiş polikültür çalışmaları uygulanmaktadır.
Bu çalışmada değişik ülkelerin organik su ürünleri üretimi ile ilgili özel veya
ulusal standartları incelenerek organik su ürünleri yetiştiriciliğinin temel ilkeleri
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar

Kelimeler:

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Organik Balık
Yetiştiriciliği, Organik Alabalık, Organik Salmon,
Organik Karides, Organik Balık Yemi

ABSTRACT
BASIC PRINCIPLES OF ORGANIC AQUACULTURE
Organic aquaculture sector has been developed recently. It is difficult to apply
the rule and the standards of organic agriculture to field of organic aquaculture. So,
growth speed of organic aquaculture is slower than that of organic plant production.
Preparing rules and creating standards for organic aquaculture is being continued in
some countries such as Germany, UK and the USA. The subjects as the disease
treatment or organic feeds sources are still under discussion in these countries.
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The studies on organic aquaculture started in middle of 1990’s. Salmon, shrimp,
carp and trout have been important species as an organic cultured species until
now. Major part of organic salmon (main species in organic aquaculture) production
is in the USA and Ireland. In some countries, polyculture studies which are
integrating organic plant production with organic aquaculture are being applied.
In this study, the basic principles of organic aquaculture are pointed out and
specific and national standards for organic aquaculture in different countries are
examined.
Keywords: Organic Aquaculture, Organic Fish Culture, Organic Trout, Organic
Salmon, Organic Shrimp, Organic Feeds
GİRİŞ
Organik su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki çalışmalar Avrupa' da 1990'lı
yılların ortalarında başlamıştır. Naturland’ın tahminlerine göre 2003 yılında organik
su ürünleri üretimi yaklaşık 7,500 tondur. Şimdiye kadar salmon, karides, sazan ve
alabalık organik olarak yetiştirilen önemli türlerdir (Şekil 1).
Günümüzde salmon değerli ve en önemli organik balık türüdür. Üretim özellikle
İrlanda ve Amerika’dadır, ancak son zamanlarda Kanada şirketi olan Heritage
Salmon Ltd., Şili’de büyük çaplı organik salmon yetiştiriciliğine başlamıştır. Heritage
Salmon Ltd.’nin ilk hasadı Naturland standartlarına göre sertifikalandırılmış ve
Amerika ve Kanada’daki marketlerde 2004 yılından itibaren taze fileto halde
satılmaya başlanmıştır. İrlanda şu anda toplam organik salmon üretiminin yaklaşık
%50’sini elinde bulundurmaktadır. En önemli ithalatçı ülkeler ise diğer Avrupa
ülkeleri olup; başta Fransa, Almanya ve İsviçre’dir. Fransa’da ilk salmon çiftliği 2001
yılında Ecocert tarafından sertifikalandırılmış ve 2002 yılında ürünlerini satmıştır.
Organik Sazan, Kahverengi alabalık ve Gökkuşağı alabalığı çiftlikleri Almanya,
Fransa, Amerika, İrlanda ve Avustralya’ da bulunmaktadır (Franz, 2004). Son
yıllarda bazı mikroalgler ve deniz yosunlarının organik olarak üretimi dikkat
çekmektedir. Bazı ülkelerde organik su ürünleri yetiştiriciliğinde organik bitkisel
üretimle bütünleşmiş polikültür çalışmaları uygulanmaktadır (Şekil 2).
Ülkemizde organik su ürünleri yetiştiriciliği başlangıç safhasında olup, 2006 yılı
itibariyle henüz organik olarak sertifikalandırılmış su ürünü bulunmamaktadır.
Organik yetiştiriciliğine uygun potansiyele sahip balık çiftlikleri ve su kaynaklarının
tespiti amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bölgesel çapta yapılmış
araştırmalar bulunmaktadır.
Organik bitkisel üretimdeki kural ve standartların organik balık yetiştiriciliğinde de
uygulanmasının zorluğu ve tüketici tercihlerindeki farklılıklar sebebiyle, organik balık
yetiştiriciliği,
organik bitkisel üretimden daha yavaş bir hızla gelişmektedir.
Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde konu ile ilgili yasal düzenleme ve standart
oluşturma çalışmaları halen devam etmekte ve bazı konular (organik yem
kaynakları ve hastalıklarla mücadele) tartışılmaya devam edilmektedir (Çavdar,
2004).
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ORGANİK BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ
Organik balık yetiştiriciliği, türlere göre değişmekle birlikte genel olarak aşağıdaki
temel esaslara dayanmaktadır.
Yer Seçimi ve Çevresel Etkileşim
Tesis, konvansiyonel üretim ünitelerinden olumsuz yönde etkilenmeyecek
şekilde, iyi su akımlı, kirletici ve stres unsurlarından uzak bir bölgede kurulmalıdır
(Bio-suisse, 2000; IFOAM, 2000; Bio-Gro, 2001; Krav, 2003; COABC, 2004;
Naturland, 2004; Anonim., 2005).Tesis kullanım alanındaki doğal peyzaja önem
verilmeli, özellikle nesli tükenmekte olan bitki türlerine zarar verilmemelidir. Tesis
alanının bir bölümü [ %7 (Bio-suisse, 2000), %5 (Naturland, 2004; Anonim., 2005)]
doğal bitki örtüsüne ayrılmalıdır.
Kullanılan su kaynağı (dere, ırmak vb.) doğal yatağındaki ekolojik
fonksiyonlarına devam edebilmelidir (Bio-suisse, 2000; Naturland, 2004; Anonim.,
2005). Akarsuda üretim yapılıyorsa suyun en az %25’i doğal yatağında kalmalıdır
(Naturland, 2004). Çiftlik alanının korunmasında çevredeki diğer canlılara fiziksel
olarak zarar vermeyen tedbirler alınmalıdır. Yerli hayvan türleri rahatsız
edilmemelidir (Naturland, 2004; Anonim., 2005). Örneğin ağ ve benzeri zararsız
koruyucu malzemeler kullanılabilir. Yetiştiricilik ortamına doğadan balık girişi ve
çiftlikten doğaya balık kaçışı için önlem alınmalıdır (Bio-suisse, 2000; İfoam, 2000;
Bio-Gro, 2001;Krav, 2003; Naturland, 2004; COABC, 2004; Anonim., 2005). Eğer
çiftlik alanında baraj vb.. yapı varsa balık geçişine elverişli yollar yapılmalıdır
(Naturland 2004). Sedimentasyon havuzu veya suyu yeterince süzebilecek bazı bitki
türleri kullanılmalıdır (Naturland 2004). Örneğin; Su sümbülü (Eichhornia crassipes),
bazı Typha ve Phragmites türleri. Yem artıkları ve dışkılar eğer mümkünse organik
bitkisel veya hayvansal üretimde gübre vb. girdi olarak kullanılmalıdır (Bio-suisse,
2000; Krav, 2003).
Çiftlik atığı, biyolojik çeşitliliği negatif olarak etkileyecek veya aşırı kirlenmeye
sebep olacak düzeyde çevreye salınmamalıdır (Krav, 2003; Anonim, 2005).
Besleme ve dışkıdan kaynaklanan ve ağ kafeslerin tabanında oluşabilecek organik
kalıntı düzenli olarak izlenmelidir. Her üç veya dört ayda bir sistemden dışarı
bırakılan su ve havuzdaki su analiz edilmelidir (Naturland, 2004).
Dönüşüm Periyodu
Organizma, canlı ağırlığının en az %90’ını organik şartlarda kazanmış ise
ve/veya çıkıştan (yumurta) itibaren ömrünün 2/3’ ünü eğer organik şartlarda
geçirmiş ise organik olarak sertifikalandırılabilir (Debio, 2005). Su ürünleri
üretiminde geçiş süreci organizmanın türüne, dikkate alınan hayat döngüsüne veya
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üreme süresine, yetiştiricilik tekniği, su özellikleri ve tesisin yapıldığı yerin geçmişte
kullanımına göre yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kararlaştırılır (Anonim, 2005).

Stok Türü ve Kaynağı
Stok, organik üretimden gelmeli ve mümkünse yerli veya yerel şartlara adapte
edilmiş türler tercih edilmelidir (Naturland, 2004; Krav, 2003; Bio-Gro, 2001;
Anonim., 2005).Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar (GDO) kullanılamaz (Biosuisse, 2000; Naturland, 2004; IFOAM, 2000; Krav, 2003; Bio-Gro, 2001; COABC,
2004; Anonim, 2005).
Yetiştiricilik
İşletmedeki hayvanların refahı gözetilmeli, üretim sürdürülebilir olmalı, kaynaklar
etkin şekilde kullanılmalı ve üretim girdilerinde çiftlik dışına bağımlılık en az
seviyede düzeyde tutulmalıdır (Bio-suisse, 2000; Naturland, 2004; IFOAM, 2000;
Krav, 2003; Bio-Gro, 2001; COABC, 2004; Anonim., 2005).
Uygun şartlarda polikültür yetiştiriciliğe yer verilmelidir (Naturland, 2004; Anonim,
2005).
Üretim amaçlı olarak dışarıdan işletmeye getirilen damızlıklar organik olarak
sertifikalandırılmalıdır. Eğer organik sertifika alabilecek damızlık bulunamaz ise
kullanılacak damızlıklar için geçiş dönemi eksiksiz uygulanmalıdır. Organik sertifikalı
yavruya ulaşmak mümkün ise bunların kullanılması zorunludur. Yapay olarak
cinsiyet değişimine izin verilmez. Kuluçka ve yavru büyütme döneminde çevresel
şartlar kontrol edilmeli, anormalliklerin oluşması engellenmelidir. Yavru balıkların
büyütme birimine naklinden önce deforme balıkların seçilerek ortamdan çıkarılması
sağlanmalıdır (Debio, 2005).
Bir işletmede paralel üretim söz konusu ise bu durum süreklilik arz etmemeli, 3
yıl içinde tüm üretim organik olmalıdır. Geleneksel üretimle organik üretim çok net
bir şekilde ayrı olmalı, fiziksel engeller kullanılmalı ve bu durum izlenebilmelidir.
İşletmedeki üretim tarzının tamamı organik üretime dönüşmeyecekse; 1.
işletmedeki organik ve geleneksel üretim birimlerinde kullanılan ilaç, temizlik
maddeleri ve yem atıkları vs. üretim birimlerini etkilememelidir. 2. Deniz ve
göllerdeki organik ve geleneksel üretim birimleri arasındaki mesafe en az 250 metre
olmalıdır. 3. Akarsulardaki organik ve/veya geçiş dönemi üniteleri, geleneksel
üretim ünitesinden en az 10 metre yukarıda olmalıdır. 4. Karaya yerleşik ünitelerde
organik ve geçiş dönemi birimleri arasında fiziksel engeller olmalıdır. 5. Farklı
üretim metotları için kullanılan yem ve diğer girdiler ayrı depolanmalı ve açık bir
şekilde etiketlenmelidir (Debio, 2005).
Havuz yapısı, hayvanın yaşadığı doğal ortamla uyumlu olmalıdır (Bio-suisse,
2000; Naturland, 2004; IFOAM, 2000; Anonim, 2005). Yapay barınak ve gölgelik
gibi yapılar kullanılabilir (Bio-suisse 2000). Balıklarda hasar ve yaralanma meydana
getirebilecek yüksek stok yoğunluklarından kaçınılmalıdır (Bio-suisse, 2000). Stok
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yoğunluğu su kaynağı ve türlere göre değişmektedir (Çizelge 1). Stok yoğunluğu,
yetiştiriciliği yapılacak türlere göre, yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenir (Anonim,
2005).
Genetik varyasyonu muhafaza edebilmek için yeterli miktarlarda anaç
bulundurulmalıdır (Debio, 2005).Yetiştiricilik ünitesindeki mevcut anaçların en az
%20’si her yıl yenilenmelidir (Anonim, 2005).
ORGANİK YEM HAMMADDELERİ VE BALIK BESLEME
Su ürünlerini besleyecek yem %100 organik sertifikalı yem olmalı ve/veya
doğadan elde edilen yemin organik üretimde kullanılabilirliğinin tescillenmesi
gereklidir. Eğer bu yem bulunamazsa kuru ağırlığın %5’i [%20 (Anonim, 2005)]
kadar geleneksel yem kullanılabilir (Debio, 2005). Organik beslemede hammadde
olarak doğadan yakalanan balıkların kullanılabilmesi için sürdürülebilir bir stoktan
elde edilmeleri, ICES (International Council for the Exploration of the Sea) ’in
biyolojik güvenlik sınırları içerisinde olmalıdır ve sertifikasyon kuruluşu tarafından
sertifikalandırılması gerekir (Krav, 2003; Debio, 2005).
Besleme en az yem israflı doğal besin girişine izin veren bir yolla
gerçekleştirilmelidir. Yem tipi ve besleme bölgedeki biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz
bir etki yapmamalıdır. Çevre ve enfeksiyonla ilgili nedenlerden dolayı yaş yem
kullanılmamalıdır (Krav, 2003; Anonim, 2005).Yem değerlendirme oranı
hesaplanmalı ve literatürle kıyaslanmalıdır. Yetersiz ete dönüşüm görüldüğünde
besleme rejimi değiştirilmelidir (Naturland, 2004). Hayvansal kaynaklı kan unu,
kemik unu gibi ürünler veya kimyasal muamele görmüş yemler kullanılamaz
(Anonim, 2005).
Yemler ve diğer besin maddeleri, genetik yapısı değiştirilerek elde edilmiş veya
kısmi olarak bunlardan elde edilmiş ürünleri, katkıları ve tamamlayıcı maddeleri
içeremez (Bio-suisse, 2000; Naturland, 2004; IFOAM, 2000; Krav, 2003; Bio-Gro,
2001; COABC, 2004; Anonim, 2005; Soil, 2000, Debio, 2005).
Yemler, türe adapte edilmiş bir besin kompozisyonuna sahip ve yüksek kalitede
olmalıdır. Yem, organik olarak üretilmiş ürünler ve/veya doğadan alınmış besin
maddelerini içermelidir. Bu maddeler, insan gıdası olarak kullanılmayan bir stoktan
alınmış ve/veya organik üretim yoluyla elde edilmiş sucul besin maddeleri olmalıdır
(Krav, 2003). Yem karışımındaki sucul proteinin en az %50’si insan tüketiminde
kullanılan ürünlerin yan ürünlerinden sağlanmak zorundadır (Bio-suisse, 2000; Soil,
2000; Debio, 2005).
Sentetik çözücü ekstraksiyonuyla (örneğin hekzan) türetilmiş besin maddelerinin
(COABC, 2004), karasal hayvanlardan örneğin; kuşlar ve memelilerden (Naturland,
2004), aynı türlerden ve çiftlik salmonidlerinden elde edilen balık ununun (Soil,
2000) kullanımı yasaktır. Beslemede organik olarak üretilmiş yem ve yem katkı
maddeleri kullanılmalıdır (Anonim, 2005). Yem ilavesi olarak dışkı kullanılmamalıdır
(Krav, 2003). Kalite ve sağlık sebeplerinden dolayı yemin yağ oranı %15’i
aşmamalıdır (Bio-suisse, 2000).
Büyümeyi teşvik edici hormonlar, sentetik iştah açıcılar ve balık etine renk verici
sentetik ve doğala özdeş (Soil, 2000) maddeler kullanılamaz (Bio-suisse, 2000;
Naturland, 2004; IFOAM, 2000; Krav, 2003; Bio-Gro, 2001; COABC, 2004;
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Anonim., 2005; Soil 2000; Debio, 2005). Yeme ilave edilebilecek vitamin ve
mineraller doğal kaynaklı olmalıdır. Doğal renk vericilere (karides kabuğu, phaffia
mayası vb.) izin verilir (Bio-suisse, 2000; Naturland, 2004; Debio, 2005). Balık etine
renk vermek amacıyla karides kabuğu ve phaffia mayası gibi doğal renk vericiler
kullanılmışsa balıklar satılırken bildirilmesi zorunludur (Bio-suisse, 2000).
Su ürünlerinin beslenme gereksinimlerini temin etmek için, bazı besin ilaveleri
kullanılması gerektiğinde vitamin ve mineraller yetkilendirilmiş kuruluşça verilecek
izne göre kullanılabilir (Anonim, 2005).Yem üretimi için sıkıştırarak şekil verme
(peletleme) işlemine izin verilir (Bio-suisse, 2000).
HASTALIKLAR VE HAYVAN REFAHI
Organik su ürünleri üretiminde hastalıklar, mücadele yöntemleri ve kullanımına
izin verilen ürünler ülkelere göre değişiklik arz etmekle birlikte bazı ülkelere ait
ülkesel veya özel standartlar diğer ülkelere göre daha esnek veya daha katı
yaptırımlar içerebilmektedir. Genel olarak temizlik tedbirlerinin azami derecede
yerine getirilmesi, muhtemel hastalıkların tespiti için düzenli sağlık kontrollerinin
yapılması, stres faktörlerinin azaltılması ve hastalık ve zaralılara karşı kullanılacak
maddelerin seçiminde sentetik kimyasal bileşimli ilaçlar yerine bitkisel kaynaklı
preparatların kullanımı tavsiye edilmektedir. Ayrıca hastalık durumlarında tedavi
metodu seçilirken hayvan refahının ve çevresel hassasiyetlerin gözetilmesi
önerilmektedir.
Öncelikle balığın hastalanmaması için koruyucu tedbirler alınmalıdır (Bio-suisse,
2000; Naturland, 2004; IFOAM, 2000; Krav, 2003; Bio-Gro, 2001; COABC, 2004;
Anonim., 2005; Soil 2000). Enfeksiyon hastalıklarına karşı aşılama yapılabilir.
Ülkesel kuralların gerektirmesiyle ve hayvan refahı açısından başka bir tedavi
metodunun kullanılmasının onaylanmadığı durumlarda sentetik kimyasal ilaçlar
kullanılabilir ancak bu durumda hasat için beklenen süre normalin iki katıdır.
Sentetik kimyasal ilaçların kullanılma süresince kimyasalın kullanıldığı birim ile
birlikte çevredeki (göl ve deniz için 250 metre, akarsu için 10 metre aşağıdaki ) tüm
organik üretim için de aynı bekleme süresi uygulanır (Debio, 2005).
Doğal olarak hastalığa dayanıklı tür ve alt türlerin seçimine dikkat edilmelidir.
Nesli tehlike altında olan türler tercih edilebilir (Anonim, 2005).Hastalık durumunda
ise öncelikle doğal tedavi yöntemleri kullanılmalıdır. Sentetik kimyasal ilaçlara,
antibiyotiklere izin verilmez. Doğadaki; sarımsak (Allium sativum), sütleğen
(Euphorbia sp.), sumak (Rhus coriaria), acı pelin (Artemisia absinthium), günlük
(Liquidambar orientalis), eğrelti otu (Aspidium filix-mas), atkestanesi (Aesculus
hippocastanum) türleri ayrıca Ryania speciosa, Derris eliptica, Azadirachta indica
(tropik neem ağacı) gibi bitkilerden elde edilen preparatlar ve Basillus thuringensis
preparatları kullanılabilir (Naturland, 2004).
Hastalıklarla mücadelede ve havuz-ekipman dezenfeksiyonunda bazı inorganik
bileşiklerin (hidrojen peroksit, kaya tuzu, sönmemiş kireç, sodyum hipoklorit)
kullanımına izin verilebilir (Anonim, 2005; Naturland, 2004). Doğada toksik olmayan
organik bileşiklerin (formik asit, sitrik asit, alkol vb.) kullanımına izin verilir
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(Naturland, 2004). Yumurtaların döllenmesini müteakip ve kuluçkahaneye alınırken
iyodofor ile dezenfeksiyona izin verilebilir (Soil, 2000).
DİĞER
İşletmede canlı-ölü miktarları, yemleme, su özellikleri ve tedavi uygulamaları ile
ilgili detaylı ve muntazam kayıt tutulmalıdır (Bio-suisse, 2000; Naturland, 2004;
IFOAM, 2000; Krav, 2003; Bio-Gro, 2001; COABC, 2004; Anonim., 2005; Soil,
2000).
Balıkların yakalanması, boylanması, taşınması ve kesimi esnasında aşırı stres
oluşturmayacak yöntemler uygulanmalıdır (Bio-suisse, 2000; Naturland, 2004;
İfoam, 2000; Krav, 2003; Bio-Gro, 2001; COABC, 2004; Anonim., 2005; Soil, 2000).
Ürün satımından önceki 3 ay süre içinde ilaç verilmiş ise, her türlü balık eti ve
yumurtası ile su canlısı veya bunlardan elde edilen ürünler organik ürün olarak
satılamaz (Anonim, 2005).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Organik su ürünleri üretimi gelişmekte olan bir sektör olup daha önce de
belirtildiği üzere çeşitli ülkelerin bu konu ile ilgili yasal mevzuat ve standart
oluşturma çapaları halen devam etmektedir. Kayda değer üretime ancak 1990’lı
yıllarda geçebilen ve 2005 yılı itibariyle tahminen 15 bin ton üretim kapasitesini
yakalamış olan organik su ürünleri üretiminin FAO’ nun tahminlerine göre
önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde 1 milyon ton’u geçebilecek bir üretim kapasitesini
yakalayabileceği öngörülmektedir.
Dolayısıyla önemli bir potansiyeli olan bu sektörde üç tarafı denizlerle çevrili ,
8333 km kıyı uzunluğuna sahip, geleneksel üretim miktarı (avcılık dahil) açısından
AB ülkeleri arasında 7. sırada bulunan (Aydın vd., 2005) Türkiye olarak yer almamız
kaçınılmazdır. Bu sebeple iç ve dış piyasada pazar ve şansı bulabilen sertifikalı
organik su ürünleri üretimi ile ilgili detaylı araştırmalar yapılması gereklidir. Organik
olarak yetiştiriciliği yapılabilecek her bir potansiyel türle ilgili organik üretim
standartları detaylı olarak belirlenmeli, ilan edilmeli, organik yetiştiriciliğine geçişte,
üretim ve pazarlama safhalarında çiftçilerimiz desteklenmelidir.
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Şekil 1. 2003 yılı organik su ürünleri üretimi. Kaynak: Naturland/Almanya.

Şekil 2. Vietnam’da organik su ürünleri yetiştiriciliği yapan bir işletme (FAO, 2004)
solda. Çin’de organik çeltik ve balık kültürü bir arada (FAO, 2004) sağda.
Çizelge 1. Organik balık üretiminde su kaynağı ve üretilen türlere göre stok
yoğunlukları.
Su kaynağı

Tür

Akarsu

Kahverengi alabalık, Gökkuşağı alabalığı

Göl (Ağ

Kahverengi alabalık, Gökkuşağı alabalığı

Max. stok
3
yoğunluğu (kg/m )
1, 4
20
10

4
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kafes)

1

Deniz (Ağ
kafes)

Tatlısu levreği (Perca fluviatilis)
Göl alası
Gökkuşağı alabalığı, Kahverengi alabalık
Atlantik salmonu

20
20
10
10

1
1
2
2, 3, 4

Bio-Suisse (İsviçre), 2Naturland 2004 (Almanya), 3Bio-Gro (Yeni Zelanda) 4Soil 2000 (İngiltere).

TÜRKİYE’DE ORGANİK HAYVANCILIĞA DAYALI AGRO-TURİZM OLANAKLARI
11

Mürsel ÖZDOĞAN

Alper ÖNENÇ

12

Turgay TAŞKIN

2

ÖZET
Agro-turizm, insanlara ve çevreye duyarlı, yerel halkın ve bölgenin coğrafi,
kültürel, geleneksel özelliklerine dayanan, modern aynı zamanda gelenekselci bir
turizm şeklidir. Bu turizm modelinde şehir hayatından sıkılanlara, gürültü ve
koşuşturmadan uzakta doğayla birlikte, kırsal ya da köy yaşamı sunulmaktadır.
Agro-turizm, yıldızı parlayan bir sektör olmaya adaydır. Türkiye ise, birçok otorite
tarafından agro-turizm zengini bir ülke kabul edilmesine rağmen kaynaklarını doğru
kullanamamaktadır. Özellikle organik hayvancılığa dayalı agro-turizmin yapılması
yetiştiricilere önemli bir gelir sağlayabilir. Bu bildiride agro-turizmin temel ilkeleri,
seçenekleri ve Türkiye’nin organik hayvancılığa dayalı agro-turizm potansiyeli
tartışmaya sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Agro-Turizm, Eko-Turizm, Organik Hayvancılık, Ekolojik
Hayvancılık

ABSTRACT
AGRO-TOURISM POSSIBILITIES BASED ON ORGANIC LIVESTOCK
Agro-tourism is sensible to human and environ, is based on geographic, cultural,
traditional characteristics of local population and region, is modern, also
conventional tourism type. In this tourism model, rural or village life is offered to
person who bored city life far away noise, rush but also with nature. Agro-tourism is
a sector that is candidate to be a shining star. Even if Turkey has agro-tourism
whealthies according to numerous authorities, resources has not been using
effectively. However, agro-tourism based on organic animal production may provide
remarkable revenue to breeders. In this paper, principles and options of agro11
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tourism, agro-tourism potential of Turkey based on organic animal production were
discussed.
Keywords: Agro-Tourism, Eco-Tourism, Organic Livestock, Ecologic Livestock
GİRİŞ
Son yıllarda turizm sektörü, insanlara farklı tatil olanakları sunma çabası
içerisinde bulunmaktadır (Campanhola and Da silva, 1999; Verbole, 1997). Tatil
yapmak isteyen kişilerin; dinlenme, öğrenme, bedensel aktivite yaparak köy yada
kırsal hayatı tanımaya yönelik istekleri olduğu görülmektedir. Buna yönelik “yeşil
turizm” kırsal turizm eko-turizm adı altında değişik seçenekler bulunmaktadır (Tulik,
1997). Agro-turizm, tarıma dayalı turizmdir. Turist çeken kırsal kültürden
yararlanmayı hedeflemektedir. Eko-turizme benzer, ancak öncelikle başvurulan
doğal peyzaj değil, kültürel peyzajdır. Agro-turizm bir anlamda genetik, kültürel ve
doğal olan yapının insitu korunmasını teşvik etmektedir (Kasparek, 2006). Çiftlik
üretiminin bölündüğü, bir üretim dalında, yüksek derecede uzmanlaşılan ve kırsal
nüfusla yakın ilişkiler gözlenen alanlarda agro-turizm yerine kırsal turizm teriminin
kullanılması önerilmektedir (Anonim, 2004). Kırsal turizmin de çeşitli formları vardır.
Bu formlar katı kurallar altında değerlendirildiğinde agro-turizme dahil
edilmemektedir. Örneğin ethonoturizm, proje turizmi, sağlık turizmi, tarih turizmi,
kültür turizmi, macera turizmi bu formlardan bazılarıdır (Kasparek, 2006). Agroturizm kavramı 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır (Anonim, 2004). Turizm ile
uğraşan tarımsal işletmelerin temsilcileri tarafından ortaya atılan bir terimdir. Bu
terim yalnızca turistlerle ilişkili aktiviteleri değil genel anlamda tatil amaçlı gelen
herkesi kapsamaktadır. Bu nedenle kavram, turistler ve turizm ile uğraşanlar
tarafından farklı şekilde algılanmaktadır. Turist için agro-turizm, tarımsal üretim
hakkında bilgi edinmeye yada çiftlik ortamında dinlenmeye giden insanların
aktiviteleri anlamını taşımaktadır (Anonim, 2004). Bilindiği üzere, tarım ve
hayvancılık dünyadaki coğrafik bölgelere bağlı olarak değişmektedir. Tüm bunlara
ilave olarak tarım, hayvancılık ve kırsal turizm arasındaki ilişkiler de değişmektedir.
Avrupa’da tarımsal etkinliklerin değiştiği ülkelerde, agro-turizm ve kırsal turizm
arasındaki farklılaşma çok belirgindir. Geniş anlamda agro-turizm gıda üretimi
yanında ürünlerin ticaretiyle uğraşan firmaların bazı hizmetlerini de kapsamaktadır.
Agro-turizme olan bakış açısı, gıda üretiminin gelişmiş olduğu ülkelerde kırsal
üretimin artışı için de önemlidir. Agro-turizm ayrıca sosyal bir olgudur. Tarımsal
işletmelerin çok yönlü ekonomik gelişmesi ve kırsal alanların çok işlevsel kullanımı
olarak bilinen, AB ülkelerinin tarım ve ekonomi politikasıdır. Tarımsal işletmelerde
ve kırsal alanlarda katma değer oluşturan tarımsal gelişme örneğidir. Günümüzde,
ekonomi, örgütlenme, pazarlama ve yönetim alanlarında geniş bilgileri
kapsamaktadır. Hem kentsel hem de kırsal nüfus için önemlidir. Gelir, istihdam
sağlama, boş yerleşim alanlarını kullanma, kültür yayma, kırsal alanların geleneksel
hayat tarzını tanıtma olanakları sunma gibi çok sayıda işleve sahiptir (Slavik, 2004;
Pulina ve ark., 2006). Sosyo psikolojik, ekonomik ve çevresel işlevleri çok
önemlidir. Sosyopsikolojik işlevleri, kırsal nüfus, kültür yayma ve kırsal alanların
geleneksel hayat tarzını tanıtma olanaklarıyla ilişkilidir. Ekonomik işlevleri, tarımsal
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gelişmenin uyarımı, bahçe tarımı yada hayvancılık yapılan çiftlikler ve bölgesel
yönetimler için ek gelir kaynaklarının bulunmasıyla uğraşmaktır. Çevresel işlevleri,
doğal kaynakların korunması ve kırsal kalmasına özen gösterilmesidir.
Bu bildiri; agro-turizmin temel ilkelerini, seçeneklerini ve Türkiye’nin organik
hayvancılığa dayalı agro-turizm potansiyelini tartışmayı hedeflemiştir.
AGRO-TURİZMDE STANDARTLAR
Dünya Turist Organizasyonuna göre turizmde hizmet kalitesi, yasalarla garanti
altına alınmıştır. Müşterilere sağlanması öngörülen koşullar, tespit edilen fiyatlarla
yerine getirilmeli, aynı zamanda güvenilir, hijyenik koşullarda, insan ve doğal
çevrenin uyumuna özen gösterilmelidir (CEU-ETC, 1996). Kaliteyi ölçmede en
önemli yaklaşım, sınıflandırma ve standardizasyonudur. Birçok ülke bitkisel ve
hayvansal ürün niteliği, barındırma hizmeti kalitesini değerlendirmede uygulanan
sistemler, otel odaların teknik standartlarından, kırsal unsurlar ve önerilen tarımsal
karakteristiklere kadar çeşitli konular üzerinde durmaktadır. Bu sistem ülkeden
ülkeye değişmektedir. İngiltere’de tarımsal işletmelerin kalitesi, kırsal ve kentsel
alanlar için aynı ölçütlerin kullanılması “ulusal turizm odası” tarafından
değerlendirilmektedir. Fransa, Avusturya ve Almanya’da odaların sınıflandırılması,
devletin görevlendirdiği müfettişler tarafından yapılmaktadır. Sistemin denetimi ve
kalitenin değerlendirilmesinde amaç, ürünleri yüksek düzeyde korumak ve en
önemlisi ürünleri pazarlamaktır. Fransa’da kalite simgesi başaktır. Avusturya’da ise
papatya’dır. En kaliteli hizmeti veren çiftliklere 4 papatya verilir. Çiftlik sahipleri için
işletme sınıflarını kalite bakımından tescillendirmek oldukça pahalıdır. Bunun yanı
sıra, çiftlik evlerinde yasalara uygun etiketleme, kaliteli ulaşım olanakları, avlu ve
barındırma hizmeti, evlerde uygun aydınlatma ve ısıtma olanağı sunmak gibi
gereksinimler yerine getirilmelidir (CEU-ETC, 1996, Anonim, 2004, INW, 2005).
Turistler ve konuyla ilgili kişiler genellikle tipik özelliklere sahip çiftlikleri ziyaret
ederler. Bu ziyaretlerin amacı çiftliklerdeki modern teknolojiyi ya da daha basitçe
ifade edilecek olursa, yabancı işletmelerle kendi işletmelerini kıyaslama olanağını
yakalamaktadır. Bu tip ziyaretlerin sayısı çok fazla olmamaktadır.
Kırsal alanlarda seyahat, av hayvanlarının olduğu ve yetiştirildiği yerleri görmek
de ilgi çekici olmaktadır. Doğa ve botanik parkları gibi yerler popüler alanlar
olmaktadır. Meyve toplama alanları, seralar gibi yerler kişilerin yaratıcılığını,
becerilerini artırmaya ve hepsinden önemlisi negatif enerjilerini atmaya yönelik
uygulamalardır (Anonim, 2001).
AGRO-TURİZM SEÇENEKLERİ
Güzel manzara, temiz hava, doğal ve geleneksel tarzda üretilmiş ürünler,
şehirden uzak sade bir hayat agro-turizmin ve farklı agro-turizm seçeneklerinin
ortaya çıkmasında en önemli etkenlerdir (Wang ve ark., 2004; Nijkamp and
Verdonkschot, 1995; Campanhola and Da Silva, 1999). Agro-turizm çoklu alan
kullanımına dayalıdır. Bu bağlamda, doğal kaynaklar, bitkisel ve hayvansal üretim
alanları, peyzaj ve ekolojik çevre olmak üzere 4 farklı alan karşımıza çıkmaktadır.
Bu alanların ikili, üçlü hatta tümünü kapsayan kombinasyonları olabilmektedir. Diğer
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taraftan agro-turizm, öne çıkan etkinliğe göre 1) gezme, 2) dinlenme ve tatil 3)
katılım ve deneyim kazanma, 4) sergi ve fuar olmak üzere farklı şekillerde de
sunulmaktadır (Fang ve ark., 2005).
Gezme: Temel olarak arazinin peyzaj özellikleri kullanılır. Doğal peyzajdan zevk
almayı isteyen ziyaretçiler misafir edilir. Genellikle günübirlik gezileri kapsar, gece
konaklama hizmeti verilmez. Büyükşehirlerin yakın çevrelerinde yer alırlar, bu
nedenle kent merkezlerinden çok sayıda ziyaretçiyi konuk edilmektedir.
Dinlenme ve tatil: Ekolojik çevre ve kırsal manzaranın yer aldığı unsurlar
kullanılır. Gelen ziyaretçiler için dinlenme, eğlence ve tatil olanağı sunulur. Bu
seçenek kapsamında çiftlik ortamında dinlenme yada eko-tarımsal tatil yerlerinde
konaklama hizmeti verilmektedir. Konuklar bir yada daha fazla gece barındırılabilir.
Bu tatil yerleri genellikle yüksek standartlara sahiptir ve büyük yatırımlar yapılarak
kurulmaktadırlar.
Katılım ve deneyim kazanma: Hava, güneş, su, toprak, hayvan ve diğer girdiler
bitkisel ve hayvansal üretim yapmak amacıyla kullanılır. Geleneksel üretim süreci
izlenirken, ziyaretçiler bu sürecin bir kısmına yada tamamına aktif katılmaktadırlar.
Köy hayatı ortamı sağlanır ve burada günlük yapılan işlerde katılımcılar tecrübe
kazanmaktadırlar. Katılımcı sayısına göre kalma süresi değişmektedir. Tercihlere
göre, ziyaret edilen işletmelere yakın komşu evleri, yerleşim yerinden uzak tek
başına çiftlik yada köy evleri olanakları sunulmaktadır. Bu barındırma seçenekleri
içinde yardımcılı yada yardımcısız bir yaşam alanı da sağlanabilmektedir. Bu
etkinliklerin yer aldığı yerleşim yerleri aynı zamanda eğitim amaçlı da
kullanılabilmektedir. Ekim, dikim, hayvan bakım ve besleme, bazı tarımsal iş
becerileri kazanmak isteyen ziyaretçilerin en fazla ilgisini çeken yerlerdir.
Sergi ve fuar: Temel olarak modern üretim teknikleri, ileri teknoloji yada ziraat
mühendisliği bilgileri verilmektedir. Modern tarımsal üretim süreçleri yada yeni
uygulamalar katılımcılara tanıtılır. Ziraat ile yakından ilgili kişilere gözlemde
bulunmaları, temel uygulamaları, yeni teknikleri ve tecrübeleri paylaşmaları için iyi
bir ortam sağladığı düşünülmektedir.
Agro-turizm bölgeleri yerleşim yerlerine göre de üç farklı başlık altında
tanımlanabilmektedir (Fang ve ark., 2005).
1. Şehir merkezine yakın yerlerde bulunan agro-turizm alanları: Bu alanların çok
az kısmı kent içi sınırlarda kalırken çoğu kent dışı alanlarda yer almaktadır. Kısmen
kırsal özellikler taşırlar. Bir ya da daha fazla ürün deseninin hakim olduğu, bitkisel
ve hayvansal üretim yerlerinden söz edilmektedir.
2. Şehir merkezine uzakta yer alan agro-turizm alanları: Tamamen kırsal
özellikler taşırlar. Genellikle dağlık arazi yapısına sahip işletmeler yer almaktadır.
3. Geniş ölçekli araziler üzerinde kurulu agro-turizm alanları: İnsan yapımı ancak
yakın çevresiyle uyumlu doğal yada kültürel unsurların yer aldığı agro-turizm
parkları, sera, meyve bahçeleri, hobi ve hayvansal üretim çiftlikleri bu grupta yer
almaktadır. Çok sayıda girişimcinin büyük yatırımlarla kurduğu yerlerdir. Bu kişiler,
böyle ortaklıklarla riski ve kazancı paylaşmış olmaktadırlar. Agro-turizm alanları;
ücretli ve ücretsiz girişli, doğrudan ürün satışı yapan ve yapmayan yerler olarak ayrı
gruplarda değerlendirilebilmektedirler (Fang ve ark., 2005).
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AVRUPA BİRLİĞİNDE AGRO-TURİZM
AB’ne üye ülkelerde temel sorun, kırsal nüfusun düşük gelir düzeyi ve özellikle
çiftliklerdeki yetersiz kazançtır. Roma antlaşmasında yazılı olan birliğin esas
amaçlarından birisi, tarımda çalışan halkın gelirini artırarak, kırsal nüfus için iyi bir
hayat standardı sağlamaktır (Slavik, 2004, Pulian ve ark., 2006). Topluluk, finans ve
tarım politikalarını kullanarak bu tip gelirlerin artırılması eylemini üstlenmektedir.
Birliğe üye ülkelerde; tarımsal işletmelerin büyüklüğü, ortalama işletme
büyüklüğünden küçük yada ortalamaya yakın gözükmektedir. Bu koşullara sahip
ülkelerde, örneğin Almanya’da çiftçilerin farklı uğraşlar içine girmesinin nedeni
tarımdan elde edilen gelirin yetersiz olması ve işgücü gereksiniminin yüksek
olmasıdır. İstihdamda ve gelir kaynaklarında değişim olanakları, çiftlik sayılarını
düşürmede etkili görülmekte ve birçok çiftçi yarım gün (part time) çalışabilmektedir.
Bu tür bir çalışma Güney Avrupa ülkelerinde örneğin Yunanistan, Portekiz, İtalya ve
İspanya’da yaygındır. Yunanistan’da işgücünün %70’i ve İtalya’da %90’ı yarım gün
çalışmaktadır. Oysa, Avrupa’nın tarımsal sunumları çok zengindir. Tarımsal
işletmeler, turistlere verilen hizmetlerden ek gelir sağlamaktadırlar (Anonim, 2004).
Şehir dışında hafta sonlarını geçiren turistlere hizmet vermek AB’nin gelişmiş birçok
ülkesindeki kırsal alanlar için çok önemlidir. Fransa ve İtalya’da kaynağı ve üretim
yeri bilinen markalı ürün (Product of Design Origin=PDO) fikri gelişmiştir. AB’de
bazı agro-turizim çiftlikleri birliğin fonlarından etkin bir şekilde yararlanmaktadır
(Anonim, 2004). Bir kısmı da parayı farklı kaynaklardan bulabilmektedir. Agroturizm faaliyetleri bazı ülkelerde daha ticari düşünülmektedir ve yabancı turistler
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tarımsal aktivitelerdeki başarı belirli beklentiler içinde
olan turistlere sunulan ürünlerin ve hizmetin kalitesine bağlı olduğu görülmektedir
(Anonim, 2004; Lu and Li, 2006).
AGRO-TURİZMİN TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ
Dünya üzerinde yılda 700 milyon turist dolaşmakta, kişi başı 700 dolarlık
harcama yaparak 500 milyarlık bir pazar oluşturmaktadır. Ayrıca dünyada her 15
kişiden 1’inin turizm sektöründe çalıştığı dikkate alındığında 150 milyon kişinin
turizmden geçimini sağladığı görülmektedir. Dünya’da turizm geliri yüksek ülkelerin
başında Akdeniz’e kıyısı olan İspanya (52 milyon kişi, 33 milyar $), Fransa (73
milyon kişi, 32 milyar $) ve İtalya (36 milyon kişi,28.4 milyar $) gelmektedir. Türkiye
15 milyon kişiyi ağırlarken, 9.5 milyar $ lık turizm gelirine ulaşabilmiştir (Neyisci,
2002). Öte yandan, turizmde artık zihinsel dinlenmeye yönelik programların tercih
edildiği görülmektedir. Deniz, güneş, kum sloganı yerini, çevreci yaklaşımları
dikkate alan, kırsal alan ve geleneksel ürünleri öne çıkaran paket programlar
almaktadır. Turizmde yeşil hareket, etiketlere de yansımıştır. Yeşil oda, çamdan
oluşan logolar kullanılmaya başlanmıştır. 2002 yılı eko turizm yılı ilan edildikten
sonra bu alanda çok hızlı gelişmeler kaydedilmiştir. Bizim de içinde yer aldığımız
Akdeniz bölgesi dünyanın en zengin eko turizm bölgesi kabul edilmektedir (Anonim,
2001). Bu bağlamda, turistlere sunulan cazibeler, bölge halkının gelir düzeyini
iyileştirebilirse,
agro-turizmin
bölgesel
kalkınmayı
hızlandırabileceği
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düşünülmektedir (Anonim, 2001). Kırsal bölgelerdeki küçük ölçekli işletmeler ve
düşük gelir düzeyinde bulunan bitkisel ve hayvansal ürün yetiştiricilerinin hayat
standartları iyileştirilebilmektedir. Kültür ile biyolojik çeşitliliğin korunmasına
yardımcı olunmakta böylece, toplumlarda kırsal, çevre ve doğal hayatın korunması
bilincini kuvvetlendirilmektedir. Ayrıca, üreticilerin ortak fayda çevresinde
örgütlenmesi sağlanmaktadır (Denman, 2001; Smardon, 2006).
Bilindiği üzere, organik üretimde de konvansiyonel üretime benzer şekilde
aracılar üreticiden daha fazla kazanmaktadır. Agro-turizm seçeneğinde çiftlikten
üreticiye birinci elden aracısız ürün sunma avantajı bulunmaktadır. Bu üretim
modelinde insanlar, kendi ürettikleri ve emek harcadıkları ürünleri de satın alma
şansına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, bir anlamda tarım sektörü için sıkıntılı
konulardan birisi olan bedava işgücü olanağı sağlanabilmektedir. Agro-turizm
açısından bir Güçlü/Zayıf/Fırsat/Tehdit (GZFT) analizi yapılabilir. Anılan analiz
Çizelge 1’de sunulmuştur.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de agro-turizmi geliştirmek için, kırsalda pansiyon tipi konaklamaya
dayalı turizmin gelişmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda,
yatırımın %90’nını karşılamayı garanti eden AB hibe programları hakkında
yetiştiriciler bilgilendirilmeli ve özendirilmelidir. Ancak, kırsal kalkınma fonundan
yararlanma, bilgi ve deneyim isteyen özel uzmanlık alanıdır. Konu ile ilgili formları,
kırsalda yaşayan bu insanların doldurması, hazırlaması olanaksız görülmektedir.
Söz konusu fonlara başvuruların, üniversite koordinatörlüğünde yürütülecek
projelerle yapılması zorunlu hale getirilerek daha profesyonel bir yaklaşım
oluşturulabilir. Projelerin yürütülmesi sırasında, gerekli denetimlerin de yine
üniversiteler tarafından yapılması daha uygun olacaktır. Yerel yönetimler,
kooperatifler yetiştirici birliklerinin de yer alacağı bu çalışmalar, hizmete sunulacak
kaynakların etkin ve doğru kullanılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, yatırım
ortaklığındaki benzer sistem, organik hayvancılık ve organik hayvancılığa dayalı
eko-turizm köylerinde uygulanabilir. Böylece araziye ve hayvana para yatırılarak, bu
tip bir sistemde masraf ve kazanç ortaklar arasında bölüştürülebilir. Aylık, yılık
ödemeli ve kredili sistem seçenekleriyle yatırımcıya farklı öneriler getirilebilir. Öte
yandan AB ile müzakere süresince bulunan ülkemiz, kaliteli süt üretiminde önemli
sorunlar yaşamaktadır. AB’nin öngördüğü standartlara uygun süt üretilemediği
takdirde, Türkiye önemli bir süt ithalatçısı ülke olma tehlikesiyle karşı karşıya
kalacaktır. AB’ne yeni giren ülkelerde bu kapsamda agro-turizm, süt
hayvancılığında önemli taviz kozu olarak kullanılmıştır. Agro-turizm ile, yöresel
ürünler marka koruması altında alınabilmektedir. Bu ürünler, yalnızca adının
verildiği yer de üretilebilmektedir. Ürünün aynı şekilde ve aynı isimde bir başka
yerde ve ülkede satılması yasal olarak engellenebilmektedir.
Son yıllarda, Ege ve Akdeniz bölgelerimizde köy turizmi önemli bir turizm
seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı lüks otellerin bahçesinde turistler için
küçük seralar oluşturulmaya başlanmış, turistlerin burada tarımla ilgili aktivitelerde
bulunmayı diğer etkinliklere tercih ettiği gözlenmiştir. Rezervasyon aşamasında bu
72

etkinliklere sahip otellerin rezervasyonlarını kısa sürede doldurduğu öne
sürülmektedir. Diğer taraftan, bazı oteller de köylere gezi programları düzenleyerek
bu talepleri karşılamaya çalışmaktadır. Henüz birçok turizm firmasının tur
paketlerinde yer almayan bu sunum, ileriyi gören tur operatörlerince 2-3 günlük, 1
haftalık, aylık hatta sezonluk köy hayatı yaşam programı şeklinde sunulmakta ve
büyük ilgi görmektedir. Ancak bu etkinliklerin örgütsüz ve oldukça amatör tarzda
yapıldığını kabul etmek yerinde olacaktır. Turizm, kültür ve tarım bakanlıkların ve
ilgili fakültelerin koordinatörlüğünde ekolojik ya da iyi tarım uygulamalı köy
projelerinin oluşturulması Türkiye için yeni bir dönem açacaktır.
Bu projeler köylerin gelişmesine, kalkınmasına ve en önemlisi ülkenin kültürel
değerlerinin tanıtılmasına gerçek anlamda destek verecek, devletin üzerindeki
maddi yükü de azaltacaktır. Bölgelere göre üretim desenleri şekillenecek, ürünler
köy içinde doğrudan tüketiciye sunulabilecektir (Campanhola and Da Silva, 1999).
Eğitim amaçlı bilgi ve deneyimi artırma, yalnızca seyahat amaçlı, gezip, görme,
seyahat ve ürün satın alma, kırsal ortamda kalma, kırsal hayatta zaman geçirme,
pasif olarak hizmet alma, kırsal hayatı yaşama, kırsal koşullarda aktif olarak kısmi
aktiviteleri (önerilen) yerine getirme, kırsal koşullarda tamamen kendi tercih ettiği
aktiviteleri ve etkinlikleri yapma gibi seçenekler oluşturulabilir. Anılan seçeneklerin,
ülkenin kültürel değerlerini tanıtıcı değişik etkinliklerle harmanlanması daha çekici
görülmektedir. Boğa güreşleri, deve güreşleri, cirit atma, horoz güreşleri gibi
aktiviteler yanında, köy içinde geleneksel köy oyunlarına dayalı animasyonlar da
gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda köylerde ulaşım, seyahat, barındırma, üretim
konularında kooperatiflerin oluşturulması, hizmet sektörlerinin gelişmesine yeni iş
alanlarının açılmasına neden olacaktır. Özellikle genç nüfusun modern görünümlü
kırsal alanlarda tutulması en önemli fayda kabul edilebilir.
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Çizelge 1. Agroturizm açısından bir GZFT analizi.
Güçlü yanlarımız
Farklı coğrafik ve iklimsel yapı
Kültürel zenginlik
Korunmuş doğal ve kırsal yapı
Geleneksel ürün işlemede ve ürün
sayısında çeşitlilik
Hayvan ve bitki genetik materyalinde
çeşitlilik
Genç yada ucuz işgücü

Fırsatlar

Zayıf yanlarımız
Arşivleme, koruma, tanıtım ve organizasyon eksikliği
Stratejik ortaklık oluşturamama
Ürünler PDO (Protected Designation of Origin=İsim
Hakkı) olarak tanımlanmamış, isim hakkı için
başvurulmamış, eko etiketlendirme çalışmaları yetersiz
Envanter çalışması yok
Eğitim düzeyi düşük, genç nüfus kırsaldan kaçıyor

Tehditler
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AB’ne üyelik sürecinin itici gücü
Düşük fiyat
Kırsal kalkınma fonları ve destekler
Organik hayvancılık potansiyeli
Yeni iş olanakları sağlıyor

AB konusundaki şüpheler artıyor
Kayıt dışı üretim
Sınıflandırma ve standart yok
Ulaşım ve konaklama da yetersizlik
Geleneksel ürün işleyen ustaların sayısı her geçen gün
azalıyor
Yönlendirme yok, proje üretilmiyor
Çevre kirliliği, çarpık kentleşme devam ediyor.
Çocuklara yeterli çevre bilinci verilemiyor
Yetişmiş (kalifiye) eleman sorunu devam ediyor

ERZURUM YÖRESİNDE ORGANİK TARIMDA BUĞDAY VE FİĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Köksal KARADAŞ13
Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR2

Murat OLGUN14
Dilşat GÜLSEVEN1

Bülent TURGUT1

ÖZET
Deneme, Erzurum’da kıraç şartlarda 2003-2004, 2004-2005 ve 2005-2006 yılları
arasında üç yıl süre ile yürütülmüştür. Araştırmada kuru tarımda konvansiyonel ve
organik tarım içerisinde nadas-buğday, buğday-buğday ve fiğ-nadas-buğday
münavebe sistemlerinin buğdayda verim, m2de başak sayısı, başakta tane ağırlığı
ve olgunlaşma süresi, toprakta organik madde yönünden mukayese edilmiştir.
Çiftlik gübresi ve Fiğ-Nadas-Buğday münavebe sistemi en kârlı uygulama olarak
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca gerek çiftlik gübresi ve gerekse Fiğ-Nadas-Buğday
münavebe sistemi toprakta organik maddede önemli artışa neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Buğday, Fiğ, Münavebe, Konvansiyonel ve Organik Tarım

ABSTRACT
WHEAT – VETCH PRODUCTION ON ORGANIC AGRICULTURE IN
ERZURUM PROVINCE
This study was conducted during 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 crop
growing periods under rainfed conditions in Erzurum. The effects of agricultural
systems (conventional and organic agriculture) and rotation systems (fallow-wheat,
2
wheat-wheat and vetch-fallow-wheat) on yield, spike number per m , seed weight
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Doğu Anadolu Tarımsal Arş. Enst. Müdl., Dadaşkent/ERZURUM; kkaradas2002@yahoo.com
bturgut@datae.gov.tr, umrankucukozdemir@hotmail.com, dilsadgulseven@hotmail.com
Afyon Kocatepe Üniv., Mühendislik Fak., Gıda Müh. Böl., AFYON; burakolg@hotmail.com

14

75

per spike, days to maturing in wheat and in soil organic matter content. Results
revealed that organic agriculture and vetch-fallow-wheat system gave the most
profitable combination. Besides, this combination increased soil organic matter
content.
Keywords: Wheat, Vetch, Rotation, Conventional and Organic Agriculture

GİRİŞ
Dünyada buğday üretimi yaklaşık 500 milyon ton, ekim alanı 200 milyon ha,
verim ise 260 kg/da dır. Ülkemizde buğdayın ekim alanı yaklaşık 10 milyon ha olup,
üretim yaklaşık 17 milyon tondur. Bu ekim alanlarında birim alandan elde edilen
verim 190 kg/da'dır (Anonim, 2001). Ülkemizdeki verim düzeyi dünya ortalamasının
altında seyretmekte ve kalkınmış ülkelerle karşılaştırıldığında birim alandan elde
edilen verimin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ülke tarımında önemli bir yere
sahip olan buğdayın Erzurum ilini de içerisine alan Kuzeydoğu Tarım Bölgesindeki
toplam ekim alanı yaklaşık450 bin ha, üretim 500 bin ton ve verimi ise 120 kg/da'dır
(Anonim, 2002).
Bölgemizde buğdaydan alınan verimin oldukça düşük olmasına birçok faktör etki
etmektedir. Bu faktörlerden başlıcaları; çoğunlukla yerel çeşitlerin yaygın olarak
kullanılması ve dolayısıyla yüksek verime haiz tescilli çeşit kullanımının çok az
olması, ekimin çoğunlukla yazlık yapılması, gübreleme, sulama, uygun tohum
miktarı, uygun
bir münavebe sisteminin uygulanmaması, toprak işleme
tekniklerinin kullanımı gibi kültürel önlemlerin yetersiz oluşudur (Olgun ve ark.,
1999). Bölgemizde bu sorunların mevcudiyetinin yanı sıra gübre, ilaç gibi girdilerin
oldukça az kullanılmasının sonucu olarak toprak ve su kaynaklarının kirlenmemiş
olması bölgemizin organik tarım açısından çok büyük bir potansiyele sahip
olduğunun bir işaretidir. Dünyadaki işlenebilir arazilerde meydana gelen
degradasyon, fert başına düşen üretim alanı azalması, fert başına tarım ürünleri
açığının büyümesi, sulanan alanların hızla artırılmayışı, su kaynaklarının
kirlenmesi, tarımsal aktivite yoluyla doğal kaynaklara yapılana baskının artmasına
neden olmaktadır. Bu sorunların artışında konvansiyonelleşmiş tarımsal
uygulamalar önemli bir paya sahiptir. Bu etkileri ortadan kaldırabilmek için tarımda
yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla ortaya atılan organik tarım
kavramı, tarım dışı girdiler yerine biyolojik süreçleri ve çeşitliliği devreye sokan bir
yaklaşımla, kaynak değerlerindeki bozulmanın azaltılması ve geliştirilmesi
amaçlanmıştır (Çınar ve Yapraklı, 2001).
Organik tarım; genel anlamda doğada mevcut olan dengeyi korumak amacıyla,
tamamen veya mümkün olduğu ölçüde sentetik mücadele ilacı ve gübre kullanımı
ile, hayvancılıkta büyüme düzenleyicilerin ve yem katkı maddelerinin kullanımını
kaldıran, iyi bir toprak işleme ekim nöbeti sistemleri ve gübreleme ile entegre
mücadele yapılmasını öngören tarım sistemi olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak
bölgede buğday yetiştiriciliğinde ilaç ve gübre gibi pahalı girdilerin kullanımı oldukça
az olup bunları tedarik edemeyen çiftçiler bir şekilde organik olarak tarım
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yapmaktadır denilebilir. Ancak son yıllarda gübre kullanımında bilinçsizce bir artışa
bağlı olarak su ve toprak kaynaklarımız hızla kirlenmeye başlamıştır. Buğday
üretiminde kullanılan gübrelerden birisi de ahır gübresidir. Ahır gübresi, toprağın
bazı fiziksel ve biyolojik özelliklerini etkilemesi yanında, bitkiler için gerekli olan
çeşitli besin elementlerini de sağlamaktadır (Aase ve Reitz, 1989). Bu araştırmada
kuru tarımda konvansiyonel ve ilaç, sentetik gübre kullanılmaksızın tamamen
organik tarım içerisinde nadas-buğday, buğday-buğday ve fiğ-nadas-buğday
2’
münavebe sistemlerinin buğdayda verim, m de başak sayısı başakta tane ağırlığı
ve olgunlaşma süresi, toprakta organik madde yönünden etkileri mukayese
edilmiştir.
MATERYAL VE METOT
Deneme, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü' nün kıraç deneme
alanında kuru şartlarda 2003-2004, 2004-2005 ve 2005-2006 yılları arasında üç yıl
süre ile yürütülmüştür. Deneme materyali olarak kıraç şartlar için tescil ettirilen,
mutlak kışlık, bin tane ağırlığı 38-40 g olan kırmızı renkli ve ekmeklik kalitesi iyi
olan Doğu-88 buğday çeşidi; fiğ olarak ta bölge şartlarına adapte olmuş Macar fiği
kullanılmıştır.
Deneme “Tesadüf Bloklarında Bölünen Bölünmüş Parseller" deneme
desenine göre üç tekerrürlü olarak Doğu Anadolu tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün
kıraç deneme alanında kurulmuştur. (Little ve Hills, 1978; Yıldız ve Bircan, 1991;
Mead ve ark., 1994). Parsel boyutları 10 m uzunluğunda ve 4 m genişliğinde olacak
şekilde deneme yürütülmüştür. Denemede Konvansiyonel Tarımda; Buğdaybuğday, Nadas-Buğday ve Fiğ-Nadas-Buğday münavebe sistemleri; Organik
Tarımda; Buğday-Buğday, Nadas-Buğday ve Fiğ-Nadas-Buğday münavebe
sistemleri yer almıştır.
Buğday ekimi kışlık olarak en uygun tarih olan 22 Ağustos-15 Eylül tarihleri
arasında yapılmıştır (Akkaya ve Akten, 1989; Özcan ve Acar, 1990). Araştırmada
tohumlar mibzerle 20 cm sıra aralığı ile 4-6 cm derinliğe m²'ye 475 tane hesabıyla
(Akkaya, 1994) ekilmiştir. Denemede konvansiyonel tarımda azotlu gübrenin yarısı
ekimle birlikte yarısı da sapa kalkma döneminde; fosforlu gübre ise tamamı ekimle
birlikte olmak üzere dekara 6 kg N ve 6 kg P2O5 hesabıyla verilmiştir (Akkaya,
1993; Kıral ve Özcan, 1990). Fiğ sonbaharda 1-15 Eylül tarihleri arasında 20 cm
sıra aralığı ile ekilmiş ( Çelik, 1980), dekara 4.5 kg N (Tan ve Serin, 1995) ve 4 kg
P2O5 (Serin ve Tan, 1998) tarla hazırlığı sırasında uygulanmıştır. Organik tarımda
dekara 2-3 ton hesabı ile yanmış çiftlik gübresi uygulanmıştır (Tan ve Serin, 1995).
Organik tarımda hiçbir mineral gübre ve yabancı ot ilacı uygulaması yapılmamıştır.
Buğday hasat olgunluğuna eriştiği zaman, her parselin yanlarından iki sıra (40 cm),
parsel başlarından ise 100' er cm kenar tesiri olarak atıldıktan sonra kalan kısımlar
parsel biçerdöveri ile hasat ve harman edilmiş; fiğde ise en alttaki baklaların
oluştuğu ve içindeki tanelerin dolduğu anda hasat edilmiştir (Çakmakçı ve Açıkgöz,
1987).
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BULGULAR VE TARTIŞMA
2003-2004, 2004-2005 ve 2005-2006 yılları arasında üç yıl süreyle yürütülen
denemede buğdayda verim, m² de başak sayısı, başakta tane ağırlığı ve
olgunlaşma süresine ait sonuçlar tartışılmıştır. Buğdayda verim yönünden varyans
analiz sonuçları Çizelge 1’de, incelenen karakter ortalamaları Çizelge 2’de
verilmiştir.
Çizelge 1’den de görüleceği gibi, verim yönünden yıllar, gübre kaynakları ve
münavebe sistemleri arasındaki farklılık, yıl x münavebe interaksiyonu %1
düzeyinde önemli bulunmuştur. Diğer taraftan yıllar, gübre kaynakları ve münavebe
sistemlerinin verim üzerine etkileri Çizelge 2’de verilmiştir. 2005-2006 yılından en
fazla verim elde edilirken (275.0 kg/da), ilk yıl olan 2003-2004 yılından elde edilen
verim en az olmuştur (213.1 kg/da). Mineral gübre uygulamasından elde edilen
verim (261.6 kg/da), çiftlik gübre uygulamasından daha fazla olurken (221.9 kg/da);
Fiğ-Nadas-Buğday uygulamasından en fazla verim (279.2 kg/da) alınmıştır.
Buğday-Buğday uygulaması en az verimi sağlamıştır (172.1 kg/da).
Buğdayda m2’de başak sayısı yönünden varyans analiz sonuçları Çizelge 3’de,
incelenen karakter ortalamaları Çizelge 4’de verilmiştir.
M2’de başak sayısı yönünden yıllar, gübre kaynakları ve münavebe sistemleri
arasındaki farklılık, yıl x münavebe ve gübre x münavebe interaksiyonları %1
düzeyinde önemli bulunmuştur. Çizelge 4’de yıllar, gübre kaynakları ve münavebe
2
sistemlerinin m ’de başak sayısı üzerine etkileri verilmiştir.
Yılları dikkate aldığımızda 2003-2004 yılından en fazla m2’de başak sayısı elde
2
edilirken (363.7), ikinci yıldan (2004-2005 yılı) elde edilen m ’de başak sayısı en az
2
olmuştur (303.1). En fazla m ’de başak sayısı mineral gübre uygulamasından elde
edilirken (355.5), en az m2’de başak sayısı çiftlik gübre uygulamasından elde
edilmiştir (296.2); Nadas-Buğday uygulamasından en fazla m2’de başak sayısı
2
(376.8) alınırken, Buğday-Buğday uygulaması en az m ’de başak sayısını vermiştir
(274.0).
Buğdayda başakta tane ağırlığı yönünden varyans analiz sonuçları Çizelge 5’de,
başakta tane ağırlığı ortalamaları Çizelge 6’da verilmiştir. Başakta tane ağırlığı
yönünden gübre kaynakları arasındaki farklılık istatistiki bakımdan önemli (P<0.05)
bulunmuştur. Yine yıllar, gübre kaynakları ve münavebe sistemlerinin başakta tane
ağırlığı üzerine etkileri Çizelge 6’da verilmiştir.
Ağırlık olarak en ağır taneler mineral gübre uygulamasından (1.25 gram) elde
edilirken, çiftlik gübresi daha az başakta tane ağırlığını vermiştir (1.14 gram).
Buğdayda olgunlaşma süresi önemli verim unsurlarından birisidir. Olgunlaşma
süresi yönünden varyans analiz sonuçları Çizelge 7’de, olgunlaşma süresi
ortalamaları Çizelge 8’de verilmiştir. Olgunlaşma süresi yönünden münavebe
sistemlerinin etkisi ve yıl x münavebe interaksiyonu istatistiki bakımdan çok önemli
(P<0.01) bulunmuştur.
Yıllar, gübre kaynakları ve münavebe sistemlerinin olgunlaşma süresi üzerine
etkileri Çizelge 8’de verilmiştir.
Fiğ-Nadas-Buğday münavebe sistemi içerisinde buğday 42.3 günde olgunlaşmış
olmasına rağmen, bu durum Buğday-buğday münavebe sisteminde 40.4 gün olarak
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belirlenmiştir. Diğer taraftan, denemenin uygulandığı 3 yıl boyunca topraktaki kum
kil ve silt oranları ile topraktaki organik madde artışı Çizelge 9’da verilmiştir.
İncelenen toprakların tekstür yapısında %kil 38-41, %silt 31-40, %kum 22-31
arasında değişmiş olup topakların killi tın yapıya sahip olduğu belirlenmiştir.
Organik madde yönünden bir istatistiki karşılaştırma yapılmamıştır. Ancak,
topraklarda organik madde artışı en çok çiftlik gübresi ve Fiğ-Nadas-Buğday
münavebe sistemi uygulanmış parsellerde gözlenmiştir (%3.28). Bu durum
göstermektedir ki çiftlik gübresi ve Nadas-Buğday münavebe sistemine fiğin
alınması toprakta organik maddede önemli artışa neden olmaktadır. Münavebe
sistemleri ve gübre uygulamalarının maliyet analizi yapılmış olup bu durum Çizelge
10’da gösterilmiştir. Çizelgeden de görüleceği gibi, mineral gübre ve B-B münavebe
sisteminde -36.10 ytl/da’lık bir zara söz konusu iken çiftlik gübresi ve F-N-B
münavebe sisteminde 79.95 ytl/da’lık kâr elde edilmiştir.
Yapılan çalışmada organik yöntemlerle elde edilen M-74 sırık domateslerinin
besin elementlerinin konvansiyonel yöntemlerle elde domateslerden daha fazla
olduğu bulunurken (Demir ve ark., 2003), diğer bir çalışmada çiftlik gübresinin
bitkiler için gerekli besin elementlerini sağlayarak ürün miktarı üzerine olumlu etki
yaptığı belirtilmiştir (Soyergin, 2003). Amerika’da yapılan bir çalışmada ise ticari ve
konvansiyonel işletmelerin toprak kalitesinin çiftlik geliri üzerindeki etkileri
araştırılmıştır. Araştırmada toprağın kalitesi ve çiftlik gelirinin tarımda devamlılığı
ölçen iki temel ölçü olduğu belirlenmiş ve organik üretim yapan sistemlerin toprağın
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerinde olumlu etki yaptıkları ve
konvansiyonel işletmelere göre daha kârlı oldukları ortaya konulmuştur (Regonald
1988).
Sonuç olarak; çiftlik gübresi ve Fiğ-Nadas-Buğday münavebe sistemi en karlı
uygulama olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca gerek çiftlik gübresi ve gerekse NadasBuğday münavebe sistemine Fiğin alınması toprakta organik maddede önemli
artışa neden olmak suretiyle toprağın fiziksel ve kimyasal şartlarını iyileştirmekte ve
toprak verimliliğine olumlu katkıda bulunmaktadır.
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Çizelge 1. Buğdayda verim (kg/da) yönünden varyans analiz sonuçları.
Varyasyon kaynağı
Yıl
Hata1
Gübre
Yıl x Gübre
Münavebe
Yıl x Münavebe
Gübre x Müna.
Yıl x Güb. X Mün.
Hata2
Genel
V.K (%): 31.3

Verim (kg/da)
Serbestlik derecesi
2
2
4
1
2
2
4
2
4
30

Kar ortalaması
425.5**
17502.3
510.9**
21297.0
1394.7**
65709.6**
20067.0
1437.0
1301.0
799.9

Çizelge 2. Yılların, gübre ve münavebe uygulamalarının verim üzerine etkisi.
Verim (kg/da)
N-B
F-N-B
B-B
1. Yıl
Min. Gübre
225.6
231.3
214.8
Çif. Gübresi
202.8
209.8
194.5
Ortalama
214.2
220.6
204.6
2. Yıl
Min. Gübre
300.5
278.1
194.5
Çif. Gübresi
259.3
236.5
154.3
Ortalama
279.9
257.3
174.4
3. Yıl
Min. Gübre
382.0
389.0
139.0
Çif. Gübresi
274.7
330.0
135.3
Ortalama
328.3
359.5
137.2
Yıllar
Min. Gübre
302.7
299.5
182.8
Çif. Gübresi
245.6
258.8
161.4
ortalaması
Genel Ortalama
274.1 A
279.2 A
172.1 B
L.S.D. (%): Yıl:28.3, Gübre:21.2, Münavebe: 25.9, Yıl x Münavebe: 31.6

Ortalama
223.9
202.4
213.1 B
257.7
216.7
237.2 B
303.3
246.7
275.0 A
261.6 A
221.9 B
241.7

Çizelge 3. Buğdayda m2’de başak sayısı (adet) yönünden varyans analiz sonuçları.
Varyasyon kaynağı
Yıl
Hata1

M² de başak sayısı (adet)
Serbestlik derecesi
2
2

Kar ortalaması
564.5**
19646.9
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Gübre
4
500.6**
Yıl x Gübre
1
47377.7
Münavebe
2
749.7**
Yıl x Münavebe
2
47606.1**
Gübre x Müna.
4
13550.6**
Yıl x Güb. X Mün.
2
10657.4
Hata2
4
2295.7
Genel
30
1055.5
V.K (%): 23.1
Çizelge 4. Yılların, gübre ve münavebe uygulamalarının m²’de başak sayısı üzerine etkisi.
M² de Başak Sayısı (adet)
N-B
F-N-B
B-B
1. Yıl
Min. Gübre
403.5
262.4
393.3
Çif. Gübresi
354.3
338.8
330.2
Ortalama
378.9
350.6
361.7
2. Yıl
Min. Gübre
403.5
268.0
330.2
Çif. Gübresi
341.8
297.7
177.3
Ortalama
372.6
282.8
253.8
3. Yıl
Min. Gübre
405.3
369.3
263.7
Çif. Gübresi
352.7
324.0
149.3
Ortalama
379.0
346.7
206.5
Yıllar
Min. Gübre
404.1
333.2
329.0
Çif. Gübresi
349.6
320.1
219.0
ortalaması
Genel Ortalama
376.8 A
326.7 B
274.0 C
L.S.D. (%): Yıl:30.2, Gübre: 24.4, Münavebe:29.8, Yıl x Münavebe:32,9
Gübre x Münavebe:30,8

Ortalama
386.4
341.1
363.7 A
333.9
272.3
303.1 B
346.1
275.3
310.7 B
355.5 A
296.2 B
325.9

Çizelge 5. Buğdayda başakta tane ağırlığı (gram) yönünden varyans analiz sonuçları.
Varyasyon kaynağı
Yıl
Hata1
Gübre
Yıl x Gübre
Münavebe
Yıl x Münavebe
Gübre x Müna.
Yıl x Güb. X Mün.
Hata2
Genel
V.K (%): 23.1

Başakta tane ağırlığı (gram)
Serbestlik derecesi
2
2
4
1
2
2
4
2
4
30

Kar ortalaması
0.01
0.08
0.14*
0.39
0.01
0.20
0.12
0.04
0.01
0.09

Çizelge 6. Yılların, gübre ve münavebe uygulamalarının başakta tane ağırlığı üzerine etkisi.

1. Yıl

Min. Gübre
Çif. Gübresi
Ortalama

Başakta tane ağırlığı (gram)
N-B
F-N-B
B-B
1.21
1.28
1.14
1.02
1.02
1.13
1.15
1.13
1.17

Ortalama
1.13
1.15
1.12
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2. Yıl

Min. Gübre
1.24
1.67
1.12
1.19
Çif. Gübresi
1.07
1.44
1.04
1.16
Ortalama
1.18
1.54
1.13
1.17
3. Yıl
Min. Gübre
1.35
1.35
1.08
1.28
Çif. Gübresi
1.04
1.07
1.06
1.09
Ortalama
1.27
1.25
1.05
1.14
Yıllar
Min. Gübre
1.25
1.46
1.14
1.25 a
Çif. Gübresi
1.13
1.17
1.11
1.14 b
ortalaması
Genel Ortalama
1.19
1.37
1.12
1.23
L.S.D. (%): Gübre:0.75
Çizelge 7. Buğdayda olgunlaşma süresi (gün) yönünden varyans analiz sonuçları.
Varyasyon kaynağı
Yıl
Hata1
Gübre
Yıl x Gübre
Münavebe
Yıl x Münavebe
Gübre x Müna.
Yıl x Güb. X Mün.
Hata2
Genel
V.K (%): 23.1

Olgunlaşma süresi (gün)
Serbestlik derecesi

Kar ortalaması

2
2
4
1
2
2
4
2
4
30

0.1
1.8
1.5
0.8
3.1**
15.4**
6.7
2.2
0.8
1.4

Çizelge 8. Yılların, gübre ve münavebe uygulamalarının olgunlaşma süresi üzerine etkisi.
Olgunlaşma Süresi (gün)
N-B
F-N-B
B-B
1. Yıl
Min. Gübre
41.1
40.1
40.8
Çif. Gübresi
41.3
40.6
41.1
Ortalama
41.2
40.6
40.9
2. Yıl
Min. Gübre
40.7
43.7
40.7
Çif. Gübresi
41.0
43.3
39.0
Ortalama
40.8
43.5
39.8
3. Yıl
Min. Gübre
40.7
41.7
40.7
Çif. Gübresi
42.3
43.7
40.3
Ortalama
41.5
42.7
40.5
Yıllar
Min. Gübre
40.8
42.0
40.7
Ortalaması
Çif. Gübresi
41.6
42.5
40.1
Genel Ortalama
41.2 AB
42.3 A
40.4 B
L.S.D. (%): Münavebe:1.1, Yıl x Münavebe:1.9

Ortalama
40.8
41.0
40.9
41.7
41.1
41.4
41.0
42.1
41.6
41.2
41.4
41.3

Çizelge 9. Topraklardaki tekstür ve organik madde miktarları.
Tekstür (%)

Organik
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Kil
Silt
Kum
madde (%)
N-B
38
31
31
2.13
Mineral
B-B
40
33
27
2.10
gübre
F-N-B
39
36
25
2.08
N-B
41
38
22
3.16
Çiftlik gübresi B-B
38
39
24
2.81
F-N-B
38
40
22
3.28
Çizelge 10. Münavebe sistemleri ve gübre uygulamalarının ekonomik analizi.

Münavebe
sistemleri
Mineral gübre
N-B
Mineral gübre
F-N-B
Mineral gübre
B-B
Çiftlik gübresi
N-B
Çiftlik gübresi
F-N-B
Çiftlik gübresi
B-B

Ortalama verim
(kg/da)

Üretim değeri
(YTL/da)

Fiğ

Fiğ

Buğday
302.70

400,90

389.7

Toplam
üretim
değeri
(YTL/da)

Buğday

Değişen
masraflar
(YTL/da)
Fiğ

105.94

105.94

104.8

205.00

161.4

56.49

245.6

Toplam
değişen Brüt kar
masraflar (YTL/da)
(YTL/da)

Buğday
93.00

93.00

0.00

93.00

183.60

21.40

56.49

93.00

93.00

-36.10

122.80

122.80

91.00

91.00

31.8

258.8

126.65 129.40

256.05

91.00

176.10

79.95

182.8

91.40

91.40

91.00

91.00

0.40

299.5

100.2

90.60

85.10
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BAZI MISIR ÇEŞİTLERİNİN İNORGANİK GİRDİ KULLANMADAN ÇARŞAMBA
OVASINDA PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
Ahmet ÖZ15

Halil KAPAR1

ÖZET
Geçen yüzyılda yapılan çeşit geliştirme ve yetiştirme tekniği çalışmaları ürünlerin
kalitesinden ziyade, birim alandan daha fazla verim elde edilmesine yönelik
olmuştur. Son yıllarda verimi artırmada kullanılan kimyasal girdilerin sakıncaları fark
edilerek, doğal kaynaklı girdilerin tarım sistemleri içerisinde artırılması
amaçlanmıştır. Bu araştırmanın amaçlarından biri fazla kimyasal ilaç ve gübre
kullanılmadan üretim yapılan Karadeniz Bölgesi’nin orta yükseklikteki alanlarının
organik tarım açısından değerlendirilebilmesine katkı sağlamaktır. 2004 ve 2005
yıllarında Samsun koşullarında yürütülen bu araştırmada, mısırların organik ve
konvansiyonel şartlarda performansları incelenmiştir. Çalışmada 13 atdişi tek melez
mısır çeşidi kullanılmıştır. Denemeler tesadüf blokları deneme deseninde 4
tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Organik ve konvansiyonel şartlarda yetiştirilen
mısırlardan elde edilen rakamlar arasındaki istatistiksel fark, olgunlaşma süresinde
dışında, incelenen diğer özelliklerde önemli bulunmuştur. İki yıllık ortalama
sonuçları göre organik parselde yetiştirilen mısırlarda tane verimi 552-732,
konvansiyonel parselde ise 997-1211 kg/da arasında değişmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Mısır, Tane Verimi, Verim Unsurları
ABSTRACT
DETERMINATION OF PERFORMANCES OF SOME CORN CULTIVARS
WITHOUT USE INORGANIC MATERIAL IN ÇARŞAMBA PLAIN

15
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Plant breeding and growing studies conducted in the last century have been
headed to get more yield than getting more quality. As disadvantages of this
approach has been noticed in recent years, it was aimed to increase natural inputs
in agriculture systems. One of the targets of this research was to provide condition
to evaluate the areas having medium altitude in the Black-Sea region where the
production was made without using extra chemical and fertilizer. Performance of
maize cultivars were tested in this research conducted under Çarşamba/Samsun
conditions of Turkey in the years 2004 and 2005. As material, 13 dent single hybrid
maize cultivars were used. Experiments were conducted in randomized block
design with 4 replicates. In the comparison with material on both growing system, it
was concluded that there was significant statistical difference all characteristics
except maturity period in this research. Grain yields of cultivars varied from 552 to
732 kg/da in organic growing conditions, and 997-1211 kg/da in conventional
growing conditions.
Keywords: Organic Agriculture, Maize, Grain Yield, Yield Components
GİRİŞ
Daha önce yapılan ıslah ve yetiştirme tekniği çalışmaları birim alandan daha
fazla verim elde edilmesine yönelik olduğundan ekolojik çevre ikinci planda
kalmıştır. Son yıllarda bu anlayış değişerek, bir yetiştirme sisteminde ihtiyaç
duyulan girdilerin sistemin kendi organik şartlarından karşılama yolları araştırma
konusu olmuştur. 1990’lardan itibaren ekolojik tarım Avrupa’da çok hızlı bir gelişim
göstermiştir. Tarım alanlarının %1,4’ü, tarım işletmelerinin %1,1’i ekolojik tarıma
geçmiştir. ABD’de 1995 yılında 2,8 milyar USD olan ekolojik gıda pazarı %26
artarak 1996’da 3,5 milyar USD’na ulaşmıştır (Aksoy, 1999). Ülkemizde 2006 yılı
verilerine göre 203 üründe yaklaşık 193.000 ha alanda doğal olarak ve yetiştiricilik
yapılarak 458.000 ton üren elde edilmiştir (Anonim 2007). Ülkemizin de organik
tarım pazarından hak ettiği payı alabilmesi için araştırmalara hız verilmesi
gerekmektedir.
Türkiye için ihracat açısından büyük önem arz eden organik tarım gelecekte
genişleme eğilimi gösterecektir. Bu genişleme ve büyümenin önüne bilimsel
olmayan bilgiler ışığında bir takım kısıtlamalar getirmek organik tarımın önünde
engel oluşturacaktır. Bu yüzden karar vericiler ve konu ile ilgili kanun, tüzük ve
yönetmelik hazırlayanlar organik tarımı üretici için daha kolay ve maliyeti düşürücü
uygulamalar haline getirmelidirler. Esneklik gösterilmesi gereken alanlardan birisi
kullanılacak çeşitler ve bunların elde edilme şeklidir (Üstün ve Torun, 2002).
Karadeniz Bölgesi organik tarım açısından çok önemli bir potansiyele sahiptir.
Özellikle fındık yetiştiriciliği çok az kimyasal gübre ve ilaç kullanarak, hatta hiç
kullanmadan yapılmaktadır (Dede ve ark., 1999).
Algan (1999), Heissenhiber ve Ring (1992)’e atfen bildirdiğine göre, ekolojik
tarım tekniğinin uygulandığı tek yıllık bitkilerde verim düzeyinin, konvansiyonel
üretim tekniğinin uygulandığı tek yıllık bitkilerin verim düzeyinden % 7-43 daha
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düşüktür. Ancak verim düşüşü ekolojik tarıma başlanan ilk yıllarda fazla olmakta,
sonraki yıllarda ise verim artmaya başlamaktadır.
Ching (2005), Pensilvanya’da ekstrem iklim şartlarında organik gübreli, baklagil
gübreli ve konvansiyonel tarım uygulamalarının riskleri ve faydalarını araştırmış,
organik perselde toprağın bünyesinde daha çok su tuttuğu, mısır ve soya için ilk
geçiş süreci yıllardan sonra organik parsel verimlerinin konvansiyonel parsele
yaklaştığını ifade etmiştir.
Rzewnicki et al. (2001), 12 mısır çeşidinin ABD’de Ohio bölgesinde 10 organik
çiftlik ortamında yetiştirmiş ve performanslarını incelemişlerdir. Bazı çeşitler organik
şartlarda diğerlerinden daha erken çıkış, daha hızlı bir büyüme göstermişlerdir.
Yerel çeşitlerin kısırlık, sap kırılması ve yatma bakımından diğerlerine göre daha
az performans gösterdiğini ifade etmişlerdir.
Öz ve Kapar (2003), Samsun şartlarında 3 yıl yürüttükleri bir araştırmada 12
çeşit/çeşit adaylarının verim/verim unsurları ve stabilite durumlarını incelemişlerdir.
Ortalama sonuçlara göre birim alan tane verimi 883-1212 kg/da, tepe püskülü
gösterme süreleri 57.89-64.67 gün, bitki boyu 228-284 cm, ilk koçan yüksekliği 94137 cm, hasatta tane nemi 20.0-25.0, tane/koçan oranı ise %80.78 ile 85.0
arasında değişmiştir.
Bu çalışmanın amacı önemli bir tarımsal potansiyele sahip Karadeniz
Bölgesi’nde organik tarımın uygulanabilirliği incelemektir. Ayrıca toprak, bitki,
hayvan ve insan arasındaki doğal döngünün doğal kökenli ham maddeler
kullanarak mümkün olduğunca bir işletmenin kendi içinden sağlanması fikrine katkı
sağlamaktır. Bu çalışma iki yıllık sonuçlara göre değerlendirilmiştir.
MATERYAL VE METOT
Bu araştırma 2004 ve 2005’de Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün
Samsun’da bulunan deneme arazisinde yürütülmüştür. Deneme yeri toprağı
organik maddesi orta düzeyde, killi bünyeye sahip, fosfor ve potasyumu yeterli ve
pH’ı 7.6’dır. Ortalama sıcaklıklar 2004 yılında 19,0oC, 2005 yılında ise 19,7oC
olarak ölçülmüş, bu rakamlar uzun yıllar ortalamasına yakındır. Nispi nem
bakımından da deneme yılları ve uzun yıllar ortalaması birbirine yakındır.
Araştırmada 13 atdişi tek melez mısır çeşidi kullanılmıştır. Denemeler tesadüf
blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Parsellerin sıra
arası 70, sıra üzeri 25 cm, parsel boyu ise 5 m’dir. Birinci yıl konvansiyonel parsel
ekimi 25 Mayıs 2004’de yapılmış, bu ekimi takip eden yağışlar yüzünden organik
parsel ancak 4 Haziran 2004 tarihinde ekilmiştir. İkinci yıl her iki parsel de 27 Mayıs
2005 tarihinde ekilmiş, ekimden 10-11 gün sonra çeşitlerin tamamı çıkış
göstermiştir. Çıkıştan hemen sonra organik tarıma uygun bir pestisit şeker ve
kepek ile karıştırılarak toprak altı zararlılarına karşı uygulanmıştır. Bitkiler 4-5
yapraklı oldukları dönemde birinci çapa, dizboyu olduklarında ise boğaz doldurma
ile birlikte ikinci çapa uygulanmıştır. Organik parselde ekim yapılan yerde bir önceki
yıl organik olarak soya fasulyesi yetiştiriciliği çalışması yürütülmüştür. Ekimden
önce toprak tahlili yapılmış, toprakta yetersiz durumda bulunan, makro besin
elementlerini karşılamak için %3.5 N, %3 P2O5 ve %4 K2O içeren organik gübre
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uygulanmıştır. Bitkiler çiçeklenmesini tamamladıktan sonra mısır sap kurduna karşı
Trichogramma evanenscens uygulaması ile biyolojik mücadele yapılmıştır.
konvansiyonel parselde ise bölge için tavsiye edilen gübreleme (18 kg/da N, 6
kg/da P2O5) ve diğer bakım işlemleri uygulanmıştır. Bitkilerin çıkışı ile %50
çiçeklenme arasındaki süre, çiçeklenme süresi olarak alınmıştır. Her parselde on
bitki üzerinde ölçümler yapılarak; toprak yüzeyi ile bitkinin uç noktası bitki boyu
olarak alınmıştır. Hasat ortadaki iki sırada (7 m2) yapılmıştır. Her parselden beş
koçan alınarak tane/koçan oranı ve tane nemi belirlenmiş, tane verimi %15 tane
nemine göre hesaplanmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma materyali mısırlarda incelenen özelliklere ait karşılaştırmalı (t testi)
varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Organik ve konvansiyonel
şartlarda elde edilen veriler arasındaki fark, denemedeki tüm mısırlarda olgunlaşma
süresi dışındaki tüm özelliklerde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.
Araştırmada Uygulama x Çeşit interaksiyonu da incelenmiş mısırlarda tane nemi ve
tane/koçan oranı özellikleri bakımından önemli bulunmuştur.
Tane Verimi
Araştırmanın birinci yılı mısırların tane verimi değerleri organik parselde 547799, konvansiyonel parselde ise 1027-1425 kg/da arasında değişmiştir. İkinci yıl bu
rakamlar organik parselde 531-697, konvansiyonel parselde 903-1122 kg/da
arasında değişmiştir. Birinci yıl çeşitlerin organik parseldeki ortalama verimlerinin
konvansiyonel parsele göre azalması %43 iken, ikinci yıl %34 olarak
gerçekleşmiştir (Çizelge 2).
Araştırmanın iki yıllık sonuçlarına göre organik parselde yetiştirilen mısırlarda
tane verimi 552-732, konvansiyonel parselde ise 997-1211 kg/da arasında
değişmiştir. İki uygulamada da çeşitler arasındaki fark önemsiz çıkmıştır. Organik
uygulamada Dracma, gelenekselde 31G98 çeşitleri ilk sırayı almışlardır.
konvansiyonel uygulamada Tector çeşidi en son sırayı almasına rağmen bu çeşit
organik uygulamada iyi bir performans göstermiştir. 31G98 çeşidi konvansiyonel
parselde en yüksek tane verimi vermiştir. Ortalama olarak çeşitler organik parselde
geleneksele göre %39.4 tane verimi azalması göstermişlerdir (Çizelge 2).
Yapılan bir çalışmada (Algan, 1999) tek yıllık bitkilerde ekolojik ortamda verimin
konvansiyonel ortama göre %7-43 arasında azalma gösterdiği ifade edilmektedir.
Ancak bu düşüşün ekolojik tarımın ileri yıllarında daha az olduğu ifade edilmektedir.
Kratochvil (2004), organik şartlarda mısır yetiştiriciliği üzerine yaptığı çalışma
sonucunda konvansiyonel mısırın organik mısırdan daha yüksek verime sahip
olduğunu belirlemiştir. Bizim bulgularımız bu verilere paraleldir.
Çiçeklenme Süresi
Araştırmada her iki parselde de mısırlar ikinci yıl birinci yıldan erken
çiçeklenmişlerdir. Bunda en önemli etken bitki gelişme dönemindeki sıcaklık
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toplamıdır. Organik parselde birinci yıl Luce, ikinci yıl 33.94, Tector ve DK.626
çeşitleri ilk çiçeklenen çeşitlerdir. Çiçeklenmeyi en geç gerçekleştiren çeşitler ise
birinci yıl DK.743, DK.626, 31G98 ve 32K61, ikinci yıl Maveric, Doge, 31G98 ve
Ada.95.16 çeşitleridir. konvansiyonel parselde ise ilk yıl Luce ikinci yıl 33.94 ve
Ada.95.16 en erken çiçeklenmiştir. DK.743 her iki yılda da en geç çiçeklenmiştir.
Çeşitler arasındaki fark, organik parselde ikinci yıl, konvansiyonel parselde her iki
yılda da istatistiksel olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur. İki sistemin genel
ortalamaları birbirine çok yakındır (Çizelge 3).
Belirli bir çeşit ve belirli bir coğrafi bölge için, çiçeklenme süresi geniş ölçüde
hava sıcaklığına bağlıdır (Shaw, 1988). Çeşitler arasındaki farklılık, sıcaklık ve diğer
çevre etkileri vejetatif gelişme periyodunun uzunluğuna diğer gelişme devrelerinden
daha etkilidir. Vejetatif gelişme yavaş olursa bitkinin çiçeklenme ve tane
olgunlaşması gecikir. Bitkinin vejetatif gelişme devresinde özellikle fosfor, potasyum
ve çinko eksikliği etkisini gösterir (Kırtok, 1998). Bizim çalışmamızda iki yıllık
verilere göre iki uygulama arasındaki fark önemli bulunmuştur. Bunun sebebi
bitkinin ihtiyaç duyduğu zamanda besin elementlerinin alınamaması olabilir.
Olgunlaşma Süresi
Araştırmada her iki parselde de mısırlar ikinci yıl birinci yıldan erken
olgunlaşmıştır. Bunda en önemli etken bitki gelişme dönemindeki sıcaklık toplamı
ve diğer çevresel faktörlerdir. Organik parselde birinci yıl 33.94, ikinci yıl Brasco ve
DK.743 çeşitleri ilk olgunlaşan çeşitlerdir. Olgunlaşmayı en geç gerçekleştiren çeşit
ise birinci yıl Ada.95.16, ikinci yıl Doge ve 31G98 çeşitleridir. konvansiyonel
parselde ise ilk yıl 33.94, Luce ve Maveric, ikinci yıl 33.94 en erken olgunlaşmıştır.
konvansiyonel parselde birinci yıl Ada.95-16, ikinci yıl, en geç çiçeklenen DK.743 en
geç olgunlaşmıştır. Çeşitler arasındaki fark, her iki yılda ve uygulamada istatistiksel
olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur. İki sistemin genel ortalamaları birbirine çok
yakındır (Çizelge 4).
Olgunlaşma süresi de çiçeklenme süresi gibi, çeşitlerin genetik yapılarının
yanında çevresel faktörlerden çok etkilenmektedir. Uygun olmayan çevre faktörleri
bitkileri erken olgunlaşmaya zorlamaktadır. Çiçeklenme döneminde nem, azot ve
ışıklanma gibi faktörler olumsuz ise çiçeklenme ve olgunlaşma gecikmektedir
(Daughrtry ve ark., 1984). Erkenci ve geççi hibritler arasındaki gelişme süresi
uzunluğundaki farklılık ekimden koçan püskülü çıkışına kadarki gün sayısından
kaynaklanır. Çünkü koçan püskülü çıkışından olgunlaşıncaya kadar geçen süre
erkenci veya geççi tüm çeşitlerde yaklaşık aynıdır (Kırtok, 1998). Bizim
çalışmamızda çeşitler arasında istatistiksel bakımdan fark görülmemiştir.
Bitki Boyu
Araştırmanın birinci yılında her iki uygulamada da çeşitler arasındaki fark
istatistiksel olarak önemli çıkarken, ikinci yıl önemsiz çıkmıştır. Bitki boyları
ortalama olarak her iki uygulamada da ikinci yıl biraz daha düşük çıkmıştır. Bu
durum çeşitler arasında farklılık göstermiştir. Organik parselde iki yılda da Doge
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çeşidi, konvansiyonel parselde ilk yıl Doge, ikinci yıl 32K61 çeşidi en yüksek boya
sahip olmuşlardır. İki yılın ortalamasına göre çeşitlerin boyları organik parselde
geleneksele göre %12.5 azalma göstermiştir (Çizelge 4).
Öz ve Kapar (2003), aynı çevrede yaptıkları bir çalışmada hibrit mısırların boyları
2.5-3.0 m arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada da bitki boyları benzer
değerler almışlardır. Mısır bitkisinde büyüme, çiçeklenme döneminden sonra
yavaşlar. Bu döneme kadar besin elementlerinin bitkinin ihtiyaç duyduğu formda
olması önemlidir (Kırtok, 1998). Organik parselde bitki boylarının geleneksele göre
düşük çıkmasının sebebi bu parselde besin elementlerinin yeterli de olsa bitkinin
istediği zaman yarayışlı olup olmayışı ile ilgili olabilir.
Hasatta Tane Nemi
Araştırmada her iki uygulamada da mısır çeşitleri arasındaki fark birinci yıl
istatistiksel bakımdan önemsiz, ikinci yıl önemli (p<0.01) bulunmuştur. Mısırların
nem değerleri ikinci yıl birinci yıldan düşük çıkmıştır. Her iki yılda da ortalama olarak
organik parselde çeşitlerin nemi konvansiyonel parselden yüksek bulunmuştur. İki
yılın ortalama değerlerine bakıldığında çeşitler organik parselde %22.3-31.0,
konvansiyonel parselde %20.0-27.7 arasında değerler almışlardır. Bu ortalamalara
göre organik parselde Maveric, konvansiyonel parselde 33.94 en düşük hasat
nemine sahiptir. Organik parselde Brasco, konvansiyonel parselde Ada.95.16
çeşitleri en yüksek hasat nemine sahip olmuştur (Çizelge 4).
Hasatta tane nemi Karadeniz Bölgesi için önemli bir özelliktir. Toprak şartları
uygun olduğunda erken ekim yapılabilirse, bölge için tavsiye edilen çeşitlerde hasat
nemi uygun düzeye düşmektedir. Elde edilen nem değerleri Öz ve Kapar (2003)’ın
sonuçlarına benzerdir. Bizim elde ettiğimiz sonuçlarda organik parselde tane
neminin yüksek çıkmasında çeşitlerin ihtiyaç duyduklarında bitki besin elementlerini
alamaması ile ilgili olabilir. İhtiyaç duyulan zamanda alınamayan besin maddeleri
bitkinin olumunun gecikmesine, dolayısı ile tane neminin fazlalığına sebep
olmaktadır.
Tane/Koçan Oranı
Çeşitler arasındaki tane/koçan oranı değerleri arasındaki fark birinci yıl her iki
uygulamada da istatistiksel bakımdan önemsiz, ikinci yıl önemli (p<0.01)
bulunmuştur. Çeşitler iki yılın ortalamasına göre birbirine yakın değerler almışlardır.
konvansiyonel parselin ortalaması organik parsele göre biraz yüksek bulunmuştur.
Organik parselde en yüksek değere Dracma, gelenekselde DK.626 çeşitleri sahip
olmuştur (Çizelge 4). Tane/koçan oranı daha çok bitkinin genetik yapısından
kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmalarda erkenci çeşitlerde tane/koçan oranının
daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir (Öz ve Kapar, 2003).
SONUÇ
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İki yıl süre ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün deneme alanında
yürütülen bu çalışma sonucunda organik şartlarda yetiştirilen mısırların
konvansiyonel parseldekilere göre %40 civarında düşük verimler verdiği
belirlenmiştir. Ancak bu oran bazı çeşitlerde %20 civarındadır. konvansiyonel
parselde iyi verim veren bazı çeşitlerin (32K61, 31G98, Doge, Brasco, Ant.cin98)
organik parselde de sıralamada iyi yerde olduğu görülmüştür. Bu değerler
sonucunda organik olarak yetiştirilen mısırın fiyatı bu verim açığını kapatacak
oranda olduğunda organik mısır yetiştiriciliği yapılabilir. Aksi taktirde organik
yetiştiricilik tavsiyesi yapmanın mümkün olmayacağı anlaşılmaktadır. Organik
şartlarda tarla bitkileri yetiştiriciliğinde çalışmalar uzun yılları kapsamaktadır. Bizim
çalışmamız iki yıllık bir çalışma olup bu çerçevede değerlendirilmiştir. Daha sağlıklı
karar verebilmek için farklı materyallerle benzer çalışmaların yapılmasında yarar
vardır. Bunlara ilave olarak yapılan çalışmalarda ekonomik analizler de dahil
edilerek saplıklı bir karşılaştırma yapılabilir.
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Çizelge 1. Denemeye alınan mısırlara ait varyans analiz sonuçları (2 yıllık).
Özellikler

Uygulama

Yıl

1-Tane Verimi
**
2-Çiçeklenme Süresi
**
3-Bitki Boyu
**
4-Hasatta Tane Nemi
**
5-Tane Koçan Oranı
**
6-Olgunlaşma Süresi
ÖD
*, **: İstatistiksel olarak % 5 ve %1 önemli, ÖD: Önemli değil.

*
**
ÖD
**
**
**

Çizelge 2. Mısır çeşitlerinin tane verimi değerleri (kg/da).
2.

Çeşitler

Brasco
DK 743
DK 626
32 K 61
Maveric
Tector
Vero
Doge
Dracma
Luce
33 94
31 G 98
Ada 9516
3. Ortalama
4. VK (%)

2004 yılı
662
680
547
713
567
799
559
677
716
572
574
693
742
654
23.27

Organik
2005 yılı
552
696
636
624
615
664
693
671
697
531
675
620
632
639
14.64

Ortalama
607
688
592
669
591
732
626
674
707
552
625
657
664
646

2004 yılı
1178
1151
1040
1257
1078
1027
1134
1274
1117
1155
1116
1425
1196
1165
13.2

Konvansiyonel
2005 yılı
Ortalama
964
1071
928
1040
985
1013
1122
1189
966
1022
966
997
908
1021
903
1089
918
1018
944
1050
940
1028
997
1211
989
1092
964
1066
13.80

Çizelge 3. Mısır çeşitlerinin çiçeklenme süresi değerleri (gün).
5.

Çeşitler

Brasco
DK 743
DK 626
32 K 61

2004 yılı
64.7
67.7
67.3
67.0

Organik
2005 yılı
61 c**
61 c
60 d
62 b

Ortalama
62.9
64.4
63.7
64.5

2004 yılı
68.5 b**
70.5 a
68.0 bc
70.0 a

Konvansiyonel
2005 yılı
Ortalama
56 d**
62.3
59 a
64.8
58 b
63.0
57 c
63.5
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Maveric
Tector
Vero
Doge
Dracma
Luce
33 94
31 G 98
Ada 9516
6. ORTALAM
A
7. VK (%)

65.0
66.3
63.3
65.7
66.0
62.7
64.0
67.3
66.3
65.6

63 a
60 d
61 c
63 a
61 c
61 c
60 d
63 a
63 a
61.5

3.49

0.53

64.0
63.2
62.2
64.2
63.5
61.9
62.0
65.2
64.6
63.6

67.8 bc
68.3 bc
68.3 bc
70.3 a
67.8 bc
67.0 c
67.8 bc
70.0 a
71.0 a
68.8

57 c
57 c
57 c
58 b
57 c
57 c
56 d
56 d
57 c
57.1

1.26

0.77

62.4
62.7
62.7
64.2
62.4
62.0
61.9
63.0
64.0
63.0

(**) Aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasında kendi gurubu içinde %1 önemlilik
düzeyinde fark yoktur.

Çizelge 4. Mısır çeşitlerinin olgunlaşma süresi, bitki boyu, hasatta tene nemi ve
tane/koçan oranı değerleri.
Organik

8.
2004
Çeşitler
Brasco
DK 743
DK 626
32 K 61
Maveric
Tector
Vero
Doge
Dracma
Luce
33 94
31 G 98
Ada 9516
9.
ORTALAMA
10.
VK (%)
11.
Çeşitler
Brasco
DK 743
DK 626
32 K 61
Maveric
Tector
Vero
Doge
Dracma
Luce
33 94
31 G 98
Ada 9516
12.
ORTALAMA
13.
VK (%)

2005
**

133 e
134 d
131 g
134 d
132 f
134 d
135 c
135 c
136 b
132 f
130 h
133 e
138 a
133.6
1.59

129 d**
129 d
130 c
130 c
132 b
132 b
132 b
133 a
130 c
130 c
130 c
133 a
130 c
130.8
1.12

30,9
32,8
31,7
29.0
24.0
30,5
28,9
34,1
32,7
29,9
27,5
30,7
33,1
30.5
1.40

31.1 a**
29.1 ab
26.5 bd
25.3 ce
20.6 f
24.5 ce
24.8 ce
27.1 bc
26.2 bd
24.6 ce
22.9 ef
23.9 de
25.2 ce
25.5
7.37

Konvansiyonel
Ortalama
2004
2005
Olgunlaşma süresi (gün)
**
131
135 d
128 e**
132
136 d
132 a
131
133 e
130 c
132
136 d
130 c
132
133 e
130 c
133
136 d
130 c
134
137 b
131 b
134
136 d
129 d
133
137 b
130 c
131
133 e
130 d
130
132 e
127 f
133
136 d
129 d
134
141 a
130 c
132.2
136
129.69
2.11
1.23
Hasatta tane nemi (%)
31.0
27.7
23.6 ab**
31.0
27.9
25.0 a
29.1
23.8
17.4 e
27.1
26.0
17.6 e
22.3
24.6
17.4 e
27.5
27.1
23.7 ab
26.9
28.1
24.6 ab
30.6
26.4
23.4 b
29.5
29.2
22.0 c
27.3
26.5
17.0 e
25.2
22.4
17.5 e
27.3
26.1
19.9 d
29.2
31.7
23.7 ab
28.0
26.7
21.0
1.25
4.15

Organik
Ortalm.

2004

2005

131.5
134.0
131.5
133.0
131.5
133.0
134.0
132.5
133.5
131.5
129.5
132.5
135.5
132.6

250 bc*
275 ab
225 c
275 ab
233 bc
257 ac
267 ac
295 a
247 bc
252 bc
247 bc
265 ac
270 ab
258
8.55

220
270
238
258
258
245
238
273
235
253
230
245
265
248
7.93

25.7
26.5
20.6
21.8
21.0
25.4
26.4
24.9
25.6
21.8
20.0
23.0
27.7
23.9

82,6
80,9
82,5
80,3
82,6
81,5
77,5
80.0
84,2
79,6
76,8
82,3
80,4
80.9
1.15

79.8 ed**
80.8 bd
82.5 a
78.8 e
80.8 bd
81.8 ac
75.0 f
78.8 e
82.3 ab
79.0 e
82.0 ab
83.3 a
80.3 ce
80.4
1.23

Konvansiyonel
Ortalama
2004
Bitki Boyu (cm)
235
270 g**
273
304 ac
232
294 be
267
309 ab
246
288 cf
251
283 cf
253
295 bc
284
315 a
241
275 ef
253
279 df
239
278 ef
255
294 bd
268
294 bd
253
291
3.64
Tane/koçan oranı (%)
81.2
84,9
80.9
83,5
82.5
85,7
79.6
80,9
81.7
84,8
81.7
83,2
76.3
77,6
79.4
84,3
83.3
84,3
79.3
80,9
79.4
83,5
82.8
85,3
80.4
83,4
80.6
83.3
1.44

2005

Ortalama

275
278
300
308
285
272
303
285
265
285
300
285
295
287
6.48

273
291
297
309
287
278
299
300
270
282
289
290
295
289

84.0ab**
82.0 bc
85.0 a
81.0 c
82.0 bc
81.0 c
78.0 d
81.0 bc
85.0 a
83.0 ac
84.0 ab
83.0 bc
81.0 c
82.3
1.86

84.5
82.7
85.4
81.0
83.4
82.1
77.8
82.7
84.7
82.0
83.8
84.2
82.2
82.8

(**) Aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasında kendi gurubu içinde % 1 önemlilik düzeyinde fark yoktur.
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KUZEY ANADOLU TOPRAKLARININ MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE
YERLİ AZOTOBACTER SPP. SUŞLARININ AZOT FİKSASYON
KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ*
16

Rıdvan KIZILKAYA

Şüheyda HEPŞEN

1

1

Birsen UYGUN

ÖZET
Bu çalışmada, Kuzey Anadolu topraklarının mikrobiyolojik özellikleri ile yerli
Azotobacter spp. suşlarının N fiksasyon kapasiteleri arasındaki ilişkiler
araştırılmıştır. Bu organizmanın lokal olarak dağılımını etkileyebilecek 50 farklı
yerden toprak örneği alınmıştır. Yapılan işlemler 3 başlık altında toplanabilir. (1)
Alınan toprak örneklerinde Azotobacter spp.’lerin izolasyonu ve kültürlerin
hazırlanması, (2) saf kültür koşullarında ve farklı tekstürel yapıya sahip topraklara
aşılanmak suretiyle N fiksasyon kapasitelerinin belirlenmesi (3) alınan toprak
örneklerindeki Azotobacter spp. populasyonu ile mikrobiyolojik özellikler (mikrobiyal
biyomas C, toprak solunumu, dehidrogenaz, katalaz, β-glikosidaz, üreaz, alkalin
fosfataz ve arilsülfataz) arasındaki ilişkilerin saptanmasıdır.
Alınan toprak örneklerinin fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin yanısıra
Azotobacter spp. sayıları (ihmal edilebilir düzey ile – 3,04.103 CFU g-1) belirlenmiştir.
Topraklardaki Azotobacter spp. populasyonu ile mikrobiyal biyomas C,
dehidrogenaz, ß-glikozidaz, alkalin fosfataz ve arilsülfataz aktivitelerinde önemli
ilişkiler bulunmasına rağmen toprak solunumu, üreaz ve katalaz aktiviteleri
arasındaki ilişkiler arasında önemli bir ilişki bulunmamıştır. Ashby besiyerine ilave
9
edilmiş 3 günlük yerli Azotobacter spp. suşlarının (hücre sayısı, 10 CFU/ml) N
-1
fiksasyon kapasiteleri 3,50-29,35 µg N ml arasında belirlenmiştir. Kil bünyeli, tın
bünyeli ve kumlu killi tın bünyeli topraklara aşılanan Azotobacter spp. suşlarının
*Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 104O556 No’lu KARİYER projesinin bir kısmıdır.
16
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, SAMSUN; ridvank@omu.edu.tr,
shepsen@omu.edu.tr, birsen.uygun@mynet.com.tr
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sekiz haftalık inkübasyon periyodu sonunda N fiksasyon kapasiteleri sırasıyla 4,7815,91 µg N ml-1 (ortalama 7,53 µg N ml-1), 9,03-13,47 µg N ml-1 (ortalama 11,34
µg N ml-1), 6,51-16,60 µg N ml-1 (ortalama 13,69 µg N ml-1) olarak belirlenmiştir.
Çalışma sonunda, Azotobacter spp. tarafından yapılan N fiksasyon kapasitesi en
yüksek kumlu killi tın bünyeli toprakta olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Azotobacter spp., Toprak, Tekstür, N Fiksasyonu,
Mikrobiyolojik Özellikler

ABSTRACT
MICROBIOLOGICAL PROPERTIES IN NORTHERN ANATOLIA SOILS AND
DETERMINATION OF NITROGEN FIXATION CAPACITY OF NATIVE
AZOTOBACTER SPP. STRAINS
The objective of this study was to determine the relationships among the N
fixation capacity of native Azotobacter spp. strains, and microbiological properties of
soils in Northern Anatolian soils, Turkey. A preliminary examination of 50 soils
indicated that varied conditions were probably the most important single factor
influencing the local distribution of this group of organisms. Experiments were
conducted primarily along four distinct lines, namely: (1) counting and culturing
Azotobacter spp. in sampled soils, (2) determining of nitrogen fixing capacity by
Azotobacter spp. in pure culture and different soils, (3) determining relationships
between the Azotobacter spp. population in sampled soils and microbiological
properties (microbial biomass C, basal soil respiration, dehydrogenase, catalase, βglucosidase, urease, alkaline phosphatase and arylsulphatase).
Physico-chemical and microbiological properties of those soils along with
number of Azotobacter spp. (range negligible to 3.04 × 103 CFU g-1) in those soils
were determined. Although significant relationships were found between the
population of Azotobacter spp. in soils and microbial biomass C, dehydrogenase, βglucosidase, alkaline phosphatase and arylsulphatase (ASA) activities, relationships
between basal soil respiration, urease and catalase activities were found out to be
insignificant. The N fixation capacities of native 3 days old Azotobacter spp. strains
9
added to Ashby Media (cell concentration 10 CFU/ml) varied between 3.50 – 29.35
-1
µg N ml (mean 10.24). Moreover, N fixation capacities of Azotobacter spp. strains
that were inoculated to soils with clay soil, loam soil, and sandy clay loam soil during
-1
eight week incubation period were determined to be 4.78 – 15.91 µg N g (mean
-1
-1
7.53), 9.03 – 13.47 µg N g (mean 11.34) and 6.51 – 16.60 µg N g (mean 13.69),
respectively. It was concluded that the most N fixation by Azotobacter spp. was in
sandy clay loam soils.
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Keywords: Azotobacter spp., Soil, Texture, N Fixation, Microbiological
Properties
GİRİŞ
Atmosferdeki serbest azotun amonyağa indirgenmesi, dünyada fotosentezden
sonra ikinci önemli biyolojik süreçtir (Alexander, 1977). Azot fiksasyonu, pek çok
bakteri cinsi ile Frankia cinsi aktinomisetler ve cyanobacter’ler (mavi-yeşil alg) gibi
prokaryotik
hücre
yapısına
sahip
mikroorganizmalar
tarafından
gerçekleştirilmektedir (Sylvia ve ark. 2005). Azot fiksasyonunu gerçekleştiren
mikroorganizmaların bir kısmı toprakta bağımsız olarak yaşayabilmekte olup, kalan
kısmı diğer mikroorganizmalarla ve bitkilerle farklı derecelerde ortak yaşama özelliği
göstermektedirler (Alexander, 1977; Sylvia ve ark. 2005).
Toprakta serbest olarak bulunan ve atmosferdeki azotu fikse etme yeteneğine
sahip olan aerobik bakterilerden olan Azotobacter spp., yılda ortalama 20 kg/ha N
fiske etme yeteneğine sahip olan heteretrofik bir bakteri türüdür (Anonim, 1982).
Bunun yanı sıra Azotobacter’ler bitki gelişim düzenleyicisi olan maddeleri de
üretmektedir. Azotobacter spp. toprakta ve birçok bitkinin rizosferinde fizikokimyasal
ve mikrobiyolojik özelliklerine göre değişmekle beraber 0-104 CFU/g-1 düzeylerinde
bulunmaktadırlar. Azotobacter’lerin toprakta her hangi bir bitkiye bağımlı olmadan
(serbest) N fiske edebilme yeteneği ile diğer serbest N fiksasyonu yapan
mikroorganizmalara göre fiske ettiği N miktarındaki yükseklikten dolayı, organik
tarımda mikrobiyal gübre olarak kullanılabilmesi üzerine çok uzun zamandır
çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır (İsmailçelebioğlu 1973, 1990). Bu
çalışmaların bir kısmı, Ülkemiz topraklarından elde edilen yerli izolatlar üzerinde
yoğunlaşmış, diğer kısmı ise tamamen yurt dışından getirilen standart suşların
ülkemiz toprak koşullarındaki N fiksasyon kapasitesi ve bitkisel üretime katkısı
üzerinde olmuştur. Ancak, yurt dışından getirilen suşların ülkemiz ekolojik ve toprak
koşullarında yaşama kapasiteleri önemli tartışma konularındandır. Ülkemiz
topraklarından elde edilen izolatların ise tanımlanması en önemli sorunlarımızdan
birisidir.
Azotobacter’ler içerisinde A. chrococcum en yaygın tür olmakla beraber A. agilis,
A. vinelandi, A. beijerincii, A .insignis, A. macrocytogens ve A. paspali türleride
topraklarda bulunmaktadır (Alexander, 1977; Anonim, 1982; Sylvia ve ark. 2005).
Topraklarda Azotobacter spp. populasyonları toprağın fizikokimyasal (organik
madde, pH, sıcaklık, toprak derinliği, nem…) ve mikrobiyolojik (mikrobiyal
interaksiyonlar…) özelliklerden büyük ölçüde etkilenmektedirler. Toprakların fizikokimyasal özellikleri (pH, organik madde…) ve toprakların besin maddesi kapsamları
(N, P, K…) arasındaki ilişkilere ait çok sayıda çalışma bulunmasına karşın
(Pramanix ve Misra 1955; Bescking, 1961; Burris, 1969), Azotobacter ssp.
populasyonu ile toprakların diğer mikrobiyolojik özellikleri (mikrobiyal biyomas,
mikrobiyal solunum, enzim ektiviteleri..) arasındaki ilişkilere ait bilgiler oldukça
sınırlıdır. Oysa ki, gerek toprakların biyolojik özellikleri ve gerekse Azotobacter spp.
populasyonları arasındaki ilişkiler tarımsal uygulamalar açısından oldukça önemlidir.
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Bu çalışmanın amacı, ülkemizde farklı ekolojik özelliklere sahip bazı bölgelerden
alınan toprak örneklerinde yürütülmüştür. Araştırma konuları ise, i) Farklı ekolojik
koşullar altında oluşmuş toprakların fiziko-kimyasal ve biyolojik özellikleri ile bu
topraklardaki Azotobacter spp. sayısının belirlenerek yerli Azotobacter spp.
kültivasyonu ii) Kültüre alınan yerli Azotobacter spp. izolatlarının saf kültür
koşullarındaki ve farklı bünyeye sahip topraklara aşılanması sonucu N fiksasyon
kapasitelerinin belirlenmesi iii) Toprakların biyolojik özellikleri ile Azotobacter spp.
populasyonu arasındaki ilişkilerin saptanmasıdır.

MATERYAL VE METOT
Toprak Örneklemesi ve Analize Hazırlanması
Denemedeki toprak örnekleri, farklı ekolojik koşullar altında oluşmuş ve üzerinde
değişik bitki örtüsü bulunduran Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat,
Çorum, Yozgat, Kastamonu illerinden olmak üzere toplam 50 noktadan ve Mayıs
2005 ayı içerisinde alınmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Araştırma bölgesi ve toprak örneklerinin alındığı noktalar.
Toprak örneklemesinde, fiziko-kimyasal ve biyolojik analizlerdeki farklılıktan
dolayı aynı noktadan 2 ayrı örnek alınmıştır. Toprakların fiziko-kimyasal analizlerinin
belirlenmesi amacı ile, 0-20 cm toprak derinliğinden bel küreği yardımıyla alınan
toprak örnekleri polietilen poşetlere konularak laboratuara nakledilmiş, gölgede
kurutulmuş, kesekler öncelikle elle parçalanmış, dövülmüş ve 2 mm’lik elekten
geçirilerek analize hazır hale getirilmiştir. Toprakların biyolojik ve mikrobiyolojik
analizlerinin yapılması amacı ile, 0-20 cm toprak derinliğinden bel küreği yardımıyla
alınan toprak örnekleri yerinde 2 mm’lik elekten geçirilerek steril deney tüplerine
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aktarılmış, +4°C’ye ayarlanmış araç buzdolabı içerisinde laboratuara nakledilmiş ve
örneklerin analiz sırası gelinceye değin yine +4°C’ye ayarlanmış buzdolabında
saklanmıştır. Bu örneklemede, bel küreği ve elekler de dahil olmak üzere tüm
malzemelerin steril koşullarda olmasına özen gösterilmiş, metal aparatlar
örnekleme öncesi %6.5’lik NaN3 ile yüzey sterilizasyonu yapıldıktan sonra steril saf
su ile yıkanmış, örnekleme öncesi steril plastik ve tek kullanımlık olan eldivenler
kullanılmıştır. Tüm fiziko-kimyasal ve biyolojik analizler 3 paralelli olarak yapılmıştır.
Toprakların Fiziko-Kimyasal Analizleri
Alınan toprak örneklerinin fiziko-kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla,
tekstür hidrometre yöntemine göre, pH ve EC 1:1 (w/v) toprak: saf su karışımında
pH-metre ve EC-metre ile, kireç Scheibler kalsimetresi ile, Organik madde WalkeyBlack yöntemine göre, Toplam N Kjeldahl yöntemine göre, alınabilir P Olsen
yöntemine göre, değişebilir katyonlar (Na, K, Ca, Mg) 1 N NH4OAc ekstraksiyonu ile
alınabilir Fe, Cu, Zn, Mn ise 0.005M DTPA+0.01M CaCI2+0.1M TEA
ekstraksiyonunda belirlenmiştir (Black ve ark. 1965; Rowell, 1996).
Toprakların Biyolojik Analizleri
Alınan toprak örneklerinin biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amacı ile Mikrobiyal
biyomas C(Cmic), Substrat indirgenme yöntemine göre, mikrobiyal solunum (MS),
solunum sonucu ortaya çıkan CO2’in titrimetrik olarak belirlenmesi ile, Cmic: Corg ise,
toplam organik C içerisindeki mikrobiyal biyomas C’nun hesaplanması yolu ile
belirlenmiştir (Anderson ve Domsch, 1978; Anderson, 1982). Ayrıca, toprakların
enzim aktivitelerinin tayininde ise Çizelge 1’de verilen yöntemler uygulanmıştır.
Topraklardan Azotobacter spp. İzolasyonu, Sayımı ve Tanınması
o

10 gr toprak örneği üzerine 90 ml steril saf su ilave edilmiş 30 C’de 15 dakika
çalkalanmıştır. Çalkalamayı müteakip steril saf su ile 109 seviyesine kadar dilüsyon
serisi hazırlanmıştır. Her bir dilüsyondan 1 ml alınmış, içerisinde Ashby besiyeri (1 lt
saf su içerisinde 5g glucose, 5g mannitol, 0.1 g CaCl2. 2 H2O, 0.1 gr MgSO4. 7H2O,
5 mg Na2MoO4. 2 H2O, 0.9 g K2HPO4, 0.1 g KH2PO4, 0.01 g FeSO4 .7H2O, 5g
CaCO3, 15 g agar ve pH 7.3) bulunan steril petri kutuları içerisine 30oC’de 72 saat
inkübasyona bırakılmıştır. Morfolojik olarak Azotobacter olan hücrelerin sayıları
dilüsyon-plak yöntemine göre belirlenmiştir (Clark, 1965). Azotobacter ssp.’lerin
tanımlanmaları ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü
Toprak Mikrobiyolojisi koleksiyonunda bulunan ve yurtdışından (Deutsche
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Mascheroder Weg 1b
38124 Braunschweig, Almanya) sağlanan standart Azotobacter chrococcum
Beijerinck 1901 suşuna (DSMZ 2286) karşılık yapılmıştır.
Saf Kültür Ortamında Azotobacter spp.’lerin N Fiksasyon Kapasitelerinin
Belirlenmesi
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20 ml’lik test tüpü içerisinde bulunan 10 ml’lik sıvı Ashby besiyeri içerisine
o
aşılanan Azotobacter spp. izolatları çalkalayıcı inkübatör (125 rpm 30 C) ve
içerisinde 72 saat süre ile inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda tüplerdeki
hücre sayısı 105 CFU/ml olarak belirlenmiş ve aşılama yapılmayan tüpler ile kontrol
kabul edilerek tüpler içerisindeki sıvı kültürlerin toplam N kapsamları Kjeldahl
yöntemine göre saptanmıştır (Bremner, 1965).
Toprak Ortamında Azotobacter spp.’lerin N Fiksasyon kapasitelerinin
Belirlenmesi
Çizelge 2’de fiziko-kimyasal özellikleri verilen 3 farklı toprak örneği bu amaçla
kullanılmıştır. 300 gr’lık plastik saksılar içerisine 250 gr toprak konulmuş üzerine 72
saatlik Azotobacter spp. kültürlerinden 10’ar ml ilave edilmiştir. Bu amaçla toplam
55 yerli izolat kullanılmış olup, izolatların bulunduğu sıvı Ashby besiyeri 109 CFU/ml
o
canlı hücre içermektedir. Saksılar laboratuarda 25 C’de 8 hafta sure ile
inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresince toprakların nem düzeyi, aerobic
bakteriler için optimum olan düzeyde yani toprağın maksimum su tutma
kapasitesinin %50’si seviyesinde tutulmuştur. Bu amaçla saksılar her gün tartılarak
eksilen su miktarı ilave edilmiştir. İnkübasyon sonunda her bir toprağın toplam N
kapsamı Kjeldahl yöntemine (Bremner, 1965) göre belirlenmiştir.
İstatistiksel Analizler
Denemelerde yapılan tüm analizler 3 paralelli olarak yapılmış ve ortalamaları
verilmiştir. Pearson Korelasyon katsayıları ve önem düzeyleri SPSS 11.0 paket
programında yapılmış, elde edilen sonuçlar Yurtsever (1984), tarafından bildirildiği
şekilde değerlendirilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Toprakların fiziko-kimyasal analizleri
Toprakların fiziko-kimyasal özelliklerinin birbirlerinden önemli oranda farklılıklar
gösterdiği belirlenmiş olup elde edilen bulgulara ait ortalama değerler Çizelge 3’de
verilmiştir.
Saf kültür Ortamında Azotobacter spp.’lerin N Fiksasyon Kapasiteleri
28 toprakta varlığı tesbit edilerek izole edilen toplam 55 adet Azotobacter spp.
izolatlarının saf kültür koşullarında N fiksasyon kapasitelerini belirlemek amacıyla,
İnkübasyon sonunda deney tüplerindeki hücre sayısının ise 105 CFU/ml düzeyinde
bulunduğu agarlı Ashby besiyeri üzerinde yapılan sayım (dilüsyon plak yöntemine
göre) ile belirlenmştir. Azotobacter spp. aşılaması yapılmayan tüpler kontrol olarak
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kabul edilmiş ve her bir tüp içerisinde toplam N kapsamı Kjeldahl yöntemine göre 3
paralelli olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre saf kültür ortamının her bir
ml’sinde izolatlar tarafından gerçekleştirilen N fiksasyon kapasitelerinin ortalama
olarak 10,242 µg N/ml (dağılım aralığı 3,500 - 29,351 µg N/ml ) düzeylerinde olduğu
saptanmıştır.
Toprakların Biyolojik Analizleri ve Azotobacter spp. Sayıları
Toprakların biyolojik özelliklerinin ve Azotobacter spp. sayılarının birbirlerinden
önemli oranda farklılıklar gösterdiği belirlenmiş olup elde edilen bulgular Çizelge
4’de verilmiştir. Toplam 50 adet toprak örneği bu çalışma kapsamında toplanmasına
karşın 22 tanesinde Azotobacter populasyonunun bulunmadığı, 28 tanesinde
Azotobacter populasyonu bulunduğu belirlenmiştir. Çizelge 4’de Azotobacter’lerin
populasyonuna ait verilen rakamlar, 28 toprak örneğine ait değerlerdir.
Toprak Ortamında Azotobacter spp.’lerin N Fiksasyon Kapasitelerinin
Belirlenmesi
28 toprak örneğinden izole edilen 55 izolatın toprakların N kapsamına etkilerinin
belirlenmesi amacıyla, farklı tekstürdeki topraklara aşılaması gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, farklı özellikteki topraklara ilave edilen Azotobacter spp.
izolatlarının da N fiksasyon kapasitelerinin farklı olduğu belirlenmiştir. Kumlu killi tın
bünyeli toprağa aşılanan Azotobacter spp. izolatlarının N fiske etmeleri sonucunda
toprakların N kapsamlarının ortalama 13,693 µg N/gr (dağılım aralığı 6,509 - 16,001
µg N/gr) düzeyinde olduğu, kil bünyeli toprağa yapılan aşılamada ortalama 7,531 µg
N/gr (dağılım aralığı 4,781 - 15,905 µg N/gr) olduğu ve tın bünyeli toprağa yapılan
aşılamada ise ortalama 11,336 µg N/gr (dağılım aralığı 9,025 - 13,466 µg N/gr)
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Azotobacter spp. izolatlarının da toprakların N kapsamı
üzerine olan etkilerinde de önemli oranda farklılıklar saptanmıştır. Toprakların
tekstürel özelliklerine göre ise, izolatlar arasındaki farklılığın kil bünyeli toprakta
ortaya çıktığı saptanmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan Azotobacter spp.
izolatları içerisinde en fazla N fiske etme yeteneğine sahip izolatların belirlenmesi
amacıyla izolatların farklı tekstürel özelliklere sahip topraklarda fikse ettikleri N
konsantrasyonunun ortalaması alınmış ve sırasıyla 40, 41, 46, 48, 49 ve 50
laboratuvar numaralı topraklardan izole edilen Azotobacter spp. izolatlarının en fazla
N fiske eden izolatlar olduğu belirlenmiştir (Çizelge 5).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Toprakların Biyolojik Özellikleri İle Azotobacter spp. Arasındaki İlişkiler
Araştırmada, toplam 50 tane toprak örneği alınmasına karşın, bu örneklerin
ancak 28’inde Azotobacter spp. populasyonu belirlenmiş ve sayımı
gerçekleştirilmiştir. Kalan 22 tane toprak örneği ise Azotobacter spp. populasyonunu
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içermediği saptanmıştır. Toprak örneklemesi yapılırken çok değişik iklim koşulları
altında oluşmuş, ve değişik bitki türünün hakim bulunduğu topraklardan örnekleme
yapılmıştır. İndirgen koşullar gibi uygun olmayan toprak koşullarının varlığından
dolayı topraklarda Azotobacter gelişmesinin sağlanamadığı düşünülmektedir. Aynı
zamanda toprak örneklemesinin yapıldığı dönem içerisinde, örnekleme
noktalarınındaki iklimsel farklılıklar sonucu bazı topraklarda Azotobacter spp.
populasyonu belirlenmemiş olabilir. Örneğin Azotobacter’lerin gelişebilmesi için
optimum toprak sıcaklığının 29-37°C arasında olduğu ve (Stewart, 1966)
heterotrofik Azotobacter’lerin ihtiyaç duyduğu C’nu sağlayacak kaynağın yani toprak
organik maddesinin toprak ortamında varlığına bağlı olduğu yapılan çalışmalarla
ortaya konulmuştur (Pramanix ve Misra 1955; Bescking, 1961; Burris, 1969).
Dobereiner (1969), Azotobacter’lerin 1 gr’lık C kaynağına karşılık 12-30 mg N fiske
ettiğini saptamıştır.
Bu çalışmada, toprakların biyolojik özellikleri ile Azotobacter spp. populasyonu
arasındaki ilişkiler Şekil 2 ve 3’te verilmiştir. Şekil 2’de araştırmada kullanılan tüm
toprak örneklerine (n= 50) ait sonuçlar değerlendirilmiş, Şekil 3’te ise sadece
Azotobacter spp. populasyonu bulunan toprak örnekleri (n=28) değerlendirilmiştir.
Ancak, her iki durumda da elde edilen sonuçların kısmen birbirlerine benzediği
belirlenmiştir. Her iki durumda da toprakların Azotobacter spp. populasyonları ile
biyolojik özellikleri arasında önemli pozitif ilişkiler belirlenmiştir. Ancak, Azotobacter
spp. içeren toprakların istatistiksel değerlendirilmelerinde görülen korelasyon
katsayılarının daha önemlilik düzeylerinin daha yüksek olduğu da belirlenmiştir.
Toprakların Azotobacter spp. populasyonu ile biyolojik özelliklerden Mikrobiyal
biyomas C (Cmic), Dehidrogenaz aktivitesi (DHA), β-Glikosidaz (GA), Arylsülfataz
(ASA) ve alkalin fosfataz (APA) aktivitesi arasında önemli pozitif ilişkiler
belirlenmesine karşın, Mikrobiyal solunum (BSR), Üreaz (UA) ve Katalaz (CA)
arasında istatistiksel açıdan önemli ilişkiler saptanmamıştır (Şekil 2 ve 3).
Cmic, topraktaki potansiyel mikrobiyal aktivitenin değerlendirilmesinde kullanılan
önemli bir değerlendirme şekli olup (Nannipieri ve ark., 1990), BSR ise topraktaki
toplam biyolojik aktivitenin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Anderson, 1982).
Azotobacter spp. populasyonu ile Cmic ve BSR arasında önemli ilişkilerin bulunması
beklenir iken, bu çalışmada Cmic ile önemli pozitif ilişki içerisinde bulunduğu
belirlenmiş, buna karşın BSR ile önemli ilişki saptanamamıştır. DHA toprak
mikroflorasının oksidatif aktivitesinin toplam oranını yansıtmaktadır ve sonuç olarak
toprakların mikrobiyolojik aktivitesinin iyi bir göstergesidir (Skujins, 1973). CA ise
temel olarak ortama H2O2 ilave edilmesi durumunda oksijen çıkış oranıdır ve
aerobik mikroorganizmaların metabolik aktivitesiyle ilgilidir yani ortamdaki aerobik
populasyonun değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Glinsky ve ark., 1986;
Kızılkaya ve ark. 2004). Bu çalışmada Azotobacter spp. populasyonu ile DHA
arasında önemli pozitif ilişkiler belirlenmesine karşın, CA ile arasında beklenen ilişki
saptanamamıştır. Azotobacter spp. populasyonu ile DHA’da saptanan ilişki
beklenen bir sonuçtur. CA ile ilişki saptanamaması ise, muhtemelen toprak
örneklemesi sırasında nemin yüksek düzeyde olması ve bunun bir sonucu olarak
ortamdaki serbest oksijenin düşük miktarda bulunmasından kaynaklanmaktadır.
Azotobacter spp. populasyonu ile ASA ve APA arasında da önemli ilişkiler
saptanmıştır. ASA ve APA, ortamdaki mikroorganizmalar tarafından ortama
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sentezlenen ekstraselüler enzimlerdir. Bu nedenle Azotobacter spp. populasyonu ile
ASA ve APA arasındaki ilişki beklenen bir sonuçtur.
Toprak ve Saf Kültür Ortamında Yerli Azotobacter spp. Suşlarının N
Fiksasyon Kapasitesi
Topraktan izole edilen ve saf kültür ortamında geliştirilip N fiksasyon kapasitesi
belirlenen yerli Azotobacter spp. suşları, sadece 28 toprak örneğinde bulunmuş 22
tanesinde bulunmamıştır. 28 toprak örneğindeki var olan Azotobacter spp.
suşlarından (toplam 55 izolat) birden fazla koloni izole edilerek sıvı Ashby ortamında
N fiksasyon kapasiteleri belirlenmiştir. Saf kültürde gelişen Azotobacter spp.
suşlarının N fiksasyon kapasitelerinin diğerlerine çok benzer olduğu görülmüştür.
Ancak 6 toprak örneğinden izole edilen Azotobacter spp. suşlarının N
GA, µg p -NF g-1 37oC 1h
y = 0,0148x + 68,415
r = 0,201ns

120

ASA, µg p -NF g-1 37oC 1h
y = 0,0042x + 63,732
r = 0,309 *

100
80

-1

o

UA, µg N g 37 C 1h
y = 0,0053x + 33,86
r = 0,125 ns

60
40

-1

o

APA, µg p -NF g 37 C 1h
y = 0,0107x + 17,893
r = 0,448 **

20

Cmic, µg CO2 -C g-1 25oC 4h
y = 0,1023x + 952,18
r = 0,192 ns

1600
1400
1200

Biyolojik özellikler

Ekstra selüler e nzimlerin a ktivitele ri

140

-1

o

DHA, µg TPF g 25 C 24h
y = 0,1241x + 357,33
r = 0,273 *

1000

BSR, µg CO2 -C g-1 25oC 24h
y = 0,0114x + 315,55
r = 0,062 ns

800
600
400

-1

o

CAx100, µg O2 g 25 C 3min
y = 0,0187x + 377,97
r = 0,192 ns

200
0

0
0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
-1

-1

Azotobacter spp. populasyonu, CFU g

Azotobacter spp. populasyonu, CFU g

Şekil 2. Alınan tüm toprak örneklerindeki (n=50) Azotobacter spp. populasyonu ile
toprakların biyolojik özellikleri arasındaki ilişkiler.

1600

-1

1400
1200

Biyolojik özellikler

o

Cmic, µg CO2 -C g 25 C 4h
y = 0,167x + 862,41
r = 0,381 *

-1

o

-1

o

DHA, µg TPF g 25 C 24h
y = 0,1651x + 300,47
r = 0,580 **

1000
800

BSR,µg CO2 -C g 25 C 24h
y = 0,0363x + 281,07
r = 0,260 ns

600
400

-1

0
0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
-1

Azotobacter spp. populasyonu, CFU g
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o

CAx100, ml O2 g 25 C 3min
y = 0,0675x + 310,31
r = 0,337 ns

200

Ekstraselüler enzimlerin aktiviteleri

140

GA, µg p -NF g-1 37oC 1h
y = 0,0245x + 54,942
r = 0,402 *

120

-1

o

-1

o

-1

o

ASA, µg p -NF g 37 C 1h
y = 0,0055x + 61,894
r = 0,532 **

100
80

UA, µg N g 37 C 1h
y = 0,0085x + 29,463
r = 0,263ns

60
40

APA, µg p -NF g 37 C 1h
y = 0,014x + 13,309
r = 0,780 **

20
0
0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
-1

Azotobacter spp. populasyonu, CFU g

Şekil 3. Azotobacter spp. populasyonu içeren toprak örneklerindeki (n=28)
Azotobacter spp. populasyonu ile toprakların biyolojik özellikleri
arasındaki ilişkiler.
fiksasyon yeteneklerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde yerli
Azotobacter spp. izolatlarının farklı tekstürdeki topraklardan yapılan Azotobacter
spp. aşılaması sonucunda topraklı ortamdaki azot fiksasyon kapasiteleri 8 haftalık
bir inkübasyon denemesi ile belirlenmiştir. Sonuçlara göre toprak bünyesine göre
Azotobacter spp. suşlarının N fiksasyon kapasitelerinde önemli farklılıkların
bulunduğu görülmüştür. Genel olarak, yerli Azotobacter spp. suşları kumlu killi tın
bünyeli toprakta en fazla N fiksasyon kapasitesini gösterir iken en az kil bünyeli
toprakta N fiske ettikleri belirlenmiştir. Bu durum muhtemelen farklı bünyeli
topraklardaki su-hava dengesi, hareketi ile alakalıdır.
Bu çalışmada kullanılan Azotobacter spp. izolatlarının tamamı, Ülkemizin Kuzey
Anadolu olarak adlandırılan ve 9 tane ilimizi kapsayan topraklarından izole
edilmiştir. Bu yerli Azotobacter spp. izolatlarının hem saf kültür koşullarında hem de
farklı tekstürel özelliklere sahip topraklara yapılan aşılama sonucu topraktaki N
fiksasyon kapasiteleri belirlenmiş, toprakların biyolojik özellikleri ile Azotobacter spp.
populasyonu arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle,
Azot fiksasyon kapasitesi yüksek yerli Azotobacter spp. izolatlarının toprakların N
kapsamını artırdığı ve kimyasal azotlu gübrelerin çevre kirlenmesindeki katkısı göz
önüne alındığında alternatif olarak biyolojik gübre materyali olarak kullanılabileceği
açıktır. Ancak, Bu sonuca ulaşabilmek için ilave bazı çalışmalarında yapılması
gerekmektedir. Örneğin, Bu çalışma kapsamında belirlenen ve N fiske etme
kapasitesi yüksek olan suşların tür tanımlamasının yapılması, sera ve tarla
koşullarında yerli suşlarımızın standart suşlar ile karşılaştırmalı olarak aşılanarak
bitkisel üretime etkisinin belirlenmesi ve pratikte uygulanabilirliğinin sağlanması
amacıyla en uygun taşıyıcı materyalin belirlenmesi de gereklidir.
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Çizelge 1. Toprak örneklerinin enzim aktivitelerinin belirlenmesinde kullanılan
yöntemler.
Enzim aktivitesi
Dehidrogenaz
Katalaz
Üreaz
β-Glikosidaz
Alkalen fosfataz
Arilsülfataz

Substrat
2,3,5 Triphenyl tetrazolium chlorid
H2O2
CO(NH2)2
p-nitrofenil pyronoside β-D glucosidase
p-nitrophenyl phosphate
p-nitrophenyl sulphate (C6H4NO6SK)

Kaynak
Pepper ve ark. (1995)
Beck (1971)
Hoffmann ve Teicher (1961)
Eivazi ve Tabatabai (1988)
Tabatabai ve Bremner (1969)
Tabatabai ve Bremner (1970)

Toprak no

Kum, %

Silt, %

Kil,%

Tekstür sınıfı

pH (1/1, w/v)

EC (1/1, w/v)

CaCO3 ,%

Organik madde,
%

Toplam N, %

C/N

Alınabilir P, µg
g-1

Değ. K, me
100g-1

Çizelge 2. Denemede kullanılan toprakların fiziko-kimyasal özellikleri.

1
2
3

70,53
28,74
37,81

6,80
16,20
38,60

22,67
55,06
23,59

SCL
C
L

7,45
8,23
7,40

0,79
0,54
0,45

6,22
5,25
14,15

2,94
2,90
2,46

0,25
0,16
0,10

6,82
10,51
14,27

7,77
8,41
2,81

0,94
2,00
1,08

Çizelge 3. Alınan toprak örneklerinin fiziko-kimyasal özellikleri (n = 50).

Özellik
Tekstür

Değişebilir
katyonlar

Alınabilir
mikroelementler
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Kum, %
Silt, %
Kil, %
pH
EC, dSm-1
Kireç, %
Organik madde, %
Toplam N, %
Alınabilir P, µg g-1
Na, me 100g-1
K, me 100g-1
Ca, me 100g-1
Mg, me 100g-1
Fe, µg g-1
Cu, µg g-1
Zn, µg g-1
Mn, µg g-1

Dağılım aralığı
18,96
6,8
11,02
4,85
0,15
< 0,1
1,76
0,08
0,47
0,79
0,41
3,88
0,08
1,00
0,02
0,43
2,10

-

73,59
40,46
58,25
8,25
2,28
21,52
17,92
0,98
15,41
7,46
2,10
15,92
7,00
36,01
2,11
10,04
35,81

Ortalama
42,95
26,38
30,68
7,38
0,58
7,70
3,78
0,33
5,08
2,59
1,29
10,15
2,49
9,35
0,31
1,57
8,35

Standart
sapma
14,56
6,73
13,22
0,75
0,45
5,73
2,63
0,19
3,52
1,02
0,46
3,03
1,54
9,15
0,35
1,77
7,39

Çizelge 4. Alınan toprak örneklerinin biyolojik özellikleri (n = 50).

Ekstrasellüler
enzimler

İntrasellüler
enzimler

Mikrobiyolojik
karakteristikler

Biyolojik özellikler

Dağılım aralığı

Ortalama

Standart
sapma

Mikrobiyal biyomas karbon (Cmic),
(µg CO2-C g-1 kuru toprak)

394,91

-

1635,98

977,20

284,00

Mikrobiyal solunum (MS),
(µg CO2-C g-1 kuru top.)

121,34

-

551,70

318,35

99,14

Cmic: Corg
(Org.C içerisinde Cmic oranı, %)

0,74

-

12,54

5,42

2,42

Dehidrogenaz aktivitesi,
(µg TPF g-1 kuru top. 24 h-1 25°C)

31,16

-

1230,37

387,68

245,03

Katalaz aktivitesi,
(ml O2 g-1 kuru top. 3 dak-1 25°C)

1,29

-

8,10

3,83

1,52

Üreaz aktivitesi,
(µg N g-1 1 h -1 37°C)

13,3

-

107,54

35,17

22,93

β-Glikosidaz aktivitesi,
(µg p-nitrofenol g-1 1 h -1 37°C)

3,53

-

36,51

8,25

5,57

Alkalen fosfataz aktivitesi,
(µg p-nitrofenol g-1 1 h t-1 37°C)

7,41

-

73,69

20,52

12,78

55,88

-

83,89

64,76

7,28

17

-

3,04x103

4,37 x 103

655

Arilsülfataz aktivitesi,
(µg p-nitrofenol g-1 1 h -1 37°C)
Azotobacter spp. sayıları (CFU g-1 kuru toprak)

Çizelge 5. En fazla N fikse etme yeteneğine sahip olan Azotobacter spp. suşlarının
izole edildiği topraklara ait özellikle ile bu toprakların bulunduğu yerler.

Çorum
İskilip

Çorum
Alaca

Buğday
26,0
31,0
19,41
49,5
70,95
16,94
12,11
SL
7,78
0,59
2,40
2,70

Buğday
24,5
34,1
16,97
28,4
21,19
23,88
54,93
C
7,68
0,47
18,63
3,41

Buğday
23,4
33,5
21,48
43,0
27,76
24,08
48,16
C
8,00
0,23
14,58
7,68

49

Kastamonu
Ilgaz

Kastamonu
Tosya

Orman
13,1
28,1
13,91
38,1
51,18
34,88
13,94
L
4,90
0,15
< 0,1
11,88

Mera
22,6
28,8
14,65
37,3
56,71
27,34
15,95
SL
7,78
0,41
0,75
3,94

50
Yozgat
Aydıncık
N40°10,537’
E035°21,349’

Çorum
İskilip

48

N40°57,081’
E034°12,572’

46

N41°07,701’
E034°04,202’

41

N40°10,760’
E035°08,007’

Vejetasyon tipi
o
Toprak sıcaklığı, C
Hava sıcaklığı oC
Toprak nemi, %
Hava nemi, %
Kum, %
Silt, %
Kil, %
Tekstür sınıfı
pH (1:1)
EC, dSm-1
CaCO3 %
Organik madde, %

40

N40°39,684’
E034°31,717’

Alındığı yerin
Koordinatları

Laboratuar numarası

N40°50,759’
E034°23,524’

Toprakların alındığı yer,
tanımlayıcı özellikler ve
toprakların fiziko-kimyasal
özellikleri
İl
İlçe

Buğday
23,4
30,6
13,90
52,3
28,92
32,10
38,98
CL
7,90
0,39
9,44
2,76
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Toplam N, %
C:N oranı
Alınabilir P, µg g-1
Değişebilir K, me 100g-1
Değişebilir Ca, me 100g-1
Değişebilir Mg, me 100g-1
DTPA- Fe, µg g-1
-1
DTPA- Zn, µg g
-1
DTPA- Cu, µg g
-1
DTPA- Mn, µ g

0,22
7,12
1,32
1,08
13,63
6,29
3,18
0,66
0,33
5,36

0,17
11,63
3,02
1,82
13,54
2,54
1,04
0,74
0,17
4,76

0,29
15,36
1,78
1,68
12,96
3,04
1,41
0,50
0,15
4,87

0,63
10,94
7,26
0,86
3,88
0,67
36,01
2,16
0,19
35,81

0,26
8,79
2,99
0,48
10,67
1,63
4,33
0,88
0,16
8,91

0,22
7,28
1,30
1,80
10,21
1,75
2,23
1,01
0,16
5,54

ORGANİK OLARAK YETİŞTİRİLEN PIRASADA VERİM VE KALİTE
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Gülay BEŞİRLİ17
Cemil HANTAŞ1

Serap SOYERGİN1
Filiz PEZİKOĞLU1

İbrahim SÖNMEZ1

ÖZET
Bu çalışma Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde bulunan
farklı disiplinlerin işbirliği ile 2002-2005 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada
pırasanın organik tarım koşullarında üretilebilirliği araştırılmıştır. Denemede, İnegöl
92 çeşidi kullanılmıştır. Bitki besin maddesi olarak yeşil gübre (YG), YG+sığır
gübresi (SG), YG+SG+deniz yosunu özü (DYÖ), YG+SG+biostimülant (BİO),
YG+hümik asit (HA), YG+NPK ve YG+Zeytin pirinası kompostu (ZPK)
kombinasyonları ele alınmış ve elde edilen bulgular ile maliyet analizi yapılmıştır.
Deneme tesadüf blokları deneme düzeninde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.
Parsel alanı 8.25 m2, her parselde bitki sayısı 105 adettir. Çalışma süresince
17

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, YALOVA
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dikimden önce toprak analizleri yapılmış gübreleme dozları analiz sonuçlarına göre
belirlenmiştir. Denemede, trips zararlısı ile karşılaşılmıştır. Organik spinoza içerikli
Laser uygulaması ile bu sorunun önüne geçilmiştir. Ancak, bu preperatın kullanımı
tartışma konusudur. Üreticiler, çalıştıkları kontrol sertifikasyon firmasına danışarak
kullanmalıdır.
Araştırma sonunda, YG ve YG+ZPK uygulamaları dışındaki uygulamalarda
çeşidin optimum verimine (4750 kg/da) ulaşılmıştır. Maliyet analizi sonuçlarına göre
YG+SG+DYO ve YG+SG+BİO uygulamaları hariç diğer tüm uygulamaların kabul
edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Pırasa (Allium porrum L.), Sığır Gübresi,
Deniz Yosunu Özü, Biostimülant, Zeytin Prinası
Kompostu, Hümik Asit, Yeşil Gübre, Net Gelir
ABSTRACT
DETERMINATION OF YIELD AND QUALITY PROPERTIES OF ORGANIC
LEEK
This study was carried out in Atatürk Central Horticultural Research Institute in
Yalova between 2002 and 2005 as a collaborative work of the vegetable, plant
protection, nutrition, economy and food technology departments. The aim of the
study was to compare leek growing in organic and conventional production. Cv.
İnegöl 92 which is an important type for processing industry and fresh consumption
was used as the plant material. Different organic material combinations such
as;namely green manure (GM), GM+farmyard manure (FC), GM+FC+seamoss
(SM), GM+FC+bioenzym (BİO), GM+humic acid (HA), GM+NPK, GM+olive mill
compost (OMC) were tested in terms of yield, quality properties and cost analysis.
The experimental design was Randomized Block Design with 4 replications. A
parcel area was 8,25 m2 with 105 plants per parcel. During the experiment, the soil
analysis was done before sowing and after harvest in order to determine soil
physical and chemical properties. In the study, thrips was an important problem and
solved with the spraying of Laser. Since the use of that preparation is still under
discussion, should be asked to certification bodies before spraying bodies.
The results showed that optimum yield (4750 kg/da) could be obtained in the tested
treatments excluding GM and GM+OMC. Also the results of the cost analysis
showed that all treatments were found acceptable except GM+FC+SM and
GM+FC+BİO.
Keywords: Organic Agriculture, Organic Manure, Green Manure, Olive Mill
Compost, Leek (Allium porrum L.), Gross Margin
GİRİŞ
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Pırasa içermiş olduğu vitamin ve mineral maddeleri nedeniyle insan
beslenmesinde önemli bir besin maddesidir. Sindiriminin kolay olması nedeniyle,
hasta ve yaşlı menülerinde vazgeçilmez bir sebze olan pırasa aynı zamanda bebek
mamalarının hazırlanmasında kullanılan önemli sebze türlerinden birsidir. Bebek
maması yapımında, özellikle organik tarım koşullarında yetiştirilen sebzeler tercih
edilmektedir. Türkiye’de toplam pırasa üretim miktarı 2006 yılı verilerine göre 326
000 tondur. Bunun 9 301 tonu taze, 2 881 tonu dondurulmuş ve 189 tonu ise;
kurutulmuş olarak ihraç edilmektedir (Anonim, 2006a). Ülkemizde, organik tarım
koşullarında 30 ton pırasa üretimi gerçekleştirilmektedir (Anonim, 2006b).
Ülkemizde yürütülen organik tarım faaliyetleri, ilk yıllarda ihracatçı ülkelerin
istekleri doğrultusunda yapılmış, daha sonra Avrupa Topluluğu’nun 2092/91 nolu
yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 24 Aralık 1994 tarihinden sonra da
ülkemizde yayınlanan yönetmeliğe göre yürütülmeye başlanmıştır. Yasal yönü bu
şekilde yürütülen organik tarım faaliyetlerinin pratikteki uygulaması, literatür bilgileri
doğrultusunda yapılmaktadır. Oysa ülkemiz koşullarında bu çalışmaların yapılarak
elde edilen sonuçların üreticilere aktarılması gerekmektedir. Bu ihtiyaçtan
hareketle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne
bağlı araştırma enstitülerinde organik tarım araştırmalarına yönelik projeler
başlatmıştır. Bu projelerden ilk sonuçlananlardan birisi 2000-2002 yılları arasında
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen “Ispanak ve
Domatesin Organik Tarım Koşullarında Yetiştirilebilirliğinin Araştırılması” isimli
projedir. Bu çalışmada, yeşil gübreli ve yeşil gübresiz koşullarda farklı organik besin
maddelerinin domates ve ıspanak verimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Denemede
yeşil gübre bitkisi olarak adı fiğ kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yeşil gübre
uygulamasının ilk yıl verim üzerine etkisi önemsiz bulunurken ikinci yıl çalışmaları
yeşil gübre uygulamasının domateste verimi %41.3 oranında artırdığı belirlenmiştir
(Beşirli ve ark., 2003).
Organik tarım uygulamalarında bitki besin maddesi ihtiyacının yerel
kaynaklardan temin edilmesi tarımsal faaliyetin maliyetini azaltmaktadır. Büyük baş
ve küçükbaş hayvan gübreleri önemli bitki besin maddeleridir. Bu organik maddeler
toprağı bitki besin maddesince zenginleştirirken aynı zamanda fiziksel özelliklerini
de iyileştirmektedir. Bu maddelerin uygulanmasıyla birlikte toprağa su ve hava girişi
kolaylaşmakta, toprağın su ve katyon tutma kapasitesi artarak toprak mikroflorası
zenginleşmektedir (Anonim, 1996).
Toprak verimliliğinin sürekliliği, organik madde miktarı ile doğrudan ilişkilidir.
Toprakta mevcut olan organik madde miktarının korunması ve artırılması için yeşil
gübreleme en iyi uygulamalardan birisidir (Gençkan, 1992).
Organik kökenli bitki besin maddelerinden biri de birçok ülkede sıvı içerisinde
çözündürülerek sprey olarak ya da doğrudan toprağa karıştırılarak kullanılan deniz
yosunu özü’dür. Deniz yosunlarının tarımda girdi ve tıbbi bitki olarak kullanımı M.Ö.
2 700 yıllarına dayanmakla beraber yapraktan püskürtülerek bitki beslemede
kullanımına başlanması son 40-50 yıl öncesine dayanmaktadır. Doğal bir kaynak
olan deniz yosunları toprağa doğrudan karıştırıldığında toprak verimliliğini
artırmakta, ürünün verim ve kalitesini iyileştirmekte ve bitkinin bağışıklık sistemini
güçlendirerek hastalık ve zararlılara dayanıklılığını artırmaktadır (Yazıcı ve Kaynak,
2001).
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Organik tarımda bitki besin maddesi olarak kullanımı en çok önerilen
maddelerden bir diğeri işletme içerisinde elde edilen komposttur. Özellikle
işletmedeki ve yöredeki bitkisel atık maddelerin tekrar değerlendirilerek tarıma
kazandırılmasında kompost yapımı üzerinde durulan bir yöntemdir. Böylece üretim
amaçlı topraktan kaldırılan bitki besin maddesinin bir miktarı tekrar toprağa
kazandırılmaktadır. Bu konuda üzerinde çalışılan bitkisel atıklardan en önemlisi
zeytin pirinasıdır. Zeytin, Marmara Bölgesinin önemli tarımsal ürünlerinden bir
tanesidir. Yağ elde edilmesi aşamasında, önemli miktarda prina açığa çıkmakta ve
birçok ülkede bu atık kompostlaştırılarak tekrar tarımda kullanılmaktadır.
Cegarra ve ark. (1999), zeytin prinası ile pamuk sapı kompostunun organik
maddece zengin olduğunu, 25 haftalık kompostlama süreci sonunda humifikasyon
ve stabilizasyon indeksinin kabul edilebilir değerlerde olduğunu, besin elementleri
yönünden zengin olduğunu ve tarımda toksik madde içermeyen toprak organik
gübresi olarak kullanılabileceğini bildirmektedir. Melis ve ark. (1999), zeytin pirinası
elde edilen kompostunun süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılabilirliğini araştırmış ve
yetiştirme ortamı hazırlığında harç materyali olarak kullanılabileceğini
bildirmektedir.
Yürütülen organik tarım faaliyetlerinin maliyet analizini yaparak bu üretim
sisteminin ekonomik boyutunu inceleyen araştırma çalışmaları mevcuttur. Özellikle
tarla bitkileri ürünlerinin organik tarım koşullarında yetiştirildiğinde, konvansiyonel
tarım koşullarında yetiştirilenlere göre ekonomik yönünü araştırmaya yönelik pek
çok çalışma olmakla beraber, bahçe bitkileri ürünlerinde bu anlamda yapılan
araştırma sayısı çok azdır. Bülbül ve Tanrıvermiş, (1999), Ordu ili fındık
bahçelerinde gerçekleştirdikleri çalışmada konvansiyonel ve organik fındık verimi,
maliyeti ve karlılığını belirlemeye çalışmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre,
konvansiyonel fındık fiyatının daha yüksek olmasına rağmen (%6.6), yapılan net
kar analizinde ise; organik fındık üretiminin daha karlı olduğu (%20) belirlenmiştir.
Bundaki en önemli etken, organik fındık üretimi maliyetinin konvansiyonel üretim
sistemindekine göre daha düşük (%18.0) olmasıdır.
Bu çalışma, organik tarım koşullarında pırasa üretilebilirliğini araştırmak, üretim
sürecinde karşılaşılan problemleri belirlemek ve bu problemlere çözümler
geliştirerek elde edilen bulguları araştırmacılar ile üreticilere iletmek üzere
planlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Araştırma, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü organik tarım
parselinde 2004-2005 yılları arasında yürütülmüştür. Denemede, yeşil gübre bitkisi
olarak bakla (Vicia faba) yetiştirilmiştir. Bakla çeşidi olarak Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsünce geliştirilen Eresen-87 çeşidi kullanılmış olup 20 kg/da tohum ekilmiştir.
Denemede, bitkisel materyal olarak, İnegöl 92 çeşidi kullanılmıştır. Bu çeşidin
dikimden sonra olgunluk süresi 90-120 gün olup hasat süresi 30-60 gün
sürmektedir. Yenilebilir kısmının uzunluğu 70-80 cm olan çeşidin beyaz kısmı 9-10
cm olup dekara ortalama verimi 4 750 kg’dır (Anonim, 1).
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Denemede kullanılan, bitki besin maddesi kombinasyonları, YG, YG+SG,
YG+SG+BİO, YG+SG+DYÖ, YG+NPK, YG+HA, YG+ZPK şeklinde düzenlenmiştir.
Zeytin prinası kompostu (keki) önemli bir organik madde olan prinanın
kompostlaştırıması ile elde edilmiştir. Denemede uygulanan bitki besin
maddelerinin miktarı yapılan toprak analizlerine göre belirlenerek uygulanmıştır
(Çizelge 1).
Pırasa Bitkilerinde Yapılan Gözlem ve Ölçümler Aşağıda Gösterilmiştir:
Yenilebilir yalancı gövde uzunluğu (cm), yalancı gövdede beyaz kısmın uzunluğu
(cm), yalancı gövde çapı (mm), yaprak sayısı (adet/bitki), yaprak genişliği (cm),
yaprak uzunluğu (cm), verim kg/da (Vural ve ark. 1996). Toprak örnekleri, dikim
öncesi ve hasat sonunda 0-20 cm derinlikten, bitki örnekleri ise hasat döneminde
alınmıştır, Yalancı gövdede makro ve mikro element analizi için 5 adet gövde
örneği kullanılmıştır (Reuter ve Robinson, 1986),
Toprak ve bitki örnekleri analizlerinde kullanılan yöntemler: Tekstür; saturasyon
yüzdesine göre (Öztan ve Munsuz, 1961), pH, 1/ 2,5 toprak-su karışımında cam
elektrodlu pH metre ile (Anonim, 1981), elektriki geçirgenlik aynı karışımda EC
metre ile (Anonim, 1965), CaCO3; Çağlar (1958), Scheibler kalsimetresi ile, %
organik madde; modifiye Walkley-Black'e göre spektrofotometrik yöntemle
(Anonim, 1985), alınabilir fosfor; Olsen yöntemi ile spektrofotometrik olarak,
değişebilir potasyum, kalsiyum, mağnezyum; 1 N Amonyum Asetat (pH: 7,0)
ekstraksiyonu ile belirlenmiştir (Anonim, 1980). Yapraklar yıkama, kurutma ve
öğütme işlemlerinden sonra yaş yakma yöntemi ile (Anonim, 1980) analize
hazırlanarak; toplam azot Kjeldahl yöntemi ile, toplam fosfor vanadomolibdik sarı
renk yöntemi ile spektrofotometrik olarak, toplam potasyum, kalsiyum, magnezyum,
demir, çinko, mangan ve bakır AAS’de saptanmıştır.
Yalancı gövde örnekleri pulp haline getirilerek taze örneklerde azot, fosfor,
potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerikleri Anonim (1981)’e göre belirlenmiştir.
Deneme alanı bir önceki organik tarım araştırmalarının yürütüldüğü alan
olduğundan, farklı uygulamalardan kaynaklanan homojen olmayan yapıyı
düzenlemek amacı ile arpa üretimi yapılmıştır. Arpa çeşidi olarak altı sıralı Trakya
çeşidi kullanılmıştır. 25 kg/da arpa tohumu ekilmiştir. Arpa ekimi 12 Kasım 2002
tarihinde yapılmış ve hasat 17 Temmuz 2003 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulan denemede
parseldeki bitki sayısı 105’tir. Parsel büyüklüğü 8,25 m2'dir. Bitkiler 35 x 15 cm sıra
arası ve üzeri mesafelerle dikilmiş, damla sulama sistemi ile sulanmıştır.
Farklı bitki besin maddesi kombinasyonlarının kullanımına ait maliyet analizinin
yapılmasında, üretim masrafları arasında değişen masraf unsurları dikkate
alınmıştır. Üretim tekniğinde, organik ve konvansiyonel üretim sistemleri için
gerçekleştirilen faaliyetler arasında farklılık bulunan gübre, gübreleme işçiliği, ilaç
ve ilaçlama işçiliği durumlarına göre yalnızca bu faaliyetlere ve girdilere ait masraf
unsurları kullanılmıştır. Tarımsal faaliyette, kısmi bir değişiklik olması durumunda
gelirdeki muhtemel değişikliği belirlemek üzere kullanılan “kısmi bütçeleme”
yöntemi esas alınmıştır (Aksöz, 1972). Maliyet analizi denemede üretimin yapıldığı
her bir yıl için ayrı ayrı yapılmıştır.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışma 2002-2005 yılları arasında, Yalova koşullarında yürütülmüştür.
Toprağı sömürtmek amaçlı arpa üretimi sonunda 320 kg/da ürün elde edilmiştir.
Türkiye’de ortalama arpa verimi 1990-2003 yılları arasında 219-235 kg/da olarak
belirlenmiştir (Karahocagil ve Ege, 2004).
Denemede yeşil gübreleme amaçlı bakla (Vicia faba L,) kullanılmıştır. İlk yıl 17
Kasım 2003 tarihinde, dekara 20 kg hesabıyla ekilen bakla 10 Mayıs 2004 tarihinde
%25-40 çiçeklenmeye ulaştığında biçilerek toprağa karıştırılmıştır. İkinci yıl 24
Aralık 2004 tarihinde ekilen bakla tohumlarının gelişiminde herhangi bir aksilik
görülmemiş ve 13 Mayıs 2005 tarihinde biçilerek toprağa karıştırılmıştır. Ceylan
(1994) ve Açıkgöz (2001), baklagillerin yeşil gübreleme amaçlı kullanılan önemli
bitkiler olduğunu, serin bölgelerde sonbaharda ekilerek ilkbaharda gelişimini
tamamlayan bitkilerin çiçeklenme başlangıcında biçilerek toprağa karıştırılmasıyla
optimum faydanın sağlandığını bildirmektedir.
Denemede, pırasa fidesi elde etmek amacı ile tohumlar ilk yıl 14 Mayıs 2004,
ikinci yıl 18 Mayıs 2005 tarihinde ekilmiştir. Elde edilen fideler ilk yıl 29-30 Temmuz
2004, ikinci yıl 19-20 Temmuz 2005 tarihinde deneme alanına dikilmiştir. İlk yıl
hasatlar 23-24 Kasım 2004 tarihinde yapılırken ikinci yıl 1-7 Aralık 2005 tarihinde
yapılmıştır. Pırasa fidelerinin dikimden önce kök ve yaprakları kesilerek
kısaltılmıştır (tıraşlanmıştır). Her iki yılda da bitkilerin yalancı gövde gelişimlerini
teşvik etmeye yönelik olarak yaprakları 3 kez budanmıştır. Çalışma materyalini
oluşturan İnegöl 92 pırasa çeşidinin olgunluk süresi 90-120 gündür (Anonim, 1).
Hasattan sonra bitkide incelenen özellikler, kalite kriterleri ve verim değerleri
karşılaştırılarak, farklı uygulamaların bu özellikler üzerine etkileri incelenmiştir. İki yıl
verileri birleştirilerek ele alınan bitki besin maddesi uygulamalarının etkinliği
istatistiki olarak değerlendirilerek Çizelge 3’te sunulmuştur. Yapılan istatistiki analiz
sonucunda denemede ele alınan uygulamaların bitkide yalancı gövde uzunluğu,
yalancı gövde çapı, yaprak sayısı, yaprak genişliği, yaprak uzunluğu, bitki ağırlığı ve
bitki boyu üzerine etkili olmadığı bulunmuştur (Çizelge 3).
Uygulamalar bitkide yalancı gövdede beyaz kısmın uzunluğunu etkilemiş, en
uzun beyaz kısım YG+HA uygulamasından elde edilirken (8,98 cm), en kısa ise
YG+SG+BİO uygulamasından elde edilmiştir (8,30 cm). Pırasada beyaz kısmın
uzunluğu özellikle İnegöl 92 gibi yalancı gövdesi uzun olan çeşitlerde önemli bir
özelliktir. Sarı ve ark. (1996), Harran ovası koşullarında yürüttükleri çalışmada
İnegöl 92 çeşidinde beyaz kısım uzunluğunu 6.2 cm olarak belirlemiştir.
Bitkisel özellikler yönünden ele alınan organik bitki besin maddesi
uygulamalarının kalite üzerine etkisinin, sentetik NPK uygulamasından daha az
kalitede olmayışı sentetik besin maddeleri yerine organik olanlarının kullanımı ile bir
kayıp meydana gelmediğini göstermesi bakımından önemlidir.Denemede incelenen
bitki besin maddesi uygulamalarının pırasa bitkisi verimi üzerine etkileri yıllar
itibariyle ayrı ayrı incelenmiştir (Çizelge 4).
Çizelge 4 incelendiğinde uygulamalar ve yıl interaksiyonu önemli olmaz iken
yıllar ve uygulamaların verim üzerine etkisi önemli bulunmuştur. İlk yıl 5520,2 kg/da
olan verim değeri ikinci yıl 4411,0 kg/da olarak belirlenmiştir. Uygulamalar bir biri ile
karşılaştırıldığında ise iki grubun oluştuğu görülmüştür. Uygulamaların çoğu birinci
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grupta yer alırken yalnızca YG+ZPK ikinci grupta yer almıştır. Uygulamalara bağlı
olarak verim değeri 5380,6-4182,4 kg/da arasında değişim göstermiştir. İnegöl 92
pırasa çeşidinin ortalama verim miktarı 4750 kg/da’dır (Anonim, 1). Buna göre
yalnızca şahit ve YG+ZPK uygulamaları çeşidin ortalama verim değerinin altına
düşmüştür. Bayraktar (1970), pırasada verimin çeşit ve yetiştirme koşulları ile iklim
değerlerine bağlı olarak 4 000-7 000 kg/da, Vural ve ark.(2000); 3 000 – 5 000
kg/da olduğunu bildirmektedir. Sarı ve ark. (1996), İnegöl 92 çeşidinin verim
miktarını 6 389 kg/da olarak belirtirken Vural ve ark. (1996) 4 300kg/da olarak
belirtmektedir.
Yeşil gübre toprağın sürdürülebilirliğini sağlamakta, kökleri ile toprağa
kazandırdığı azotun yanı sıra, diğer bitki organlarıyla da birçok besin maddesi daha
kazandırmaktadır. Ayrıca kendisinden sonra gelen bitkinin verim miktarını olumlu
etkileyen önemli bir etmendir, ancak ticari amaçlı yapılan bir üretimde bitki türlerinin
besin maddesi ihtiyacına göre değişmekle birlikte çoğunlukla tek başına üretimdeki
bitkinin bitki besin maddesi ihtiyacını karşılayabilme durumunda değildir (Çizelge 4).
YG+ZPK uygulamasında da çeşidin optimum verim değerinin altında kalınmıştır. Bu
sonuç, ZPK doz ayarlaması konusunda başka çalışmalara da ihtiyaç olduğu
sonucunu doğurmaktadır.
Diğer uygulamaların YG+NPK uygulaması ile aynı grupta yer alması ise sentetik
bitki besin maddesi kullanılmadan da pırasada çeşidin optimum verim değerinin
yakalanabileceği bulgusunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç, yapılan toprak analizleri
sonucunda bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin toprak ve yapraktan organik
olarak desteklenmesi ile NPK uygulamasına eşdeğer miktarda ürün elde
edilebileceğini göstermesi bakımından önemlidir.
Deneme parsellerinde 2004–2005 yıllarında yapılan toprak analizleri
neticesinde, İşba (%) değerinde yıllar x uygulamalar interaksiyonu önemli çıkmıştır.
Denemenin ilk yılında (2004) uygulamaların hepsi son grupta yer alırken, ikinci yıl
(2005) YG ve YG+ZPK uygulaması birinci gruba girmiştir. Bundan da
anlaşılmaktadır ki, YG ve YG+ZPK uygulamaları sonucunda toprak su tutma
kapasitesi artmıştır.
Topraktaki tuzluluk seviyesi incelendiğinde, uygulamalar arasında farklılık
olmadığı yıllar açısından ise istatistiki olarak fark bulunduğu belirlenmiştir.
Denemenin ikinci yılı topraktaki tuz miktarında bir artış olmuştur (0,15 mmhos/cm).
İşba’ba özelliğinde olduğu gibi toprak pH’sında da uygulama x yıl interaksiyonu
önemli bulunmuştur. İkinci yıldaki bütün uygulamalar ilk grubu oluştururken, ilk yıl
YG + NPK (İno.) uygulaması hariç bütün uygulamalar ikinci grupta yer almış, söz
konusu uygulama son grupta kalmıştır.
Ph nötr’den hafif alkaliye doğru çıkmış. İlk yıl genel itibariyle nötr iken 2.yıl hafif
alkali olmuş. Yapılan uygulamaların ve yılların organik madde miktarına (%)
istatistiki olarak önemli bir etkisi bulunmamıştır. Alınabilir P (ppm) düzeylerine
uygulamaların önemli bir etkisi olmazken, yıllar arasındaki fark önem arz etmiştir.
İlk yıl alınabilir fosfor seviyesi 30,6 ppm’de kalırken, ikinci yıl bu oran 63,5 ppm’e
yükselmiştir. 2.yıl alınabilir P değerinde YG uygulaması hariç belirgin bir farklılık
ortaya çıkmış.
Alınabilir K ise alınabilir fosforun aksine yıllar değil uygulamalar önemli etki
yapmıştır. YG+SG, YG+SG+BİO, YG+SG+ DYÖ ve YG+ZPK uygulamaları
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istatistiki olarak ilk sıralarda yer alırken, YG, YG+NPK (İno.) uygulamaları son
grubu oluşturmuştur (Çizelge 5). Denemede incelenen özelliklerden bir diğeri
yapraklarda bitki besin maddesi içeriğinin belirlenmesidir. Analizler her iki yılda ayrı
ayrı yapılarak Çizelge 6’da verilmiştir.
Yaprakların azot içerikleri incelendiğinde (Çizelge, 6) tüm uygulamalarda azot
değerlerinin Reuter ve Robinson (1986) ile Maynard ve ark. (1999)’un verdiği
yeterlilik sınırları içerisinde olduğu görülmektedir (Çizelge 10 ve 11).Denemeden
elde edilen bulgulara göre, organik uygulamalar ile inorganik olan benzer değerler
göstermiştir. Yaprakların fosfor içerikleri %0.34-0.39 arasında değişmekte olup tüm
uygulamalarda yeterli düzeyde bulunmuştur (Reuter ve Robinson, 1986; Maynard
ve ark. 1999)
Yaprakların K içerikleri tüm uygulamalarda literatürde verilen değerlerin üzerinde
bulunmuştur. Toprakların K içeriklerinin tüm uygulamalarda yeterli düzeyin üzerinde
bulunması bitkilerin K’da lüks tüketime gittiğini düşündürmektedir.
Yaprakların kalsiyum ve magnezyum içerikleri uygulamalarda yeterli düzeyde
bulunmuştur (Maynard ve ark. 1999).
Yaprakların demir, mangan ve cinko düzeyleri literatürde belirtilen değerlerin
üzerinde bulunmuştur, bakır ise yeterli düzeydedir.
Tüm uygulamalarda yaprak analiz sonuçları toplu olarak ele alındığında
beslenme noksanlığının olmadığı gözlenmiştir. Potasyum, demir, mangan ve çinko
değerleri literatürde bildirilen değerlerin üzerinde bulunmuştur. Bu duruma
denemede kullanılan pırasa çeşidinin özelliği neden olduğu gibi farklı ekolojilerde
gübre denemelerinin yapılmasının gerekli olduğu savını da doğrulamaktadır. Sonuç
olarak organik olarak beslenen pırasalar inorganik beslenenlerle yapraktaki makro
ve mikro element düzeyleri yönünden önemli farklılıklar göstermemiştir.
Bitkilerin yetiştirme döneminde hastalık ve zararlı seyri de incelenmiştir. Yapılan
gözlemlerde herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmamıştır. Ancak 2004 yılı
yetiştirme periyodunda, yapraklarda renk açılmasının olduğu tespit edilmiş, yapılan
incelemelerde bu etkiyi çiçek thripsi [Frankliniella occidentalis (Pergande)
(Thysanoptera: Thripidae)]’nin yaptığı belirlenmiştir. Yapılan incelemeler ilk
bulaşmanın fidelikte olduğunu göstermiştir. Adı geçen zararlıya karşı ilk yıl Nemazal
T/S uygulanmış ve başarı sağlanamamıştır. İkinci yıl Laser preperatı uygulanmıştır.
Laser ile birinci uygulama, bitkilerin ilk gelişim döneminde ikinci uygulama ise
fideleri sökmeden olmak üzere, fidelikte iki uygulama yapılmıştır. Fideler araziye
dikildikten sonra sürekli olarak gözlemlenmiş ve sayımlar sonunda thrips miktarı
zarar eşiğine ulaştığında preparat uygulaması yapılmıştır. Yapılan uygulama
sonucunda thrips zararı ile başarılı mücadele edilmiştir ( Anonim, 1995).
Araştırma sonucunda farklı bitki besin maddesi uygulamalarının karşılaştırılması
amacıyla maliyet analizi yapılmıştır. Yapılan analizde, her bir uygulamanın
gerçekleştirilmesi aşamasında üretim masrafları arasında değişen masraf unsurları
dikkate alınmıştır. Tarımsal faaliyette, kısmi bir değişiklik olması durumunda
gelirdeki muhtemel değişikliği belirlemek üzere “kısmi bütçeleme” yöntemi esas
alınmaktadır (Aksöz, 1972). Organik ürün piyasasının bulunmadığı bir piyasa
ortamında brüt kar veya net kar analizinin yapılması, bu araştırma sonuçlarının
değerlendirilmesinde yanılgı oluşturabileceği düşüncesiyle yapılmamıştır. Bu
denemede esas amaç, denemede kullanılan gübre kombinasyonlarının
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karşılaştırılmasıdır. Organik pırasa yetiştiriciliği ile konvansiyonel yetiştiricilik
karşılaştırılmamaktadır. Denemenin amacı nedeniyle, bu şekilde ortaya konulan bir
maliyet analizi deneme sonuçlarının yorumlanmasında kullanılabilecek yeterliliğe
sahiptir.
Denemenin tek yıllık sonuçlara göre yorumlanması hata oluşturacaktır,
denemenin her iki yılında da yalnız Yeşil gübre kullanılan parselde maliyet en düşük
artışa neden olmasına rağmen, ilk yılda yüksek olan verim ikinci yılda oldukça
düşük gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum, denemede kullanılan gübre çeşit ve
kombinasyonlarının gelecek döneme etkisini de dikkate almamız gerektiğini
göstermektedir. Verim değişimleri uygulamada işletme karını en fazla etkileyen
durum olduğu için, verimde yıllara göre gerçekleşen değişimlerin oransal dağılımları
da dikkate alınmalıdır. Çizelge 9‘da verimde yıllara göre gerçekleşen değişimler
görülmektedir. Ortak nokta, verimin ikinci yıl tüm uygulamalarda düşme eğiliminde
olduğudur. Ancak, en yüksek maliyete sahip iki uygulamadan YG+SG+BİO ile
YG+SG+DY uygulamalarında verimde gerçekleşen değişim en yüksek verimin elde
edildiği YG+SG uygulamasına göre daha düşüktür. Aynı şekilde, YG+NPK ve
YG+ZPK uygulamalarında da YG+SG uygulamasına göre daha düşük oranda
verimde düşüş görülmektedir.
Çizelge 10 ‘de yıllara göre maliyet değişimleri görülmektedir. Burada dikkat
edilmesi gereken konu, 2004 yılında herhangi bir ilaç ve ilaçlama masrafı
olmamasına rağmen, 2005 yılı maliyetine bu unsurların da ilave olmuş olmasıdır.
Maliyet analizi sonucunda,
5. Uygulamalara ait maliyet sonuçlarına göre, en düşük maliyet Şahit (YG)
uygulamasında elde edilmiştir, Bunu, sırasıyla YG+HA; YG+NPK ve YG+SG
uygulamaları takip etmektedir, YG+SG+BİO ile YG+SG+DY uygulamaları
diğerlerine göre en yüksek maliyete sahiptir,
6. Gerçekleşen verimlere göre YG+SG ile YG+NPK uygulamaları en iyi sonucu
verdiği gibi, şahit’e yakın bir maliyete sahip olmuşlardır,
7. Dünyada yapılan çalışmaların çoğunluğu, uygulama alanında ve farklı
tarımsal faaliyetlerin karşılaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir,
8. Elde edilen verim değerleri ile İstanbul Hali fiyatlarına göre yalnız gübre ve
ilaç giderleri düşünüldüğünde, YG+SG+BİO ve YG+SG+DY uygulamaları hariç
diğer tüm uygulamaların kabul edilebilir bir seviyede olduğu söylenebilir.
SONUÇ
1. Üretimde çevreye adapte olmuş çeşit kullanımı seçildiğinde,
2. Temiz tohumluk ve sağlıklı fide kullanımı prensip edildiğinde,
3. Hastalık ve zararlılar ile mücadele preperat kullanımı kültürel önlemler ile
birleştirilerek uygulandığında,
4. Kültürü yapılan bitki ile yabancı ot rekabeti oluşmadan yabancı otların üretim
alanından vaktinde uzaklaştırılması gerçekleştirildiğinde,
5. Toprak analizine dayalı, toprağın sürdürülebilir kullanımını esas alan toprak
ve yapraktan gübreleme programlarının birleştirilerek uygulanması ile sağlıklı ve ele
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alınan çeşidin performans düzeyine ulaşılabilir, ekonomik, kaliteli ve sağlıklı ürün
üretilebilmektedir.
Ülkemizde bundan sonra yapılacak organik tarım çalışmalarında yerli bitki besin
maddeleri, kompost ve hastalık zararlılar ile mücadelede kullanılmak üzere
preperat ve organik tarımda kullanılabilecek üretim materyali geliştirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
KAYNAKLAR
Açıkgöz, E., 2001. Yem Bitkileri (3 .Baskı), (15. Bölüm, Yeşil Gübreleme, s: 419-424),
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, s: 584, Bursa.
Aksöz, İ., 1972. Zirai Ekonomiye Giriş, Zirai İşletmecilik Genel Kısım II, Baskı Atatürk
Üni. Yayın No: 252/C, Zir. Fak. Yayın No: 15 Ders Kitap. Seri No:10 Erzurum.
Anonim, 1. Pırasa Çeşidi Özellik Belgesi. Atatürk Bah. Kül. Mer. Araş. Ens.-Yalova.
______, 1965. Electronic Switchgear (London) Limited, 58 Wilbury Way, Hitchin
Herfordshire, England, SG 4 OUF (prospectuse).
______, 1980. Soil and Plant Testing and Analysis as a Basis of Fertilizer
Recommendations, F.A.O. Soils Bulletin 38/2, p 95.
______, 1981. The Analysis of Agricultural Materials, Second Edition, Minister of Agri.
Fishering and Food, RB, 427, Replaces Technical Bulletin 27, p 226.
______, 1985. Agricultural Anal. Handbook, Hach Company 22546-08,p2/65-2/69.
Anonim,1995. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt-2. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
KKGM Ankara.
_______, 1996. ELM Farm Research Center, Hamsted Marshall Newbury Bershire
RG20 OH R UK.
_______, 2006a. Türkiye İstatistik Kurumu Kayıtları.
_______, 2006b. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı web sayfası, (www.tarım.gov.tr).
Bayraktar, K., 1970. Sebze Yetiştirme Cilt II, Ege Üni. Zir. Fak. Yayın. No: 169, İzmir.
Beşirli, G., F. Pezikoğlu, İ. Sönmez, N. Cebel, M. Keçeci, İ. H. Güçdemir, S. Başay, N.
Sürmeli, N. Tuncer, U. Kasım, Ü. Karik, E. Efe, K. Çetin, S. Erdoğan, F. G. Çelikel,
G. Şarlar ve U. Aksoy, 2003. Ispanak ve Domatesin Organik Tarım Koşullarında
Yetiştirilebilirliğinin Araştırılması. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü Bilimsel Araştı. ve İnce. Yayın No: 173, Yalova.
Bülbül, M. ve H. Tanrıvermiş, 1999. Türkiye’de Ekolojik ve Konvansiyonel Fındık Üretim
Ekonomisi ve Pazarlama Yapısı. Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu Bildiri
Kitabı, 21-23 Haziran 1999, Sa.33-48.
Cegarra, J., B. Amor, J. Gonzalvez, M. P. Bernal and A. Roig, 1999. Characteristics of a
New Solid Olive-Mill By-Product “Alperujo”and its Suitability for Composting, Int,
Composting Symposium (ICS’99), Sep. 19-23, Canada.
Ceylan, A., 1994. Tarla Tarımı. Ege Üni. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 491, İzmir.
Çağlar, K. Ö., 1958. Toprak İlmi. AÜZF Yayınları: 10, Ders Kitabı 2, S: 286, Ankara.
Ediz, D., 1992. Organik Tarım Nedir ve İngiltere’de Nasıl Bir Gelişme Göstermiştir.
TOK, Sayı: 77, Ankara.
Gençkan, M. S., 1992. Yem Bitkileri Tarımı (2. Baskı). s: 74-292, Ege Üni. Zir. Fak.
Yayın No: 467, İzmir.
Karahocagil, P. ve H. Ege, 2004. Arpa. Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne Bakış, Sayı: 6,
Nüsha: 8,, Sa, 1-4, Ankara.

117

Maynard, D.N., G.J. Hochmuth, C.S. Vavrina, W.M. Stall, T.A. Kucharek, P.A. Stansley
and A.G. Smajstrla, 1999. Onion, Leek and Chive Production in Florida. University of
Florida Cooperative Extention Service.
Melis, P., P. Mulé, C. Senette and P. Castaldi, 1999. The use of Quality Compost From
Olive Milling Waste in the Preparation of Growing Media in Floriculture. Int,
Composting Symposium (ICS’99), September 19-23, Canada.
Öztan, B. ve N. Munsuz, 1961. Tarım Bakanlığı. Toprak-Su Genel Müdürlüğü Toprak ve
Gübre Araştırma Enstitüsü Teknik Yayın Sayı: 6, s 5, Ankara.
Reuter, D, J, and J. B. Robinson, 1986. Plant Analysis, An Interpretation Manual. Inkata
Pres, Melbourne, Sydney, p 217.
Sarı, N., A. Y. Pakyürek, H. Y. Daşgan ve K. Abak, 1996. Harran Ovası Koşullarında
Bazı Pırasa Çeşitlerinin Verim ve Kaliteleri ile Dikim Sıklığı ve Zamanının Etkileri.
Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Sa: 359-363, 3-6 Ekim,
Adana.
Vural, H., İ. Duman ve D. Eşiyok, 1996. Pırasa Üretiminde Farklı Fide Dikim
Sıklıklarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi
Bildiri Kitabı, Sa: 355-358, 3-6 Ekim, Adana
________, D. Eşiyok ve İ. Duman, 2000. Kültür Sebzeleri. s: 95-105, Ege Üni.
Basımevi, İzmir.
Yazıcı, K., ve L. Kaynak, 2001. Deniz Yosunlarının Organik Tarımda Kullanım
Olanakları. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sem. sa:344-352, Antalya.

Çizelge 1. Deneme alanı toprak analiz sonuçları (2002-2004).
Özellikler
Su ile doymuşluk (%)
T Tuz (mmhos/cm)
pH
Kireç (Ca CO3) (%)
P2O5 (kg/da)
K2O (kg/da)
Organik Madde (%)

Toprak örneği alım zamanı
Arpa ekimi öncesi YG öncesi, 3 aralık
YG sonrası
2002
2003
2004
48.3
41
37
0.06
0.09
0.08
6.7
6.9
6.9
0.2
Eser
Eser
14
24 ppm
25 ppm
59
290 ppm
245 ppm
2.0
2.5
2.3

Çizelge 2. Denemede kullanılan bitki besin maddeleri ve dozları.
Bit. besin
mad.

İnorganik NPK

SG

ZPK

AN 22.5 kg/da DÖ
Doz ve
22.5 kg/da DS
uygulama
zamanları TSP 15 kg/da DÖ
2004
K2SO4 15 kg/da DÖ

5,0
ton/da

3,0
ton/da

AN 22,5 kg/da DÖ
Doz ve
22,5 kg/da DS
uygulama
zamanları TSP 15 kg/da DÖ
2005
K2SO4 10 kg/da DÖ

4,5
ton/da

3,6
ton/da
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DYÖ

BİO

HA

70 g/da
dikimden 20
gün sonra
20’şer gün ara
ile
70 g/da
dikimden 20
gün sonra
20’şer gün ara
ile

250 cc/ da
dikimden 20 gün
sonra 20’şer gün
ara ile

10
kg/da
DÖ

250 cc/ da
dikimden 20 gün
sonra 20’şer gün
ara ile

10
kg/da
DÖ

AN: Amonyum nitrat, DÖ: Dikim öncesi, DS: Dikim sonrası TSP: Triple Süper Fosfat

Çizelge 3. Organik pırasa denemesinde bazı bitki özellikleri.
Öz/Uy,
YG
YG+SG YG+SG+BİO YG+SG+DYÖ YG+NPK
YG+HA
YG+ZPK
YGU (cm)
43,99
48,54
45,06
47,07
48,29
46,55
45,29
Cv:%5,15
YGB (cm)
8,39 bc*
8,82 ab
8,30 c
8,70 abc
8,84 ab
8,98 a
8,60 abc
Cv: %3,37
YGÇ (mm)
24,05
25,29
23,99
24,48
24,98
24,69
23,70
Cv:%3,78
YS(adet/b)
7,89
8,00
7,58
7,94
7,82
8,05
7,56
Cv:%3,54
YG (cm)
3,49
3,53
3,46
3,45
3,65
3,59
3,37
Cv: %3,44
YU (cm)
95,59
100,58
94,49
100,41
102,44
97,69
90,16
Cv:%5,57
BA (g)
240,88
282,81
270,06
286,81
283,19
252,23
220,13
Cv:%11,1
BB (cm)
138,69
149,12
139,45
147,46
151,10
144,24
139,35
Cv:%3,34
*Ortalama değerlerin yanındaki harfler her uygulama içindeki farklılığın önem derecesinin 0,05 hata
sınırları içerisinde ifade etmektedir.
YGU: Yalancı gövde uzunluğu, YGB: Yalancı gövdede beyaz kısmın uzunluğu, YGÇ: Yalancı gövde
çapı, YS: Yaprak sayısı, YG: Yaprak genişliği, YU: Yaprak uzunluğu, BA: Bitki ağırlığı, BB: Bitki boyu.

Çizelge 4. Organik pırasa denemesinde verim değerleri (kg/da).
Öz,/Uy

Verim
kg/da
Cv:%17,7

Yıl

YG

YG+SG

YG+SG+Bio YG+SG+DYÖ YG+NPK

2004

5201,3

6222,5

5533,7

5866,3

2005

3952,0

4524,4

4728,6

4786,6

YG+HA

YG+ZP

Ort

5890,0

5438,8

4488,8

5520,2 a*

4871,1

4142,0

3876,0

4411,0 b

Ort 4576,6 ab 5373,4 a
5131,2 a
5324,4 a
5380,6 a 4790,4 ab 4182,4 b
*Ortalama değerlerin yanındaki harfler her uygulama içindeki farklılığın önem derecesinin 0,05 hata sınırları içerisinde
ifade etmektedir.

Çizelge 5. Organik pırasa denemesinde toprak analiz bulguları.
Öz/Uy,
İşba (%)
Cv: %3,5

39,0 C

YG+
SG
41,3 BC

YG+
SG+Bio
40,8 C

43,3 A
41,1

40,5 C
40,9

39,5 C
40,1

40,0C
40,1

40,0 C
40,1

41,3 BC
40,4

44,3 A
42,3

41,3

0,12

0,13

0,12

0,13

0,10

0,12

0,12

0,12 B

Yıl

YG

2004
2005
Ort,

Tuz (1:2,5) 2004
mmhos/cm 2005
Cv:%14,5
Ort,
pH
2004

YG+SG+
YG+NPK YG+HA YG+ZPK
DYÖ
40,3 C
40,3 C 39,5 C 40,3 C

Ort
40,2

0,14

0,17

0,14

0,13

0,15

0,14

0,18

0,15 A

0,15
7,2 B

0,15
7,4 B

0,13
7,3 B

0,13
7,4 B

0,13
6,7 C

0,13
7,3 B

0,13
7,2 B

0,13
7,2
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1:2,5
Cv:%2,4
Or. Mad
(%)
Cv% 11,3
Alı. P
(ppm)
Cv:%65,5
Alı. K
(ppm)
Cv:%11,5

2005
Ort,
2004

7,8 A
7,5
2,4

7,7 A
7,6
2,8

7,8 A
7,5
2,7

7,8 A
7,6
2,7

7,8 A
7,3
2,4

7,7 A
7,5
2,4

7,8 A
7,5
2,6

7,8

2005
Ort,
2004

2,4
2,4
24,3

2,7
2,8
46,5

2,5
2,6
38,5

2,7
2,7
39,0

2,5
2,4
23,5

2,5
2,5
24,0

2,7
2,7
18,8

2,6

2005
Ort,
2004

26,5
25,4
258,8

81,8
64,1
300,8

49,3
43,9
299,8

65,3
52,1
283,3

69,0
46,3
249,0

51,8
37,9
253,3

100,5
59,7
305,5

63,5 a

260,0
271,6 ab

262,8
255,9 b

255,5
254,4 b

289,5
297,5 a

267,7

2005
Ort,

261,0
278,8
266,5
259,9 b 289,8 ab 283,1 ab

2,6

30,6 b

278,6

Çizelge 6. Organik pırasa denemesinde yaprak analiz bulguları.
Öz/Uy,
N (%)
Cv: %9,47
P (%)
Cv:%16,9
K (%)
Cv:%12,8
Ca (%)
Cv: 12,8
Mg (%)
Cv:%10,9
Fe (ppm)
Cv:%22,7
Mn (ppm)
Cv:%19,6
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Yıl

YG

YG+SG

2004

2,02

2,44

YG+SG+
Bio
2,33

YG+SG+
YG+NPK YG+HA YG+ZPK
DYÖ
2,42
2,51
2,43
2,13

2005
Ort,

2,38
2,20

2,48
2,46

2,35
2,34

2,46
2,44

2,42
2,47

2,56
2,49

2,55
2,34

2,46

2004

0,33

0,31

0,31

0,31

0,26

0,28

0,32

0,30 b

2005

0,44

0,40

0,37

0,41

0,47

0,40

0,44

0,42 a

Ort,
2004

0,39
5,50

0,36
6,54

0,34
6,78

0,36
6,67

0,36
6,28

0,34
6,60

0,38
6,56

6,42 b

2005
Ort,
2004

8,50
7,00
1,85

8,78
7,66
1,95

7,92
7,35
1,92

9,21
7,94
1,90

8,07
7,17
1,89

8,60
7,60
2,33

8,17
7,36
1,86

8,46 a

2005
Ort,
2004

1,97
1,91
0,32

1,93
1,97
0,37

1,90
1,91
0,34

1,92
1,91
0,38

1,98
1,94
0,36

2,04
2,19
0,37

2,19
2,03
0,32

2,00

2005
Ort,
2004

0,28
0,30
96,5

0,26
0,32
81,2

0,21
0,28
112,3

0,27
0,32
90,0

0,28
0,32
94,0

0,28
0,33
97,2

0,31
0,31
100,3

0,27 b

2005
Ort,
2004

134,0
115,2
30,0

102,3
91,8
35,5

96,3
104,2
38,0

117,0
103,5
32,7

128,5
111,2
36,0

131,8
114,5
39,5

119,0
109,6
27,7

118,4
34,2 a

2005

12,0

15,5

14,5

15,8

18,3

15,8

15,0

15,3 b

Ort
2,33

1,96

0,35 a

95,9

Ort,
2004

Zn (ppm)
Cv:%15,52 2005
Ort,
2004
Cu (ppm)
Cv:%34,9 2005
Ort,

21,0
35,5

25,5
37,8

26,2
39,7

24,2
34,7

27,1
36,5

27,6
36,2

21,6
41,8

38,5
37
3,00

27,3
32,5
5,75

30,0
34,9
2,75

33,0
33,9
4,00

35,5
36,0
4,75

33,0
34,6
4,50

31,3
36,5
5,75

4,75
3,88 bc

5,50
5,63 ab

4,25
3,50 c

7,00
5,50 ab

7,75
6,25 a

7,50
6,00 a

4,75
5,25 abc

48,2
32,6
4,36
5,93

Çizelge 7. Verimde yıllara göre gerçekleşen değişimler (kg;%).
2004 kg)
2005 (kg)
%Değişim

YG+SG
6222,5
4525,4
-27,29

YG+SG+BİO
5533,7
4728,6
-14,55

YG+SG+DYÖ
5866,3
4786,6
-18,41

YG+NPK
5890
4871,1
-17,30

YG+HA
5438,8
4142
-23,84

YG+ZPK
4488,8
3876
-13,65

YG
5201,3
3952
-24,02

Çizelge 8. Maliyet değişimleri (YTL; %).
2004 (YTL)
2005 (YTL)
%Değişim
Hal
Fiyatına
Göre
Toplam
Gelir (2004)
Hal
Fiyatına
Göre
Toplam
Gelir (2005)

YG+SG
191,4
236
23,30

YG+SG+BİO
8981,4
10548,5
17,45

YG+SG+DY
9378,9
9686
3,27

YG+NPK
129,3
169,1
30,78

YG+HA
120,9
152
25,72

YG+ZPK
884,4
1170
32,29

YG
84,4
106
25,59

2551,2

2268,8

2405,2

2414,9

2229,9

1840,4

2123,5

2035,9

2127,9

2153,9

2191,9

1863,9

1744,2

1778,4
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ORGANİK ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ AŞAMASINDA FARKLI YETİŞTİRME
TEKNİKLERİNİN DOMATES HASTALIKLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
Fulya BAYSAL18
B. McSpadden GARDENER1

M.D. KLEINHENZ19
S. A. MILLER1

J. CARDINA2

ÖZET
Çalιşmada farklι yetiştirme tekniklerinin organik üretim’e geçiş aşamasιnda
domates hastalιklarι üzerine etkisi araştιrιlmιştιr. Yetiştirme teknikleri kompost
uygulanmιş ve uygulanmamιş olmak üzere; nadas sonrasι işleme, otlak
yetiştirilmesi, açιk sebze yetiştiriciliği ve yüksek tünelde sebze yetiştiriciliğidir.
Çalιşmanιn dördüncü yιlιnda bütün teknikler için ‘Mountain Spring’ ve ‘Florida 47’
domates çeşitleri kullanιlmιştιr. Her bir alanιn yarιsιna kompost uygulanmιştιr.
Kompost uygulanmιş toprakta, toprak besin elementlerinin ve pH’ nιn önemli oranda
artιş gösterdiği belirlenmiştir. En önemli etkinin nadas ve yüksek tünelde
tekniklerinde olduğu gözlemlenmiştir. Çalιşmanιn dördüncü yιlιnda, yüksek tünelde
18

Department of Plant Pathology, The Ohio State University, OARDC, 1680 Madison Ave.,
Wooster, OH USA 44691; 330-263-3838; fulyabaysal@hotmail.com
Department of Plant Pathology, The Ohio State University, OARDC, 1680 Madison Ave.,
Wooster, OH USA 44691; 330-263-3838; fulyabaysal@hotmail.com
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sebze yetiştiriciliğinde Sclerotinia beyaz çürüklük hastalιğι belirlenmiştir. Nadas
sonrasι işleme, otlak yetiştirilmesi ve açιk sebze yetiştiriciliği tekniklerinde,
Alternaria yaprak leke hastalιğι ve Septoria yaprak leke hastalιğι en önemli
hastalιklar olarak belirlenmiştir. Kompost uygulanmιş parsellerde hastalιk
oranlarιnιn daha az olduğu saptanmιştιr. Kompost uygulaması toprak kalitesini
artırmakta ve hastalık çıkışını baskı altına almaktadır..
Anahtar Kelimeler: Domates, Kompost, Yetiştirme Tekniği, Sclerotinia Beyaz
Çürüklük, Alternaria, Septoria
ABSTRACT
EFFECTS OF DIFFERENT FIELD MANAGEMENT STRATEGIES
TOMATO DISEASES IN TRANSITIONAL ORGANIC SYSTEM

ON

The influences of different organic transition strategies on disease
suppressiveness in tomato were studied. The four strategies, conducted over three
years followed by a fourth year of tomato (‘Mountain Spring’ and ‘Florida 47’)
production, were tilled fallow, mixed hay, open-field vegetables, and high tunnel
vegetables. Compost amendments were applied to one half of each plot. Significant
increases in soil nutrients and pH were observed in all of the compost-amended
soils, with the greatest effects observed in the soils from mixed hay and high tunnel
systems. In the fourth year, Sclerotinia white mold was observed in tomatoes in
high tunnels. Early blight and Septoria leaf spot were the principle diseases in openfield tomatoes following tilled fallow, mixed hay, and open-field vegetables. Disease
pressure was lower in compost-amended than non-amended plots. These results
indicate that transition management strategies with compost amendments can
significantly impact soil quality and biologically-based soil-borne and foliar disease
suppressiveness in tomato production.
Keywords: Tomato, Compost, Field Management Strategies, Sclerotinia,
Alternaria, Septoria
GİRİŞ
Küçük aile işletmeleri genellikle kent kenarlarındaki tarıma elverişsiz arazilerde
kurulmuştur. Toprakların tarıma elverişsiz olması, işletmelerin küçülmesi, düşük
fiyatlar ve tarım alanlarının giderek azalması bu üreticiler üzerinde büyük bir baskı
oluşturmaktadır. Organik ürünlerin yüksek satιş değerleri ve üretim birimlerinin şehir
merkezlerine yakιn olmasι, bazι üreticileri organik sebze yetiştiriciliğine geçişte
teşvik edici faktörler olmuştur. Ulusal Organik Standartlar yasasι (The National
Organic Standards Act (NOS)) sιnιrlanmιş maddelerin en son kullanιmιndan 3 yιl
sonrasιna sertifikasyon için müsade de bulunmaktadιr. Üreticiler, bu üç yιllιk geçiş
süresini farklι şekillerde tamamlamaktadιrlar. Yapιlan çalιşmalar bu geçiş süresi
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içerisinde ürün miktarιnda önemli bir azalma olduğunu göstermektedir (Brusko,
1989; Liebhardt ve ark., 1993; MacRae ve ark., 1989. Bu geçiş etkisi, toprak
biyolojisinin, kimyasal yapιsιnιn ve fiziksel özelliklerinin değişmesine
bağlanmaktadιr. Bu değişimler besin döngüsünü ve bitki gelişimini doğrudan
etkilemektedir (Wander ve ark.,1994; Pfiffner ve Niggli, 1996). Hayvan gübresi
kompostu, toprak yapιsιnι iyileştirici özelliği ve besin içeriği bakιmιndan, uzun
yιllardan bu yana bilinmektedir ve bu özelliklerinden dolayι organik üretimde yer
almaktadιr (Dick ve McCoy, 1993). Kompost uygulamasιnιn ikinci bir faydasι da
toprak kökenli hastalιk etmenlerini baskι altιnda tutmasιdιr. Önceki sera çalιşmalarι
kompost uygulamasιnιn, lahana kök-ur hastalιğι (Plasmodiophora bassicae),
Marulda yumuşak çürüklük (Sclerotinia minor, S. sclerotiorum), Bezelye, fasulye ve
turp da Rhizoctonia kök çürüklüğü, Salatalιk da Fusarium hastalιğι ve biber kök
boğazι yanιklιğι (Phytophthora capsici) gibi bazι sebze hastalιklarιnι baskι altιnda
tuttuğunu göstermektedir (Hoitink ve Grebus, 1994; Lumsden ve ark., 1983).
Kompost uygulamasι Pythium ultimum ve Rhizoctonia solani hastalιklarιna karşι
etkilidir (Hoitink ve Boehm, 1999).
Organik yetiştirme ortamlarιnda kompost uygulamasιnιn ve değişik yetiştirme
tekniklerinin hastalιk çιkιş oranιna etkisi üzerine yeterli bilgi bulunmamaktadιr. Bu
çalιşma ile, organik üretime geçiş aşamasιnda farklι yetiştirme tekniklerinin
domates hastalιklarι üzerine etkisinin araştιrιlmasι amaçlanmιştιr.
MATERYAL VE METOT
Arazi Planι ve Yönetimi
Tekrarlamalι faktöriyel geçiş denemesi, OARDC (The Ohio Agricultural
Research and Development Center- Ohio State University, USA) de
gerçekleştirilmiştir. Deneme alanι kιsmen süzek, %2.9 organik madde içeren
Wooster alüvyon toprak yapιsιna sahiptir. Yetiştirme teknikleri kompost uygulanmιş
ve uygulanmamιş olmak üzere; nadas sonrasι işleme, otlak yetiştirilmesi, açιk
sebze yetiştiriciliği ve yüksek tünelde sebze yetiştiriciliğidir . Dört temel teknik
uygulamasι ve iki ikincil uygulama, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 4
tekerrürlü olarak planlanmιştιr. Deneme alanιnda yüksek tünelde sebze yetiştiriciliği
6.40 m genişliğinde ve 14.63 m uzunluğunda olup 4 adet plastik kaplι olmayan
yatak içermekteyken, her bir yatak 1.22 m genişlikte olup, yataklara 0.46 m aralιkla
26 adet domates fidesi yerleştirilmiştir. Diğer teknikler, 18.29 m. genişlikte ve 17.07
m uzunluğunda olup her bir teknik 12 siyah plastik kaplι yatak içermekteyken, Her
bir yatak 1.52 m genişlikte olup, 0.30 m aralιkla 28 adet domates fidesi
yerleştirilmiştir. 4x2 tekniği 3 yιllιk geçiş dönemi için planlanmιştιr ve çalιşmanιn
dördüncü yιlιnda bütün teknikler için ‘Mountain Spring’ ve ‘Florida 47’ domates
çeşitleri kullanιlmιştιr (Çizelge1). Her parselin yarιsιna büyükbaş hayvan gübresi
uygulanmιştιr (7.5 T/A kuru ağιrlιk). Otlak alanιnda hasat sonrasιnda hayvan
gübresi üç yιl boyunca yüzeye serpilmiştir, açιk sebze yetiştiriciliği ve yüksek
tünelde sebze yetiştiriciliğinde ise ana ürün öncesinde gübre toprağa karιştιrιlmιştιr.
Aynι miktarda kompost çalιşmanιn dördüncü yιlιnda domates fidelerinin dikiminden
önce uygulanmιştιr. Arazi OEFFA (The Ohio Ecological Food & Farm Association)
tarafιndan Ulusal Organik Standartlar (The National Organic Standards)‘a göre
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sertifikalandιrιlmιştιr. Deneme alanιnda, hastalιk ve zararlιlar için yapιlan haftalιk
gözlemler sonucunda ihtiyaç duyulduğu taktirde OMRI (Organic Material Review
Institute) tarafιndan müsadeli pestisitler kullanιlmιştιr (Çizelge2).
Toprak Kimyasι
Her bir ana parsel ve alt parselden alιnan toprak örnekleri STAR lab analiz
biriminde test edilmiştir (OARDC, Wooster, OH).
Hastalιk Surveyi
Alternaria yaprak leke hastalιğι ve Septoria yaprak leke hastalιğι yoğunluğunun
belirlenmesi için modifiye edilmiş Horsfall-Barrat değerlendirme skalasι
kullanιlmιştιr. Daha sonra hastalιk skala değerleri, hastalιk yüzdesine çevrilmiştir.
Haftalιk olarak her bir parselde hastalιk yoğunluğu tespit edilip, kayιt tutulmuştur.
Sclerotinia beyaz çürüklük hastalιk yoğunluğu haftalιk olarak yüksek tünelde sebze
yetiştiriciliğinde tespit edilmiştir.
İstatistiki Analizler
Toprak değişkenleri ve hastalιk yoğunluğu üzerine olan sonuçlar için SAS’ιn
genel linear model prosedürü kullanιlmιştιr ve değerler Fisher farklιlιk testi
kullanιlarak ayιrt edilmiştir.
SONUÇLAR
Farklι Yetiştirme Tekniklerinin Toprak Kimyasι Üzerine Etkileri
3 yιllιk kompost uygulamasι ana yetiştirme tekniği ne olursa olsun toprak besin
içeriğinin önemli derece de artırmıştır (Çizelge 3). Kompost uygulamasι yüksek
tünelde sebze yetiştiriciliğinde en etkili sonucu vermiştir. Kompost uygulamasι ile
toprak pH’sında artιş gözlenmiştir. Kompost uygulamasι toprak örneklerinin renk ve
yoğunluğunu etkilemiştir. Kompost uygulanmamιş toprağιn daha koyu renkte ve
daha az yoğun olduğu gözlenmiştir. Kompost uygulamasιnιn aksine, yetiştirme
tekniklerinin parametreler üzerinde önemli derecede etkili olmadιğι gözlenmiştir.
Ancak, yüksek tünelde sebze yetiştiriciliğinde ve nadas tekniklerinde Karbon ve
mineral besin değerlerinin yükselme eğiliminde olduğu gözlenmiştir.
Farklı Yetiştirme Tekniklerinin Domates Hastalıkları Üzerine Olan Etkisi
Kompost uygulamasι,bütün yetiştirme tekniklerinde domates bitkilerinin vejetatif
gelişimini artιrmιştιr. Yüksek tünelde sebze yetiştiriciliğinde Sclerotinia beyaz
çürüklük hastalιğι ve Alternaria hastalιğι belirlenmiştir. Yüksek tünelde sebze
yetiştiriciliğinde kompost uygulanmamιş alanda ortalama Sclerotinia beyaz çürüklük
hastalιk etmeni ile enfekteli bitki oranι %26.93 iken, kompost uygulanmιş alanda bu
oran %5.77 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4). Yüksek tünelde sebze
yetiştiriciliğinde kullanιlan her iki çeşidinde Sclerotinia beyaz çürüklük hastalιğιna
karşι duyarlιlιğι incelendiğinde; hastalıklı bitki oranı Mountain Spring çeşidinde
%15.38, Florida 47 çeşidi %17.31 olarak belirlenmiştir (Çizelge 5). Yüksek tünelde
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sebze yetiştiriciliğinde kompost uygulanmamιş alanda ortalama Alternaria hastalığı
ile bulaşık bitki oranι %8.30 iken, kompost uygulanmιş alanda bu oran %5.75 olarak
tespit edilmiştir. Yüksek tünelde sebze yetiştiriciliğinde kullanιlan her iki çeşidinde
Alternaria hastalιğιna karşι duyarlιlιğι incelendiğinde; Mountain Şpring çeşidi %7.23
hastalιklι bitki oranιna sahipken, Florida 47 çeşidi %6.81 hastalιklι bitki oranιna
sahiptir. Nadas sonrasι işleme, otlak yetiştirilmesi ve açιk sebze yetiştiriciliği
tekniklerinde; Alternaria hastalιğι ve Septoria yaprak leke hastalιğι en önemli
hastalιklar olarak belirlenmiştir. Her üç teknik içinde kompost uygulanmιş parseller
kompost uygulanmamιş parsellere nazaran daha az Alternaria ve Septoria yaprak
leke hastalιk oranιna sahiptir (Çizelge 6). Kompost uygulanmamιş nadas sonrasι
işleme tekniğinde, Septoria yaprak leke hastalιğι %35.59 ile en yüksek orandιr.
Kompost uygulanmιş otlak yetiştirilmesi tekniğinde oran Septoria yaprak leke
hastalιğι %12.52 ile en düşük oran olarak belirlenmiştir. Nadas sonrasι işleme, otlak
yetiştirilmesi ve açιk sebze yetiştiriciliği tekniklerinde kullanιlan her iki çeşidinde
Alternaria hastalιğιna karşι duyarlιlιğι incelendiğinde; Mountain Spring çesidi %1.55
hastalιklι bitki oranιna sahipken, Florida 47 çeşidi %1.50 hastalιklι bitki oranιna
sahiptir (Çizelge 7). Nadas sonrasι işleme, otlak yetiştirilmesi ve açιk sebze
yetiştiriciliği tekniklerinde kullanιlan her iki çeşidinde Septoria hastalιğιna karşι
duyarlιlιğι incelendiğinde; Mountain Spring çesidi %30.24 hastalιklι bitki oranιna
sahipken, Florida 47 çeşidi %23.12 hastalιklι bitki oranιna sahiptir.
TARTΙŞMA
3 yιllιk kompost uygulamasι bütün yetiştirme tekniklerinde toprak besin içeriğinin
önemli derece de artmasιnι sağlamιştιr.
Kompost uygulamasι toprak besin içeriğinin artmasι bakιmιndan yüksek tünelde
sebze yetiştiriciliğinde en etkili sonucu vermiştir.
Temel teknikler incelendiğinde; yüksek tünelde sebze yetiştiriciliğinde ve nadas
tekniklerinde topraktaki Karbon ve mineral besin değerlerinin yükselme eğiliminde
olduğu gözlemlenmiştir.
Calιşmanιn dördüncü yιlιnda, kompost uygulamasι bütün yetiştirme tekniklerinde
domates bitkilerinin vejetatif gelişimini artιrmιştιr.
Yüksek tünelde sebze yetiştiriciliğinde Sclerotinia hastalιğι ve Alternaria hastalιğι
belirlenirken, nadas sonrasι işleme, otlak yetiştirilmesi ve açιk sebze yetiştiriciliği
tekniklerinde; Alternaria hastalιğι ve Septoria yaprak leke hastalιğι en önemli
hastalιklar olarak belirlenmiştir.
Yüksek tünelde sebze yetiştiriciliğinde kompost uygulanmamιş alanda Sclerotinia
ve Alternaria hastalιk etmeni ile enfekteli bitki oranι kompost uygulanmιş alana
nazaran daha fazladιr.
Nadas sonrasι işleme, otlak yetiştirilmesi ve açιk sebze yetiştiriciliği tekniklerinde
kompost uygulanmιş parseller kompost uygulanmamιş parsellere nazaran daha az
Alternaria ve Septoria yaprak leke hastalιk oranιna sahiptir.
Çalιşmada kullanιlan Mountain Spring ve Florida 47 domates çeşitleri arasιnda
hastalιklara karşι duyarlιlιk bakιmιndan bir farklιlιk yoktur.
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Bu sonuçlar göstermektedir ki; farklι yetiştirme teknikleri kompost uygulamasι ile
birlikte toprak kalitesini etkilemektedir ve domates üretiminde toprak ve havai
kökenli hastalιklarιn çιkιşιnda da etkilidir.
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Açιk sebze
yetiştiriciliği
Patates

Karιşιk türler (Starfire red clover- kιrmιzι yonca, Jumbo
white clover- beyaz yonca, alfalfa-kabayonca, Tuukka
timothy- çayιr otu, chicory- hindiba, Teleapa
Orchardgrass- Domuz ayrιğι, Festulolium 'Duo', Lancelot
plantain- sinir otu)

Marul,
Ispanak, Pazι,
Turp, Pancar

Nadas sonrasι
işleme
NA

Otlak yetiştirilmesi

Çavdar

Yιl
2003

Sonbahar

Yaz

Mevsim

Çizelge 1. 2003-2006 yιllarι arasιnda farklι yetiştirme tekniklerinde mevsimlere göre
yetiştirilen ürünler.

Karιşιk türler (Starfire red clover- kιrmιzι yonca, Jumbo
white clover- beyaz yonca, alfalfa-kabayonca, Tuukka
timothy- çayιr otu, chicory- hindiba, Teleapa
Orchardgrass- Domuz ayrιğι, Festulolium 'Duo', Lancelot
plantain- sinir otu)

Yüksek
tünelde sebze
yetiştiriciliği

Patates

Marul,
Ispanak, Pazι,
Turp, Pancar
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Marul,
Ispanak, Pazι,
Turp, Pancar
NA

Karιşιk türler (Starfire red clover- kιrmιzι yonca, Jumbo
white clover- beyaz yonca, alfalfa-kabayonca, Tuukka
timothy- çayιr otu, chicory- hindiba, Teleapa
Orchardgrass- Domuz ayrιğι, Festulolium 'Duo', Lancelot
plantain- sinir otu)

Marul,
Ispanak, Pazι,
Turp, Pancar

Butternut
kabağι

Karιşιk türler (Starfire red clover- kιrmιzι yonca, Jumbo
white clover- beyaz yonca, alfalfa-kabayonca, Tuukka
timothy- çayιr otu, chicory- hindiba, Teleapa
Orchardgrass- Domuz ayrιğι, Festulolium 'Duo', Lancelot
plantain- sinir otu)

Kabak,
Butternut
kabağι

Buğday

Çavdar
Çavdar

Kιş
Ilkbahar

Marul,
Ispanak, Pazι,
Turp, Pancar

Karιşιk türler (Starfire red clover- kιrmιzι yonca, Jumbo
white clover- beyaz yonca, alfalfa-kabayonca, Tuukka
timothy- çayιr otu, chicory- hindiba, Teleapa
Orchardgrass- Domuz ayrιğι, Festulolium 'Duo', Lancelot
plantain- sinir otu)

Marul,
Ispanak, Pazι,
Turp, Pancar

NA
Çavdar

Sonbahar

Yaz

2004

Karιşιk türler (Starfire red clover- kιrmιzι yonca, Jumbo
white clover- beyaz yonca, alfalfa-kabayonca, Tuukka
timothy- çayιr otu, chicory- hindiba, Teleapa
Orchardgrass- Domuz ayrιğι, Festulolium 'Duo', Lancelot
plantain- sinir otu)

Buğday

Açιk sebze
yetiştiriciliği

Yüksek
tünelde sebze
yetiştiriciliği

Karιşιk türler (Starfire red clover- kιrmιzι yonca, Jumbo
white clover- beyaz yonca, alfalfa-kabayonca, Tuukka
timothy- çayιr otu, chicory- hindiba, Teleapa
Orchardgrass- Domuz ayrιğι, Festulolium 'Duo', Lancelot
plantain- sinir otu)

Marul,
Ispanak, Pazι,
Turp, Pancar

Buğday

Çavdar

Nadas sonrasι
işleme

Yιl

Otlak yetiştirilmesi

Karιşιk türler (Starfire red clover- kιrmιzι yonca, Jumbo
white clover- beyaz yonca, alfalfa-kabayonca, Tuukka
timothy- çayιr otu, chicory- hindiba, Teleapa
Orchardgrass- Domuz ayrιğι, Festulolium 'Duo', Lancelot
plantain- sinir otu)

Marul,
Ispanak, Pazι,
Turp, Pancar
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Çavdar

Ilkbahar

2005

Kιş

Mevsim

Çizelge 1’in Devamı.

Fasulye
Marul
Buğday

Karιşιk türler (Starfire red clover- kιrmιzι yonca, Jumbo
white clover- beyaz yonca, alfalfa-kabayonca, Tuukka
timothy- çayιr otu, chicory- hindiba, Teleapa
Orchardgrass- Domuz ayrιğι, Festulolium 'Duo', Lancelot
plantain- sinir otu)

Ilkbahar

Buğday

Buğday

Karιşιk türler (Starfire red clover- kιrmιzι yonca, Jumbo
white clover- beyaz yonca, alfalfa-kabayonca, Tuukka
timothy- çayιr otu, chicory- hindiba, Teleapa
Orchardgrass- Domuz ayrιğι, Festulolium 'Duo', Lancelot
plantain- sinir otu)

Yaz

Domates

Domates

Domates

Sonbahar

Domates

Domates

Domates

Buğday
Buğday

Sonbahar
Kιş
2006

NA

Karιşιk türler (Starfire red clover- kιrmιzι yonca, Jumbo
white clover- beyaz yonca, alfalfa-kabayonca, Tuukka
timothy- çayιr otu, chicory- hindiba, Teleapa
Orchardgrass- Domuz ayrιğι, Festulolium 'Duo', Lancelot
plantain- sinir otu)

Yaz

Karιşιk türler (Starfire red clover- kιrmιzι yonca, Jumbo
white clover- beyaz yonca, alfalfa-kabayonca, Tuukka
timothy- çayιr otu, chicory- hindiba, Teleapa
Orchardgrass- Domuz ayrιğι, Festulolium 'Duo', Lancelot
plantain- sinir otu)

Fasulye

Marul,
Ispanak, Pazι,
Turp, Pancar

NA

Domates

Domates

Domates

Çizelge 2. 2006 yιlι uygulanιlan pestisit listesi.
Uyg.
zamanι
1/13/06
3/10/06
4/4/06
7/25/06
7/29/06
8/2/06
8/9/06
8/17/06
8/18/06
8/25/06

Uyg. teknik

Hedef hastalιk

Ürün

Uyg.
oranι

YTS

?

Fide

?

YTS

?

Fide

?

YTS

?

Fide

?

Fungusit

YTS

Alternaria ve Septoria hastalιğι

Domates

2lb/A

Fungusit

AS , NI , O

Alternaria ve Septoria hastalιğι

Domates

2lb/A

Fungusit

YTS

Alternaria ve Septoria hastalιğι

Domates

2lb/A

Fungusit

AS , NI , O ,
YTS

Alternaria ve Septoria hastalιğι

Domates

2lb/A

Fungusit

YTS

Alternaria ve Septoria hastalιğι

Domates

2lb/A

Pestisit

Tipi

GreenShield
GreenShield
GreenShield
Champi
on WP
Champi
on WP
Champi
on WP
Champi
on WP
Champi
on WP
Champi
on WP
Champi

Dezenfektan
ve Algesid
Dezenfektan
ve Algesid
Dezenfektan
ve Algesid

Fungusit

AS , NI , O

Alternaria ve Septoria hastalιğι

Domates

2lb/A

Fungusit

AS , NI , O ,

Alternaria ve Septoria hastalιğι

Domates

2lb/A
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9/1/06
9/21/06

on WP
Champi
on WP
Champi
on WP

YTS
Fungusit

YTS

Alternaria ve Septoria hastalιğι

Domates

2lb/A

Fungusit

AS , NI , O

Alternaria ve Septoria hastalιğι

Domates

2lb/A

Çizelge 3. Farklı yetiştirme tekniklerinin toprak analiz sonuçlarι, sonbahar 2005.
Besin elementleri miktarlarι (ug/g)
pH
N% C%
P
K
Ca
Mg
Fe
Mn
Zn
1
Nadas sonrasι işleme-Kompost
6.3 e 0.1 c 0.9 c 40 c 108 c 947 d 221 e 158 a 152 a 5.4 cd
Nadas sonrasι işleme+Kompost
6.8 cd 0.2 b 2.3 b 118 b 638 b 1493 c 370 cd 172 a 155 a 8.0 bc
Otlak yetiştirilmesi-Kompost
6.5 de 0.1 c 1.4 c 34 c 103 c 1112 d 226 e 160 a 158 a 7.1 bcd
Otlak yetiştirilmesi+ Kompost
6.7 bc 0.4 a 4.2 a 143 b 859 b 2093 b 521 b 175 a 149 a 15.1 a
Açιk sebze yetiştiriciliği-Kompost 6.8 cd 0.1 c 0.9 c 37 c 101 c 1119 d 250 e 153 a 172 a 4.3 d
Açιk sebze yetiştiriciliği+ Kompost 7.1
b 0.2 b 2.6 b 140 b 741 b 1633 c 432 c 168 a 169 a 9.2 b
Yüksek tünelde sebze-Kompost
7.4
a 0.1 c 1.0 c 48 c 87 c 1524 c 338 d 165 a 192 a 4.8 cd
Yüksek tünelde sebze+Kompost
7.5
a 0.4 a 4.5 a 255 a 1265 a 2401 a 700 a 167 a 158 a 13.9 a
1
Değerler dört tekerrürü ifade ederken, P≤0.05 ise aynι harfler istatistiki olarak farklιlιk göstermemektedir.
Uygulama

Çizelge 4. Yüksek tünelde sebze yetiştiriciliğinde kompost uygulamasιnιn
Sclerotinia beyaz çürüklük hastalιğι üzerine olan etkisi.
Uygulama
Sclerotinia ile infekteli bitki oranι (%)
Kompost uygulanmamιş
26.93
a
Kompost uygulanmιş
5.77
b
P değeri
0.0033
Çizelge 5. Yüksek tünelde sebze yetiştiriciliğinde farklι domates çeşitlerinin
Sclerotinia beyaz çürüklük hastalιğιna duyarlιlιklarι.
Çeşit
Mountain Spring
Florida 47
P değeri

Sclerotinia ile infekteli bitki oranι(%)
15.38
a
17.31
a
0.8185

Çizelge 6. Farklι yetiştirme tekniklerinde kompost uygulamasιnιn Septoria ve
Alternaria hastalιğι üzerine olan etkisi.
Uygulama
Nadas sonrasι işleme-Kompost
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Septoria hastalιk
oranι
(%)
35.59
a

Alternaria hastalιk
oranι
(%)
1.91
c

Nadas sonrasι işleme+Kompost
Otlak yetiştirilmesi-Kompost
Otlak yetiştirilmesi+ Kompost
Açιk sebze yetiştiriciliği-Kompost
Açιk sebze yetiştiriciliği+ Kompost
Yüksek tünelde sebze-Kompost
Yüksek tünelde sebze+Kompost
P değeri

26.91
ab
24.64
b
12.52
c
33.52
ab
26.91
ab
0.0001

1.78
1.66
0.75
1.88
1.19
8.30
5.75
<.0001

c
c
c
c
c
a
b

Çizelge 7. Farklι yetiştirme tekniklerinde farklι domates çeşitlerinin Alternaria ve
Septoria hastalιğιna duyarlιlιklarι.
Çeşit

Mountain Spring
Florida 47
P değeri

Yüksek tünelde
sebze yetiştiriciliği
Alternaria hastalιk
oranι (%)
7.23
a
6.81
a
0.8086

Nadas sonrasι işleme, otlak
yetiştirilmesi ve açιk sebze yetiştiriciliği
Alternaria
Septoria hastalιk
hastalιk oranι (%)
oranι (%)
1.55
a
30.24
a
1.50
a
23.12
b
0.8161
0.0269

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ’NDE ÖRTÜALTI ORGANİK DOMATES ÜRETİMİNDE
HASTALIK, ZARARLI VE YABANCI OTLARIN MÜCADELESİNİN YÖNETİMİ
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ÖZET
Bu araştırma örtü altı organik domates yetiştiriciliğinde karşılaşılan hastalık,
zararlı ve yabancı ot türlerinin saptanması ve organik tarım yöntemleriyle
mücadelesi amacıyla 2004-2006 yılları arasında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma
Enstitüsü’ne ait organik-topraklı, topraksız kültür (organik-inorganik yetiştirme
ortamları) ve kontrol seralarında yürütülmüştür. Çalışmada seralarda
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mücadelesinde en fazla zorlukla karşılaşılan toprak kökenli hastalıklara karşı
solarizasyon uygulamasını takiben fide toprağına etkili antagonist Trichoderma
harzianum uygulanmış (T-22) ve uygulanmamış domates fideleri dikilmiştir. Toprak
kökenli hastalıklar açısından topraksız kültür serasında iki üretim sezonu boyunca
hastalık oranı % 0 olurken bunu organik-topraklı sera (%22,%14) ve kontrol serası
(%46,%52) izlemiştir. Solarizasyon uygulaması Kök-ur nematodlarına (Meloidogyne
spp.) karşı mücadelede başarı sağlamıştır, iki üretim sezonu boyunca organiktopraklı serada gallenme oranı 2.6 ve 0 iken, kontrol serasında 3.3 ve 2 olarak
bulunmuştur. Solarizasyon uygulanan serada yabancı ot yoğunluğu iki üretim
2
sezonunda 14.28-10.16 adet/0.25 m olurken kontrol serasında bu yoğunluk 28.372
23.62 adet/0.25 m olarak belirlenmiştir. Topalak (Cyperus rotundus) dışındaki tüm
yabancı otlara solarizasyonun yeterli etkiyi gösterdiği de tespit edilmiştir. Sezon
boyunca zararlı ve doğal düşman sayımları yapılmış ve tespit edilen zararlıların
ekonomik zarar eşiği baz alınarak organik preparatlarla mücadelesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Domates, Hastalık, Zararlı, Yabancı Otlar
Solarizasyon,
Topraksız
Yetiştirme
Ortamı
Besi
Performansı, Karkas, Ağır Metal, Parazit
ABSTRACT
MANAGEMENT OF THE PROTECTION FOR THE DISEASE, PEST AND
WEEDS ON GREENHOUSE ORGANIC TOMATO PRODUCTION IN
EASTERN MEDITERRANEN REGION
This study was conducted in order to determine disease, pests and weeds
species and to control with organic agriculture methods in tomato planted
greenhouses. Trials were conducted on organic-soil, soilless culture (organicinorganic growing media), and control greenhouses locating in Alata Horticultural
Cultural Research Institute during 2004 and 2006 years. In this study, following
solarization applying, effecetive antagonist Trichoderma harzianum (T-22)
inoculated and non-inoculated plants which are encountered the most difficulties in
controlling at greenhouses against to soil-borne disease were treated. In terms of
soil-borne diseases, in soilless culture greenhouse, during the two production
seasons, while the disease rate was 0 %, organic-soil greenhouse (22%,14%) and
control greenhouse (46%,52%) followed this rate. Solarization applying was
successful against to control of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). During
the two production season, while gall rate was 2.6 and 0 in organic-soil
greenhouse, gall rate was 3.3 and 1.5 in control greenhouse.In solarization applied
2
greenhouse showed that while density of weeds rate 14.28-10.16 number/0.25 m ,
2
density of weeds rate 28.37-23.62 number/0.25 m in control greenhouse at two
production season. Solarization was determined enough impact on all kind of
weeds except purplenutsedge (Cyperus rotundus). Pests and natural enemy were
counted during the season and pests which were determined by taking economic
damage threshold, were controlled with organic preparats.
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Keywords: Organic Agriculture, Tomato, Disease, Pests, Weeds, Solarization,
Soilless Growing Medium
GİRİŞ
1960-1970’lerde dünyada hızla artan nüfusa yeterli besin sağlamak amacıyla
üretimde verimliliği ve karı artırmaya yönelik arayışlar başlamıştır. Bu amaçla
zararlı böcekleri ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak, hastalıkları ve yabancı
otları önlemek için bitkisel üretimde yoğun olarak kullanılan kimyasal gübre ve
hormonlara ek olarak sentetik pestisitler de giderek artan bir oranda kullanılmaya
başlanmıştır. Ancak pestisitlerin yoğun olarak kullanımı insan-çevre sağlığı ve
doğal denge yönünden birçok problemleri de birlikte getirmiştir. Sonuçta tüm bu
uygulamalardan doğan dezavantajların farkına varılmış ve sentetik tarım girdilerine
izin verilmeyen, yüksek yiyecek kalitesi, çevre dostu olması ve dönüşebilen
kaynakların muhafazası gibi potansiyel faydaları olan organik tarım sistemleri
güncel hale gelmiştir (Lampkin,1990).
Türkiye’de seracılık önemli bir tarımsal üretim koludur. Özellikle son yıllarda
seracılığın gelişmesine yönelik desteklemeler ile üretim yapılan sera alanlarında
%30.2’lik bir artış meydana gelmiştir. Türkiye'de toplam 66.551 ha alanda 17.5
milyon ton sebze üretimi yapılmakta ve bu üretimin %26’sını Akdeniz bölgesi
karşılamaktadır. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde ise bölgenin payı %89’a
ulaşmaktadır (Anonim, 1998). Örtü altı sebze yetiştiriciliğini sınırlayan önemli
faktörlerden biri toprak kökenli patojenlerin neden olduğu hastalıklardır (Chet et
al.,1982). Bu hastalıklardan başka bitkilerde zararlı nematodlar, böcekler ve
yabancı otlar da üretimi sınırlayan diğer faktörlerdendir. Üretimi sınırlayan toprak
kökenli patojenler, nematodlar, yabancı otlarla mücadelede kullanılan ve kültürel bir
yöntem olan solarizasyon uygulaması, toprağın güneş enerjisi ile ısıtılmasını esas
alan, kimyasal olmayan, toksik materyal içermeyen, ekonomik ve uygulanması
kolay bir yöntemdir (Grinstein ve Hetzroni, 1989).
Seralarda bulunan bitkiler yakın çevrede yapılan tarım ilacı uygulamalarından
korunmuş olacağından ve böylece herhangi bir ilaç kalıntısı ya da bulaşıklığı söz
konusu olmayacağından örtü altı sebze üretimi yapılan alanlarda organik üretime
geçmek daha kolay olarak düşünülmektedir. Ayrıca dünyada üzerinde çalışan yeni
bir konu olan topraksız kültürde organik yetiştiriciliğe geçisi sağlamak amacıyla
çalışmalar yürütülmektedir. Topraksız kültür yetiştiriciliğinde organik tarım
Amerikada organik kökenli yetiştirme materyallerinden oluşan ‘Organik hidrofonik’,
Çin ‘de ise Eko-organik topraksız kültür yetiştiriciliği adı altında çalışmalar
yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda yetiştiricilikte erkenciliğin yanısıra topraklı
yetiştiricilikte organik sertifikasyona geçiş süresi olarak belirtilen en az 3 yılın
organik kökenli ortamlardan oluşan bu sistem ile ortadan kalktığı bildirilmiştir
(Anonim, 2002, Jiang ve ark., 2002, Gül ve ark., 2003). Bu nedenle bölgemizde
organik tarımın sera koşullarında uygulanabilirliği hem bitki koruma hem de
yetiştiricilik açısından üzerinde çalışılması gereken bir konudur.
Organik tarım sisteminde amaç hem kaliteli ve pestisitten temiz ürün üretmek
hem de geleneksel tarım nedeniyle bozulan ekolojik dengeyi düzeltmektir. Bu amaç
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için de bitkisel üretimde organik tarım uygulamalarında rotasyon uygulamaları,
hayvan gübresi, yeşil gübre, organik atıkların kullanımı, hastalık, zararlı ve yabancı
otlarla mücadelede kültürel önlemlerin yanı sıra diğer yararlı mikroorganizmaların
ve biyolojik mücadele metodlarının kullanılması gibi yöntemlere yer verilmektedir.
Bu projede örtü altı organik domates yetiştiriciliğinde (organik-topraklı, topraksız
kültür ve kontrol serası) karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı ot türlerini
saptayarak bunlarla mücadelede organik tarım yöntemleri kullanmak ve böylece
ileride bölgede organik tarımla ilgili yapılacak çalışmalara temel oluşturmak
amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışma seraların konum olarak organik tarım yönetmeliğine uygunluğunu
sertifikasyon kuruluşu olan Eko-Tar firmasının belirlediği Alata Bahçe Kültürleri
Araştırma Enstitüsü’ne ait 3 plastik serada (organik-topraklı, topraksız kültür ve
kontrol serası) 2004-2006 tarihleri arasında yürütülmüştür.
Denemede organik tarım ilkelerinden biri olan ve toprağın doğal zenginliğini
artıran ekim nöbetini uygulamak amacıyla rotasyon ürünü olarak ilk yıl dikim öncesi
mısır, ikinci yıl ise hıyar (nisan-temmuz) tüm seralarda yetiştirilmiştir. Denemede
rotasyon peryoduna uygun ilk yıl Zeyna F1, ikinci yıl ise Alida F1 domates çeşitleri
kullanılmıştır. Fide dikimi ilk yıl 05.01.2005 tarihinde, ikinci yıl fide dikimi 25.09.2005
(münavebe uygulaması nedeniyle farklı tarihlerde dikilmiştir) tarihinde yapılmıştır.
Her iki üretim sezonunda kültürel yöntemler arasında fiziksel bir uygulama olan
solarizasyon tekniği, seranın boş olduğu Temmuz ayında uygulanmış ve toprak 2
ay süre örtülü kalmıştır. Kontrol serasında solarizasyon uygulanmamıştır.
Solarizasyon uygulaması esnasında toprak sıcaklığını belirlemek amacıyla
solaizasyon yapılan serada örtünün altına ve kontrole (açıkta) olacak şekilde hobo
sıcaklık sensörü (15cm) yerleştirilmiş ve solarizasyon süresince kayıt alınmıştır.
Topraksız kültür serası, organik – inorganik kökenli dört farklı yetiştirme
ortamlarından oluşturulmuş ve yetiştirme sistemi olarak üretici koşullarında
kullanımı daha kolay ve pratik olan polietilen kanal kültürü sistemi kurulmuştur.
Yetiştirme ortam materyali olarak; Hindistan cevizi lifleri (coco peat), zeolit
(clinoptilolite), bazaltik volkan tüf + Andezik volkanik tüf (1:1), torf + volkanik tüf
(1:1) olmak üzere dört farklı ortam kullanılmıştır. Materyallerden torf Bolu
Yeniçağ’dan, zeolit Rota Madencilik, volkanik tüf Nevşehir, Bazaltik Andezik
volkanik tüf ve Andezik volkanik tüf Biotek’ den ve coco peat Tartes A.Ş.’den
sağlanmıştır. Deneme süresince ortamlar değiştirilmemiştir.
Deneme 4 yinelemeli tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak, her
parselde 6 adet bitki bulunacak şekilde 50cmx100cmx40 cm aralık mesafe şeklinde
tek sıralı olarak kurulmuştur. Fide harcına toprak kökenli patojenlere antagonist etki
yaparak hastalık çıkışını azaltan antagonist fungus Trichoderma harzianum (50g/20
litre) aşılanmış ve aşılanmamış domates fideleri
kullanılmıştır (Yücel ve
ark.,1999).Dikime hazır hale getirilen organik- topraklı serası ve dört farklı
yetiştirme ortamından oluşan topraksız kültür serasına antagonist fungus aşılanmış
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domates fideleri, kontrol serasına ise aşısız domates fideleri dikilmiştir. Meyve
tutumunu sağlamak amacıyla tüm seralara Bombus arısı yerleştirilmiştir.
Dikim öncesi sera toprağının, organik yetiştirme ortamlarının ve sulama suyunun
fiziksel ve kimyasal analizleri için örnekler alınmış ve analiz sonuçları dikkate
alınarak gübreleme uygulamaları damla sulama sistemi kullanılarak yapılmıştır.
Organik-topraklı sera ve organik-inorganik kökenli dört farklı yetiştirme
ortamlarından oluşan topraksız kültür seralarında organik gübrelerle domates
yetiştiriciliği yapılmıştır. Bu seralarda organik sertifikalı gübrelerden orgevit
(500cc/1ton), ormin K(300g/1ton suya) azot ve potasyum kaynağı, complex (500
cc/1ton) organik sıvı iz elementi ihtiyacı karşılamak amacıyla maxicrop
(100cc/1ton), organik Lıq Humus (Humik asit) (200cc/1ton) ve çiftlik gübresi olarak
sıvı biofarm(500cc/1 ton) kullanılmıştır. Kontrol serasında ise kimyasal gübreler
uygulanmıştır (Abak ve ark., 1995).
Hastalık ve Zararlı Kontrolleri
Deneme alanında hastalık etmenlerini saptamak amacıyla haftada en az bir kez
üretim serasındaki bitkiler gözlemsel olarak kontrol edilmiş, bulaşma belirtileri
gösteren bitkilerden örnek alınarak, laboratuarda tanıya yönelik çalışmalar
yapılmıştır. Hastalık etmeninin izolasyonu sonucu, gerekli görüldüğü takdirde
Organik-topraklı sera ve organik-inorganik yetiştirme ortamlarından oluşan
topraksız kültür seralarında organik tarım ilkelerine uygun şekilde mücadele
yapılırken, kontrol serasında ise kimyasal mücadele yapılmıştır. Hastalık etmenleri,
hasat sonunda tesadüf blokları deneme desenine göre, her üç serada 5 tekerrürlü
olacak şekilde, her tekerrürde 20 bitki sökülerek enfekteli ve sağlam bitki olarak
değerlendirilmiştir ve uygulamanın % etkisi Abboot formülüyle değerlendirilip,
Duncan (%5) testinde gruplandırılmıştır (Karman,1971).
Havaların ısınması itibariyle her iki üretim sezonunda oluşabilecek fungal ve
bakteriyel hastalıklardan korumak amacıyla, koruyucu olarak Yağ ve Rosin
asitlerinin bakır tuzu olan Tenn Cop E 100 lt suya/ 200 ml ve kükürt %80 WP 100lt
suya /400gr Nisan ayında 1 kez uygulanmıştır.
Çalışmada zararlı böcekler ve doğal düşmanlar yönünden haftalık gözlemler ve
sayımlar yapılmıştır. Sayımlar göz ile inceleme, çiçeklerde darbe yöntemi ve
yapraklarda sayım ve seranın büyüklüğüne göre 20-50 bitki seçilerek, her bitkinin
alt, orta ve üst yapraklarından birer adet alınarak laboratuvarda steoroskopik
mikroskop ile sayım yapılmıştır. Seralara dikimden sonra sıra üzerlerine renkli
yapışkan tuzaklar (sarı-mavi) yerleştirilmiştir. Başlangıçta 1 tuzak/ 100m² olacak
şekilde, ilk zararlı çıkışı gözlendiğinde ise 1 tuzak/ 10m² olacak şekilde
yerleştirilmiştir. Feromen tuzaklar ise seralara 1-2 tuzak/ 1000m² olacak şekilde
yerleştirilmiştir.
Yabancı Ot Kontrolleri
Deneme seralarında yabancı ot tür ve yoğunluklarını saptamak amacıyla her ay
yabancı ot sayımları ot alımından önce yapılmıştır. Yapılan sayımlarda; her serada
2
domates sıra üzeri ve sıra aralarında 0.25 m ’lik çerçeveden onar kez tesadüfi
olarak atılmış ve çerçeve içindeki yabancı otların tür ve sayıları kaydedilmiştir.
Küçük olmaları nedeniyle tür düzeyinde teşhis edilemeyen yabancı otlardan daha
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sonra teşhis edilmek üzere örnek alınarak Adana Zirai Mücadele Araştırma
Enstitüsü serasına getirilmiştir.
Nematod Kontrolü İçin Toprak Örneği Alımı
Deneme seralarından kök-ur (Meloidogyne spp.) nematodlarını saptamak ve
yoğunlukları belirlemek için solarizasyon uygulaması öncesi (SÖ) ve sonrası (SS)
belirli aralıklarla seralardan toprak örnekleri alınmıştır. Kontrol serasında ise dikim
öncesi nematodla mücadele için nematisit (Soccer, Fenomiphos (Nemacur)
kullanılmıştır Uygulamalar öncesi her uygulamadan 5 tekerrürlü olarak ve her
tekerrür için 3 noktadan 0-30 cm toprak derinliğinden toprak burgusu ile toprak
örnekleri alınmış ve toprak analizleri geliştirilmiş Baermann-huni yöntemiyle
yapılmıştır. Bu şekilde 100 gr. topraktaki 2. dönem Kök-ur nematod larvası
saptanmıştır. Ayrıca denemede uygulamaların etkinliğini ortaya konması için
bitkilerin kök urlanma oranları 0-10 urlanma indeksi sıkalasına göre (Barker,1985)
yapılmıştır.
Verim
Hasat sonuna kadar yapılan tüm hasatlar deneme süresince her parselden ayrı
ayrı toplanan meyvelerin sayılıp tartılmasıyla toplam verim değerleri kg/m2 olarak
değerlendirilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Denemede birinci yıl elde edilen ürünler geçiş ürünü, ikinci yıl ise organik
sertifikalı olarak pazara sunulmuştur. Organik domates sertifikası Eko-Tar kontrol
ve sertifikasyon kuruluşu tarafından yalnızca organik-topraklı serası ürünlerine
verilmiştir.
Hastalık Etmenleri ve Toprak Sıcaklık Değerleri
Organik deneme seralarında sezon boyunca mücadeleye gerek duyulacak
oranda bakteriyel ve fungal hastalıklar ortaya çıkmamıştır. Kontrol serasında
sıcaklıların artması ve nemin yükselmesi ile beraber her iki üretim sezonunda
Mayıs 2005-Nisan 2006 aylarında bitkilerde Botriytis cinerea (Kurşuni Küf)
görülmüş ve mücadelesi için Sumisclex (200-250 ml/100 ltsuya) bir kez uygulanmış
ve hastalıklı yapraklar seradan uzaklaştırılmıştır.
Hasat sonunda domates bitkilerinde solgunluğa neden Fusarium spp. izole
edilmiştir, yapılan analiz sonucunda topraksız kültür serasında enfekteli bitki oranı
her iki üretim sezonunda % 0 olurken bunu organik-topraklı sera (%22,%14) ve
kontrol serası (%46,%52) izlemiştir (Çizelge1). Hastalıklar açısından elde edilen
bulgular, Katan’nın 1981 yılında Kaliforniya’da yaptığı solarizasyonun toprak kökenli
hastalıklarda etkinliğindeki başarısıyla paralellik göstermiştir.
Solarizasyon yapılan alanlarda her iki üretim sezonunda 15cm toprak
derinliğinde ki toprak sıcaklık değerleri 45-46 OC dereceye ulaşırken, solarizasyon
O
yapılmayan alanlarda 36-37 C dereceye ulaşmıştır (Şekil1).Aynı bölgede yürütülen
başka bir çalışma seralarda toprak kökenli patojenlere karşı mücadelede
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solarizasyon ile birlikte antagonist aşılı fide uygulamalarının (Trichoderma
harzianum) daha etkili ve uzun süreli olduğu bildirmişlerdir. Bu sonuçlar
araştırmamızdaki aşılı fide dikilen seralardaki sonuçlarla paralellik göstermiştir
(Yucel ve Çınar,1989).
Zararlı Etmenler
Yapılan sayımlar ve gözlemler sonucunda her üç serada da üretim sezonu
süresince zararlılar ekonomik zarar eşiğine ulaşamadığı için herhangi bir organik
preparatla ilaçlama yapılmamıştır. Her iki üretim sezonuna ait ortalama yaprak
başına düşen zararlıların sayısı (Beyaz sinek, yaprak biti, yaprak galeri sineği,
Çiçek tripsi ve kırmızı örümcek) ve ekonomik zarar eşikleri Çizelge4’de verilmiştir.
Ancak her iki üretim sezonunda Beyaz sinek ve virusten bitkileri korumak amacıyla
birinci yıl 1 kez, ikinci yıl ise 1 kez Spinosad (30gr/100L) ve 1 kez Bacillus
thruringiensis (140gr/100L) etkili madde içeren organik bir preparatla uygulama
yapılmıştır.
Nematodlar
Solarizasyon yapılmadan alınan (SÖ) örneklerin ortalamasında organik-topraklı
serada 100g toprakta I.yıl 300, II yıl 760, kontrol serasında ise nematod ilacı
kullanılmadan önce alınan toprakta I yıl 520, II.yıl 580 2.dönem kök-ur nematodu
larvası bulunmuştur (Çizelge 5).
Kök-ur nematodu populasyonuna ilişkin dikim sonrası (SS) 100g topraktaki kökur nematodu sayısı ve urlanma oranları Çizelge 5’de verilmiştir. Kök-ur nematodu
Mart sonu alınan örneklerde çıkmaya başlamış ve nisan ayında I. yıl 393 ve II. yıl
40 olmuş, mayıs ayında ise 2. dönem larva populasyonu artmıştır. Urlanma oranı
ise organik-topraklı serada I. yıl 2.6, II. yıl 0, kontrol serasında I.yıl 3.3, II.yıl 2 olarak
bulunmuştur. Kontrol serasında Kök-ur nematodlarına karşı dikim öncesi nematod
ilacı kullanılmış ve ilk yıl nisan ayında ayına kadar, ikinci yıl ise nematod ilacının
uygulama sırasında iyi bir homojenite sağlanamamasından dolayı bazı alanlarda
dikimle beraber bulaşıklığını korumuştur. Bu nedenle dikimden sonrada 2 defa
oxamyl etkili maddeli nematisit ilaçı kullanılmıştır. Daha sonradan havaların
soğuması ile nematodların çoğalmaları ve hareket kabiliyetleri azaldığından dolayı
urlanma oranları da yüksek bulunmamıştır.
Uygulamalar sonucunda nematod çıkışı Mart ayına kadar baskı altına alınmış
olup elde edilen bulgular Söğüt (2005)’ün yapmış oldukları çalışmalara uyumludur.
Yabancı Otlar
Solarizasyonun yabancı ot tür ve yoğunluğuna etkisini belirlemek amacıyla
yapılan periyodik sayımlarda solarizasyon yapılan serada sıra üzerinde ve sıra
arasında ortalama olarak 14.32 ve 10.11 adet/0.25 m2 yabancı ot bulunurken, bu
2
oran solarizasyon yapılmayan kontrol serasında 35.42 ve 16.57 adet/0.25 m olarak
tespit edilmiştir (Çizelge3).Hem solarizasyon yapılan (organik-topraklı ve topraksız
kültür) hem de yapılmayan serada (kontrol serası) sıra üzerinde sıra arasına oranla
daha fazla yabancı ot yoğunluğu bulunmuştur. Bunun da nedeni damlama sulama
borularının yakın olduğu alanda yeterli sudan dolayı daha fazla yabancı ot
tohumlarının çimlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Organik-inorganik kökenli
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dört farklı yetiştirme ortamlarından oluşan topraksız kültür yetiştiriciliğinde ise
yabancı ot çıkışı her iki üretim sezonunda görülmemiştir.
Solarizasyon uygulanan organik-toparklı sera ve uygulanmayan kontrol seradaki
yabancı ot yoğunlukları birbiriyle kıyaslandığında; solarizasyon serasındaki yabancı
ot yoğunluğunun kontrol serasındakine oranla sıra üzerinde %59.57 azalma
gösterirken bu oran sıra arasında %38.98 azalma olarak saptanmıştır. Yabancı
otların tür çeşitliliğine bakıldığında ise solarizasyon yapılan organik-topraklı serada
12 yabancı ot türü bulunurken, kontrol serasında toplam 19 yabancı ot türü
saptanmıştır (Çizelge2). Solarizasyon yapılan organik-topraklı seradaki yabancı ot
türlerine ve 0.25m2 deki sayılarına bakıldığında tek hakim yabancı ot türünün
topalak olduğu görülmektedir. Bu yabancı otla ilgili daha önce yapılan çalışmalarda
o
da solarizasyondan bu yabancı otun etkilenmediği, 80 C sıcaklıkta bile 30 dakika
süresince canlılığını yitirmediği saptanmıştır (Rubin ve Benjamin, 1984). Topalak
dışındaki diğer yabancı otların 0.25m2 deki sayılarının birden az olduğu ve böylece
serada problem olmaktan çıktığı görülmektedir. Kontrol serasında ise topalağın
dışında kaz çiminin ve yapışkan otun yoğun olarak görüldüğü saptanmıştır. Bu
yabancı otlarla ilgili de daha önce yapılan çalışmalarda kaz çiminin ve Seteria
sp.’nin solarizasyona duyarlı olduğu bildirilmiştir (Standifer ve ark.,1984; Materazzi
ve ark.,1987).
Verim
Denemede hasatlar, ilk yıl 4Nisan’da başlamış toplam 16 hasat, ikinci yılında ise
28 Aralık’ta başlamış toplam 13 hasat yapılmıştır. İkinci yıl Nisan ayında münavebe
bitkisinin dikilmesi ve özellikle organik-topraklı ve kontrol serasındaki bitkilerde
nematod ve virus görülmesi nedeniyle yetiştiriciliğe son verilmiş ve bunun
sonucunda ikinci yıl toplam verim değerlerinde azalma olmuştur. Yapılan istatistik
analizi sonucunda %1 önem düzeyinde ilk yıl en yüksek verim kontrol serasından
21.68 kg/m2 alınırken iken organik-topraklı serada ise 20.68 kg/m2 olmuştur. İkinci
yıl toplam verim açısından bir fark görülmemiştir (Çizelge6).Organik-inorganik
kökenli farklı yetiştirme ortamlarından oluşturulan topraksız kültür serasında ise 1520 günlük bir erkencilik sözkonusu olup, en yüksek toplam verim değerleri her iki
üretim sezonunda torf+ volkanik tüf ortamından (20.33-21.96kg/m2) elde edilmiştir.
Elde edilen bu bulgular Çelikel,1994’ün bulgularıyla paralel bulunmuştur.
Çalışma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde örtü altı organik domates
yetiştiriciliğinde kültürel önlemlerin yanı sıra yararlı mikrorganizmalardan
yararlanılması ile hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrollerinde mücadele sayısının
azaltıldığı ve verimde de geleneksel yetiştiriciliğe oranla ekonomik anlamda bir
azalma görülmediği sonucuna varılmıştır. Organik-inorganik kökenli farklı yetiştirme
ortamlarından oluşan topraksız kültür yetiştiriciliğinin ise gerek topraktan
kaynaklanan hastalık, nematod ve yabancı ot çıkışının olmaması gerekse erkenci
olması açısından dolayı özellikle toprağın bulaşık olduğu alanlarda organik-topraklı
tarıma alternatif bir yetiştiricilik olabileceği kanısına varılmıştır.
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08/28/05 08:00:58.0
08/30/05 14:00:58.0
9/1/2005 20:00

6/8/2004 03:58:21,00
8/8/2004 09:58:21,00
10/8/2004 15:58:21,00
12/8/2004 21:58:21,00
15/8/2004 03:58:21,00
17/8/2004 09:58:21,00
19/8/2004 15:58:21,00
21/8/2004 21:58:21,00
24/8/2004 03:58:21,00
26/8/2004 09:58:21,00
28/8/2004 15:58:21,00
30/8/2004 21:58:21,00
2/9/2004 03:58:21,00
4/9/2004 09:58:21,00

Solarizasyon

Açıkta

Solarizasyon

Açıkta

II. Yıl
Enfekteli
%Etki
bitki (%)
14 c
73
0 b
100
52 a
-

08/26/05 02:00:58.0

3/8/2004 21:58:21,00

52.2
100
-

08/17/05 02:00:58.0

1/8/2004 15:58:21,00

%Etki

08/14/05 20:00:58.0

30/7/2004 09:58:21,00

Protected
Vegatable
Crops.
XIVth
International
Plant
Protection
Congress(IPPC), Jerusalem,Israel,July25-30,1999.
Yucel, S. ve A. Çınar, 1989. Domates Fusarium Solgunluğuna (Fusarium
Oxysporum Schlecht, f.sp. lycopersici (Sacc.) Snyd. and Hans) Karşı Biyolojik
Kontrolde Antagonistlerin ve Toprak Solarizasyon Uygulamasının Etkileri. Türk
Tarım ve Ormancılık Dergisi, cilt:13,sayı: 1372-1393,1989.

8/5/2005 20:00

28/7/2004 03:58:21,00

Çizelge 1. Deneme seralarında hastalıklı bitki oranları (%), 2004- 2006.

8/3/2005 14:00

25/7/2004 21:58:21,00

I. Yıl
Enfekteli
bitki (%)
22 b
0 c
46 a

8/1/2005 08:00

23/7/2004 15:58:21,00

Deneme seraları

07/30/05 02:00:58,00

21/7/2004 09:58:21,00

Organik topraklı
Topraksız kültür
Kontrol

07/27/05 20:00:58.0

19/7/2004 03:58:21,00

50

07/25/05 14:00:58.0

16/7/2004 21:58:21,00

45

07/23/05 08:00:58.0

14/7/2004 15:58:21,00

40

02:00:58,00

35

07/21/05

30

07/18/05 20:00:58.0

25

07/16/05 14:00:58.0

20

07/14/05 08:00:58,00

Şekil 1. Solarizasyon uygulamasında 15 cm derinliğindeki ait toprak sıcaklık
değerleri (2004).

7/12/2005 02:00:58,00

50

7/9/2005 20:00:58,00

45

40

35

30

25

20

değerleri (2005).

Şekil 2. Solarizasyon uygulamasında 15 cm derinliğindeki ait toprak sıcaklık
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7/7/2005 14:00:58,00

Çizelge 2. Solarizasyon Yapılan ve Yapılmayan Seralardaki Yabancı Ot Tür ve
Yoğunlukları.

Yabancı ot türleri

Amaranthus hybridus L.(Melez horoz ibiği)
Anagallis arvensis L. (Fare kulağı)
Chenopodium album L. (Sirken)
Conyza canadensis (L.) Cronquist (Pire otu)
Cyperus rotundus L. (Topalak)
Datura stromonium (Şeytan elması)
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (Çatal otu)
Eleusine indica (L.) Gaertn. (kaz çimi)
Fumaria officinalis L. (Hakiki şahtere)
Lamium amplexicaule L. (Ballıbaba)
Malva sylvestris L.(Yabani ebegümeci)
Melilotus officinalis (L.)Desr. (Kokulu sarı yonca)
Orobanche ramosa L. (Mavi çiçekli canavar otu)
Ornithogalum sp. (Tükrük otu)
Poa annua L. (Tavşan bıyığı)
Portulaca oleracea L. (Semizotu)
Seteria verticillata (L.) P.B. (Yapışkan ot)
Stelleria media (L.) Vill.(Kuş otu)
Tribulus terrestris L. (Demir dikeni)
Trifolium sp. (Üçgül)
Urtica urens L. (Isırgan otu)
Veronica spp.(Yavşan otu)

Yoğunlukları (adet/0.25m2)
Solarizasyon
Solarizasyon
yapılan
yapılmayan
Organik-topraklı
Kontrol
SÜ
SA
Ort.
SÜ
SA
Ort.
0.27
0.27
0.21
0.02
0.11
0.02
0.02
0.09
0.03
0.06
0.30
0.08
0.19
0.18
0.08
0.13
0.13
0.20
0.17
12.4
9.46
10.9
4.10
7.32
5.71
0.08
0.08
1.12
0.05
0.58
8.78
1.25
5.01
0.10
0.08
0.09
0.02
0.00
0.01
0.03
0.03
0.10
0.03
0.06
0.43
0.08
0.25
1.12
0.19
0.65
0.44
0.16
0.30
0.26
0.00
0.13
0.41
0.24
0.33
0.04
0.02
0.03
0.06
0.02
0.04
0.00
0.00
0.16
0.16
1.55
0.48
1.01
0.08
0.08
17.6
6.75
12.2
0.02
0.03
0.02
0.10
0.06
0.08
0.11
0.11
0.11
0.19
0.03
0.11
0.27
0.03
0.15
0.08
0.08
0.12
0.15
0.14

Çizelge 3. Solarizasyon yapılmış ve yapılmamış seralardaki yabancı ot yoğunluğu.
Uygulamalar
Solarizasyon
Organik-topraklı sera
Solarizasyon yapılmayan
Kontrol serası

I.YIL
II. YIL
Ortalama
I.YIL
II. YIL
Ortalama

Yabancı ot yoğunlukları
(adet/0.25 m2 )
Sıra üzeri
Sıra arası
Ortalama
17.18
11.38
14.28
11.47
8.85
10.16
14.32
10.11
12.22
39.82
16.92
28.37
31.02
16.22
23.62
35.42
16.57
25.99
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Çizelge 4. Seralardaki yaprak sayımlarından elde edilen zararlıların sayıları (adet
L+P/Yaprak) ve ekonomik zarar eşiği (2004-2006).
Ekonomik zarar eşiği:5 larva+pupa 5 cm²/yaprak
sayım sonuçları (adet L+P/Yaprak)
Organik-topraklı
Kontrol
Topraksız kültür
0-2.06
0-1.68
0.28-2.07
0.58-4.80
0.11-1.32
0.1-0.89
Ekonomik zarar eşiği:4 larva/yaprak sayım
sonuçları (adet L/Yaprak)
Organik-topraklı
Kontrol
Topraksız kültür
0-0.06
0-0.02
0-0.03
0-0
0-0
0-0

Zararlı Beyazsinek (Bemisia tabaci)
Sayımlar
1.yıl min.-max.
2.yıl min.-max.
Yaprak galerisineği Liriomyza trifolii
Sayımlar
1.yıl min.-max.
2.yıl min.-max.
Yaprakbitleri
Myzus persicae
Aphis gossypii
Sayımlar
1.yıl min.-max.
2.yıl min.-max.

Ekonomik zarar eşiği:10 birey / yaprak sayım
sonuçları (adet birey/Yaprak)
Organik-topraklı
Kontrol
Topraksız kültür
0.01-0.07
0-0.02
0-0.02
0-0
0-0
0-0
Ekonomik zarar eşiği: 3 birey/yaprak sayım
sonuçları (adet birey/yaprak)
Organik-topraklı
Kontrol
Topraksız kültür
0-0.02
0-0.09
0.01-0.04
0-0.01
0-0
0-0
Ekonomik zarar eşiği:20 birey / yaprak veya 10
birey/çiçek (adet birey/Yaprak)--(adet birey/Çiçek)
Organik-topraklı
Kontrol
Topraksız kültür
0-0.01/
0-0.01 / 0-0.4
0-0.01
0-0.01
0-0
/ 0-0
0-0 / 0-0
0 -0 / 0-0

Kırmızıörümcek Tetranychus sp.
Sayımlar
1.yıl min.-max.
2.yıl min.-max.
Çiçek tripsi
Frankliniella occidentalis
Sayımlar
1.yıl min.-max.
2.yıl min.-max.

Çizelge 5. Organik-topraklı ve kontrol serasındaki Kök-ur nematodunun 2. dönem
larva (L2) populasyon yoğunluğu ve bitki köklerindeki urlanma oranları
(2004-2006).
I. Yıl
14/07/2004 (SÖ)
25/11/2004 (SS)
23/12/2004
27/1/2005
24/02/2005
31/03/2005
21/04/2005
26/05/2005
(Org- top)
Urlanma Oranı
Kontrol
Urlanma oranı
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Organiktopraklı
L2 adet/ 100 g
(Org-Top)
300
0
0
0
0
4
393
620

Kontrol
L2 adet/100 g
520
0
0
0
0
0
60
840

2.6
3.3

II. Yıl

Organik-topraklı
L2 adet/ 100 g

Kontrol
L2 adet/100 g

7/7/2005 (SÖ)
02/11/2005 (SS)
14/12/2005
4/01/2006
19/02/2006
22/03/2006
17/4/2006

760
0
0
0
0
0
40

580
60
20
0
0
140
200

0

㾯yKontrol Ur

(Org-top)
Urlanma oranı
Kontrol,
Urlanma oranı

2

Çizelge 6. Deneme seralarına ait toplam verim değerleri (kg/m2).
Deneme seraları
Organik-topraklı
Kontrol
*Topraksız kültür
Torf+ Volkanik tüf
Bazaltik volkanik tüf +
Andezik volkanik tüf
Zeolit
Cocopeat

Toplam verim değerleri (kg/ m2)
I. Yıl
II. Yıl
20.68 b
19.61 n.s
21.68 a
19.25 n.s
20.33 a

21.70 a

17.90 c

19.48 b

17.55 c
19.00 b

19.65 b
19.55 b

*Ortamlar kendi içerisinde ayrı değerlendirilmiştir.

BİTKİ BÜYÜMESİNİ ARTIRAN BAZI RİZOBAKTERİLERİN KAYISIDA VERİM,
BÜYÜME VE ÇİL HASTALIĞININ KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ
Hüseyin KARLIDAĞ22

Ahmet EŞİTKEN23

Fikrettin ŞAHİN24

ÖZET
Malatya’da 2002 yılında 15 yaşlı Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde yürütülen bu
çalışmada, tam çiçeklenme döneminde ağaçlara uygulanan Burkholdria OSU-7,
22
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Bacillus OSU-142 ve bunların karışımlarının verim, büyüme ve çil hastalığına etkisi
araştırılmıştır. Araştırma sonunda, çilli meyve sayısı kontrole (24.67) göre OSU-7
(19.33) uygulaması ile %21.65, OSU-142 (20.00) uygulaması ile %18.93 ve OSU7+ OSU-142 (15.00) uygulaması ile %39.20 oranında azaltılmıştır. Aynı şekilde
bakteri uygulamaları kontrole göre meyvedeki çil sayısını önemli ölçüde azaltmıştır.
Sürgün uzunluğu OSU-142 (28.49 cm) uygulaması ile kontrole (19.11 cm) göre
%49.08 oranında artırılırken, sürgün çapı kontrolde 3.57 mm iken OSU-7+OSU-142
uygulaması ile 4.89 mm’ye yükseltilmiştir. Ağaç başına verim bakteri uygulamaları
ile önemli ölçüde artırılmış ve kontrolde 48.7 kg/ağaç olan verim OSU-7 uygulaması
ile 84.8 kg/ağaç’a yükselmiştir. Bu sonuçlara göre gerek tek ve gerekse birlikte
OSU-7 ve OSU-142 uygulamalarının organik ve sürdürülebilir meyve
yetiştiriciliğinde verim, büyüme artışı ve çil hastalığı ile mücadelede kullanılabileceği
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kayısı, Çil Hastalığı, Verim, Rizobakteri
ABSTRACT
THE EFFECTS OF SOME PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA
(PGPR) ON YIELD, GROWTH AND CONTROL OF SHOT-HOLE DISEASE
(CORYNEUM BLIGHT) OF APRICOT
This study was carried out to determine effect of Burkholderia OSU-7, Bacillus
OSU-142 and their mixture on growth, yield and control of shot-hole disease of 15
years old Hacıhaliloğlu apricot trees in 2002 in Malatya. In the end of the study
OSU-7 (19.33), OSU-142 (20.00) and OSU-7+OSU-142 (15.00) treatments
decreased the lesion fruit number 21.65%, 18.93% and 39.20% respectively
compared to the control (24.67). Similarly bacteria treatments decreased
significantly the lesion number per fruit to the control. Shoot length was increased
49.08% with OSU-142 (28.49) compared to control (19.11 cm). While shoot
diameter was increased with OSU-7+OSU-142 (4.89 mm) control had 3.57 mm.
Bacteria treatments gave greater yields than control. The highest yield was obtained
from OSU-7 with 84.8 kg/tree, but the lowest was control with 48.7 kg/tree.
According to these results both sole and mixed OSU-7+OSU-142 treatments can be
used to increase growth, yield and to control of shot-hole disease in sustainable
apricot production.
Keywords: Apricot, Shot-Hole Disease, Yield, Growth, Rhizobacteria
GİRİŞ
Kayısı ülkemizde yetiştirilen en önemli meyve türlerinden birisidir. Türkiye’de
yıllık yaklaşık 350.000 ton kayısı üretimi yapılmaktadır ve bu üretim miktarı ile
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ülkemiz dünyada ilk sırada yer almaktadır (Anonim, 2004). Ülkemizde en fazla
kayısı üretimi Malatya’da yapılmakta olup, yaş kayısı üretimimizin yaklaşık %50 si
ve kurutmalık kayısı üretimimizin yaklaşık %95 i Malatya ilinden karşılanmaktadır.
Hacıhaliloğlu Malatya’da en fazla yetiştirilen kayısı çeşididir (Güleryüz ve ark. 1999).
Yoğun tarım uygulamalarında yüksek verim ve kaliteye ulaşabilmek için kimyasal
gübreler ve tarım ilaçlarının kullanılması gereklidir. Fakat bu uygulamalar birçok
çevre sorununu da beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı özellikle son yıllarda
çevreye dost sürdürülebilir tarım uygulamalarına ilgi giderek artmaktadır (O’Connell,
1992; Orson, 1996). Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yapılması ve
gelişmesinde, doğal dengenin bozulmasını ve çevre kirliliğini azaltmak için
biyogübreleme ve biyolojik mücadele oldukça önemlidir (Eşitken ve ark., 2005).
Genellikle bitkilerin rizosfer bölgelerinde bulunan ve bitki büyümesini farklı etki
şekilleri ile artırabilen birçok bakteri türü bilinmektedir. Bu bakteriler biyogübre
olarak ve bazı hastalıkların ve zararlıların biyolojik mücadelesinde yıllardır
kullanılmaktadırlar. Bu bakterilere bitki büyümesini artıran rizobakteriler (BBAR) adı
verilmektedir. Genellikle Pseudomonas, Azospirillium, Burkholderia, Bacillus,
Enterobacter,
Rhizobium,
Erwinia,
Serratia,
Alcaligenes,
Arthrobacter,
Acinetobacter ve Flavobacterium cinslerine giren türler bu amaçla yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır (Rodriguez ve Fraga, 1999; Sturz ve Nowak, 2000; Bloemberg ve
Lugtenberg, 2001). Daha önce patates, domates, marul, elma, turunçgiller, fasulye,
yaban mersini, kayısı, dut, kiraz ve ahududu gibi birçok bitki türü ile yapılan
çalışmalarda BBA rizobakterilerin bitki büyümesini ve verimini artırabildiği
belirlenmiştir (Beyeler ve ark., 1999; Pan ve ark., 1999; Rodriguez ve Fraga, 1999;
De Silva ve ark., 2000; Sudhakar ve ark., 2000; Eşitken ve ark., 2002; 2003; Orhan
ve ark., 2006; Eşitken ve ark., 2006; Pırlak ve ark., 2006). Ayrıca, daha önce
yapılan çalışmalarda birçok bakterinin çok sayıdaki bakteriyel ve mantar
hastalıklarına karşı biyolojik mücadelede kullanılabileceği saptanmıştır.
Burkholderia OSU-7 ve Bacillus OSU-142 bakteri ırkları ile yapılan çalışmalarda, bu
bakterilerin birçok hastalık etmenine karşı biyolojik mücadelede kullanılabileceği
tespit edilmiştir (Kotan ve ark., 1999; Şahin ve ark., 2000; Eşitken ve ark., 2002;
Altındağ ve ark., 2006).
Bu bakterilerin bitkilerin büyümesini artırmadaki etki mekanizmaları iki temel
üzerine oturmaktadır: doğrudan ve dolaylı etki. BBA rizobakterilerin doğrudan
etkileri bitki büyümesini düzenleyen maddelerin sentezi, N2 fiksasyonu, köklerin
membran potansiyelinin azaltılması, bazı enzimlerin sentezi ile topraktaki inorganik
fosfatın çözünürlüğü ve organik fosfatın mineralizasyonu üzerine etkileri sonucu
ortaya çıkmaktadır. Dolaylı etkileri ise antibiyotik veya sideroforlar üreterek patojenik
mikroorganizmaların zararlı etkilerini önleme veya azaltma yoluyla olmaktadır
(Rodriguez ve Fraga, 1999; Sturz ve Nowak, 2000).
Daha önce OSU-142 bakterisi kayısıda çil hastalığının kontrolü, bitki büyümesi
ve verimi artırmak amacıyla kullanılmış (Eşitken ve ark., 2002) ve oldukça etkili
bulunmuştur. Fakat OSU-7 bakteri ırkı bunun için bu zamana kadar denenmemiştir.
Bu çalışmanın amacı, kayısıda etkili olduğu tespit edilen OSU-142 bakterisi ile
beraber OSU-7 bakteri ırkının kayısıda hem çil hastalığının kontrolünde ve hem de
bitki büyümesi ve verim üzerine etkilerini araştırmaktır.
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MATERYAL VE METOT
Araştırmada materyal olarak Malatya’da üretici bahçesinde bulunan 15 yaşındaki
Hacıhaliloğlu kayısı çeşidine ait ağaçlar kullanılmıştır. Seçilen bahçede daha önce
hiçbir kimyasal gübre ve pestisit kullanılmamış, yalnızca ağaçlara 3 yılda bir 1 t/da
çiftlik gübresi verilmiştir. Denemede, büyüme durumları birbirine yakın olan 36 ağaç
seçilmiş ve bunlar 4 uygulama grubuna ayrılmıştır. Araştırma tam şansa bağlı
deneme planına göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve her tekerrürde 3 ağaç olacak
şekilde düzenleme yapılmıştır.
Araştırmada BBAR olarak Bacillus OSU 142 ve Burkholdria OSU 7 bakterileri
9
tek veya ikili (1:1 v:v) kombinasyonlar hazırlanarak uygulanmıştır. 10 cfu/ml
yoğunlukta hazırlanan bakteriler tam çiçeklenme döneminde bir pülverizatör
yardımıyla bütün ağaca damlama oluncaya kadar püskürtülmüştür. Kontrol grubu
ağaçlarına steril su püskürtülmüştür.
Araştırmada uygulamaların büyüme ve verim üzerine etkisini belirleyebilmek
amacıyla, verim (kg/ağaç), ortalama meyve ağırlığı (g), SÇKM (%), titreedilebilir
asitlik (%), sürgün uzunluğu (cm), sürgün çapı (mm) ve çil hastalığının
kontrolündeki etkisini belirleyebilmek için çilli meyve sayısı ve bir meyvedeki çil
sayısı belirlenmiştir.
Elde edilen verilere varyans analizi (ANOVA) ve Duncan çoklu karşılaştırma testi
uygulanmıştır.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Araştırma sonunda verim bakımından yapılan uygulamalar arasında önemli
farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 1). Kontrol uygulamasında ağaç başına verim 48.7
kg iken OSU-7 uygulamasında 84.8 kg, OSU-142 uygulamasında 69.8 kg ve OSU7+142 uygulamasında 81.7 kg olmuştur. Ağaç başına verim kontrole göre OSU-7
uygulaması ile %74.13, OSU-142 uygulaması ile %43.33 ve OSU-7+142
uygulaması ile %67.76 oranında artmıştır. En yüksek ortalama meyve ağırlığı OSU142 uygulamasından (28.49 g) elde edilmesine rağmen uygulamalar arasında
istatistiki olarak önemli farklılıklar belirlenememiştir.
Ayrıca bakteri uygulamalarının meyvenin SÇKM ve titreedilebilir asit içeriğine
etkisi önemli olmamıştır. Bakteri uygulamaları sürgün uzunluğu ve çapını istatistikî
olarak önemli derecede etkilemiş ve genel olarak bütün bakteri uygulamaları
kontrole göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Kontrolde sürgün uzunluğu ve çapı
sırasıyla 19.11 cm ve 3.57 mm olarak belirlenirken, bakteri uygulamaları içerinde en
uzun sürgünler OSU-142 (28.49 cm) ve en yüksek sürgün kalınlığı OSU-7+142
(4.89 mm) uygulamalarından elde edilmiştir. BBA rizobakterilerle yapılan
çalışmalarda farklı bitki türlerinde verim ve büyüme üzerine olumlu sonuçlar elde
edilmiştir. Yaban mersininde yapılan bir çalışmada Pseudomonas fluorescens Pf 5
uygulamasının yaprak alanı ve gövde çapını artırdığı belirlenmiştir (De Silva ve ark.,
2000). Dutta yapılan bir diğer çalışmada yapraklara uygulanan Azotobacter,
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Azospirillum ve Beijerinckia bakterilerinin yaprak verimini ve kalitesini artırdığı
saptanmıştır (Sudhakar ve ark., 2000). Denemede kullandığımız bakteri ırkları ile
daha önce yapılan çalışmalarda birçok türde verim ve büyüme üzerine olumlu
etkilerinin olduğu saptanmıştır. Çakmakçı ve ark. (2001) şeker pancarı ve arpada
yaptığı bir çalışmada OSU-142 uygulamasının verim, verim parametreleri ve kaliteyi
önemli derecede etkilediğini tespit etmiştir. Yine OSU-142 bakterisi ile kayısıda
yapılan bir çalışmada, tam çiçeklenme döneminde, tam çiçekten 30 ve 60 gün sonra
çiçek ve yapraklara yapılan uygulamalardan en etkili olanının tam çiçeklenme
döneminde yapılan uygulama olduğu ve bu dönemde yapılan uygulamanın verim,
büyüme, bitki besin elementi içeriği ve çil hastalığının kontrolü açısından daha etkili
olduğu belirlenmiştir (Eşitken ve ark., 2002; Eşitken ve ark., 2003). OSU-142
bakterisi ile daha önce yapılan çalışmalarda etki mekanizması bu bakterinin N2
bağlama yeteneğiyle ilişkilendirilmiştir (Çakmakçı ve ark., 2001; Eşitken ve ark.,
2002). Ayrıca Eşitken ve ark. (2003) kayısıda yaptıkları çalışmada, tam çiçeklenme
döneminde verim artışının olmasını bu bakterinin ürettiği IAA hormonuyla bağlantılı
olduğunu ileri sürmüştür. Nitekim in vitro şartlarda yapılan çalışmalarda OSU-142
bakterisi önemli miktarda IAA üretimi gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Oksin grubu
hormonların bilinen en önemli özelliklerinden biriside meyve tutumunu
sağlamalarıdır (Davies, 2004). Aynı şekilde OSU-7 bakterisi de üretmiş olduğu IAA
ile verim ve büyüme artışını sağlamış olabilir.
Bakteri uygulamaları kayısıda çil hastalığını kontrolde de oldukça etkili olmuştur.
Genel olarak bakteri uygulamaları çilli meyve sayısını ve meyvedeki çil sayısını
kontrole göre azaltmışlardır (Çizelge 1). OSU-7+142 (15.00) uygulaması çilli meyve
sayısını kontrole (24.67) göre %39.20 oranında azaltmış, bunu % 21.65 oranında
azaltmayla OSU-7 (19.33) ve %18.93 oranında azaltmayla OSU-142 (20.00)
izlemiştir. Yapılan uygulamalar arasında meyvedeki çil sayısı bakımından istatistiki
olarak fark olmamasına rağmen en yüksek çil sayısı 5.27 ile kontrolde ve en düşük
çil sayısı ise 3.56 ile OSU-7 uygulamasından elde edilmiştir. OSU-7 uygulaması çil
sayısını kontrole göre %32.45 oranında azaltmıştır. Bu durum beklenen bir
sonuçtur. Bu bakterilerle daha önce farklı bitki türleri ve değişik patojenler ile
yapılan çalışmalarda birçok hastalığın kontrolünde önemli etkilerinin olduğu
belirlenmiştir (Cuppels ve ark., 1999; Kotan ve ark., 1999; Şahin ve ark., 2000;
Eşitken ve ark., 2002; Altındağ ve ark., 2006). Bu iki bakteri patojen fungusa karşı
antagonistik etkiye sahiptir. Muhtemelen iki bioajan farklı mikrobiyal maddeler
üreterek fungusun sporlanmasını durdurmakta ve hif gelişimini engellemektedir. Bu
nedenle iki bakterinin birlikte kullanımı patojen ile mücadelede başarı oranını
artırmıştır.
Bu sonuçlara göre bakteriyel biyolojik ajanların kayısıda verim, büyüme ve çil
hastalığının kontrolünde başarı ile kullanılabileceği gözlenmektedir. Birden fazla
biyoajan bakteriyel preparatın kombinasyon halinde uygulanması gerek verim ve
büyümede ve gerekse hastalığın kontrol edilmesinde başarı oranını artıracaktır.
Çiçeklenme döneminde 3-5 gün aralıklarla iki hafta süreyle yapılacak bakteri
uygulaması verim, büyüme artışı ve hastalık şiddetinin düşürülmesi açısında daha
etkili sonuçların elde edilmesinde faydalı olabilir.
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Çizelge 1. Kayısıda rizobakteri uygulamalarının verim, büyüme ve çil hastalığının
kontrolü üzerine etkisi.
Uygulamalar
Kontrol
OSU-7
OSU-142
OSU-7+142
LSD .01

Verim
(kg/ağaç)

48.70 c
84.80a
69.80 b
81.70 a
10.50

Meyve
ağırlığı
(g)
26.13
23.52
28.49
26.88
ÖD

SÇKM
(%)
21.73
21.25
21.35
22.83
ÖD

Titre
ed. asit
(%)
0.27
0.29
0.27
0.31
ÖD

Sürgün
uzunluğu
(cm)
19.11 b
23.52 ab
28.49 a
26.88 a
6.59

Sürgün
çapı
(mm)
3.57 b
3.91 ab
4.50 ab
4.89 a
1.07

Çilli
meyve
sayısı
24.67 a
19.33 ab
20.00 ab
15.00 b
6.94

Ort. çil
sayısı
5.27
3.56
4.00
3.66
ÖD
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Bu çalışmada allelopatik etkiye sahip bazı kültür bitkileri ve bitki artıklarının
organik üretim yapılan bağ alanlarında yabancı otlara karşı kullanım olanaklarının
araştırılması amaçlanmıştır.
Bu amaçla yapılan arazi çalışması 2005-2006 üretim sezonunda Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait organik üretim yapılan
sofralık üzüm bağında gerçekleştirilmiştir.
Deneme alanında Antep turpu, Brokoli, Fiğ ve Karnabahar sıra üzerinde
yetiştirilmiş, fiğ hariç bu bitkiler gelişimini tamamladıktan sonra toprağa
karıştırılmıştır. Fiğ kökboğazından kesilerek malç materyali olarak toprak
yüzeyine bırakılmıştır. Denemede aynı zamanda Zakkum bitkisinin yaprakları
da parçalanarak yabancı otlar çıkmadan önce Antep turpu, Brokoli ve
Karnabahar ile aynı anda toprağa karıştırılmıştır. Deneme kontrol ile birlikte 6
karakter ve 4 tekerrürlü olarak yürütülmüş, her bir parsel iki sıra üzerinde
toplam 6 omca düşecek şekilde oluşturulmuştur.
İlkbaharda yabancı otların çıkması ile birlikte yapılan uygulamaların yabancı
otlara tür düzeyinde etkisi belirlenmiş ve istatistik analizler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Yabancı Ot, Bağ, Allelopati
ABSTRACT
INVESTIGATIONS OF EFFECT OF SOME ALLELOPATIC CULTURE PLANTS
AND PLANT WASTES ON THE EMERGENCY OF WEED IN ORGANIC
VINEYARDS
In this study, it was aimed to determine the effect of some allelopatic culture
plants and plant wastes on the emergence of weed species in organic vineyards.
An experiment was conducted on Ege Universty of Faculty of Agriculture of
Department of Horticulture’s organic vineyard in 2005-2006 crop seson for this aim.
Radish, broccoli, vicia and cauliflower were cultivated and mixed in soil after
plants were grown. In the same time, oleander leaves were cut into pieces and
mixed in soil before weed emergence. Experiment was set up six characters with
control and four replicates. Every one of the parcel have six plants on the two lines.
Effects of application that were made with emergence of weeds in spring were
evaluated and statistical analyses were made.
Keywords: Organic Farming, Weed, Vineyard, Allelopathy
GİRİŞ
Asma, kültürü yapılan ilk meyve türlerinden birisidir. Dünya’da çok geniş bir
alanda yapılmakta olan bağcılıkta asma veya omca (Vitis sp.) denilen bitki
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yetiştirilmektedir (Alleweldt, 1988). Asma çok yıllık bir bitkidir ve optimum koşullarda
100 yıldan fazla yaşayabilse de ekonomik ömrü 25-30 yıldır.
Türkiye, asmanın ana vatanlarından biri olup, üzüm üretimi antik çağlardan beri
yapılmaktadır. Türkiye 62.348.184 (Mt)’luk Dünya üzüm üretiminin 3.650.000
(Mt)’luk bölümünü üreterek 6. sırada yer almaktadır (Anonim, 2005).
1930’lu yıllardan başlayarak, tüm dünyada klasik tarımda uygulanan yoğun
girdilerin doğal dengenin bozulmasına yol açtığı gerçeğiyle karşı karşıya kalan
üreticiler doğayı tahrip etmeyen, insan sağlığında yan etki yapmayan tarımsal
ürünleri tercih etmeye başlamışlardır. Bu tarihten başlayarak canlı, sürdürülebilir bir
agroekosistem yaratmayı hedefleyen organik tarımın temelleri atılmıştır. Ülkemizde
ise organik tarım ilk olarak 1984-85’te Avrupalı alıcılardan gelen talepler
doğrultusunda kuru üzüm ve kuru incir üretimi ile başlamıştır.
Organik üretim yapılan bölgeler içinde Ege Bölgesi çok önemli bir yere sahiptir.
Ege bölgesi ülke toplam bağ sahasının yaklaşık %23‘lük, toplam üzüm üretiminin
%44’lük payını karşılamaktadır. Ürün işleme tesislerinin büyük kısmının İzmir’de
olması, üretilen ürünlerin çoğunun İzmir limanından ihraç edilmesi nedeniyle
organizasyon kuruluşları, kontrol ve sertifikasyon firmalarının da genelde İzmir’de
bulunmasının bundaki katkısı büyüktür.
Üretiminden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak
gerçekleştirilen organik tarımda; yanlış uygulamalar sonucu bozulan ekolojik
dengenin, bilinçli tarım teknikleri ve doğal girdiler kullanılarak yeniden tesisi ve
doğal dengenin korunması için çalışılır. Bu nedenle tarımda sürdürülebilir
kalkınmanın bir koşulu olarak organik (ekolojik) üretimin yayılması ve bilinçli tarım
tekniklerinin geliştirilmesi son derece önemlidir.
Organik ürün sertifikasına sahip bağcılıkta, yetiştiriciliğin her aşamasında
sentetik kimyasal ilaç ve gübrelerin kullanımı yasaktır. Organik ve yeşil gübreleme,
münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, parazit ve
predatörlerden yararlanma ve bazı bitkilerin allelopatik etkilerinden yararlanma ise
temel prensiptir (Altındişli ve İlter, 1998).
Organik tarım uygulamaları ile gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerde yabancı
otlar ile mücadelede hiçbir zaman üretim gerçekleştirilen alandaki yabancı otların
tamamen ortadan kaldırılması istenmemektedir. Yabancı otları ekonomik zarar
eşiğinin altında tutmak ana hedeftir. Yabancı otların zararlarını en az seviyede
tutabilmek için organik yetiştiricilik ilkelerine uygun olarak çeşitli yöntemler
kullanılmaktadır. Son yıllarda bu konuyla ilgili olarak allelopatik çalışmalara yönelik
kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. Allelopati 1937 yılında Molisch tarafından
bitkiler arasındaki kimyasal etkileşim olarak tanımlanmıştır. Allelopati doğa ve agroekosistem arasında önemli bir rol oynar (Sang-Uk Chon ve ark, 2005). Allelopatide
bir bitki üzerine diğer bir bitki direkt veya indirekt zararlı etkiye sahiptir. Allelopati
çevreye fitotoksik doğal bir maddenin katılımıyla meydana gelir. Bazı kültür
bitkilerinin yabancı otlara alletopatik etkisi saptanmıştır (Rice, 1984).
Bu prensiplerden yola çıkarak bağcılıkta önemli sorunlardan biri olan yabancı otlara
karşı konvansiyonel üretimde kullanılan herbisitlerin yerine, bitkilerin allelopatik
etkilerinden yararlanılarak mücadele yolları arayışına gidilmiştir.
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Bu çalışma 2005-2006 üretim sezonunda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümüne ait organik üretim yapılan bağ alanında allelopatik
etkiye sahip bazı kültür bitkileri ile bazı bitki artıklarının yabancı otlara karşı
kullanım olanaklarının araştırılması için yapılmıştır.

MATERYAL VE METOT
Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 6 karakterli ve 4 tekerrürlü olarak
planlanmıştır.
Her bir parsel iki sıra üzerinde toplam altı omca düşecek şekilde
2
oluşturulmuştur. Uygulamalar bu iki sıra üzerinde 10 m ‘lik alana yapılmıştır.
Deneme de Antep turpu (Raphamus raphanistrum L.), Brokkoli (Brassica
oleracea L. var. İtalica), Karnabahar (Brassica oleracea L. var. Botrytis) ve Fiğ
(Vicia sativa), asmaların sıra üzerlerinde yetiştirilmiştir. Bu bitkilerden Antep turpu,
Brokkoli ve Karnabahar gelişimini tamamladıktan sonra toprağa karıştırılmıştır. Fiğ
ise sıra üzerine malç şeklinde sıra üzerlerine yatırılmıştır. Zakkum (Nerium
oleander) bitkisinin yaprakları parçalanarak toprağa karıştırılmıştır. Denemede yer
alan kültür bitkilerinin dikim tarihleri ve birim alandaki kullanım miktarları ile ilgili
açıklamalar Çizelge 1’de görülmektedir.
Yetiştirilen kültür bitkileri 30 Mart 2006’da toprağa karıştırılarak yabancı otlara
sezon boyunca bir daha herhangi bir müdahale yapılmamıştır.
2
Sezon boyunca yapılan gözlemlerde her bir parsele tesadüfen atılan 1/4 m ‘lik 3
er çerçeve üzerinden çıkan yabancı otlar 25.Nisan.2006 ve 30.Mayıs.2006
tarihlerinde gerçekleştirilen iki sayım sonrasında değerlendirilmiştir.
Yabancı ot yoğunlukları kontrol parselleriyle kıyaslanmış, Abbott formülü
uygulanarak her bir parselde ayrı ayrı etki yüzdeleri hesaplanmış, SPSS 11.0 paket
programında Duncan Testi uygulanıp istatistiki analizler yapılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Denemede gözlem yapılan süre içinde 6 farklı familyaya ait 9 farklı yabancı
ot türü saptanmıştır. Bu yabancı otların 4 türü çok yıllık 5 türü ise tek yıllık
yabancı otlardandır (Çizelge 2).
2

Deneme alanında dominant tür olarak 29,99 adet/m yoğunlukla
S.halepense tespit edilmiştir (Çizelge 2).
Gerek tüm yabancı otlara gerekse dominant tür olan S.halepense ‘ye etkisi
bakımından değerlendirildiğinde en iyi sonuçları sırasıyla ortalama %66 ve ortalama
%89 etki ile Antep turpu vermiştir (Çizelge 3). Tespit etmiş olduğumuz sonuçlar
ülkemizde de daha önceden yapılmış bazı çalışmalarla da paralellik göstermektedir
(Uygur ve Ark., 1991, Köseli, 1991, Kayandan ve Nemli, 2000).
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Brokkoli ve Zakkum tüm yabancı otlara olan ortalama %58‘lik etkisi ile ve
S.halepense ‘ye Brokkolinin ortalama %70, Zakkumun ortalama %80’lik etkili
bulunmuştur. Yabancı otların tamamının ortadan kaldırılması beklenilmeyen
organik tarım içerisinde, her iki uygulamada yeterli etkiyi göstermiştir (Çizelge 5).
Karnabahar ve Fiğ uygulamaları gerek deneme alanındaki tüm yabancı otlara
gerekse dominant tür olan S.halepense ‘ye yeterli etkide bulunmamıştır.
Deneme alanında yapılan uygulamaların hiç biri C.arvensis ’e etkili bulunmamıştır.
Yabancı otlar kültür bitkileri ile toprak nemi, güneş ışığı, besin elementleri
ve alan için rekabet etmekte ve bu sebeple kültür bitkilerinin gelişim ve
verimlerini olumsuz yönde etkilemektedirler. Bu sebeple konvansiyonel
tarımda olduğu gibi organik tarım sistemi ile yetiştiricilik yapılan alanlarda da
yabancı otlar ile mücadele etmek gerekmektedir.
Uygulamaların yabancı otlara etkisi ve yabancı ot yoğunlukları Çizelge 3’de
görülmektedir.
SONUÇ
Yabancı otların devamlı olarak çimlenmeleri ve uzun ömürlü olmaları,
değişken tohum dormansisi, uygun durumda yabancı ot tohumlarının çok
sayıda tohum vermesi gibi bazı özellikler yabancı otların her tarım yapılan
alanda görülmesi olasılığını arttırmaktadır.
Brokkoli ve Zakkum tüm yabancı otlara olan ortalama %58‘lik etkisi ile ve
S.halepense ‘ye Brokkolinin ortalama %70, Zakkumun ortalama %80’lik etkili
bulunmuştur. Yabancı otların tamamının ortadan kaldırılması beklenilmeyen
organik tarım içerisinde, her iki uygulamada yeterli etkiyi göstermiştir.
Karnabahar ve Fiğ uygulamaları gerek deneme alanındaki tüm yabancı otlara
gerekse dominant tür olan S.halepense ‘ye yeterli etkide bulunmamıştır.
Deneme alanında yapılan uygulamaların hiç biri C.arvensis’e etkili bulunmamıştır.
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Çizelge 1. Deneme materyali ile ilgili genel bilgiler.
Uygulama şekli ve
miktarı
2
70 gr tohum /10 m

Dikim
zamanı
30 Ekim

30 adet fide/10m2

21 Ekim

2

21 Ekim

14. Kısalt
ma
TRP

Antep turpu

BRK

Brokoli

KBH

Karnabahar

ZKM

Zakkum

Nerium oleander

30 kg yaprak parçası/10
2
m

FİĞ
KNT

Fiğ
Kontrol

Vicia sativa
_

100 gr tohum/10 m
_

Karakter

Bilimsel isim
Raphanus sativus
Brassica oleracea L.
var. Italica
Brassica oleracea L.
var. Botrytis

30 adet fide/10m

10 Kasım
(Toprağa
karıştırıldı)
30 Ekim
_

2

Çizelge 2. Deneme alanında saptanan yabancı ot türleri.
2

Bilimsel İsmi

15. Türkçe ismi

Familya

Yoğunluk (adet/m )

Sorghum halepense (L.) Pers.

Kanyaş

Poaceae

29,99

Cyperus rotundus L.
Convolvulus arvensis L.
Cynodon dactylon (L.) Pers
Portulaca oleracea L.

Topalak
Tarla sarmaşığı
Köpekdişi ayrığı
Semiz otu

Cyperaceae
Convolvulaceae
Poaceae
Portulacaea

4,73
2,13
0,08
1,16

Tribulus terrestris L.

Demir dikeni

Zygophyllacaea

0,90

Matricaria chamomilla L.

Kokulu papatya

Asteraceae

0,22

Lactuca serriola L.

Yabani marul

Asteraceae

0,08

Xanthium strumarium L.

Domuz pıtrağı

Asteraceae

0.02

Çizelge 3. Uygulamaların yabancı otlara etkisi ve yabancı ot yoğunlukları.
Karakter

Toplam
Y.ot
Yoğunluğ

Etki (%)

Karakter

Toplam Y.ot
Yoğunluğu
(adet/m2)

Etki (%)

KNT1

76,00

-

KBH1

39,33

48,250

KNT2

78,66

-

KBH2

76,66

2,542

KNT3

54,66

-

KBH3

34,00

37,797

KNT4

43,33

-

KBH4

22,66

47,703

KNT ORT.

63,16

-

KBH ORT.

43,16

34,073

TRP1

29,33

61,407

ZKM1

32,66

57,026

TRP2

14,00

82,201

ZKM2

24,00

69,488

TRP3

30,00

45,115

ZKM3

24,00

56,092
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TRP4

9,33

78,467

ZKM4

21,33

50,773

TRP ORT.

20,66

66,797

ZKM ORT.

25,49

58,344

BRK1

15,33

79,828

FİĞ1

94,00

-

BRK2

36,00

54,423

FİĞ2

48,00

38,977

BRK3

39,33

28,046

FİG3

30,66

43,907

BRK4

12,00

72,305

FİG4

31,33

29,034

BRK ORT.

25,66

58,650

FİĞ ORT.

50,99

27,979

Çizelge 4. Uygulamaların yabancı otlara etkisi ve yabancı ot yoğunlukları.
Karakter
TRP
BRK
KBH
ZKM
FİĞ
KNT

2

a

Yoğunluk (adet/m )
20,66
25,66

Etki (%)
66,797
58,650

İstatistiki gruplar (Duncan , p=0,05)
a
ab

43,16
25,49
50,99
63,16

34,073
58,344
27,979
-

abc
ab
bc
c

Çizelge 5. Uygulamaların S.halepense’ye etkisi ve S.halepense yoğunluğu.
Karakter
TRP
BRK
KBH
ZKM
FİĞ
KNT

Yoğunluk (adet/m2)
5,49
16,49
40,83
10,66
48,83
57,66

Etki (%)
89,236
70,339
34,761
80,852
30,920
-

İstatistiki gruplar (Duncana, p=0,05)
a
ab
bc
ab
c
c

MANİSA-ALAŞEHİR’DE ORGANİK SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLILARIN YÖNETİMİ VE YARARLILAR
Fatma ÖZSEMERCİ26
Türkan KOÇLU1

F. Özlem ALTINDİŞLİ1
Fadime ATEŞ27

ÖZET
Deneme, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsüne ait T yüksek sistemi
kullanılarak kendi kökleri üzerinde kurulan 10 yaşındaki Sultani Çekirdeksiz üzüm
bağında 2003 ve 2004 yıllarında 2 karakter (organik ve geleneksel karşılaştırma) ve
6 tekerrürlü yürütülmüştür. Zararlıların populasyon yoğunlukları izlenmiş ve
mücadele zamanına karar verilmiştir. Ana zararlı Salkım güvesi (Lobesia botrana)
mücadelesinde tahmin ve uyarı sistemi, diğer zararlıların mücadelesinde ise
ekonomik zarar eşikleri dikkate alınarak organik tarım yönetmeliğinde yer alan
ruhsatlı preparatlar kullanılmıştır. Her dölde Salkım güvesi’ne karşı ilaçlama
yapılmasına karar vermeden önce her parsele ait bulaşma oranları (%)
saptanmıştır. Ayrıca hasat anında yine her parselde Salkım güvesi bulaşma oranı
ve zarar oranı (%) bulunmuştur. Bağda salkımların görülmesinden itibaren her
parselden 30 yaprakta zararlı ve yararlı türler sayılarak uygulanan programların
26

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İZMİR
Bağcılık Araştırma Enstitüsü, MANİSA

27
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zararlı ve yararlıların populasyon yoğunluklarına etkisi araştırılmıştır. Darbe yöntemi
uygulanarak hareketli predatör türler ve Salkım güvesi' nin değişik gelişme
dönemlerine ait bireyler kültüre alınarak parazitoitler belirlenmiştir. Hasatta 2003 ve
2004 yıllarında Salkım güvesi organik parsellerde (%0,21 ve 1,13) geleneksel
karşılaştırma parselinden (%0,33 ve 3,94) daha düşük zarar oranı görülmüştür. Bağ
yaprak pireleri populasyonu, organik parselde geleneksel karşılaştırma parselinden
yüksek bulunmuştur. Yapraklarda sayılan yararlıların durumu incelendiğinde,
organik parselde 2004 yılında 2003 yılından daha fazla predatör akar saptanmıştır.
Salkım güvesi parazitlenme oranları 2003 ve 2004 yıllarında organik parselde %50
ve 0; geleneksel karşılaştırma parselinde %71,43 ve 17,86 olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Organik Üzüm Üretimi, Bağ Zararlıları, Yararlılar, Salkım
Güvesi, Bağ Yaprakuyuzu, Salkım Güvesi Parazitoitleri

ABSTRACT
THE PEST MANAGEMENT AND NATURAL ENEMY OF THE SULTANİ
ÇEKİRDEKSİZ VARIETY VINEYARD IN MANİSA-ALAŞEHİR
The trial was conducted in a vineyard of Manisa Viticulture Research Institute in
2003 and 2004. The vineyard was planted with Round seedless variety on its own
roots and trained as “Big T” in 1993. The experiment was conducted as randomized
blocks design with two treatments (organic and conventional comparison) and six
replicates. In trial plots, timing of applications against European grapevine moth
(Lobesia botrana Den.-Schiff.), the key pest, was decided according to Forecasting
System, whereas the applications against secondary pests was decided by taking
economical threshold levels into account. Preparations, which are allowed in the
Turkish Regulation of Organic Agriculture by Ministry of Agriculture, have been
applied. The fruit infestation rate (%) of L. botrana has been found in each plot for
the necessity and timing of applications against each generation of the pest.
Additionally, an assessment count was made in each plot to determine the fruit
infestation rate (%) and the damage rate (%)of L. botrana just before harvest. To
determine the effects of different growing systems on population densities of
secondary pests and predatory species, 30 leaves in each replication were sampled
in the vegetation period when bunches appeared in the vineyard, fortnightly.
Predatory species have been determined by beating method. Each time, randomly
chosen shoots were beaten 40 times in each treatment throughout the year,
monthly. Individuals at different larval stages of L. botrana collected from each
treatment were maintained in the laboratory to determine their parasitism. The
damage rates of 2003 and 2004 were lower in organic parcel (0,21 and 1,13%)
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than in conventional comparison (0,33 % and 3,94%), respectively. Grape
leafhoppers population densities were higher in organic plot than conventional.
When considered the beneficial population, predatory mites were more abundant in
2004 than 2003 in organic plot. The parasitism rates of L. botrana pupae were
found as 50 and 0% in organic and 71,43 and 17,86 % in conventional in 2003 and
2004, respectively.
Keywords: Organic Grape Growing, Grape Pests, Beneficial Insects, European
Grapevine Moth, Grape Erineum Mite, Parasitoids Of European
Grapevine Moth
GİRİŞ
Türkiye’nin toplam üzüm üretim alanı 525 000 ha olup bu miktarın 141 099
hektarlık kısmı Ege Bölgesi’nde yer almaktadır. Yuvarlak çekirdeksiz ise diğer yerli
çeşitler arasında %76’lık payla en yaygın yetiştirilen çeşit durumundadır. Ege
Bölgesi 110 000 ha alanla birinci sırada yer almaktadır. Çekirdeksiz üzüm Ege
Bölgesi’nde hem kurutmalık hem de sofralık olarak yetiştirilen önemli ihraç
ürünlerimizdendir (Altındişli, 2005). Bu çeşit aynı zamanda, Türkiye’nin organik
olarak yetiştiriciliği yapılan ilk ürünlerindendir. Organik üzüm yetiştirilen bağlar
genellikle İzmir ve Manisa illerinde yer almakta ve üretilen üzümün tamamına yakını
kurutularak özellikle Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Türkiye’ de üretilen
toplam organik kuru üzüm miktarı, toplam kuru üzüm üretiminin %3,6’sını
oluşturmaktadır (Altındişli, 2004).
Dünya’da 1950’li yıllara kadar verim, işletme içi kaynaklara, organik maddenin
dönüşümüne, zararlılarla mücadelede doğal biyolojik savaşın başrol oynadığı
anlayışa ve yağış miktarına bağlı olmuştur. Bu yıllardan itibaren teknoloji ve
makineleşmede yaşanan gelişmeler, bitki besleme ve bitki korumada sentetik
gübre ve pestisitlerin keşfi, sulama olanaklarının artması ile verimliliği de arttırmış,
ancak beraberinde çevre ile ilgili sorunları da arttırarak günümüze kadar taşımıştır.
Tarımda modernleşme ilerledikçe, ekolojik prensipler göz ardı edildiği için ekoloji ve
yetiştiricilik arasındaki sıkı bağ da zarar görmüştür. Özellikle, kullanılan bazı
insektisitler varolan biyolojik dengeyi zararlılarla ilgili yeni problemler yaratacak
düzeyde bozmuştur. Bağlarda zararlı popülasyon yoğunluğu ekonomik zarar
eşiğine ulaşmadan ve ortamda bulunan doğal düşmanlar göz önüne alınmadan
kullanılan geniş etki spektrumlu insektisitler doğal dengeyi bozmaktadır. Böylece
daha önce yararlıları tarafından baskı altında tutulduğu için fark edilmeyen başka
zararlılar sorun olmaktadır. Bu durumla karşılaşan üreticiler ise insektisit
kullanımına daha fazla başvurmakta, bunun sonucunda da zararlılarda dayanıklılık
sorunu ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de Organik üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığı bağlarda görülen zararlıların
durumu ve yararlılarla olan ilişkileri ile ilgili az da olsa yapılmış çalışmalar
mevcuttur. Örneğin, Altindisli ve ark., (2001) tarafından Ege Bölgesi’nin önemli
üzüm üretimine sahip iki farklı ekolojisinde Manisa-Turgutlu ve İzmir-Menemen’ de
bulunan iki bağda üç farklı yetiştiricilik sistemi olan organik, entegre ve geleneksel
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karşılaştırma üretim parselleri ana zararlı Salkım güvesi ile sekonder zararlıların
popülasyon yoğunlukları ve zarar oranı bakımından karşılaştırılmıştır. En düşük
Salkım güvesi zarar oranı Menemen’ de entegre, Turgutlu’ da ise organik parselde
bulunmuştur. Sekonder zararlılardan sadece Colomerus vitis’ in her sistemde sorun
olduğu, diğerlerinin popülasyon yoğunluklarının genellikle ekonomik zarar eşiğini
aşmadığı görülmüştür. Koçlu et al. (2005), Manisa’ da organik bağlarda 2003 ve
2004 yıllarında faydalı böcekler üzerinde yürüttükleri bir çalışmada, ana zararlı
Salkım güvesi’ nde % 18,2 ile 79,7 arasında değişen parazitlenme saptamışlardır.
Saptanan parazitoitler, Campoplex capitator Aub., Venturia sp. ve Chirotica sp.
(Hym.: Ichneumonidae) dir. Ayrıca bu yıllarda yapraklarda predatör akar
yoğunluğunun çok düşük olduğu görülmüş, bunun nedeni düşük zararlı
popülasyonuna ve sık kullanılan kükürde bağlanmıştır.
Manisa-Merkez’ de organik olarak yetiştiricilik yapılan, anaçsız kendi kökü
üzerinde yetiştirilmiş ve 99 R anacına aşılı Yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşidiyle
tesis edilmiş iki ayrı üretici bağında 2000 ve 2001 yılları arasında yürütülen bir
çalışmada, çiftlik gübresi, yeşil gübre ve E-2001 ticari isimli toprakta azotu bağlayan
bakterilerden oluşan ticari organik sertifikalı organik gübrenin farklı
kombinasyonlarının sekonder zararlıların ve doğal düşmanların popülasyon
yoğunluklarına etkisi araştırılmıştır. Uygulamalar arasında istatistiki açıdan önemli
bir fark saptanamasa da, yeşil gübreleme ve E-2001 organik gübre kombinasyonu,
daha düşük sekonder zararlı ile daha yüksek predatör yoğunluğu sağlamıştır
(Altindisli ve Altindisli, 2005).
Bu çalışmada, 2003 ve 2004 yıllarında Manisa-Alaşehir’ de yuvarlak çekirdeksiz
üretiminin yapıldığı organik ve geleneksel karşılaştırma parsellerinde zararlı ve
yararlıların durumu irdelenmiştir.
MATERYAL VE METOT
Denemenin yürütüldüğü bağ, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsüne ait
Alaşehir-Yeşilyurt işletmesindeki sulanabilir şartlarda ve kendi kökleri üzerinde
1992-1993 yılında 2,4x3,3 m sıra aralık mesafesinde kurulan Sultani Çekirdeksiz
üzüm çeşidi parselidir. “Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin
Yönetmelik” adıyla 11 Temmuz 2002 tarih ve 24812 sayılı resmi gazetede
yayınlanan yönetmeliğe uygun olarak tüm kültürel uygulamalar ve ilaçlamalar
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmıştır. Ege Bölgesi bağlarında
bulunan zararlılar, organik tarımda kullanımına izin verilen pestisitler,
stereomikroskop ve bazı laboratuvar malzemeleri bu çalışmanın ana materyalini
oluşturmuştur.
Zararlıların Yönetimi
Deneme bağlarında ana zararlı Salkım güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff),
diğer zararlılar Bağ maymuncukları (Otiorhynchus spp., Megamecus shevketi
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Marsch.), Bağ thripsleri (Anaphotrips vitis Pries., Haplothrips globiceps Bagnall,
Drepanothrips reuteri Uzel), Bağ yaprak uyuzu (Colomerus vitis Pgst.), Bağ yaprak
pireleri (Empoasca spp.), Bağ üvezi (Arboridia (=Erythroneura) adanae Dlabola),
Unlubit (Planococcus (=Pseudococcus) citri Risso) ve İki noktalı kırmızı örümcek
(Tetranychus urticae Koch.)’ in populasyon değişimleri organik ve geleneksel
karşılaştırma parsellerindeki farklı uygulamaların etkisini ortaya koymak amacıyla
izlenmiştir. Organik parsellerde Organik Tarım Yönetmeliğince izin verilen pestisitler
ve geleneksel karşılaştırma parselinde ruhsatlı preparatlar kullanılmış ve bunlar
Çizelge 1’ de verilmiştir. İlaçlamalarda ilgili Zirai Mücadele Teknik Talimatı dikkate
alınmıştır (Anonim, 1995).
Salkım Güvesi Mücadelesinin Yönetimi
Çalışmanın yürütüldüğü bağ tahmin-uyarı istasyonlarının hitap ettiği alanlardan
seçilmiş olmakla birlikte organik ve geleneksel karşılaştırma parsellerine birer adet
eşeysel çekici tuzak asılmış ve zararlının ergin popülasyonu bu tuzaklarla ilk ergin
çıkışından hasat sona erinceye kadar haftalık olarak izlenmiştir. Elde edilen
rakamlara göre uçuş eğrileri çizilmiştir. Uçuş eğrileri ile tahmin-uyarı
istasyonlarından elde edilen meteorolojik veriler birlikte değerlendirilmiş, kritik
devrelerde her bağda en az 100'er salkım gözle kontrol edilerek her dölde beklenen
ilk yumurta ve larva çıkışları saptanmış ve ilaçlamalara karar verilmiştir.
Salkım Güvesi Mücadelesinin Değerlendirilmesi
Son ilaçlamadan 10-15 gün sonra ve hasattan hemen önce organik ve
geleneksel karşılaştırma parsellerinde 100'er salkımda bulaşma oranları (%)
saptanmıştır. Ayrıca yine bu iki karakterde 6 tekerrürdeki 16'şar salkımda zarar
görmüş tane sayıları bir salkımdaki ortalama tane sayısı ile oranlanarak her
karakterin ortalama zarar oranları (%) saptanmış, bu değer Salkım güvesinin
ekonomik zarar eşiği (%1) ile karşılaştırılıp uygulanan programın başarısı ortaya
konmuştur (Anonim, 1996, Altındişli ve ark., 2001).
Diğer Zararlıların Yönetimi
Çalışmanın yürütüldüğü bağda ilk yaprakların görülmeye başlamasından itibaren
iki haftada bir her karakterdeki 6 tekerrürden 5’er yaprak olmak üzere toplam 30’ ar
yaprak örneği kese kâğıdına alınarak buz kutusu içinde laboratuara getirilmiş ve
stereo mikroskop altında sayılarak kaydedilmiştir. Yaprakta bulunan zararlıların
popülasyon yoğunluğunun ekonomik zarar eşiklerine ulaşıp ulaşmadığı kontrol
edilip ilaçlama zamanına karar verilmiştir. Bu sayımlar eylül ayına kadar devam
etmiştir. Elde edilen rakamlar karşılaştırılarak organik üretimin yapıldığı bağda
uygulanan programın geleneksel karşılaştırma parselindekine göre zararlıların
popülasyon yoğunluklarına etkisinin olup olmadığı ortaya konmuştur.
Doğal Düşmanlar
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Zararlılar için yapılan yaprak sayımları sırasında aynı yapraklarda predatör
akarlar da sayılmıştır.
Darbe Yöntemi
Neuroptera, Heteroptera, Coleoptera ve Araneae takımlarına ait predatörler için
örneklenen bağlarda sıralar boyunca ilerlenerek 6-7 asma bitkisinde bir rastgele
seçilen 20 asmaya Japon Şemsiyesi tutularak toplam 40 Darbe uygulanmış ve
düşen tüm predatörler ağız aspiratörü ile toplanmıştır. Ergin böcekler öldürme
şişesinde öldürülüp laboratuarda ayrım ve sayımları yapılarak tanıya hazır hale
getirilmiştir. Ergin olmayanlar ise kültüre alınarak ergin olduktan sonra tanıya hazır
hale getirilmiştir.
Kültüre Alma
Sayımlar sırasında elde edilen Salkım güvesi'nin değişik gelişme dönemlerine
ait bireyler 25 ± 1°C sıcaklık, %60±10 orantılı nem ve 16 saat aydınlık: 8 saat
karanlık periyotta kültüre alınarak parazitlenme durumları belirlenmiştir. Ayrıca
kışlamaya çekilen Salkım güvesi pupalarında parazitlenme durumunu belirlemek
amacıyla, organik ve geleneksel parsellerde bulunan salkımlara oluklu mukavva
sarılmış, daha sonra bu mukavvalar toplanarak laboratuara getirilmiş, elde edilen
pupalar yukarıda belirtilen koşullarda kültüre alınmıştır.
Denemenin Değerlendirilmesi
Salkım güvesi sayımlarında elde edilen zarar oranlarının açı değeri karşılıkları
bulunduktan sonra varyans analizi uygulanmış ve ortalamaların karşılaştırılmasında
LSD testi kullanılmıştır. Diğer zararlılar ve predatörlerle ilgili her tekerrüre ait yıl
boyunca toplam yaprak başına düşen birey sayıları varyans analizine tabi tutulmuş
ve LSD testi uygulanmıştır. Elde edilen parazitoitler sayılarak parazitlenme oranları
(%) hesaplanmıştır.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Ege Bölgesi bağlarında ana zararlı olan Salkım güvesi (Lobesia botrana)’nin
2003 yılında ilaçlama zamanına karar vermek için yapılan bulaşma oranı
sayımlarına ait sonuçlar ve kullanılan ilaçlar Çizelge 2’de görülmektedir.
Çizelge 2’de görüldüğü gibi 2003 yılında Salkım güvesi’ ne karşı organik
parselde toplam 4 kez, karşılaştırma parselinde ise 6 kez ilaçlama yapılmıştır.
Hasatta (25.08.2003 tarihinde) organik ve geleneksel karşılaştırma parsellerinde
yapılan Salkım güvesi zarar oranı sonuçları incelendiğinde (Çizelge 3), organik
parsellerde daha az sayıda ilaçlamaya rağmen daha düşük zarar oranının olduğu
görülmektedir.
Çalışmanın ikinci yılı olan 2004 yılı sonuçları incelendiğinde ise, organik
parsellerde Salkım güvesi’ ne karşı spinosad ile toplam 6 kez ve Geleneksel
karşılaştırma parselinde farklı insektisitlerle toplam 5 kez ilaçlama yapıldığı Çizelge
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2’de görülmektedir. Hasatta (25.08.2004 tarihinde) organik ve geleneksel
karşılaştırma parsellerinde Salkım güvesi zarar oranı sonuçları incelendiğinde
(Çizelge 3), organik parsellerde daha düşük zarar oranının olduğu ve iki karakter
arasında organik programın lehine istatistiki olarak farklılık bulunduğu
görülmektedir. Bu durumun başlıca nedeni geleneksel karşılaştırma parselinde 3.
döl ilaçlamasının birkaç gün geç yapılmasıdır. Ayrıca, Salkım güvesi yumurta
bırakmak için farklı gübreleme ve bakım programı uygulanan, bu nedenle de daha
fazla yeşil aksama ve daha yüksek neme sahip olan geleneksel karşılaştırma
parselini tercih etmekte, yaprakların salkımların önünü kapatması nedeniyle atılan
insektisit hedefe ulaştırılamamaktadır. Bu nedenlerle, 2003 yılının sonbaharında
parazitlenme oranlarını belirlemek için örnek alınırken, geleneksel karşılaştırma
parselinde daha fazla sayıda larva bulunmuştur.
Çizelge 4 ve 5’te yer alan zararlı ve yararlılara ait sonuçlar incelendiğinde
uygulanan farklı programların henüz bir-iki yıllık olması nedeniyle 2003 ve 2004
yıllarında aralarında önemli bir fark göze çarpmamaktadır. Yapılan yararlı
sayımlarında 30.07.2003 tarihindeki geleneksel karşılaştırma parselinde görülen 1
birey hariç hiç predatör akar bulunamamıştır. Her tekerrürde yaprak başına
ortalama birey-gal sayısı toplamına uygulanan LSD testine göre karakterler
istatistiki olarak birbirinden farksızdır.
Yıl boyunca sekonder zararlılardan Bağ yaprakuyuzu dışında kalanların
ekonomik zarar eşiğini aşmadığı görülmüş ve bu zararlılara karşı her hangi bir
uygulama yapılmamıştır. Bağ yaprakuyuzu populasyonu 2004 yılında, külleme
mücadelesinde kullanılan kükürt kullanımının son bulduğu temmuz ayından itibaren
artmaya başlamış ve tekrar kükürt uygulaması yapılarak baskı altına alınmaya
çalışılmıştır. Yine 2004 yılı darbe ve yaprak sayımlarında Bağ yaprakpireleri’ nin
Organik parsellerde eşiği aşmasa da daha yüksek sayıda bulunması, Geleneksel
Karşılaştırma parselinde bu dönemde Salkım güvesi için Karate Zeon
kullanılmasından kaynaklanabilir.
Yapraklarda yapılan yararlı sayımlarında 2004 yılında özellikle Organik parselde
daha fazla sayıda predatör akar bulunmuştur. Çalışmanın ilk yılında düşük sayıda
yararlı saptanmasının nedeni yapraklarda az sayıda zararlının bulunmasından
kaynaklanabilir. Ancak 2004 yılında yapraklarda daha fazla zararlının özellikle
organik parselde daha fazla kırmızı örümceğin bulunması faydalı akarların sayısını
da arttırmış olabilir. Benzer sonuçlar daha önce Menemen ve Manisa bağlarında
yapılan çalışmalarda da bildirilmektedir. Ana zararlı Salkım güvesi’ nin dışında Ege
Bölgesi bağlarında genellikle Bağ yaprakuyuzu eşiği aşarak sorun olmaktadır
(Altindisli ve ark., 2001; 2002). Yıl içerisinde bağ yaprakuyuzu ve külleme hastalığı
için yapılan kükürt uygulamaları bu zararlının yayılmasını ve zarara devam etmesini
önleyememektedir. Zararlı ilkbaharda görülür görülmez mücadeleye başlanmalıdır.
Ayrıca, sonbaharda kışlamak üzere gözlere ve çubuklar üzerindeki çatlaklara
çekilmeden önce bulaşık yaprakların bağdan uzaklaştırılması da populasyon
yoğunluğunu düşürebilir.
2003 yılı sonbaharında Organik ve Geleneksel Karşılaştırma parsellerinden
toplanan Salkım güvesi larvalarından elde edilen parazitoitler Dr. Yasemin
ÖZDEMİR tarafından Campoplex capitator Aub. (Hymenoptera: Ichneumonidae)
olarak teşhis edilmiştir. Bu tür daha önce Türkiye’ de Salkım güvesi parazitoitlerinin
161

saptandığı bir çalışmada da bildirilmektedir (Koçlu ve ark., 2005). Braconidae ve
Chalcididae familyalarına ait olan 2004 yılı örneklerinin teşhisi devam etmektedir.
Fransa’ da en etkin ve en sık rastlanan parazitoitler Ichneumonidae, Braconidae ve
Pteromalidae familyalarına aittir (Thiéry ve ark., 2006). Salkım güvesi parazitlenme
oranları 2003 ve 2004 yıllarında sırasıyla Organik Parselde % 50 ve 0; Geleneksel
karşılaştırma parselinde ise % 71,43 ve 17,86 olmuştur. Görüldüğü gibi çalışmanın
ikinci yılında parazitlenme oranı her iki parselde de düşmektedir. Bunun en önemli
nedeni çalışmanın ikinci yılında sonbaharda uygun olmayan hava koşulları
nedeniyle kışlamaya çekilen larvaların toplanamaması ve verilen parazitlenme
oranlarının sadece yıl içerisinde bulunan Salkım güvesi larva örneklerinden elde
edilenlere ait olmasıdır. Çünkü yıl içerisinde yapılan insektisit uygulamaları
parazitlenme oranını düşürebilmektedir. Çok yıllık bir bitki olan asmada, zararlı ve
yararlı ilişkileri bakımından organik tarım uygulamalarının yaratabileceği olumlu
yöndeki farklılıkların gözlenebilmesi için bu yöndeki çalışmalar kültürel
uygulamalarla entegre edilerek daha uzun süre devam etmeli ve organik tarımda da
geniş etki spektrumlu insektisitlerden kaçınılmalıdır.
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Çizelge 1. 2003 ve 2004 yıllarında organik ve geleneksel karşılaştırma parsellerinde bağ zararlıları
mücadelesinde kullanılan insektisitlerin özellikleri.
Zararlı

Yıl

2003
Salkım güvesi

2004
2003
2004

Bağ yaprak uyuzu

Ticari adı

Firma

Etkili madde adı ve oranı

Form.

Doz
(g-ml)/ 100 l su)

Laser

Dow Agro

spinosad 480 g/l

S.C.

40

Ekalux

Syngenta

Quinalphos 245 g/l

E.C.

125
100
100

Agroparathion

Agro-San

parathion methyl 360 g/l

E.C.

Dursban 4

Dow Agro

chlorpyrifos ethyl 480 g/l

E.C

Laser

Dow Agro

spinosad 480 g/l

S.C.

Karate Zeon

Syngenta

Lambda cyhalothrin 50 g/l

E.C.

40
20

Mimic 2 F

Hektaş

Tebufenozide 240 g/l

S.C.

Thiovit

Syngenta

Kükürt % 80

W.P.

40
400

Çizelge 2. Manisa-Alaşehir’de 2003 ve 2004 yıllarında organik ve geleneksel
karşılaştırma parsellerinde ilaçlama öncesi ve hasatta salkım güvesi
bulaşma oranları (%) ve kullanılan insektisitler.
Organik parsel
İlaçlama
tarihi

% bulaşma

Preparat

Geleneksel karşılaştırma parseli
İlaçlama
% bulaşma
Preparat
tarihi

2003 2004 2003 2004

2003

2004 2003 2004

22.5

6.5

11

4

12.6

10.6

2

28

22.5
12.6
28.6

6.5
10.6
15.7

11
10
-

30.7

15.7

20

6

23.7

26.7

20

12

Ekalux

01.8

2.8

-

20

14.8

13.8

12

25.8

25.8

40

14.8

26.7

12

3

--

2.8

-

12

-25.8

13.8
25.8

18

10
51

Laser

-

2003

2004

A.parathion
Laser
Dursban 4
Ekalux

Laser
Laser
Laser
Mimic
2F
-

24

Laser

Karate

84

-

-

8
36
16

Çizelge 3. Manisa-Alaşehir’de 2003 ve 2004 yıllarında hasat anında organik ve
geleneksel karşılaştırma parsellerinde salkım güvesi zarar oranları.
Karakter
Organik

Tek.
I
II
III
IV

2003 zarar oranı (%)
0,30
0,13
0,09
0,12

2004 zarar oranı (%)
1,26
0,71
1,04
0,33
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V
VI
Ort.
LSD0,01

Karşılaştırma

LSD0,01

I
II
III
IV
V
VI
Ort.

0,60
0,04
0,21
n.s.
0,38
0,48
0,12
0,46
0,30
0,21
0,33
n.s.

2,85
0,61
1,13 b
1,296
4,51
2,57
4,22
4,28
5,02
3,02
3,94 a
1,296

Çizelge 4. Manisa-Alaşehir’de 2003 ve 2004 yıllarında organik ve geleneksel
karşılaştırma parsellerinde 40 darbe ile saptanan zararlı ve yararlılar.
Sayım
tarihleri

Program

Zararlılar

Thrips
BYP* K.Ö.* Araneidae
spp.
Organik
44
0
1
3
22.05.
Gel. Karş.
47
0
1
2
Organik
0
0
0
0
14.07.
Gel. Karş.
0
0
0
0
Organik
1
4
0
0
14.08.
Gel. Karş.
3
2
0
1
Thrips
2004
BYP* K.Ö.* Araneidae
spp.
Organik
0
0
0
0
06.05.
Gel. Karş.
6
0
0
0
Organik
7
18
4
7
06.07.
Gel. Karş.
5
15
3
1
Organik
4
119
4
0
01.09.
Gel. Karş.
0
60
0
0
BYP: Bağ yaprakpiresi, K.Ö.: İkinoktalı kırmızıörümcek
2003

Yararlılar
Stethorus
spp.
0
0
0
1
1
3

Coccinellidae
3
3
0
0
0
0

Chrysopidae

Coccinellidae

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
2

Çizelge 5. Manisa-Alaşehir’ de 2003 ve 2004 yıllarında Organik ve Geleneksel
Karşılaştırma Parsellerinde yaprakta yıl boyunca saptanan zararlı ve
yararlılar (30 yaprak).
164

Yıl
2003
2004

Program
Organik
Gel. Karş.
Organik
Gel. Karş.

Thrips spp.
0
1
15
34

BYP*
0
0
17
6

*BYP: Bağ yaprakpiresi, BYU: Bağ
kırmızıörümcek, P. A.: Predatör Akar

BYU*
2
0
61
38

yaprakuyuzu

K.Ö.*
10
4
20
12
(gal/yaprak),

P. A.*
0
0
8
4
K.Ö.:

İkinoktalı

Şekil 1. 2003 ve 2004 yıllarında organik ve karşılaştırma tuzaklarında salkım güvesi
(Lobesia botrana) sayıları (adet) /tuzak /hafta.
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NOHUT (Cicer arietinum L.) YAPRAKSİNEĞİ (Liriomyza cicerina Rond.)’NE
KARŞI DAYANIKLI GENOTİPLERİN BELİRLENMESİ
28

F. Öncü CEYLAN

Cengiz TOKER

1

1

Hüseyin ÇANCI

29

Fedai ERLER

ÖZET
Akdeniz Bölgesi’nde, nohut (Cicer arietinum L.)’ta nohut yapraksineği (Liriomyza
cicerina Rond.) (Diptera: Agromyzidae)’nden dolayı yaklaşık %40 verim kaybı
olduğu tahmin edilmektedir (Reed ve ark., 1987). Nohut yapraksineği’nin
mücadelesinde en ekonomik yöntemin dayanıklı çeşitler kullanmak olduğu
bildirilmiştir (Singh ve Weigand, 1994). Bu çalışmada; farklı yaprakçık (büyük, orta
ve küçük) ve yaprak tipleri (basit, bileşik ve parçalı) ve pigmentasyon
(pigmentasyon yok, az ve çok) oranlarına sahip farklı nohut genotipleri
değerlendirilerek, nohutla kolay melezlenen Cicer reticulatum Ladiz. ile
karşılaştırılmıştır. Genotipler tarla koşullarında, doğal zararlı bulaşıklığında
gözlemlenmiş ve 1–9 skalasına göre değerlendirilmiştir (1=Zarar yok, 9=En çok
zarar görmüş). Nohut yapraksineği zararı; büyük yaprakçıklılıktan küçük
yaprakçıklılığa ve basit yapraklıdan parçalıya doğru azalmıştır. Pigmentasyon ile
dayanıklılık arasında bir ilişki bulunmamıştır. Parçalı yaprakçıklı (multipinnat)
genotipin yapısal dayanıklılığa sahip olduğu farz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara
28
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göre, C. reticulatum türünün soyu AWC 611 ve çok parçalı yapraklı nohut
genotiplerinin ıslah programlarında dayanıklılık kaynağı olarak kullanılabileceği
kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nohut, Cicer reticulatum, nohut yapraksineği, yaprak tipi
ABSTRACT
DETERMINATION OF RESISTANT GENOTYPES AGAINST LEAF MINER
(Liriomyza cicerina Rond.) IN CHICKPEA (Cicer arietinum L.)
Yield loss due to chickpea leaf miner (Liriomyza cicerina Rond.) (Diptera:
Agromyzidae) in chickpea (Cicer arietinum L.) is estimated up to nearly 40% in the
Mediterranean region (Reed ark., 1987). It was reported that the most economical
method for the control of leaf miner is to use pest-resistant cultivars (Singh and
Weigand, 1994). In this study, different chickpea genotypes which have different
leaflet type (large, medium and small), leaf type (normal, simple, and multipinnat)
and pigmentation (absent, low and high) were evaluated for resistance to leaf miner
comparing to Cicer reticulatum Ladiz. which is easily crossed with chickpea.
Genotypes were screened under natural insect infestation in the field during the
spring and summer growing period and were evaluated using a 1 to 9 scale, where
1 is free from any damage; and 9 is maximum damage. The damage caused by the
leaf miner decreased significantly from large leaflet to small and from simple leaf to
multipinnat leaf. There was no relationship between pigmentation and resistance. It
was assumed that multipinnat leaf type in the cultigen has a structural resistant.
According to the results obtained, AWC 611 of C. reticulatum and multipinnat leaf
types can be used as resistance resources in breeding programs.
Keywords: Chickpea, Cicer reticulatum, Leaf Miner, Leaf Type
GİRİŞ
Nohut (Cicer arietinum L. ) Türkiye’de yaklaşık olarak 500000 ha alanda ve
523553 ton olarak üretilmekte, ortalama verim 105 kg da-1 olmaktadır (FAO 2007).
Cansız (kuraklık, besin eksikliği ve düşük sıcaklık) ve canlı (hastalıklar, yabancı
otlar ve zararlılar) stres faktörleri nohudun verim kapasitesini gerçekleştirmesine
engel olmaktadır. Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz havzasında nohut
yapraksineği (Liriomyza cicerina Rond.) nohutlar üzerinde beslenen birçok zararlı
türü içerisinde en önemlilerinden biridir (Reed ark., 1987; Singh ve Weigand, 1994;
Weigand ve Pimbert, 1993).
Nohut yapraksineğinin bir dişisi, yaprakçığın ve yaprağın üst yüzeyinde istilanın
seviyesine bağlı olarak üst epidermisin altına altı adede kadar yumurta
yerleştirebilir. Dört gün süren bir kuluçkanın ardından yumurtadan çıkan sarı renkli
larva parankima içerisinde tüneller açar ve bunun sonucunda fotosentez kapasitesi
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önemli ölçüde düşer ve yaprak dökülür. Nohutta yapraksineğine bağlı verim kaybı
istila seviyesine, genotiplere, çevre faktörlerine ve ekim dönemine bağlıdır ve bu
kayıp %40’a ulaşabilir (Reed ark., 1987).
Nohut yapraksineği, kimyasal mücadele, kültürel uygulamalar (derin sürme ya
da ilkbaharda geç ekim), doğal düşmanlar (özellikle larva ve pupa parazitoidleri) ve
konukçu bitki dayanıklılığı ile mücadele edilebilir. Nohut yapraksineğinin mücadelesi
için en önemli yaklaşımlar, etkili, ekonomik ve çevre için güvenli olduklarından
dolayı kültürel önlemler ve biyolojik mücadele ile konukçu bitki dayanıklılığıdır
(Singh ve Weigand, 1994).
Kültüre alınmış nohutların bir yaprağında değişik boyutlarda 11–18 yaprakçık
(küçük, normal ve büyük) bulunur ve bu tip yapraklar normal bileşik yaprak olarak
bilinir (van der Maesen, 1972; Cubero, 1987). Genel olarak üç temel değişik yaprak
tipi vardır, normal bileşik, basit ve multipinnat ya da bipinnat (Pundir ark., 1990).
Nohutta yaprak şeklindeki farklılıklar genetik olarak kontrol edilmektedir (Rao ark.,
1980; Muehlbauer ve Singh, 1987). Kültüre alınmış nohutlar bitki pigmentasyonuna
göre de kabuli ve desi olarak iki gruba ayrılır (Muehlbauer ve Singh, 1987). Kabuli
tipler, büyük krem renkli tohumlar üretir ve pigmentsiz bitkide beyaz renkli çiçeklere
sahiptir. Desi tipler, değişik renklerde daha küçük tohumlar oluşturur ve pigmentli
bitkide pembe ve mavi renkli çiçekler oluşturur (Singh, 1987). Bu çalışmanın amacı;
C. arietinum genotiplerinin yaprakçık büyüklüğü, yaprak tipi ve pigmentasyonu ile
nohut yapraksineğinin oluşturduğu zarar arasındaki ilişkiyi belirlemek ve kültür
formlarını kolay melezlenebilen C. reticulatum ile karşılaştırmaktır.
MATERYAL VE METOT
C. reticulatum’un iki soyu, desi nohutlardan dört genotip ve kabuli nohutlardan
üç genotip kullanılmıştır. Kullanılan nohutların yaprakçık boyu (küçük, orta ve
büyük), yaprak tipi (normal, basit ve multipinnat) ve pigmentasyon (yok, az ve
yüksek) açısından test edilmiştir. Her genotipin özellikleri Çizelge 1’de gösterilmiştir.
Genotipler 2004-2006 yetiştirme dönemlerinde 2 yıl yetiştirilmiştir. Genotipler Aralık
2004’ün ilk haftasında ve Şubat 2006’nın son haftasında Antalya’da (yaklaşık 30o
o
44’ E, 36 52’ N, deniz seviyesinden 51 m) ekilmiştir. Üç tekerrürlü tesadüf blokları
deneme deseni kullanılmıştır. Parseller en az 100 sıra, 2 m boy, 45 cm sıra arası
ve 10 cm sıra üzeri mesafeden oluşmaktadır. Yabancı ot mücadelesi
çiçeklenmeden önce elle yapılmıştır.
Genotiplerin dayanıklılık durumları, doğal zararlı istilası altında tarla koşullarında
ilkbaharda 1–9 skalası kullanılarak değerlendirilmiştir. Burada, 1=zararsız,
2=dikkatli gözlemden sonra birkaç galeri var, 3=yaprakçıkların %20’ sinden azında
birkaç galeri, yaprak dökülmesi yok, 4=yaprakçıkların %21–30’unda galeri var,
yaprak dökülmesi yok, 5=yaprakçıkların %31–40’ında galeri var, bitkinin alt
yarısında yaprak dökülmesi var, 6=yaprakçıkların %41–50’sinde çok galeri var, alt
yaprakçıkların %10’unda yaprak dökülmesi var, 7=yaprakçıkların %51–70’inde çok
galeri var, alt ve üst yaprakçıkların %10–20’sinde yaprak dökülmesi var,
8=yaprakçıkların %70–90’ında çok galeri var, alt ve üst yaprakçıklarda %20–30
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yaprak dökülmesi var ve 9=neredeyse bütün yaprakçıklarda galeri (%90) var ve
%31’inden fazla yaprak dökülmesi var (Singh ve Weigand, 1994).
Bölgedeki hava koşulları ilkbahar aylarında sıcak ve devamlı sıcaklık artışına
sahiptir. Yağmur düzensizdir. En yüksek sıcaklık Nisan’da 29.4 °C, Mayıs’ta ise
40.2°C olarak kaydedilmiştir (Uluslar arası kabul görmüş meteoroloji ölçüm
yöntemleri ile, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Antalya).
Deneme alanında, organik madde %1.87 ve toplam azot %0.106 olarak
bulunmuştur. Toprak tekstürü kumlu-killi-tınlı yapıdadır. PH 7.96, elektriksel
iletkenlik 0.94 mS/cm ve CaCO3 %26,5’tir (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Toprak Bölümü).
Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi Steel ve Torrie (1980)
tarafından açıklanan yöntemle MINITAB istatistik programı kullanılarak yapılmıştır.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Yapılan istatistiki analiz sonuçları, genotipik farklılıkların çalışılan bütün özellikler
için istatistiki olarak önemli olduğunu göstermiştir (P<0.01). Elde edilen sonuçlara
göre, nohut yapraksineğine dayanıklılık değerleri Şekil 1’de verilmiştir. AWC 611’de
(C. reticulatum) 2.78, ICC 6119’ da 2.88, AWC 612’de (C. reticulatum)’da 4.78, ICC
4951’de 6.1, ILC 8617’de 6.92, ICC 552’de 7.02, ICC 4958’de 7.59, CA 2969’da
7.73 ve Sierra’da 7.83’tür (Şekil 1). Bulgular, büyük yaprakçık olmasının, yaprak
başına daha fazla nohut yapraksineği olmasına neden olduğunu göstermiştir.
Nohutta yapraksineğine karşı dayanıklılık multipinnat/bipinnat > normal > basit
şekildedir. Singh ve Weigand (1994) küçük yaprakçıklı ILC 6119 çeşidine benzeyen
ILC 3800, ILC 5901 ve ILC 7738 olmak üzere üç adet nohut yapraksineğine
dayanıklı nohut çeşidi tescil etmişler ve ICC 6119’da nohut yapraksineği
dayanıklılığının küçük yaprakçıkların bulunması ile oluştuğunu bildirmişlerdir.
Weigand ve Pimpert (1993), nohut yapraksineğine dayanıklılık mekanizmasını üç
kategoride açıklamışlardır: (i) tercih edilmeme, (ii) antibiosis ve (iii) tolerans.
Edwards ve Singh (2006) baklagillerde bulunan zararlı dayanıklılık tiplerinin üç
kategori altında olduğunu bildirmiştir: (i) yapısal dayanıklılık, (ii) ikincil bitki
metabolitleri ve (iii) beslenmeyi engelleyici bileşikler. ICC 6119’daki dayanıklılık tipi
tercih edilmeme ya da yapısal dayanıklılık olabilir; çünkü çok küçük yaprakçıkları
vardır. Diğer taraftan, C. reticulatum’daki (AWC 611) dayanıklılık bitki zararlı
ilişkilerini öğrenmek için dikkate değer bulunmuştur. Çünkü C. arietinum kolayca C.
reticulatum ile melezlenebilmektedir (Muehlbauer ark., 1994). Nohut yaprağında
bulunan oxalic ve malic asit gibi bazı ikincil bitki metabolitlerinin, yaprak ve bakla ile
beslenen larvalar örn.; Helicoverpa armigera (Hibn.) ve H. punctigera (Wallen.)’ya
karşı dayanıklılığa katkıda bulunduğu gösterilmiştir (Yoshida ark., 1997). Benzer
olarak, Sarı lüpen (Lupinus luteus L.)’deki alkoloidler ve Hint bezelyesi (Cajanus
cajan (L.)’deki fenolik bileşikler kırmızı bacaklı toprak akarı (Halotydeus destructor
(Tucker)’un (Wang ark., 2000) ve H. armigera’nın (Gren ark., 2003) beslenmesini
engellemeye önemli derecede katkıda bulunmaktadır.
Nohut yapraksineğine dayanıklılık ile pigmentasyon arasında negatif bir ilişki
olmasına rağmen (veri verilmemiştir), bu istatistikî olarak önemli değildir (r=-0.532).
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Nohuttaki bazı organik asit seviyeleri ile pigmentasyon, yaprak ve tohum tipi
arasında bir korelasyon olduğu bildirilmiştir (Toker ark., 2004).
Reed vd. (1987) 9500 nohut genotipini nohut yapraksineğine dayanıklılık için
gözlemlemişlerdir. Bunlardan 21’inin biraz dayanıklı olduğunu bildirmişlerdir. Diğer
taraftan, 7000 germplasm içinde yeterli dayanıklılık kaynağı bulunamamıştır.
Ancak, Singh ve Weigand (1994) 8 yabani tek yıllık Cicer türünden 200 soyu nohut
yapraksineği dayanıklılığı için ilkbaharda tarlada doğal zararlı istilası sırasında
gözlemiştir. Çalışmalarında, C. cuneatum (ILWC 40 ve ILWC 187) ve C. judaicum’
un (ILWC 44, ILWC 46, ILWC 56, ILWC 57, ILWC 58, ILWC 95, ILWC 103, ILWC
196, ILWC 206 ve ILWC 207) 10 soyu 2 değerini almış ve C. judaicum’un diğer bir
hattı, C. pinnatifidum’un dört hattı ve C. reticulatum’un bir hattı 1–9 skalasında 3
değerini almıştır. Robertson vd. (1995) yabani tek yıllık türlerde: C. bijugum, C.
echinospermum, C. pinnatifidum, C. judaicum, C. chorassanicum ve C. reticulatum
türlerinin bazı soylarında nohut yapraksineğine dayanıklılık bildirmiştir. Yabani
türlerdeki nohut yapraksineğine dayanıklılık kültür formundan daha yüksektir (Singh
ark., 1998). Sonuçlarımız, Singh ve Weigand’ ın (1994) ve Singh vd. (1998)’nin
bulguları ile benzerdir.
Bazı yaprakçıklar üzerindeki galeriler içinde bulunan siyah küçük lekelerin, nohut
yapraksineğinin parazitoitlerine ait olduğu düşünülmüştür. Opius sp. nohut
yapraksineği larvalarını biyolojik olarak kontrol etmektedir (Reed ark., 1987).
Sonuç olarak, yaprakçık boyu (büyük, orta ve küçük) ile nohut yapraksineğine
dayanıklılık arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. Dayanıklılık küçük yaprakçıklı
genotiplerde daha fazladır. Yaprak tipi ile de nohut yapraksineğine dayanıklılık
arasında benzer bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna göre dayanıklılık multipinnat ya
da bipinnat yapraklarda en yüksek seviyedeyken, normal ve basitlerde daha az
dayanıklılık gözlenmiştir. Pigmentasyon ile dayanıklılık arasında (kabuli ya da desi
tipler arasında) herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Dayanıklılık C. reticulatum’da
kültür formundan daha yüksektir. Bu tür, kültür formu ile kolay melezlenebildiği için
üzerinde durulması gereken bir tür olarak belirlenmiştir. Organik tarım açısından da
kültürel yöntemlerle beraber dayanıklı çeşit kullanımının bu zararlının meydana
getirdiği verim kayıplarını en aza indireceği beklenmektedir. İdeal bitki tipi
geliştirmede multipinnat yaprak şekli olan tiplerin ıslahının önemli olacağı
düşünülmektedir.
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Şekil 1. Farklı nohut genotiplerinde çiçeklenme esnasında nohut yapraksineğine
1-9 skalasına göre dayanıklılık.

Çizelge 1. Denemede kullanılan genotipler ve özellikleri.
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Genotipler
C. reticulatum
(AWC 611)
C. reticulatum
(AWC 612)
Sierra
CA 2969
ILC 8617
ICC 552
ICC 4951
ICC 4958
ICC 6119

Kabuli/
Desi/
Yabani

Yaprak tipi

Yaprakçık
boyu
(Küçük,/Orta/
Büyük)

Pigmentasyon
(Yok/Az/Çok)

Kaynaklar

Yabani

Normal

Orta

Çok

Toker, 2005

Yabani

Normal

Orta

Az

Toker, 2005

Kabuli
Kabuli
Kabuli
Desi
Desi
Desi
Desi

Basit
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Multipinnat

Büyük
Büyük
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta

Yok
Yok
Yok
Çok
Çok
Çok
Az

Muehlbauer et al., 2005
Rubio et al., 2003
Haq and Singh, 1994
Pundir et al., 1988
Pundir et al., 1988
Saxena et al, 1993
Pundir et al., 1988

ORGANİK YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ VE YAN ETKİLERİ
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ÖZET
Organik tarım uygulamaları içerisinde en yüksek maliyete sahip olan yabancı ot
mücadelesi beş ana grup altında toplanır. Bunlar kültürel uygulamalar, mekanik,
fiziksel ve biyolojik mücadele yöntemleri ile organik olup kalıntı bırakmayan, çabuk
parçalanan herbisit uygulamalarıdır. Bu yöntemler ile, bunların yan etkilerinin
hepsini tek, tek anlatmak için çok fazla zamana gereksinim vardır. Bu nedenle bu
yöntemlerden en önemlilerine, yenilerine ve üretici tarafından en çok
kullanılabileceklere bu çalışmada yer verilecektir.
Kültürel yöntemlerden sulama yönetimi en önemli yabancı ot mücadele
yöntemlerinden biri olarak organik tarımda ortaya çıkmaktadır. Doğru sulama şekli
ve miktarı yabancı otlanmayı azaltırken, yanlış uygulamalar agro-ekosistemdeki
biyolojik zenginliği olumsuz etkileyerek bir veya birkaç yabancı ot türünün ortama
hakim olarak, kültür bitkilerine çok büyük zararlar vermesine ve mücadelesinin
hemen, hemen imkansız hale gelerek, organik tarımdan vazgeçilmesine neden
olmaktadır. Yine kültürel uygulamalar içerisinde bitki rotasyonu, allelopatik etkili
çeşitler ve gölgelendirme özelliği bulunan kültür bitkileriyle zenginleştirildiğinde,
yabancı otlanmayı önemli ölçüde etkileyerek, herbisit kullanımına gerek
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kalmamaktadır. Topraktaki yabancı ot tohum bankasının azaltılması, tamamen
bulaşmanın engellenmesi ve kültürel önlemlerle mümkün olmaktadır. Bu nedenle
tarla hazırlığı yöntemleri ve tohum yatağına müdahale şekli organik tarımda
yabancı ot mücadelesi açısından çok önemlidir.
Mekanik aletlerle yabancı ot mücadelesi organik tarımda son derece önemli
olup, organik tarımın son yıllarda önem kazanmasından sonra tüm dünyada
mekanik mücadelede büyük bir değişim yaşanmaktadır. Çok yeni aletler hızla
kullanıma sokulmakta, bu aletlerden tırmık çeşitleri, duyarlı toprak işleme
makineleri ile yabancı otları fırçalama ve yeni tip biçme aletleri son yıllarda hızla
geliştirilmiş ve organik tarımda yabancı ot mücadele yöntemleri olarak
kullanılmaktadır.
Fiziksel mücadele yöntemlerinden, yeni malçlama materyalleri ile termal yabancı
ot mücadelesinde kullanılan solarizasyon materyalleri , UV ve mikro dalga aletleri,
yeni bulunan alevleme makineleri organik yabancı ot mücadelesinde ki önemli
yerlerini almaktadırlar. Biyolojik mücadele uzun vadede en etkili kontrol yöntemidir.
A.B.D. de bugün onlarca yararlı böcek, nematod ve fungus yabancı ot
mücadelesinde başarıyla kullanılmakta ve bu biyolojik mücadele ajentleri üretilerek
tüm dünyaya satılmaktadır.
Kalıntı bırakmayan ve çok hızlı parçalanan mısır gluten unu, herbisidal sabunlar,
organik sitrik asit, asetik asit ve diğer bitkisel asitler ile uçucu ve bitkisel yağlar gibi
etkili maddeleri bulunan herbisitler organik tarımda hızla kullanım alanı bulmaktadır.
Tüm bu yöntemleri kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, yanlış kullanıldığı
zaman ortaya çıkacak olan yan etkilerin bilinmesi, organik tarımın devamlılığı
açısından hayati öneme sahiptir.
Organik yabancı ot mücadele uygulamalarının en önemli yan etkileri; Erozyonun
artırılması, topraktaki organik madde dekompozisyonunun hızlandırılması, toprak
yapısının bozularak topraktaki mikroflora ve faunanın zarar görmesi, toprak
sıkışmasının ve pulluk tabanı oluşumunun artması, yangın tehlikesinin ortaya
çıkması, yararlı türlerin kaybolması ile kültür bitkilerinde fitotoksik zarar
simptomlarının oluşması en sık görünen yan etkilerdir. Kullanılan materyallerden
dolayı çevresel kirlenme ile herbisitlerden dolayı insan ve hayvanlarda kaşıntı ve
alerji problemlerinin ortaya çıkması da diğer bazı yan etkilerdir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Ot, Herbisit, Organik Tarım
ABSTRACT
WEED CONTROL METHODS AND THEIR SIDE EFFECTS IN ORGANIC
AGRICULTURE
Weed control methods, which are the most expensive among the organic
agriculture applications, are grouped under five main titles. These are; cultural
practices, mechanical, physical, and biological weed control methods. Organic and
non-residual herbicides can also be added to all those groups. It needs lots of time
to explain each one of all these methods and their side effects. For this reason, we
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will mention the newest and most used methods preferred by growers in this
presentation.
Irrigation management is the most important method among cultural practices.
Correct irrigation type and amount of water will decrease weed population. But the
wrong irrigation type will effect biological richness in the agro-ecosystem negatively.
One or two weed species became a dominant and cause serious damage. As a
result of this, the farmers can not do organic agriculture any more. Another cultural
methods is crop rotation. It can be more effective than herbicide, if allelopathic and
canopy crops included in the rotation program. Reducing weed seed bank is only
possible using preventation and cultural practices. For this reason, soil preparation
and preventation of weed seed set are important organic weed management.
Mechanical weed control techniques are developed rapidly since organic
agriculture gain importance all over the world. New equipments such as tine
weeders, moving tools, and brush weeders are widely used for managing the weed
in organic agriculture.
Physical weed control methods such as the mulching materials and the
solarization materials used in thermal weed control , UV and microwave tools, and
new flaming machines are getting more important in organic weed control.
Biological control of weeds is the most effective way in long term. In the U.S. tens
of beneficial insects, nematodes, fungus are having succesfully used and these
biological controls agents are sold all over the world.
The herbicides that contains, the non-residual and fast broken corn gluten flour,
herbicidial soaps, organic citric acid, asetic acid, other plant acids, eteric and plants
oils are using rapidly in organic agriculture.
It is important to know which methods have what kind of positive and negative
effect for sustainability of organic agriculture.
The most important side effects of organic weed management methods;
increase the erosion, encourage the organic matter decomposition into soil,
damage to soil microflora and fauna, compressing the soil , fire danger, lost of
benefical species, and phytotoxicity to crop. Environmental pollution caused by
used material, and allergic conditions for human and animals because of herbicides
are other side effects.
Keywords: Weed, Herbicide, Organic Agriculture
GİRİŞ
Yabancı otlar kültür bitkisine en fazla zarar veren, zarar etmenleri olup,
mücadelesi yapılmadığında, örneğin pamuk yada soğanda ürün almak mümkün
değildir. Yabancı otların en az zarar verdiği tahıllar da bile, yapılan mücadeleye
rağmen Çukurova Bölgesi’nde % 50’lere varan zararlar verdiği saptanmıştır. Bir
böceğin veya hastalık etmeninin verdiği zararı gözle görmek mümkün olup yabancı
otun zararını görmek mümkün değildir. Gözle görülmeyen bu yüksek zararlar
herbisit dediğimiz ucuz kimyasal ilaçlarla düşürülebilmektedir.
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Ancak organik tarımda yapay kimyasal herbisitlerin kullanımı yasak olup,
bunların alternatifi olan yöntemlere müsaade edilmektedir. Kullanılan bu yeni
yöntemlerin uygulamasının pahalı olması, yabancı ot kontrolünün organik tarımdaki
en yüksek masraflar kalemini oluşturmasına neden olmaktadır.
Organik tarımda yabancı ot mücadelesi için kullanılan metotlar, beş ana grupta
(Kültürel uygulamalar, Mekanik mücadele, Fiziksel mücadele, Biyolojik mücadele ve
Doğal herbisit uygulamaları) toplanmış olup, bu metotların en önemlilerinden
başlayarak yerimiz müsaade ettiğince aşağıda tek tek anlatılmıştır.
Ayrıca organik tarımda kullanılmasına müsaade edilen yöntemlerin
agroekosisteme vermiş olduğu zararların yanlış uygulamalarla çoğaldığı, mutlaka
uygulamalar esnasında dikkat edilmesi gerektiği bu çalışmada belirtilmiştir.
KÜLTÜREL UYGULAMALAR
Organik yabancı ot mücadelesinin başarıya ulaşabilmesi için organik tarıma
başlamadan önce yapılması gereken işlerle başlayan bir dizi önlemler vardır.
Bunlar;
Yer seçimi: Girdi yoğun tarımın yapıldığı yerlerden çok, geleneksel tarım
alanları organik tarıma daha uygundur. Yabancı otlar açısından baktığımızda girdi
yoğun alanlarda dominant, mücadelesi zor türler ortama hakim olmuş iken,
geleneksel bölgelerde yabancı ot çeşitliliği zengin olup zor türler henüz tek başına
problem olmamıştır.
Çabuk ısınan ve fazla güneş alan güneye açık tarla veya bahçelik yerler organik
tarıma daha çok uygundurlar.
Dayanıklı çeşit seçimi: Hızlı gelişen ve gölgeleme özelliği olan kültür bitkileri
yabancı otlarla daha iyi rekabete girerek, yabancı ot türlerine karşı dayanıklılık
gösterirler. En iyi dayanıklılığı arpa ortaya koyarken, en hassas türler olarak soğan
kendini gösterir.
Sulama yönetimi: Sulamanın sayısı, şekli ve miktarı yabancı otlanmayı kontrol
eder. Ne kadar az sulanırsa yabancı otlar o kadar az sorun olurlar. Damlama
sulama yabancı otlanmayı en çok azaltan sulama sistemidir. Yağmurlama ve salma
sulama yabancı otlanmayı artırır. Aşırı sulama ise bitki hastalık ve zararlı böceklerin
atışına neden olur.
Ekimden önce tarlayı sulayıp çimlenip çıkan yabancı otları hafif bir tırmıkla
öldürmek organik tarımdaki önemli bir yabancı ot kontrol yöntemdir.
Gübreleme: Organik tarımda gübreleme daha çok hayvan gübresi ve yeşil
gübreleme şeklinde olduğu için, hayvan gübresinin yanmış olmasına dikkat edilerek
yabancı ot tohumlarının ölmüş olmasına, yeşil gübrelemede ise biçmenin zamanını
iyi ayarlayarak yabancı otlar tohum olgunlaştırmadan yapılması sağlanmalıdır.
Kullanılan hayvan gübrelerinde organik üretim yapılmış ahırlardan alınması
gerekir.
Bitki rotasyonu: Bitki rotasyonunda tahıllar gibi yabancı otlarla iyi rekabete
girebilen ve gölgelendirmesi güçlü olan, yonca gibi toprağı yormadan havalandırma
sağlayabilen, baklagiller gibi toprağa azot bağlayan, turp ve diğer haçgiller gibi
salgıladığı allelopatik salgılarla doğal herbisit görevi gören, toprağa karıştırıldığı
176

zaman yeşil gübre olan fiğ-yulaf ve bakla gibi proteince zengin olan ve hayvan
beslemede hayatsal önemi yadsınamayacak kültür bitkilerine mutlaka yer verilmeli,
aynı tarlaya 3 yıldan önce aynı ürün ekilmemelidir. Ayrıca karışık ekim organik
tarımda önerilebilecek ve yabancı otlanmayı azaltan bir uygulama şeklidir.
Belli aralıklarla yabancı otlu sıra bırakmak: Kültür bitkileri içerisinde 10-15
sıraya bir yabancı otlu sıra arası bırakmanın organik tarımda sayısız faydası olabilir.
En azından yararlı böcekler için yaşam yeri oluşturulmuş olur. Birçok yabancı ot
türünün yok olması önlenebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, kültür
bitkileriyle çok fazla rekabete giren türlerle, bazı böceklere ve hastalıklara
konukçuluk yapan çok zararlı yabancı ot türleri bu sıralardan elle seçilerek
uzaklaştırılmalıdır.
Tohum bankasının azaltılması: Yabancı otlanmanın yüksek olduğu bir tarlada
2
1 m alan ve bir pulluk derinliğinde 200 bin civarında tohum bulunur ve bu
tohumların bazıları türlerine bağlı olmak üzere 90-100 yıl yaşayabilirler. İşte
tarlalarda yapılacak tüm işlemler yabancı otlar tohum bağlamadan önce
tamamlanmalı ve toprağa tohum bırakılması önlenmelidir.
Tarla ıslahı: Tarla tesviyesi sonucu taban taşı ortaya çıkmamalı, taban
arazilerde mutlaka drenaj yapılmalı, pulluk tabanı birkaç yıla bir patlatılmalıdır. Islah
edilmiş tarlalarda kültür bitkileri yabancı otlarla daha iyi rekabete girerek, yabancı
otlanmayı azaltırlar.
Yabancı ot tohumlarının bulaşmasının engellenmesi: Sertifikalı tohumluk
kullanılarak, yabancı otlardan ari, temiz kültür bitkisi tohumlarıyla ekim yapılmalıdır.
Ayrıca tarladan tarlaya geçen alet ve ekipmanlar toprak ve yabancı ot atıklarından
iyi temizlenmelidir.
MEKANİK MÜCADELE
Mekanik mücadele organik tarımda yabancı otların kontrolünde en çok
kullanılan metotların başında gelir. Ancak aşırı toprak işleme torağın fiziksel
yapısını bozduğu gibi topraktaki canlı yaşamını önemli derecede etkiler. Örneğin
solucanlar ve sürüngenler en önemli negatif etkilenen canlılardır. Ayrıca ağır
aletlerin tarlalardaki aşırı faaliyetleri toprağın sıkışmasına neden olur ve belli bir
süre sonra sıkışan topraktaki canlı yaşamı azalır. Toprak erozyonunu ve yüzey
akışını artırır. Organik maddelerin daha hızlı parçalanmasına neden olurlar.
El aletleri kullanımı ve çapalama: El çapaları bu grup altında toplanmış olup,
dünyada çok değişik el çapası tipi vardır. Çapaların toprağa müdahale etmeden
sadece yabancı otları toprak hizasından kesenleri organik yabancı ot
mücadelesinde en çok kullanılan tipleridir. Bunlar daha çok ileriye doğru iterek
çalışırlar. Ülkemizde kullanılan tip el çapaları ise toprağı 5-10 cm derinliğinde
işleyip, gereksiz iş gücü ve toprakta yan etkiye neden olmaktadır.
Traktöre takılan yatay ve dikey çalışan yeni çapa türleri organik tarımda
kullanıma hızla girmektedir.
Biçme: Biçme aletleri çok çeşitli olup, bunlar en basitinden orak ve tırpanla
başlar, motorlu tırpan ve traktöre takılanlarla devam eder. Traktöre takılan biçme
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makineleri A.B.D. de Trimax mower, Rotary mower, Flail mower v.b. tipleri vardır ve
yeni tipler geliştirilmeğe devam edilmektedir.
Biçme işlemi toprak üzerinde belli bir yükseklikten yapılabildiği için yatay
büyüyen ve boylanmayan türler biçme işleminden etkilenmeyip gelişmelerine
devam ederler. Bu yan etkinin ortadan kaldırılması için diğer yöntemlerle rotasyona
girilmelidir.
Pullukla sürme: Pulluğun kulaklı ve döner pulluk olmak üzere iki önemli tipi
vardır. Toprağı derin işleyip alt üst ederek, özellikle toprak altı organları olan
rizomlarıyla çoğalan çok yıllık yabancı otların rizomlarını toprak üstüne çıkarırlar
kurak ve güneşli havalarda ölmesine neden olurlar.
Birçok yabancı ot türünün tohumlarının çimlenebilmesi için ışıkla temasa
ihtiyaçları olduğu için karanlıkta yapılan toprak işleme sonucu daha az yabancı ot
türü çimlenir ve yabancı otlanma daha az olur.
Aşırı pullukla işlenen arazilerde, toprakta pulluk işleme derinliğinde pulluk tabanı
dediğimiz sert katman oluşur buda sulama suyunun drene olmasını engeller, bu
nedenle bu katmanın belli aralıklarla patlatılması gerekir.
Kültivatörle toprak işleme: Çok farklı kültivatör tipleri vardır. Özellikle yaylı
olanları, toprağa daha az zarar verdikleri için organik yabancı ot mücadelesinde
tercih edilmelidir. Ekim yapmadan önce yeni çimlenmiş yabancı otları kontrol etmek
için kültivatör uygulaması her zaman önerilir.
Kültivatör toprağa paralel çalıştığı için yabancı otların kökleriyle saplarını
birbirinden ayırır. Bu nedenle yabancı ot mücadelesindeki en başarılı mekanik
mücadele yöntemidir. Kazayağı ve Kimco kültivatör tipleri en çok kullanılanlarıdır.
Diskaro ile Toprak İşleme: Diskaro toprağı 10 cm civarında diklemesine işler
ve yabancı otları keserek doğrar. Bu esnada rizomlu ve stolonlu yabancı ot
türlerinin bu vejetatif organlarında bulunan uç baskınlığı ortadan kalkar ve tüm
boğumlar çimlenebilme yeteneğine sahip olurlar. Böylece yabancı otlanma
azalacağına artar, daha fazla toprak işleme veya mücadeleye gereksinim doğar.
Aşırı kültivatör uygulaması toprağın fiziksel yapısını bozar, tava gelmesini
geciktirir, toprak canlılarına yan etkileri olur.
Freze veya rotavatör ile sürme: Yabancı otların toprak altı ve toprak üstü
kısımlarını parçalar adeta kıyar. 10-15 cm toprak derinliğinde çalışır.
Toprağa aşırı güç yüklediği için organik tarımda kullanılmadan öce iyi
düşünülmelidir. Topraktaki her şeyi parça, parça eder. Özellikle toprak faunasına
büyük yan etkisi vardır.
Tırmıklama: Çok farklı tırmık tipleri bulunmaktadır. Organik tarımda en çok
önerilen iki tırmık tipi ülkemiz için yabancı ot mücadelesinde başarılı olabilir.
Bunlardan bir tanesi ayrık tırmığı diğeri ise hafif tırmıktır.
Ayrık tırmığının 10-15 cm boyunda kalın, sert, eğilmeyen dişleri bulunur, bu
dişler ağ şeklindeki platformda birleşme yerlerine monte edilmiştir. Çekildiğinde
toprak içindeki veya yüzeyindeki rizomları veya benzeri bitki materyallerini tarla
kenarına çeker.
Hafif tırmık ise diğer tırmıklar gibi toprağa güç uygulamaz, sadece toprak
yüzeyinde çekildiği için, yeni çimlenmiş genç yabancı otları kontrol eder.
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Fırçalamak: Çok yeni bir mekanik yabancı ot mücadele yöntemidir. Toprağın
yüzeyine yeni çıkmış olan genç yabancı otları traktör arkasındaki sert, döner
fırçalarla fırçalayıp öldürmek şeklinde başarılı olur.
Toprağa hemen, hemen değmediği için güç yüklemez ve topraktaki diğer
canlılara yan etkisi olmaz.
FİZİKSEL MÜCADELE
Bir fiziksel etki ile yabancı otları kontrol edebilen metotlardır. Kullanabilmek için
genellikle bir teknoloji ve dışarıdan ilave enerjiye gereksinim gösterirler.
Su ile kaplama: Topraktaki yabancı ot tohumları yüksek nem ve ısıda çürürler
ve su ile kaplı havasız ortamda bu çürüme daha fazla ve hızlı bir şekilde ortaya
çıkar.
Bu uygulama daha çok cam seralarda sıcak yaz aylarında uygulandığında
başarılı olmaktadır. Özellikle canavar otunun sorun olduğu seralarda kullanılabilir.
Yan etkisi topraktaki tüm canlılara söz konusudur. Aşırı bekletme önerilmez.
Malçlama: Malç materyalleri çok çeşitli olup bunlardan doğal olanları, ağaç
cipsi, talaş, kavuz, gazete veya kağıt parçaları, sap-saman olup fabrikalarda
üretilen siyah plastik ve malç tekstili bu iş için özel yapılmış olanlarıdır.
Toprağın yüzeyine serilerek yabancı otların ışığını engeller ve gelişmelerini
durdururlar. Topraktan aşırı su kaybını engeller ve toprağı sıcak tutarlar. Hasatta
yere düşen meyvenin temiz olmasını sağlarlar. Yağmurla ağaçlara sıçrayan toprak
kökenli funguslara engel teşkil ederler.
Aliminyum foliyo ile malçlama ise özellikle güneşin az olduğu kuzey bölgelerde
ışığı yansıttığı için fotosentezi ve dolayısı ile verimi artırır.
IR yani kızıl ötesi plastik malçlar ise sadece kızıl ötesi ışınları geçirdiği için
toprağı malçlamanın yanında ısıtmaya da neden olur.
Gazetedeki mürekkep bu uygulamalarda göz ardı edilmemelidir. Siyah plastikte
suyu geçirmediği için pek tavsiye edilmez, arıca topak rutubetini artırdığı için toprak
kökenli bitki hastalıklarını artırabilir.
Canlı malçlama: Örtücü bitkiler bu iş için geliştirilmiştir. Bahçelerde ağaç altına,
tarlalarda ana ürünün ekiminden önce ekilen bu bitkiler toprak yüzeyini kaplayarak
yabancı otların çıkışını ve gelişmesini engellerler.
Bu bitkiler yayılıcıdırlar, boylanmazlar bu nedenle de kültür bitkisi ile rekabete
girmezler. Seçilen türler bölgeye uygun olmalı, toprağa azot bağlamalı yada
salgıladıkları doğal herbisitlerle allelopatik etki göstermelidirler.
Yaralı böceklerin konukçusu olan türler, organik tarımda zararlı böcek
kontrolünde de önemli yere sahiptirler.
Toprak solarizasyonu: Toprak solarizasyonu toprağın üzeri şeffaf plastikle
örtülerek yapılır. Toprağın ıstılması sağlanır, böylece topraktaki yabancı ot
tohumları ve diğer bitki materyalleri ölür. Güneş ısısı (IR ışınları) 20-30 cm
derinlikleri etkileyebilir.
Bu uygulamadan solucanlar ve benzeri yüksek canlılar pek fazla etkilenmez
iken, mikroorganizmalar çabuk etkilenir. Ayrıca sıcağa dayanıklı yabancı ot

179

türlerininde etkilenmediği görülmüştür. Yüksek ısı bazı yabancı ot tohumlarındaki
dormansiyi kırarak çimlenmeyi artıra bilir.
Termal yabancı ot kontrolu: Isıyı kontrol ederek yapılan yabancı ot
mücadelesidir. Bunlar; Yakma, alevleme, IR ve UV yakıcılar, mikro dalga
uygulamaları, sıcak su uygulaması ve buharlama şeklinde toparlanabilir.
Yakma en ilkel yabancı ot kontrol yöntemidir. Yangın tehlikesi ve toprak flora ve
faunasına etkileri nedeniyle ülkemizde uygulanması resmi olarak yasaklanmıştır.
Uygulaması suçtur. Alevleme ise bugün gelişmiş bölgelerde uygulanan bir
yöntemdir. Daha çok propan gaz tüpleri kullanılarak gerekli enerji elde edilir. Amaç
o
toprağın yüzündeki yabancı otları 70-80 C civarında ısıtarak ütmektir. Topraktaki
canlılara zarar vermez. Ancak genç yabancı otlara iyi etki ederken, yaşlı ve vejatatif
yabancı otlara etkisi yeterli değildir.
IR ve UV yakıcılar elektrik enerjisini kullanan aletler ile bu ışınların yayılarak
yabancı otların öldürülmesidir. IR (Kızıl ötesi) ısı yayan ışınlar aynı alevleme gibi
yabancı otları tütsüler. UV (Ultra viyole) ise canlıları öldüren bir ışın olup, elektrik
enerjisi ile yapay olarak elde edilir ve yabancı ot mücadelesinde, özellikle toprak
sterilizasyonun da kullanılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki UV nin seçici özelliği
yoktur ve gözlere zararlıdır.
Mikro dalga uygulamalarında ise mikro dalganın canlıları ısıtması ve toprak
partiküllerine bir etkisi olmaması özelliğini kullanarak topraktaki tüm yabancı ot
kısımlarını diğer canlılar ile birlikte öldürür. IR ve UV gibi elektrik enerjisine ihtiyaç
vardır.
Sıcak su ve buhar uygulaması ise seralarda ve küçük alanlarda uygulana bilir,
maliyeti yüksektir. Bir çok yabancı ot tohumunu öldürür.
Termal uygulamalarda ortaya çıkan yüksek ısı bazı yabancı ot tohumlarındaki
dormansiyi kırarak çimlenmeyi artırabilir. Bunun sonucu bazı yabancı ot türleri
sorun haline gelebilir. Bu türlere karşı diğer yöntemlerin kombinasyonuyla başarı
ortaya konabilir. Ayrıca yangın tehlikesine her zaman dikkat edilmelidir.
Tüm bu uygulamaların yüksek enerji ihtiyacı uygulamaları sınırlı kullanılabilir
hale getirmektedir.
BİYOLOJİK MÜCADELE
Klasik biyolojik mücadele ve biyoherbisit ile mücadele olmak üzere iki farklı tipi
vardır. Klasik biyolojik mücadelede monofag bir canlı etmenin, bir yabancı ot
türünün populasyonunun azaltılmasında kullanılmasıdır. Biyoherbisitler ise bir
yabancı ot türüne spesifik bir mikro organizmanın preparatı yapılarak oluşturulan
herbisitlerdir. Kimyasal herbisitler gibi uygulanarak yabancı otlanmayı kontrol
ederler.
Klasik biyolojik mücadelede kullanılacak olan etmen, yabancı otun anavatanında
ki monofag doğal düşmanı olmalıdır. Oldukça pahalı ve araştırması uzun olan bir
yöntemdir. Etkisi de hemen görülmez. Ancak bir kez başarıldı mı sistem kendi
kendine işler ve kendini amorti eder. Bugün organik tarımdaki en büyük başarı,
canavar otlarının Orobanche sineği ile elde edilmiş olanıdır.
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Klasik biyolojik mücadelede kullanılan etmenler; Bunlardan birinci grup
hayvanlar olup koyun, keçi ve kazlar en sık kullanılanlardır. Bazı balık türleri de su
yabancı otlarının biyolojik mücadelesinde kullanılmaktadır.
Koyun: Daha çok bahçelerde otlatmak şeklinde kullanılır. Ağız yapısı küçük
otsu bitkileri koparmağa uygun olduğundan, ağaçlara verdiği zarar önemsizdir.
Keçi: Keçi ağaçlara yükselerek yapraklarını yer, ancak turunçgil gibi ağaçlara
verdiği zarar, bahçede yeterince yabancı ot var ise önemsizdir. Özellikle yaşlı
bahçelerde önerilir.
Kazlar: Kazlar patates tarlalarında yabancı ot biyolojik mücadelesinde
Kaliforniya’da başarıyla kullanılmaktadır.
Balıklar: Otçul balıklar kanal, nehir ve göllerde istenmeyen bitkilerle beslenerek
biyolojik yabancı ot mücadelesi yapmaktadırlar.
Bu hayvanlarla otlatılma yapılmadan önce, yabancı otların tohum bağlamamış
olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü bu hayvanların sindirim sistemine giren
tohumlar, dormansilerini de kaybederek çimlenebilir hale gelirler. Bahçeden
bahçeye veya tarlaya dışkı ile bulaşma söz konusu olabilir.
Böcekler ve örümcekler: Böceklerden kınkanatlılar, sinekler ve güveler en
önemli yabancı ot biyolojik mücadele ajanıdır (Çizelge 1.). Böceklerin yabancı ot
türüne spesifik olması şarttır.
Nematod ve funguslar: Nematod ve funguslar gibi mikroskobik canlılarda
yabancı ot biyolojik mücadelesinin önemli etmenleridir (Çizelge 2.).
Özellikle Funguslar böceklerden sonra ikinci derecede yabancı otların biyolojik
mücadelesinde öneme sahiptirler.
Allelopatik yararlı bitkileri: Yabancı otları salgıladıkları kimyasallarıyla canlı
biyolojik mücadele ajenti gibi kontrol altında tutan bir çok yaralı bitki türü
bulunmaktadır. Bunların başında Haçgiller (Brassicaceae) familyasına ait turp türleri
gelmektedir. Ayrıca birçok Baklagiller (Leguminosae) familyasında da bu özellik
bulunmaktadır.
Bu türlerle karışık ekim, ya da örtücü bitki uygulamaları organik yabancı ot
mücadelesi açısından oldukça önemlidir.
DOĞAL HERBİSİTLER
Bu herbisitler organik, kalıntı bırakmayan bitki ya da benzeri doğal kaynaktan
elde edilmiş olan, organik tarımda kullanılması dünyadaki herhangi bir organik
tarım kuruluşu tarafından müsaade edilmiş olan herbisitlerdir.
Sodyum nitrat solüsyonu: Tuzlu su bir çok yabancı otun mücadelesine uzun
yıllar kullanılmıştır. Ancak topraktaki yan etkileri kullanımını kısıtlamaktadır. Ancak
çok yağışlı bölgelerde, toprağa temasın olmadığı alanlarda kullanılabilir.
Mısır gluten unu: Bu organik herbisitin etkili maddesi mısırdan elde edilen
gluten unudur. Çıkış öncesi uygulanır, çimlenmeyi etkiler. Etki ettiği yabancı ot
türleri aşağıdadır. A.B.D.’de patentlidir.
Aşağıdaki yabancı otları kontrol etmektedir.
-Çatal otu,
-Beyaz ayrık,
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-Su biberi,
-Aslan dişleri,
-Kırmızı kazayağı,
-Semizotu,
-Sirken,
-Tilki kuyruğu,
-Darıcan,
-Köpek Dişi Ayrığı.
Ticari Preparatları; WeedBAN,
Gold-N-Gro,
Corn Weed Blocker,
A-Maiz-N,
Bio-Weed.
Herbisidal sabun: Organik tarımda kullanılan herbisidal sabunun etkili maddesi
Fatty asittir. Fatty asit dar ve geniş yapraklıların yanında algleri ve likenleride kontrol
eder. Sistemik değildir. Bitkileri yakarak öldürür. Uygulandıktan 5 gün sonra ekim
veya dikim yapılabilir.
Bitki asitleri: Pelargonik asit, Sitrik asit ve Asetik asit gibi bitkisel kökenli asitler
organik yabancı ot mücadelesinde kullanılmaktadır. Sitrik asit sirkede, asetik asit
ise limon suyunda bulunmaktadır. Ancak bunların krozif etkileri dikkat edilmesi
gereken özellikleridir.
Ticari Preparatları; Scythe (% 57 Pelargonik asit + % 3 Fatty asit),
Burnout (% 25 Asetik asit:Ethonoik asit),
AllDown (% 5 Sitrik asit + % 0,2 Sarımsak + %94,8
Asetik asit, yucca ekstraktı, su)
(8-12 $/Galon),
Matran 2 (% 33,7 Karanfil ağacı yağı + Asetik asit)
(88 $/Galon).
Esansiyel yağlar: Bunlar tarçın yağı, karanfil ağacı yağı (Eugenol), yazlık ve
kırmızı kekik yağları ile portakal yağı ve turunçgil kabuğu yağları organik tarımda
doğal herbisitler olarak kullanılmaktadır.
Ticari Preparatları; Matran (% 45,6 Eugenol),
EcoEXEMPT HC (% 21,4 Eugenol + % 21,4 2-Phenethyl
Propionat),
XPRESS (% 10,4 Thyme yağı + % 10.1 Eugenol, Asetik
acit, Melas + %79,5 Su) (41 $/Galon),
BIOGANIC (% 10 Asetik asit + Eugenol + Thyme yağı +
Sodyum laury sülfat).
Göz ve deride kaşıntı yapabilirler, ancak hasattan 24 saat öncesine kadar
kullanılabilirler.
Bitkisel yağlar: Bitkilerden elde edilen yağlarla yapılan birçok herbisitlerle ilgili
araştırmalar devam etmektedir.
Allelopatik etkili herbisitler: Bu tip herbisitler bitkiler tarafından salgılanan
yada bitkilerden elde edilen ve yabancı otların gelişmesini engelleyen maddelerdir.
Azadrachtin,
Catechin,
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Isotiocyanatlar.
Sonuç olarak; Yabancı otların organik kontrolü son yıllarda hızla gelişme
göstermiş olup, bunların kullanımında yapılacak bir hata agroekosistemde
düzeltilemeyecek sorunlar ortaya çıkara bilir. Tüm bu yöntemlerin yan etkisini
ortadan kaldırmanın en önemli yolu “Ekonomik ve Ekolojik Zarar Eşiklerinin”
belirlenmesinden geçer.
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Çizelge 1: Yabancı otların biyolojik mücadelesinde kullanılan böcek ve örümcek türleri.
Yabancı Ot Türleri
a. Tarla sarmaşıkları:
b. Su civan perçimi:
c. Peygamber dikenleri:

d. Sütleğenler:

e. Demirdikeni:

Biyolojik Mücadelesinde Kullanılan Böcek Türleri
Tyta luctuosa (Bindweed moth).
Acentria ephemerella (Water milfoil moth).
Agapeta zoegana (Sulfur knapweed moth),
Bangasternus fausti (Broad-nosed seed head weevil),
Chaetorellia acrolophi (Knapweed peacock fly),
Cyphocleonus achates (Knapweed root weevil),
Larinus minutus (Lesser knapweed flower weevil),
Larinus optusus (Blunt knapweed flower weevil),
Metzneria paucipunctella (Spotted knapweed seed heat moth),
Pelochrista medullana (Brown-winged root moth),
Pterolonche inspersa (Grey-winged root moth),
Sphenoptera jugoslavica (Bronze knapweed root borer),
Terellia virens (Green clearwing fly, verdant seed fly),
Urophora affinis (Banded gall fly),
Urophora quadrifasciata (UV knapweed seed head fly).
Aphthona abdominalis (Minute spurge flea beetle),
Aphthona cyparissiae (Brown dot spurge flea beetle),
Aphthona czwalinae (Black leafy spurge flea beetle),
Aphthona flava (Cupper or amber leafy spurge fleabeetle),
Aphthona lacertosa (Brown-legged leafy spurge flea beetle),
Aphthona nigriscutis (Black dot spurge flea beetle),
Chamaesphecia crassicornis (Leafy spurge clearwing),
Chamaesphecia hungarica (Leafy spurge clearwing moth),
Dasineura sp. nr. Capsulae,
Hyles euphorbia (Leafy spurge hawk moth),
Oberea erythrocephala (Red-headed leafy spurge stem borer),
Spurgia esulae (Leafy spurge tip gall midge)
Microlarinus lareynii (Puncturevine seed weevil),
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f. Ak hindiba:
g. Sarı kantaron:

h. Kanarya otu:
i. Kangallar:

j. Tarla dikeni:
k. Sarı peygamber dikeni:

Yabancı Ot Türleri
a. Tarla sarmaşığı:
b. Ak hindiba:

Microlarinus lypriformis (Puncturevine stem weevil).
Bradyrrhoa gilveolella (Skeletonweed root moth),
Cystiphora schidti (Rush skeletonweed gall midge).
Agrilus hyperici (St. Johnswort rott bohrer),
Aplocera plagiata (st. Johnswort moth),
Chrysolina hyperici (Klamathweed beetle),
Chrysolina quadrigemina (Kalamath weed beetle),
Zeuxidiplosis giardi (St. Johnswort gall midge).
Botanophila seneciella (Ragwort seed head fly),
Longitarsus jacobaeae (Tansy ragwort flea beetle),
Tyria jacobaeae (Cinnabar moth).
Ceutorhynchus litura (Canada thistle stem weevil),
Cheilosia corydon (Thistle stem hover fly),
Psylliodes chalcomera,
Rhinocyllus conicus (Thistle seed head weevil),
Trichosirocalus horridus (Musk thietle crown weevil),
Urophora cardui (Canada thistle stem gall fly),
Urophora solstitialis (Must thistle seed head fly).
Urophora stylata (Bull thistle seed head gall fly).
Bangasternus orientalis (Yellow starthistle bud weevil),
Chaetorellia australis (Yellow starthistle peckock fly),
Eustenopus villosus (Yellow starthistle hairy weevil),
Larinus curtus (Yellow starthistle flower weevil),
Urophora sirunaseva (Yellow starthistle gall fly).
Biyolojik Mücadelesinde Kullanılan Örümcek Türleri
Aceria malherbae (Bindweed gall mite).
Eriophyes chondrillae (Rush skelatonweed gall mite)

Çizelge 2: Yabancı otların biyolojik mücadelesinde kullanılan nematod ve fungus türleri.
Yabancı Ot Türleri
a. Kekre:
Yabancı Ot Türleri
a. Ak hindiba:
b. Kangal:
c. Sarı peygamber dikeni:
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Biyolojik Mücadelesinde Kullanılan Nematod Türü
Subanguina picridis (Russian knapweed gall nematode).
Biyolojik Mücadelesinde Kullanılan Fungus Türleri
Puccinia chondrillina (Rush skeleton rust fungus).
Puccinia carduorum (Musk thistle rust).
Puccinia jaceae var. solstitialis (Yellow starthistle rust).

ORGANİK DOMATES VE ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASTALIK VE ZARARLI
MÜCADELESİNDE YER ALAN TEMEL UYGULAMALARIN ÜLKEMİZDE
KULLANILMA DURUMLARI
Fulya BAYSAL
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Ahmet ÇINAR

ÖZET
Ülkemizde organik tarımın yapısını ana hatları ile ortaya koymak, bitki koruma
sorunlarını ve çözümünde pratikte uygulanan yöntemleri tespit edebilmek için 20012003 yιllarι arasιnda sebzelerden domates, meyvelerden elma referans bitkileri
olarak alınarak saha çalışmaları yapılmıştır. Erken yaprak yanıklığı (Alternaria
solani), Mildiyö hastalığı (Phytophthora infestans), Kurşuni küf (Botrytis cinerea),
Güneş yanιğι, Çiçek ucu çürüklüğü, kedi yüzü, çökerten (Fusarium spp., Pythium
spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia solani, Sclerotinia spp.) ve Beyaz sinek
(Bemisia tabaci), Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.), yaprakbitleri (Myzus
persicae, Aphis gossypii), Pis kokulu yeşil böcek (Nezara viridula), Yeşilkurt
(Heliothis armigera), Bozkurt (Agrotis spp.), Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)
32
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domatesin önemli hastalιk ve zararlιlarιdιr. Elma kara leke (Venturia inaequalis),
külleme (Podosphaera leucotricha), elma memeli pas (Gymnosporangium spp.),
ateş yanιklιğι (Erwinia amylovora), demir eksikliği, çinko eksikliği ve Ağkurdu
(Hyponomeuta malinellus), Elma iç kurdu (Cydia pomonella), Kabuklubit
(Quadraspidiotus pernicious), yaprakbiti (Aphis pomi), Elma pamuklu biti (Eriosoma
lanigerum), Kırmızı örümcekler (Panonycus ulmi and Tetranychus urticae) elmanιn
önemli hastalιk ve zararlιlarιdιr. Organik domates yetiştiriciliğinin planlanmasında
bitki koruma ve besleme sorunlarının giderilmesi için tüm dünyada önemli olan 25
uygulamalardan ancak 8 tanesi, organik elma yetiştiriciliğinin planlanmasında ise 27
uygulamalardan ancak 6 tanesi ülkemiz organik elma yetiştiriciliğinde uygulamada
yer bulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Organik Tarιm, Domates, Elma, Bitki Koruma
THE UTILIZATION OF MAIN PRACTICES USED FOR PEST AND DISEASE
CONTROL IN ORGANIC TOMATO AND APPLE PRODUCTIONS IN TURKEY
In this study to determine the structure of the organic crop production and
especially the technique used to solve the plant protection problems, the
countrywide survey on tomato and apple productions was conducted in 2001-2003.
Early blight (Alternaria solani), late-blight (Phytophthora infestans), tomato fruit
mold (Botrytis cinerea), sunscald, blossom end rot, catfacing, root rot diseases
(Fusarium spp., Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia solani, Sclerotinia
spp.) and whitefly (Bemisia tabaci), mites (Tetranychus spp.), aphids (Myzus
persicae, Aphis gossypii), southern green stink bug (Nezara viridula), tomato
fruitworm (Heliothis armigera), cutworm (Agrotis spp.), mole cricket (Gryllotalpa
gryllotalpa) were important pests and diseases of tomato. Apple scab (Venturia
inaequalis), powdery mildew (Podosphaera leucotricha), rusts (Gymnosporangium
spp.), fire blight (Erwinia amylovora), iron deficiency, zinc deficiency and apple
small ermine moth (Hyponomeuta malinellus), apple codling moth (Cydia
pomonella), apple scales (Quadraspidiotus pernicious), apple aphids (Aphis pomi),
woolly apple aphid (Eriosoma lanigerum), mites (Panonycus ulmi and Tetranychus
urticae) were important pests and diseases of apple. On the planning of organic
tomato and apple productions, 8 criteria over 25 for tomato and 6 criteria over 27
for apple are applied in Turkey to reduce the problems of the plant protection and
the plant nutrition.
Keywords: Organic Agriculture, Tomato, Apple, Plant Protection
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Geleneksel tarımda kültür bitkilerinin hastalık ve zararlıların kalite ve verimi
azaltıcı etkilerinden korunması için yapılan uygulamalar en önemli aktivitelerden
birisidir. Urünü hastalık ve zararlılardan korumak için kültürel yöntemlere, ilaçlı
mücadeleye ve biyolojik savaşıma belirli bir kombinasyon içinde yönelmek esastır.
Bu durum geleneksel tarım ile organik tarım arasında gübrelemeden sonra ikinci
farklιlιğι yaratmaktadιr. Organik tarım bir ekolojik sistemin kendi kendine denge
bulmasını öngörür. Kimyasal pestisit kullanımını reddeden organik tarım bunların
yerine doğal kökenli ilaçlar ile doğal dayanıklılığı arttırıcı maddeleri kültürel
önlemlerin de desteği ile kullanarak, hastalık etmeni ve zararlıları kontrol altında
tutmaya çalışır. Kültürel önlemlere dengeli gübreleme, toprakta patojenlerle rekabet
edebilen ve onların populasyonlarını sınırlandıran zengin bir mikrobiyal aktivitenin
var olması, uygun bir ekim nöbeti, dayanıklı çeşitlerin tercihi, uygun yetiştirme
tekniklerinin kullanımı ve yabancı otlardan korunma gibi hususlar dahildir.
Bu çalışmanın amacı, ülkemizin organik domates ve elma yetiştiriciliği yapılan
üretim alanlarında karşılaşılan hastalık ve zararlı sorunlarının ve bunlarla
mücadelede uygulanan yöntemlerin belirlenmesi olup, bunun yanında ülkemiz ve
dünyada organik üretimde karşılaşılan sorunların mücadelesinde kullanılan bitki
koruma yöntemlerini karşılaştırarak, ülkemiz organik domates ve elma
yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadelede bulunduğumuz düzeyi
saptamaktır.

SURVEY ÇALIŞMASI
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarım Komitesinden alınan 2000 yılı
organik domates ve elma üretim verileri doğrultusunda survey programı Manisa,
İzmir, Isparta, Konya, Niğde, Karaman ve Kütahya illerini kapsayacak şekilde
belirlenmiştir.
1999 yılı organik domates ve elma üretim verileri doğrultusunda survey
çalışmaları 2001 ve 2002 yıllarında devam ettirilmiştir.
Survey çalışmaları sırasında bu amaçla hazırlanan formlara ürün adı, kontrol ve
sertifikasyon kuruluşunun adı, işletme sahibinin adı, bulunduğu köy ve mevki,
üretim alanı, bitkinin yaşı,bitkinin çeşidi, kullanılan anaç çeşidi, dikim şekli, dikim
aralığı, drenaj durumu, sulama şekli, toprak yapısı, iklim verileri, kaç yıldır organik
üretim yapıldığı, üretim miktarı, gübre uygulamaları, görülen hastalıklar ve zararlılar
(son üç yılda), uygulanan mücadele yöntemleri, proje yürütücüsü firmaların
önerileri, hastalık ve zararlı sorunlarını simgeleyen simptomlardan elde edilen
bulgular işlenmiştir.
SONUÇLAR
Organik Domates Yetiştiriciliği Yapılan Alanlar ile İlgili Survey Çalışma
Bulguları
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarım Komitesinin 1999 yılı kayıtlarına
göre; ülkemizde 342 ha alanda, 273 üretici tarafından açıkta organik domates
üretimi gerçekleştirilmekteydi. Manisa ili; Saruhanlı, Gölmarmara ve Salihli
ilçelerinde toplam 21.5 hektar ve İzmir ili; Bergama ilçesinde ise toplam 35.5 hektar
organik domates üretim alanlarında çalışma esnasında survey yapılmıştır.
Domates tohumları yada fideler danışman firmalar tarafından temin
edilmektedir. Fide yerleri ile domates üretim alanları her yıl değiştirilmekte ve 3 yıllık
rotasyon uygulanmaktadır. Rotasyon planlamasında Solanaceae familyasından
bitkilerin üretim desenine dahil edilmemesine dikkat edilmektedir. Fide yerleri
toprak+kum+çiftlik gübresi veya toprak+torf+çiftlik gübresi karışımı ile
hazırlanmaktadır. Çökerten hastalığı ile yabancı ot sorunu fideliklerde karşılaşılan
en önemli sorunlardır. Dikim yapılacak alanlara fiğ ve bakla ile yeşil gübreleme
yapılmakta ve domates fideleri dikildikten sonra çiftlik gübresi yada tavuk gübresi
uygulanmaktadır. Üretim süresince yapraktan gübre olarak ise deniz yosunu
ekstraktları verilmektedir. Zararlılarla mücadelede Bacillus thuringiensis ihtiva eden
bakteri preparatları + melas uygulaması, danışman firmanın kontrolünde pyrethrum
uygulaması, kükürt uygulaması, potasyum sabunu uygulaması, bitkisel
ekstraktlardan sarımsak, tütün, ısırgan otu uygulamaları yapılmaktadır. Biyoteknik
mücadele amaçlı sarı yapışkan tuzaklar da kullanılmaktadır. Hastalıklarla
mücadelede ise bakırlı preparatlar, sodyum bikarbonat kullanılmakta ve özellikle
yağış sonralarında uygulamalar tekrarlanmaktadır. Sanitasyona dikkat edilmektedir
(Çizelge 1 ve 2). Yabancı otlarla mücadelede çapalama ve el ile mücadele
yapılmaktadır .
Organik Elma Yetiştiriciliği Yapılan Alanlar ile İlgili Survey Çalışma
Bulgularι
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarım Komitesinin 1999 yılı kayıtlarına
göre; ülkemizde 1658 hektar alanda, 1211 üretici tarafından organik elma üretimi
gerçekleştirilmektedir. Isparta ili; Yalvaç ilçesi Akköprü, Altıkapı, Aşağıkaşıkara,
Aşağıtırtar, Gökçeali, Hisarardı, Terziler, Yukarıtırtar köylerinde toplam 101.4
hektar organik elma üretim alanı ile Eğridir ilçesi Gökdere köyünde organik sert ve
yumuşak çekirdekli meyve fidanı üretimi yapılan fidanlık çalışma esnasında
gözlemlenmiştir. Konya ili; Akşehir ilçesi Atakent ve Gölçayır beldelerinde toplam
5.30 hektar organik elma üretim alanı çalışma esnasında gözlemlenmiştir. Niğde ili;
Gümüşler beldesinde toplam 12.5 hektar organik elma üretim alanı çalışma
esnasında gözlemlenmiştir.
Türkiye’ de geleneksel ve organik elma üretiminin geneline baktığımızda 1960’
ların yaygın çeşitleri Starking Delicious, Golden Delicious, Granny Smith, Amasya
ve Arap kızı yetiştirilmektedir. Eğridir/Isparta’ da organik sert ve yumuşak çekirdekli
meyve fidanı üretimi yapılan fidanlıkta ise kara lekeye dayanıklı Topaz, Rubinola,
Goldstar, Rajka, Hana, Nela, Lena , Viktoria ve Otava gibi elma çeşitlerinin üretimi
yapılmaktadır. Üretim yapılan alanlara fiğ ile yeşil gübreleme yapılmaktadır. Ayrıca
bitki beslemede çiftlik gübresi, balık endüstrisinden kalan atıkların işlenmiş ürünleri,
odun külü, potasyum sülfat, magnezyum sülfat, iz elementler ve deniz yosunu
ekstraktları kullanılmaktadır. Zararlılarla mücadelede; Bacillus thuringiensis ihtiva
eden bakteri preparatları + melas uygulaması, yağ uygulaması, kükürt uygulaması,
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potasyum sabunu uygulaması, alkol uygulaması, bitkisel ekstraktlardan sarımsak,
tütün suyu, ısırgan otu uygulamaları ve neem uygulaması yapılmaktadır.
Hastalıklarla mücadelede; bakırlı preparatlar, sodyum bikarbonat kullanılmakta ve
özellikle yağış sonralarında uygulamalar tekrarlanmaktadır. Eğrelti otu (Pteridium
aquilinum (L.)) uygulaması yapılmaktadır. Sanitasyona dikkat edilmektedir
(Çizelge3 ve 4). Yabancı otlarla çapalama, biçme veya traktörle sürüm yapılarak
mücadele edilmektedir. Üretim alanlarında sulama; karık, salma ve tava yöntemi ile
yapılmaktadır. Organik sert ve yumuşak çekirdekli meyve fidanı üretimi yapılan
fidanlıkta ise damla sulama yöntemi kullanılmaktadır.
Organik Tarım Uygulamalarında Yer Alan Temel Kriterlerin Ülkemiz ve
Gelişmiş Ülkelerde Kullanılma Durumları
Burada ele alınan temel kriterlerden çoğu organik tarımın uygulamaya
konulmasından önce tarım alanında gerçekleştirilmesi gereken hususlardır. Ancak
bulguların daha iyi anlaşılması ve değerlendirilebilmesi için survey sonuçları Çizelge
5’ de organik domates yetiştiriciliğinde ve Çizelge 6’ da organik elma
yetiştiriciliğinde uygulama bulan bazı kriterlere göre % olarak verilmiştir. Ayrıca
ülkemizde bu survey esnasında elde edilen veriler ile hastalık, zararlı ve yabancı
otlarla mücadelede bulunduğumuz konumun daha iyi değerlendirilebilmesi için 1994
ve 1995 yıllarında benzer çalışmaların yapıldığı A.B.D.’ de elde edilen sonuçlar ile
aynı çizelgelerde beraberce sunulmuştur (AREI, 1996; 1997).
Çizelge 5’ de görüldüğü gibi organik domates yetiştiriciliğinin planlanmasında
bitki koruma ve bitki besleme sorunlarının giderilmesi için tüm dünyada önemli olan
25 uygulamadan ancak 8 tanesi ülkemiz organik domates yetiştiriciliğinde pratikte
yer bulmaktadır.
Çizelge 6’ da görüldüğü gibi organik elma yetiştiriciliğinin planlanmasında bitki
koruma ve bitki besleme sorunlarının giderilmesi için tüm dünyada önemli olan ve
bir önceki domates ile ilgili çalışmada kullanılmış kriterlere göre biraz daha
spesifikleştirilmiş 27 uygulamadan ancak 6 tanesi ülkemiz organik elma
yetiştiriciliğinde pratikte yer bulmaktadır.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Ülkemizde organik tarımının yapısını ana hatları ile ortaya koymak, uygulamada
en büyük sorunların başında gelen bitki koruma sorunları belirlemek bunların
çözümünde uygulanan yöntemleri ve ülkemiz ile bu konuda lider olan dış dünya
uygulamalarını karşılaştırmak için bu çalışmada sebzelerden domates, meyvelerden
elma referans kültür bitkileri olarak alınarak survey çalışması yapılmıştır.
Hastalıklar ile mücadelede genel ağırlık kimyasal mücadele içinde yer alan başta
bakır olmak üzere kısmen de kükürtlü preparatlar ve sodyum bikarbonat
uygulamalarını içermektedir. Özellikle bakır tüm hastalıklar ile mücadelede öncülük
kazanmaktadır. Ancak organik tarımda kullanımı en fazla tartışılan ve alternatif
aranan pestisit olduğu özellikle belirtilmelidir.
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Gerek domates ve gerekse elma yetiştiriciliğinde hastalıklar ile mücadelede
gelişmiş ülkelerin biyolojik mücadelede kullandıkları biyokontrol ürünlerinin
ülkemizde kullanılmadığı belirlenmiştir.
Organik elma yetiştiriciliğinde bitki koruma sorunlarının giderilmesinde önemli
yere sahip kalem ve anaçların hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık faktörü henüz
ülkemizde kullanım olanağı bulamamaktadır. Çünkü baştan itibaren organik tarım
amaçlı planlanmış genç plantasyonlar ülkemizde yeni başlamaktadır. Ancak survey
yapılan bölgelerde bulunmadığı için dayanıklılık faktörünün ne ölçüde dikkate
alındığı saptanamamıştır. Sebzede ise geleneksel tarımda var olan çeşitler ile
üretim planlanmaktadır.
Bitki hastalık ve zararlılara karşı solarizasyon, UV yansıtıcı gibi değişik malçlama
uygulamalarının kullanımı saptanamamıştır.
Organik domates ve elma yetiştiriciliğinde hastalıkların ve zararlıların önlenmesi
için halen dünyada birçok bitkisel pestisit kullanılmaktadır. Bunlardan pyrethrum,
sarımsak, tütün suyu, ısırgan otu, eğrelti otu gibi bazı sınırlı sayıda uygulamalar
özellikle zararlılar ile mücadele amacıyla kullanılmasına karşın, hastalıklar ile
mücadelede büyük olanaklar tanıyan bitkisel preparatların ülkemiz organik
tarımında henüz geniş bir kullanım bulamadığı ortaya çıkmaktadır. Değişik bitkisel
ve hayvansal organik atıklardan elde edilecek kompostlardan hazırlanacak
ekstraktların hastalıklar ile mücadelede etkiye sahip olduğu çeyrek yüzyıldır
bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde organik tarımda geniş kullanım bulan kompost
ekstraktlarının ülkemizde bilinmediği ve bu nedenle kullanılmadığı bu çalışma
sonucu ortaya çıkmaktadır.
Hayvansal ürünlerden süt kullanımı dünyada sınırlı da olsa entomolojik ve
hastalıklar ile mücadelede yer bulurken, bu uygulamalara ülkemizde
rastlanmamıştır.
Zararlılar ile mücadelede ise dormant ve yazlık yağlar, kükürtlü preparatlar,
potasyum sabunu, alkol gibi bazı kimyasallar ülkemiz organik tarımında
kullanılmaktadır.
Dünya organik tarımında zararlılar ile mücadelede önemli potansiyele sahip
biyolojik mücadelede yer alan çok sayıda faydalı böcek ve patojenlerin ülkemizde
kullanımı B. thuringiensis ile sınırlı kalmaktadır.
Ülkemiz organik tarımı, mevcut potansiyelden yararlanmak amacıyla özellikle
küçük ve verimliliğin göz ardı edildiği üretim alanları agrokimyasallar açısından bu
alanda aktif yabancı firmalar tarafından tekrar disipline edilmesi sonucu ortaya
çıkmıştır.
Geniş ekolojik koşullarla değişik organik tarım yetiştiriciliğine imkan veren
ülkemizde bu sektörde başarılı olabilmek için organik tarımın planlanması ve
uygulanmasında gerekli bilgi ve becerinin araştırma kurumları tarafından transferi
bir zorunluluktur. Organik tarımda yetiştiricilik klasik tarıma göre gerek teknik
elemanların ve gerekse üreticilerin daha bilgili olmasını gerekli kılmaktadır.
KAYNAKLAR
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Çizelge 1. Survey esnasında domates üretim alanlarında karşılaşılan bitki
hastalıkları ve mücadele yöntemleri.
Karşılaşılan hastalıklar

Mücadele yöntemleri

Erken Yaprak Yanıklığı
Hastalığı
(Alternaria
solani Ell. and Mart.)

Bakırlı preparatlar,
sodyum bikarbonat
kullanılmakta ve özellikle
yağış sonralarında
uygulamalar
tekrarlanmaktadır

Domates
Mildiyö
Hastalığı (Phytophthora
infestans (Mont.) de
By.)

Bakırlı preparatlar
kullanılmakta ve özellikle
yağış sonralarında
uygulamalar
tekrarlanmaktadır

Kurşuni Küf (Botrytis
cinerea Pers.)

Herhangi bir uygulama
tespit edilmemiştir

Dünyada mücadele yöntemleri
Dayanıklı çeşit tercih edilmektedir. Toprakta bitki artıkları
üzerinde barındığından sezon sonunda bitki artıkları
temizlenmektedir. Özellikle nemli koşullarda hastalık oranı
artacağından hava sirkülasyonuna dikkat edilmektedir.
Yaprak yüzeyinin nemli kalmaması amacıyla, yağmurlama
sulama ve öğleden sonra sulamalarından kaçınılmaktadır.
Rotasyon uygulanmaktadır. Malçlama yapılmaktadır. Bacillus
subtilis biyokontrol organizması uygulaması yanında,
budama, çim ve mutfak artıkları kompostu ekstraktından elde
edilen
çaylar
yapraktan
uygulanmaktadır.
Sodyum
bikarbonat, potasyum bikarbonat, potasyum sabunu ve
bakırlı preparatlar uygulanmaktadır. Özellikle yağış
sonralarında uygulamalar tekrarlanmaktadır
Hastalığa karşı dayanıklı çeşitler tercih edilmektedir.
yetiştirme sırasında veya sonunda bitki artıkları temizlenerek,
uzaklaştırılmaktadır. Yaprak yüzeyinin nemli kalmamasına
dikkat edilmekte ve bu yüzden yağmurlama sulama ve
öğleden sonra sulamalarından kaçınılmaktadır. Domates
yetiştirilecek alanların patates yetiştirilecek alanlara yakın
olmamasına dikkat edilmektedir. B. subtilis ve Streptomyces
griseoviridis
biyokontrol
organizmaları
kullanılmakta,
atkuyruğu çayı, mürver ağacı yaprağı, sarımsak, ayrıkotu
ekstraktları ve neem yağı uygulanabilmekte, ayrıca süt
uygulaması, at kompostu ekstraktı ile budama, çim ve
mutfak artıkları kompostu ekstraktı uygulanabilmektedir.
Bakırlı preparatlar ve potasyum sabunu kullanılmaktadır
Özellikle örtü altı domates yetiştiriciliği yapılan alanlarda
rastlanılmaktadır. Hastalığa karşı dayanıklı çeşit yoktur.
Serada iyi bir havalanma sağlanmakta ve koltuk alma işlemi
düşük nemde yapılmaktadır. Hastalıklı bitki artıkları üretim
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Güneş Yanıklığı

Herhangi bir uygulama
tespit edilmemiştir

Çiçek Burnu Çürüklüğü

Herhangi bir uygulama
tespit edilmemiştir

Kedi Yüzü

Herhangi bir uygulama
tespit edilmemiştir

Fideliklerde
Çökerten
Hastalığı
(Fusarium
spp., Pythium spp.,
Phytophthora
spp.,
Rhizoctonia
solani,
Sclerotinia spp.)

Bazı üreticiler fide
yataklarında
toprak+torf+çiftlik gübresi
ve bakırlı preparatlar
kullanmaktadır.

alanı dışına taşınmaktadır. S. griseoviridis biyokontrol
organizması
kullanılmakta
ve
neem
yağı
uygulanabilmektedir. Sığır ve tavuk gübresi kompostu
ekstraktı
ve
üzüm
posası
kompostu
ekstraktı
uygulanmaktadır
Zararlı ve hastalıkların etkisini azaltarak güçlü bitkiler
yetiştirilmektedir.
Kalsiyum eksikliği ile ilişkili olup bitkinin yaşamış olduğu su
stresi sonucu besinin yeterince meyveye ulaşmamasından
kaynaklanmaktadır. Dayanıklı çeşitler tercih edilmekte ve
toprağın nem düzeyini koruyabilmek için sap-saman veya
polietilen ile malçlama yapılmaktadır. Toprağa kalsiyum
(Kalsit yada sönmüş kireç), deniz yosunu ekstraktları
uygulanmaktadır
Çiçeklenme ve meyve tutumu esnasında yaşanan düşük
sıcaklıklar bu fizyolojik bozukluğun ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Örtücü bitki yetiştirilmektedir
Temiz fide harcı kullanmak gerekmektedir. Fide yetiştirme
alanlarında solarizasyon uygulanmaktadır. Hastalıklı bitki
materyalleri üretim alanından uzaklaştırılmakta ve aşırı
sulamadan kaçınılmaktadır. Trichoderma harzianum,
Gliocladium catenulatum, G. Virens, Streptomyces lydicus,
S. griseoviridis, B. subtilis, B. lichenformis, B. megaterium
ve Burkholderia cepacia gibi biyokontrol organizmaları
uygulanmaktadır. Fesleğen yağı ve nane yağı solüsyonu
kullanılmakta, sarı papatya ve atkuyruğu ekstraktları, deniz
yosunu, tarçın uygulanabilmektedir. Bakırlı preparatlar
uygulaması yapılmaktadır

Çizelge 2. Survey esnasında domates üretim alanlarında karşılaşılan zararlılar ve
mücadele yöntemleri.
Karşılaşılan hastalıklar

Mücadele yöntemleri

Beyaz Sinek (Bemisia
tabaci Genn.,
Trialeurodes
vaporariorum Westw.)
(Homoptera:
Aleyrodidae)

Sarı yapışkan tuzaklar
kullanılmakta; sarımsak
uygulaması ve danışman
firmanın kontrolünde
pyrethrum, potasyum
sabunu uygulaması
yapılmaktadır

Kırmızı Örümcek
(Tetranychus spp.)
(Acarina:
Tetranychidae)

Yaprak Biti (Myzus
persicae Sulz., Aphis
gossypii Glov.,
Macrosiphum
euphorbiae (Thomas.))
(Homoptera: Aphididae)
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Kükürt uygulaması
yapılmaktadır

Sarımsak, tütün ve ısırgan
otu ekstraktları, danışman
firmanın kontrolünde
pyrethrum ve potasyum
sabunu uygulanmaktadır

Dünyada mücadele yöntemleri
Yapışkan tuzaklar, UV - yansıtıcı malçlama; Chrysoperla
carnea
(Neuroptera,
Chrysopidae),
Chrysopa spp.
(Neuroptera, Chrysopidae), Delphastus pusillus (Coleoptera,
Coccinellidae), Dicyphus hesperis (Hemiptera, Miridae),
Encarsia formosa (Hymenoptera, Aphelinidae), Eretmocerus
eremicus (Hymenoptera, Aphelinidae), Harmonia axyridis
(Coccinellidae, Coleoptera), Macrolophus caliginosus
(Hemiptera, Miridae), Paecilomyces fumosoroseus (Fungus),
B. bassiana (Fungus), V. lecanii(Fungus); pyrethrum,
rotenone, neem, sarımsak, anduz otu, biber ve potasyum
sabunu uygulaması yapılmaktadır
Sebze artıkları bahçeden uzaklaştırılmakta, yabancı otlarla
mücadele yapılmakta; Amblyseius cucumeris (Acari,
Phytoseiidae), Phytoseiulus persimilis(Acari, Phytoseiidae),
Feltiella acarisuga (Diptera, Cecidomyiidae), Galendromus
occidentalis (Acari, Phytoseiidae; pyrethrum, rotenone,
neem, ryania, turunçgil yağı, biber uygulamaları yanında,
kükürtlü uygulamalar, diatoma toprağı, potasyum sabunu
uygulamaları yapılmaktadır
UV - yansıtıcı malçlama ; Aphidius matricariae
(Hymenoptera, Aphidiidae), A. colemani (Hymenoptera,
Aphidiidae), A. ervi (Hymenoptera, Aphidiidae), Aphidoletes
aphidimyza
(Cecidomyiidae,
Diptera),
Aphelinus
abdominalis (Hymenoptera, Aphelinidae), Adalia bipunctata
(Coleoptera,
Coccinellidae),
Chrysoperla
carnea
(Neuroptera, Chrysopidae), Chrysopa spp. (Neuroptera,
Chrysopidae),
Harmonia
axyridis
(Coccinellidae,
Coleoptera), Beauvaria bassiana (Fungus), Verticillium
lecanii (Fungus); pyrethrum, rotenone, sabadilla, neem,

Pis Kokulu Yeşil Böcek
(Nezara viridula L.)
(Heteroptera:
Pentatomidae)
Yeşil Kurt (Heliothis
armigera) (Hübn.)
(Lepidoptera:
Noctuidae)

Danışman firmanın
kontrolünde pyrethrum
uygulaması yapılmaktadır
Bacillus thuringiensis
ihtiva eden bakteri
preparatları + melas
uygulanmaktadır

Bozkurt (Agrotis spp.)
(Lepidoptera:
Agrotidae)

Fideliklere kepek
serpilmektedir

Dana Burnu
(Gryllotalpa gryllotalpa
(L.)) (Orthoptera.:
Gryllotalpidae)

Fidelik yapılacak alanlara
çiftlik gübresi ile kışlak
tuzakları
yerleştirilmektedir

sarımsak, anduz otu, yabani turp, turunçgil yağı, biber,
ısırgan otu ve tütün uygulamaları yanında , insektisidal
sabun, diatoma toprağı, dormant yağ uygulaması
yapılmaktadır
Üretim alanında yabancı ot bulunmamasına dikkat edilmekte,
baklagilerden veya turpgillerden tuzak bitki yetiştirilmekte,
geç olgunlaşan çeşitlerin yetiştirilmesi tercih edilmekte,
sabadilla ve potasyum sabunu uygulaması yapılmaktadır
Zarar görmüş meyvelerin toplanılarak imha edilmesi,
feromon tuzakları; Trichogramma chilonis (Hymenoptera,
Trichogrammatidae), B. thuringiensis (Bakteri), B. bassiana
(Fungus), H.armigera nucleopolyhedrosis virüs; neem,
ryania ve tütün uygulamaları yapılmaktadır
Feromon tuzakları yanında, fide yataklarına solarizasyon ,
bitki çevresine odun külü , toprağa parazitik nematodların
uygulanması yapılmaktadır. B. thuringiensis nemlendirilmiş
kepekle karıştırılarak toprak yüzeyine uygulanabilmektedir
Üretim alanına yaz sonuna doğru gübre kümeleri bırakılarak
ilkbaharda buraya toplanmış olan nimf ve erginler
öldürülmekte, toprak işlemesine dikkat edilmekte, fide
yataklarına solarizasyon uygulaması yanında B. thuringiensis
(Bakteri) ve S. riobravis faydalı nematodu uygulaması
yapılmaktadır

Çizelge 3. Survey esnasında elma üretim alanlarında karşılaşılan bitki hastalıkları
ve mücadele yöntemleri.
Karşılaşılan hastalıklar

Elma Kara Leke
Hastalığı (Venturia
inaequalis (Cke) Wint.)

Elma Külleme Hastalığı
(Podosphaera
leucotiricha Ell. et Ev.
Salm.)
Elma Memeli Pas
Hastalığı
(Gymnosporangium
sp.)
Phytophthora Hastalığı
(Phytophthora spp.)
Demir Eksikliği

Mücadele yöntemleri
Sonbaharda dökülmüş
infekteli yapraklar
toplanarak yakılmaktadır.
Bakırlı preparatlar, lime
sülfür kullanılmakta ve
özellikle yağış
sonralarında uygulamalar
tekrarlanmaktadır

Kükürt, lime sülfür,
sodyum bikarbonat
kullanılmakta ve özellikle
yağış sonralarında
uygulamalar
tekrarlanmaktadır
Kükürt uygulaması
yapılmaktadır
Bakırlı preparatlar
uygulanmaktadır. Eğrelti
otu macun haline
getirilerek uygulama
yapılmaktadır
En çok Amasya çeşidinde

Dünyada mücadele yöntemleri
Dayanıklı çeşit ve anaç tercih edilmektedir. Bahçe ilk tesis
edilirken hava sirkülasyonunun düzgün olmasına ve buna
göre bahçe yönü seçimi gibi kültürel önlemlere dikkat
edilmektedir.
Erken
uyarı
sisteminin
kurulması
gerekmektedir. Yere dökülmüş infekteli yapraklar imha
edilmekte veya yapraklar döküldükten kısa süre sonra toprak
yüzeyindeki dökülmüş yapraklara % 5’ lik üre veya dolomit
uygulanmaktadır. Su yönetimine dikkat edilmektedir. Mantar
kompostu uygulaması, bakırlı preparatlar, lime sülfür, kükürt
ve kaolin uygulamaları yapılmaktadır
Dayanıklı çeşit ve anaç tercih edilmektedir. Küllemeden zarar
görmüş sürgünler kış budamasıyla kesilerek bahçeden
uzaklaştırılmaktadır. Ampelomyces quisqualis fungusunun
ticari preparatı hastalıkla mücadelede kullanılmaktadır.
Neem ekstraktı, ayçiçeği, zeytin, kanola, soya, mısır, aspir,
yerfıstığı, üzüm çekirdeğinden elde edilen bitkisel yağlar
kullanılabilmektedir. Lime sülfür, kükürt ve kaolin
uygulamaları yapılmaktadır
Dayanıklı çeşit ve anaç tercih edilmektedir. Ara konukçu olan
ardıç ağaçlarına yakın tesis kurulmamasına dikkat
edilmektedir.
Mücadelesinde
kükürt
uygulaması
yapılmaktadır
Hastalığa karşı dayanıklı anaç tercih edilmektedir. Bahçe
tesis edilecek yerin dikkatle seçilmesi, ağır bünyeli
topraklarda drenaj sistemi ile tarlanın ıslah edilmesi
gerekmektedir. Su yönetimine, yabancı otlarla mücadeleye
dikkat edilmektedir. Bakırlı preparatlar mücadelesinde
kullanılmaktadır
Toprak ve bitki analizlerinin yapılması gerekmektedir. Alkali

193

rastlanılmıştır. Mikro
element içerikli preparatlar
yapraktan
uygulanmaktadır.
Çinko Eksikliği

Mikro element içerikli
preparatlar yapraktan
uygulanmaktadır.

Güneş yanıklığı

Herhangi bir uygulama
tespit edilmemiştir.

toprak yapısına sahip alanlarda daha çok karşılaşılmaktadır.
Toprağa kükürt uygulanarak toprak pH’ sı düşürülüp
topraktaki mevcut demirin bitki tarafından alınması
sağlanmaktadır
Toprak ve bitki analizlerinin yapılması gerekmektedir.
İlkbaharda topraktan çinko uygulaması yapılabileceği gibi
yapraktan da uygulama yapılmaktadır ve toprak
uygulamasından daha etkilidir
Üretim alanının üzeri örtü ile kaplanmaktadır. Yaz
budamalarına, su yönetimine dikkat edilmektedir. Üstten
yağmurlama sistemi zararı azatmaktadır ancak bu uygulama
elma kara leke ve ateş yanıklığı hastalıkları oranının
artmasına sebep olmaktadır. Kaolin ile beyaz yıkama
yapılmaktadır

Çizelge 4. Survey esnasında elma üretim alanlarında karşılaşılan zararlılar ve mücadele yöntemleri.
Karşılaşılan hastalıklar

Elma Ağ Kurdu
(Hyponomeuta malinellus
Zell.)
(Lepidoptera:
Hyponomeutidae)

Mücadele yöntemleri

Budama yapılarak artıklar
yakılmaktadır. Bacillus
thuringiensis ihtiva eden
bakteri preparatları+ Melas
uygulanmaktadır

Elma Gövde Kurdu
(Synanthedon
myopaeformis Bork.)
(Lepidoptera: Sesiidae)

5 ağaca 1 adet pekmezli besi
tuzağı(l L karışım için; 5 kısım
su+ 1 kısım pekmez+ 2- 3 g
ekmek mayası) gövdeye yakın
asılmaktadır. B. thuringiensis
ihtiva eden bakteri
preparatları+ Melas
uygulanmaktadır

Elma İç Kurdu (Cydia
pomonella (L.))
(Lepidoptera: Tortricidae)

Dökülen meyveler toplanarak
imha edilmektedir

Kırmızı Örümcek
(Tetranychus spp.,
Panonychus ulmi
Koch.)(Acarina:
Tetranychidae)

Dormant yağlar , yazlık yağlar,
kükürtlü preparatlar, potasyum
sabunu ve alkol
uygulanmaktadır
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Dünyada mücadele yöntemleri
Zamanında budama yapılması ve budama artıklarının yakılmasıyla
kışlamaya çekilen larvaların önemli bir kısmı yok edilmektedir.
İlkbaharda larvalar toplanarak imha edilmektedir. Feromon tuzakları ve
yapışkan tuzaklar kullanılmaktadır. Chrysoperla rufilabris (Neuroptera:
Chrysopidae), Podisus maculiventris (Hemiptera:Pentatomidae),
Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) doğal
düşmanlarıdır. Bacillus thuringiensis ihtiva eden bakteri preparatları ve
Anagrapha
falcifera
NPV
(nuclear
polyhedrosis
viruses)
kullanılmaktadır. Neem, rotenone, pyrethrum, soya yağı, Sassafras
spp. (Lauraceae) bitkisi ekstraktı ve diatoma toprağı kullanılmaktadır
Ağaçların çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olmalarına
yardımcı olan tüm kültürel işlemler tam ve zamanında yapılması
gerekmektedir. Kabuklardaki larvalar kış döneminde bıçakla
temizlenmektedir. Larvanın çok zarar verdiği dallar budama esnasında
kesilip yakılmaktadır. C. rufilabris (Neuroptera: Chrysopidae), P.
maculiventris
(Hemiptera:Pentatomidae),
Trichogramma
spp.
(Hymenoptera:
Trichogrammatidae) doğal düşmanlarıdır. B.
thuringiensis ihtiva eden bakteri preparatları ve A. falcifera NPV
(nuclear polyhedrosis viruses) kullanılmaktadır. Neem, rotenone,
pyrethrum, soya yağı, Sassafras spp. (Lauraceae) bitkisi ekstraktı ve
diatoma toprağı kullanılmaktadır
Elma ağaçlarının altlarına dökülen meyveler toplanıp imha
edilmektedir. Ağaçların gövdesine çuval yada tuzak bantlar sarılarak
larvaların burada toplanması sağlanıp sonra imha edilmektedir. Her
ağaca bir feromon tuzağı asılarak kitlesel tuzaklama yapılmakta ve
yapışkan
tuzaklarda
kullanılmaktadır.
Yumurta
parazitoidi
Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) türleri
önemlidir. Steinernema feltiae faydalı nematodu kullanılabilir. Cydia
pomonella granulosis virus mücadelede kullanılmaktadır. Ryania,
neem, biber ekstraktı, kanola yağı uygulanmaktadır. Kaolin uygulaması
yapılmaktadır
Stethorus punctillum, S. longicornis (Coleoptera, Coccinellidae),
Amblyseius fallacis (Acari, Phytoseiidae), Pyemotes tritici (Acari,
Pyemotidae), Feltiella acarisuga (Diptera, Cecidomyiidae) biyolojik
mücadelede kullanılmaktadır. Neem, pyrethrum, rotenone, ryania,
biber ekstraktı ve turunçgil yağı kullanılmaktadır. Dormant yağlar ,
yazlık yağlar, kükürtlü preparatlar, potasyum sabunu, alkol ve kaolin

San-jose Kabuklu Biti
(Quadraspidiotus
pernciosus
Comst.)(Homoptera:
Diaspididae)

Bulaşık ağaçlarda budama
yapılmaktadır. Alkol, dormant
yağlar, yazlık yağlar,
potasyum sabunu ve limesülfür mücadelesinde
kullanılmaktadır

Elma Yaprak Biti (Aphis
pomi Deg.)(Homoptera:
Aphididae)

Sarımsak, tütün, ısırgan otu
ekstraktları, alkol ve potasyum
sabunu uygulanmaktadır

Elma Pamuklu Biti
(Eriosoma lanigerum
Hausmann)(Homoptera:
Pemphigidae)

Ağaçta açılan yara yerlerine
katran, aşı macunu
sürülmektedir

uygulaması yapılmaktadır
Bulaşık ağaçlar kısa budamaya tabi tutulmaktedır ve artıklar imha
edilmektedir. Bulaşık ağaçlardan aşı gözü ve kalem alınmamakta ve
bulaşık
ağaçlarda
kullanılan
dayaklar
temiz
ağaçlara
kullanılmamaktadır. Feromon tuzakları kullanılmaktadır. Prospaltellla
perniciosi (Hymenoptera: Aphelinidae) salımları ile başarılı
olunmaktadır. Yabani turp, civanperçemi ekstraktları, pyrethrum ve
rotenone uygulaması yapılmaktadır. Alkol, dormant yağlar, yazlık
yağlar,
potasyum
sabunu
ve
lime-sülfür
mücadelesinde
kullanılmaktadır
Kışı genellikle bir yıllık sürgünlerin genellikle uca yakın kısımlarında
geçirdiğinden ağaçlar kontrol edilerek ve yumurta görüldüğü taktirde
budanarak imha edilmektedir. Sarı veya mavi yapışkan tuzaklar
kullanılmaktadır. Aphelinus abdominalis (Hymenoptera, Aphelinidae),
Aphidius colemani (Hymenoptera, Aphidiidae), Diaeretiella rapae
(Hymenoptera, Aphidiidae), Lysiphlebus testaceipes (Hymenoptera,
Aphidiidae), Adalia bipunctata (Coleoptera, Coccinellidae), Coccinella
septempunctata (Coleoptera,Coccinellidae), Harmonia axyridis
(Coleoptera,Coccinellidae),
Hippodamia
convergens
(Coleoptera,Coccinellidae),
Propylea
quatuordecimpuncata
(Coleoptera, Coccinellidae), Macrolophus caliginosus (Hemiptera,
Miridae), Orius spp. (Hemiptera, Anthocoridae)’ den mücadelede
yararlanılmaktadır. Beauveria bassiana entomopatojen fungusu
kullanılmaktadır. Soya yağı, turunçgil yağı, neem, pyrethrum,
rotenone, sabadilla, quassia, mürver ağacı yaprağı, sarımsak, yabani
turp kökleri, pelin otu, civanperçemi, ısırgan otu ekstraktları ve biber
ekstraktları ile alkol ve potasyum sabunu uygulanmaktadır
Dayanıklı elma çeşitleri tercih edilmektedir. Kültürel
işlemler
esnasında ağaçları yaralamamaya dikkat edilmekte ve yaralanan
yüzeylere katran sürülmektedir. Aphelinus mali (Hymenoptera:
Aphelinidae) adlı parazitoidi önemlidir

Çizelge 5. Türkiye ve A.B.D. organik domates yetiştiriciliğinde bitki besleme ve bitki koruma sorunlarının giderilmesinde
uygulanan bazı uygulamaların survey sonuçlarının % olarak değerleri.
Uygulamalar
Hastalıklarla mücadele için yararlı organizma kullanımı
Zararlılarla mücadele için yararlı organizma kullanımı
Yararlı organizmaları cezp etmek için çiçekli bitki veya örtücü bitki kullanımı
Hastalıklarla mücadele için örtücü bitki kullanımı
Yabancı otlarla mücadele için örtücü bitki kullanımı
Hastalıklarla mücadele için malçlama
Zararlılarla mücadele için malçlama
Yabancı otlarla mücadele için malçlama
Hastalıklarla mücadele için ürün rotasyonu
Zararlılarla mücadele için ürün rotasyonu
Yabancı otlarla mücadele için ürün rotasyonu
Hastalıklarla mücadele için biyolojik toprak yapısının test edilmesi
Zararlılarla mücadele için biyolojik toprak yapısının test edilmesi
Zararlılarla mücadele için tuzak bitki yetiştirilmesi
Hastalıklarla mücadele için dayanıklı çeşit tercih edilmesi
Zararlılarla mücadele için dayanıklı çeşit tercih edilmesi
Topraktaki azot miktarını artırmak için baklagiller yetiştirilmesi
Çiftlik gübresi uygulaması
Kompost uygulaması
Hastalıklarla mücadele için su yönetimi
Zararlılarla mücadele için su yönetimi
Yabancı otlarla mücadele için su yönetimi
Hastalıklarla mücadele için dikim tarihinin düzenlenmesi
Zararlılarla mücadele için dikim tarihinin düzenlenmesi
Yabancı otlarla mücadele için dikim tarihinin düzenlenmesi

Türkiye (2001)
ABD (1994)
Domates
0
29
90
48
0
57
0
30
0
48
0
46
0
40
0
57
95
78
95
70
95
70
0
14
0
13
35
21
100
71
0
56
85
67
100
78
0
63
0
43
0
33
0
46
0
35
0
41
0
32

Çizelge 6. Türkiye ve A.B.D. organik elma yetiştiriciliğinde bitki besleme ve bitki koruma sorunlarının giderilmesinde
uygulanan bazı uygulamaların survey sonuçlarının % olarak değerleri.
Uygulamalar
Topraktaki azot miktarını artırmak için baklagiller yetiştirilmesi

Türkiye (2001)
43

Elma

ABD (1995)
53
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Çiftlik gübresi uygulaması
Kompost uygulaması
Zararlılarla mücadelede feromon tuzakları kullanımı
Zararlılarla mücadelede yararlı organizma salımı
Yararlı böcekleri cezp etmek için çiçekli bitki veya örtücü
bitki yetiştirilmesi
Zararlılarla
mücadelede bakteriyel patojen (Bt) kullanımı
Zararlılarla mücadelede viral patojen (granulosis virüs) kullanımı
Zararlılarla mücadele için tuzak bitki kullanımı
Zararlılarla mücadelede canlı malç olarak örtücü bitki yetiştirilmesi
Zararlılarla mücadelede yer örtücülerin toprağa işlenmesi
Zararlılarla mücadelede diğer malçlama materyallerinin kullanımı
Zararlılarla mücadelede mekanik toprak işlemenin
Zararlılara karşı dayanıklı çeşit tercih edilmesi
Zararlılarla mücadelede biyolojik toprak yapısının test edilmesi
Zararlılarla mücadelede yaprak analizi kullanımı
Hastalıklarla mücadelede canlı malç olarak örtücü bitki yetiştirilmesi
Hastalıklarla mücadelede yer örtücülerin toprağa işlenmesi
Hastalıklarla mücadelede diğer malçlama materyallerinin kullanımı
Hastalıklarla mücadelede mekanik toprak işlemenin
Hastalıklara karşı dayanıklı çeşit tercih edilmesi
Hastalıklarla mücadelede biyolojik toprak yapısının test edilmesi
Hastalıklarla mücadelede yaprak analizi kullanımı
Yabancı otlarla mücadelede canlı malç olarak örtücü bitki yetiştirilmesi
Yabancı otlarla mücadelede yer örtücülerin toprağa işlenmesi
Yabancı otlarla mücadelede diğer malçlama materyallerinin kullanımı
Yabancı otlarlarla mücadelede mekanik toprak işlemenin

85
0
0
0
0
57
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
43

53
36
53
24
29
56
12
18
29
35
12
26
12
10
15
21
29
15
24
21
10
12
50
35
32
62

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE ORGANİK TURUNÇGİL YETİŞTİRİLEN
ALANLARDA BİTKİ KORUMA PROBLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEMLER
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ÖZET
Bu çalışma Çukurova Bölgesinde organik turunçgil üretim alanlarında bitki
koruma problemlerinin yapısını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Phytophthora
citrophthora (Leonian) ve Alternaria citri (Ell and Pierce) organik turunçgil
bahçelerinde görülen iki fungal hastalık etmenidir. Citrus Exocortis ve Citrus
Cachexia viroidleri özellikle mandarin bahçelerinde bulunan başlıca viroidlerdir.
Stubborn ve Citrus chlorotic dwarf bu alanlarda görülen ve vektörle taşınan viral
hastalıklardır. Kabuk kavlaması ve concave gum simptomları psorosis kompleksi
içinde gözlenmiştir.
Turunçgil pas böcüsü (Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)), turunçgil kırmızı
örümceği (Panonychus citri (McGregor)), yıldız koşnili (Ceroplastes floridensis
Comstock), turunçgil unlubiti (Planococcus citri (Risso)), turunçgil yaprak
galerigüvesi Phyllocnistis citraella (Stainton)), pamuk afidi (Aphis gossypii (Glover)),
kırmızı kabuklubit (Aonidiella aurantii (Maskell)) organik turunçgil üretim alanlarında
gözlenen turunçgil zararlılarıdır. Beyaz yağ ve bakırlı preparatlar, zararlılara ve
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fungal sorunlara karşı kullanılan iki önemli kimyasaldır. Gözlemlerimize göre
organik turunçgil yetiştiriciliğinde daha fazla ürün ve daha az bitki koruma
problemiyle karşılaşmak için daha planlı bir strateji geliştirilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Organik Üretim, Zararlılar, Hastalıklar, Çukurova, Türkiye
ABSTRACT
THE OBSERVATIONS OF ORGANIC CITRUS PRODUCTION FOR PLANT
PROTECTION PROBLEMS IN ÇUKUROVA REGION
This study was carried out to determine the structure of the organic citrus
production in Cukurova region for plant protection problems. Phytophthora
citrophthora (Leonian) and Alternaria citri (Ell and Pierce) are two fungal diseases
agent in organic citrus orchards. Citrus Exocortis and Citrus Cachexia viroids are
the main viroid diseases especially mandarin varieties. Stubborn and Citrus
chlorotic dwarf diseases are two vector transmitted diseases in these areas. Bark
scaling and concave gum symptoms are seen as psorosis complex.
Citrus rust mite (Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)), citrus red mite
(Panonychus citri (McGregor)) Florida wax scale (Ceroplastes floridensis
Comstock), citrus mealybug (Planococcus citri (Risso)), citrus leafminer
(Phyllocnistis citraella (Stainton)), cotton melon aphid (Aphis gossypii (Glover)),
California red scale (Aonidiella aurantii (Maskell)) insects were found on organic
citrus production areas. Oil and cupper are two important chemicals to use against
to insects and fungal problems. According to our observations, the organic citrus
production needs more plan strategy to get more production and less plant
production problems.
Keywords: Organic Production, Insects, Diseases, Çukurova, Turkey
GİRİŞ
Ülkemiz tarımında ve dış satımında önemli bir yer tutan turunçgil yetiştiriciliği,
son yıllarda Dünyada ve ülkemizde hızla gelişen bir tarım kolunu oluşturmuştur.
Dünya turunçgil üretimi 1989 yılında 58 milyon ton iken, 2005 yılında toplam 95
milyon tona ulaşmıştır (Anonim, 2006). Son 10 yıl içinde Türkiye turunçgil üretimi
ise toplam % 33.2 artış göstererek 2005 yılında 2.5 milyon ton olarak bildirilmiştir.
Bu üretim içinde Adana ili’nin payı 697,091 ton ile % 27,9 oranındadır. Ülkemiz
turunçgil üretiminin ancak 1 milyon tonu ihraç ürünü olarak değerlendirilmekte diğer
kısmı ise iç pazarda tüketilmektedir (Anonim, 2007).
Geleneksel tarımda hastalık, zararlı ve yabancı otların neden olduğu kalite ve
üretimi azaltıcı etkilerine karşı en çok tercih edilen yöntem, ilaçlı mücadeledir. Bu
tarım şeklinde kültürel önlemler ve biyolojik mücadele uygulamaları bir zorunluluk
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olmaması nedeniyle sınırlı olarak kullanılmaktadır. Organik tarım ekolojik sistemin
kendi kendine denge kurmasını öngörür, organik olmayan pestisit ve suni
gübrelerin kullanımını reddeder. Organik tarımda karşılaşılan bitki koruma
sorunlarının çözümünde biyolojik mücadele etmenleri, doğal kökenli ilaçlar,
dayanıklılığı artırıcı maddeler ve kültürel önlemleri birleştirilerek hastalık, zararlı ve
yabancı otlar kontrol altında tutmaya çalışılır.
Diğer taraftan ihracatımızın pazar açısından önemli bir bölümünü oluşturan
Avrupa ülkeleri tarım ürünlerinde agrokimyasalların kullanımını çok önemli
koşullara bağlamış ve sınırlayıcı kurallar getirmiştir. Bununla birlikte belirli
agrokimyasalların kullanıldığı organik turunçgil üretimi gündeme gelmiş ve bölge
turunçgil üreticileri tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Bugün Akdeniz Bölgesi
turunçgil üretiminde çok küçük bir oranı oluşturmaktadır. Adana İli‘inde organik
turunçgil üretimi 580 dönümlük bir alanda gerçekleştirilmekte, ancak bu üretim şekli
her geçen gün artış eğilimindedir.
Bu çalışma Adana ili organik turunçgil yetiştiriciliği yapılan alanlarda var olan bitki
koruma problemlerini ortaya koymak ve bunlara karşı yapılan uygulamaları
belirlemek amacıyla yürütülmüştür.

MATERYAL VE METOT
Sörvey kapsamına Adana ilinde yer alan organik turunçgil üretim alanları
alınmıştır. Bu alanlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın izin verdiği kontrol ve/veya
sertifikasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılan üretim alanlarıdır. Toplam 580
dönüm organik turunçgil alanı gezilerek bu alanlarda var olan bitki koruma sorunları
belirlenmeye çalışılmış ve üretici kişiler tarafından yapılan uygulamalar
belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 1’ de Adana ilinde gezilen organik tarım turunçgil
alanları ve çeşitleri belirtilmektedir. Bu turunçgil bahçelerinin tamamı son 3 yılda
ürünlerini organik olarak pazarlamakta olup bahçe yaşları 7 ile 30 arasında
değişmektedir. Turunçgil Cachexia Viroid (CCaVd) ve Turunçgil Exocortis Viroid
(CEVd) hastalığının teşhisi için simptomolojik gözlemlerin yanında ayrıca ardışık
poliakrilamid jel elektroforez (sPAGE) yöntemi kullanılmıştır (Semancik ve ark.,
1987). Bu iki viroidin jel üzerinde belirlenme çalışması gümüş nitrat (AgNO3)
boyama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir (Igloi, 1983).
Diğer hastalıkların teşhisi makroskobik simptomlar gözlenerek yapılmıştır.
SONUÇ
Organik Turunçgil Üretim Alanlarında Gözlenen Hastalıklar
Organik turunçgil yetiştiriciliği yapılan Klemantin ve Fremont çeşitleriyle
oluşturulan bahçelerinde Turunçgil Cachexia Viroid (CCaVd) hastalığının kabukta
oluşturduğu zamk paketlerinin varlığı tespit edilmiştir. Mandarin ağaçlarında aşı
birleşme noktasından kabuk kaldırıldığında bu viroid hastalığının karakteristik
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simptomları olan kabukta zamklı çıkıntıların ve odunda bu çıkıntılara karşılık gelen
çöküntülerin varlığı gözlenmiştir. Ayrıca bu hastalığın varlığı ardışık poliakrilamid jel
elektroforez (sPAGE) yöntemiyle kanıtlanmış, mandarin çeşitlerinin yanısıra
portakal (Citrus sinensis (L.)), altıntop (C. paradisi Macf.) ve limon (C.limon (L.)
Burn.f.) parsellerinde de var olduğu ve simptomsuz olarak bu çeşitlerin hastalık
etmenini taşıdığı belirlenmiştir. Turunçgil çeşitlerinde bulunan diğer bir viroid
hastalığı Turunçgil Exocortis Viroid (CEVd) hastalığıdır. Anaç olarak kullanılan
üçyaprak (Poncirus trifoliata (L.) Raf.) ve hibritlerinde kabuk kavlama simptomlarını
oluşturan ancak organik turunçgil yetiştiriciliği yapılan tüm alanda turunç anacı
kullanılması nedeniyle herhangi bir simptoma rastlanmayan bu hastalığın varlığı,
sPAGE yöntemiyle tüm organik turunçgil yetiştiriciliği yapılan çeşitlerde
belirlenmiştir.
Yediverenleşme (Stubborn=Spiroplasma citri) ve Turunçgil Klorotik Cücelik
(Citrus Chlorotik Dwarf) hastalıkları organik turunçgil yetiştirilen alanlarda var olan
ve vektörlerle taşınan iki hastalık olarak belirlenmiştir. Stubborn hastalığı tüm Doğu
Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında özellikle portakal ve altıntop çeşitlerinde
yaygın olan ve zaman zaman epidemiye neden olan Cüce ağustos böcekleriyle
(Cicadellidae) taşınan bir mikoplazma hastalığıdır. Hastalığın organik turunçgil
yetiştiriciliğinin yapıldığı, özellikle Kozan ilçesinde yaygın olduğu yapılan gözlemler
sonucunda belirlenmiştir. Hastalığın karakteristik simptomları olan zamansız çiçek
açımı ve meyve oluşumu, yaprak kaşıklanması, boğum arası kısalığı, hafif geriye
kurumalar özellikle Vaşinton navel, Valencia portakal, Star Ruby altıntop
çeşitlerinde gözlenmiştir.
Doğu Akdeniz Bölgesinde turunçgillerde 1990’lı yıllarda yayılmaya başlayan ve
dünyada ilk defa, bir beyaz sinek türü olan defne beyaz sineği (Parabemisia
myricae (Kuwana) (Homoptera: Aleyrodidae)) ile taşınabilen ilk turunçgil viral
kökenli hastalık olan Turunçgil Klorotik Cücelik hastalığı Adana ili organik turunçgil
yetiştiriciliği yapılan alanlarda Star Ruby altıntop çeşidinde, Vaşington navel
portakalında, Meyer, Enter ve Kütdiken limon çeşitlerinde belirlenmiştir.
Belirlenen bir diğer viral hastalık ise Turunçgil Kavlama Virüs hastalığıdır
(CPsV). Hastalığın varlığı Minneola tangelo çeşidinde saptanmıştır.
Organik turunçgil yetiştiriciliği yapılan alanlarda belirlenen iki önemli fungal
hastalık Alternaria Kahverengi Leke hastalığı (Alternaria citri Ell. ve Pierce) ve
Zamklanma (Phytophthora citrophthora (Smith ve Smith) Leonian hastalığıdır.
A. citri özellikle minneola çeşidinde yaygın olup yaprak dökümüne ve meyve
lekelenmelerine neden olmakta ve meyve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Diğer fungal patojen P. citropthora limon ağaçlarında ve özellikle salma sulamanın
yapıldığı alanlarda görülmüştür. Hastalık ağacın kök ve kabuk dokularının ölümüne
neden olmaktadır. Bu iki infeksiyona ve Phytophthora meyve infeksiyonuna karşı
bordo bulamacı kullanıldığı görülmüştür.
Organik Turunçgil Yetiştirilen Alanlarda Gözlenen Zararlılar
Turunçgil pas böcüsü Phyllocoptrata oleivora (Ashm.) (Acarina: Eriophyidae),
Turunçgil kırmızı örümceği Panonychus citri (Mc Greyer) (Acarina: Tetranychidae)
organik turunçgil yetiştiriciliği yapılan çeşitlerde gözlenen iki akar türüdür. Bu iki
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zararlıya karşı yapılan başlıca uygulama ıslanabilir
kükürt ve yazlık yağ
uygulamalarıdır. Yıldız koşnili, Ceroplastes floridensis (Comstock) (Hemiptera:
Coccidae) ve Kırmızı kabuklu bit, Aonidiella auranti (Mask.) (Hemiptera:
Diaspididae) zararlılarına Minneola tanjelo, Meyer, Enter limon, Star ruby altıntop
çeşitlerinde belirlenen iki homoptera türüdür. Bu zararlılara karşı üretici Şubat ve
Haziran aylarında mineral yağ uygulaması yapmaktadır.
Turunçgil unlu biti (Planococcus citri (Risso), (Hemiptera: Pseudococcidae))
Adana ili’nde özellikle organik turunçgil yetiştiriciliğinin yapıldığı altıntop çeşidinde
yaygın olarak gözlenmiş bununla birlikte Kozan ilçesindeki altıntop çeşitlerinde
biyolojik mücadelenin daha başarılı bir şekilde yürütüldüğü ve zarar oranının yok
denecek kadar az olduğu gözlenlenmiştir.
Turunçgil yaprak galeri güvesi Phyllocnistis citrella (Stainton) (Lepidoptera:
Gracillaridae) ve Pamuk yaprak biti Aphis gossypii (Glover) (Hemiptera: Aphididae)
özellikle limon çeşitlerinde, altıntop, portakal, mandarin ve minneola tanjelo
çeşitlerinin sürgünlerinde gözlenen iki turunçgil zararlısıdır. Beş yaşından büyük
bahçelerde turunçgil yaprak galeri güvesi mücadelesi ekonomik olmadığı için bu
zararlıya karşı herhangi bir mücadele yapılmamaktadır. Pamuk yaprak biti ise
üreticiler tarafından yapılan gözlemlerde ekonomik zarar eşiğine ulaşmadığı için bu
zararlıya karşı organik turunçgil bahçelerinde herhangi bir uygulama yapılmadığı
belirlenmiştir.
Adana İli Organik Turunçgil Yetiştiriciliği Yapılan Bahçelerin Genel Yapısı
ve Uygulamalar
Adana ili organik turunçgil üretim alanlarına baktığımızda bu üretim alanlarının
hiçbirinin başlangıçta organik üretim amacıyla tesis edilmediği, yetişkin bahçelerin
sonradan organik üretime dönüştürüldüğü, yaşlarının 7-30 arasında değiştiği ve
gözlem yapılan bahçelerin ürünlerinin son 3 yılda organik ürün olarak pazarlandığı
belirlenmiştir. Organik turunçgil çeşitlerinin bölgede geleneksel üretimde kullanılan
çeşitlerle benzer olduğu, limon çeşitlerinden Enter, Kütdiken, Meyer, portakal
çeşitlerinden V. navel, Valensiya ve Trablus, altıntop çeşitlerinden Star ruby,
mandarin çeşitlerinden ise Klemantin ve Fremont mandarininin bulunduğu
saptanmıştır. Ayrıca özellikle Kozan ilçesinde bahçelerin karışık dikim şeklinde
olduğu, bunun da hastalık ve zararlılarla savaşımda problem oluşturduğu
gözlenmiştir.
Organik üretim alanlarında yeşil gübreleme fiğ, yonca, fiğ+arpa gibi karışım
halinde yapılmaktadır. Bitki beslemede çiftlik gübresi uygulanmakta ayrıca toprak
pH’sını dengelemek amacıyla toprağa kükürt ve leonardid karıştırılmaktadır.
Organik üretim alanlarının büyük bir bölümünde tavuk unu azot (N) kaynağı olarak,
kemik unu ise fosfor (P) kaynağı olarak toprağa uygulanmaktadır.
Yabancı otlarla mücadele, sıra aralarının traktörlerle sürülmesi şeklinde
yapılmakta, ancak bu uygulama yabancı otların kontrolünde tek başına etkin
olamamaktadır. Sıra üzerinde otlar kalmakta bu da özellikle virüs ve benzeri
hastalık etmenlerine konukçuluk etmektedir. Ayrıca yabancı ot mücadelesinde
yeterli düzeyde başarı elde edilemeyişi, topraktaki besin kaynağının kullanımı
yönünden de önemli bir rekabeti ortaya çıkarmaktadır.
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Hastalıklarla mücadelede genellikle bakırlı preparatlar ön plana çıkmakta, bordo
bulamacı en fazla uygulanan karışım olarak görülmektedir. Özellikle Minneola
tanjelolarda Alternaria citri hastalığına karşı ve yağış sonrasında olgunlaşan
meyvelerde Phytophtora hastalığına karşı koruyucu önlem olarak bakırlı preparatlar
uygulanmaktadır.
Organik üretimde görülen zararlılara karşı en fazla yazlık yağlar kullanılmakta
ve yıl içinde en az iki yağ uygulaması yapılmaktadır. Bunun dışında ıslanabilir
kükürt, özellikle akarlara karşı yapılan başlıca uygulamaları oluşturmaktadır. Bu iki
kimyasal dışında kimyasal uygulamalar yapılmamakta, üretim alanlarında bitkisel
ekstraktların hiçbiri uygulanmamaktadır.
Biyolojik mücadelede unlu bite karşı Cryptolaemus montrouzieri Muls
(Coleoptera: Coccinellidae) salınımı yapılmakta ancak salınma şekli veya
zamanlamada yapılan hatalar yüzünden bir takım problemler yaşanmaktadır.
Sulama üretim alanlarının büyük kısmında karık ve salma sulama şeklindedir.
Kozan ilçesinde damla sulamaya geçilmeye başlanmıştır. Salma sulamanın
uygulanması daha fazla toprak işlemesini beraberinde getirmekte bu da toprak
verimliliğini ve yabancı ot problemini olumsuz yönde etkilemektedir.

TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Çukurova Bölgesinde yapılan organik turunçgil üretiminin başlangıçta planlanıp,
organik olarak yetiştirilen fidanlarla tesis edilmediği, yetişmiş bahçelerin sonradan
organik üretime dönüştürüldüğü görülmektedir. Bahçelerin başlangıçta organik
olarak planlanması özellikle belli hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı olan
çeşitlerin kullanılması, ürün ve kaliteyi artıracaktır. Günümüzde sadece yaş meyve
için organik turunçgil üretimi yapılan çeşitler dışında ülkemiz turizm potansiyeli de
düşünülerek organik turunçgil meyve suyu üretimine yönelik çeşitler tercih edilmeli
ve bu doğrultuda üretim yapılmalıdır.
Organik tarım uygulamalarında bitki koruma sorunlarını gidermede
uygulamaların çok başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Fitopatolojik
sorunların giderilmesinde bakır önem kazanmaktadır. Ancak sağlıklı ve hastalıklara
karşı testlenmiş bitki kullanımı, özellikle verime büyük oranda etki eden viral
kaynaklı patojenleri önlemede etkili olacaktır.
Yabancı otlarla mücadelede traktörlerle yapılan sürüm uygulamada ön
plandadır. Ancak sürme yanında özellikle sıra üzerlerine biçme işleminin
uygulaması verimi arttırma yanında, zararlılara karşı yabancı otları konukçu
olmaktan çıkaracaktır. Sulama yöntemi olarak damla sulamanın yaygınlaştırılması,
birçok hastalık, zararlı ve yabancı ot problemini azaltmada etkili olacağı için
önerilmektedir.
Organik turunçgil yetiştiriciliğinde zararlılara karşı uygulanan iki önemli preparat
mineral yağ ve kükürttür. Bu iki bileşik pekçok zararlıyı önlemede etkin şekilde
kullanılmaktadır. Ancak bazı uygulama hatalarının varlığı da ortadadır.
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Hastalık ve zararlıları önlemede bugün dünyada ve ülkemizde diğer organik
üretimlerde kullanılan biyolojik mücadele yöntemlerinin, bitkisel kökenli pestisitlerin,
organik turunçgil alanlarında kullanılmadığı saptanmıştır. Biyolojik mücadelede
kullanılan tek avcı unlu bite karşı kullanılan C. montrouzieri’ dir. Bunun dışında
pekçok bahçede etkin bir şekilde zararlılara karşı farklı parazit ve predatör
kullanımı henüz yoktur. Bununla birlikte üreticilerin bilinçlendirilmesiyle turunçgil
alanlarında mevcut parazit ve predatör etkinliğinin arttırılması yoluna gidilmesi,
biyolojik mücadeleden yararlanma yönünde akılcı bir çözüm olabilecektir.
Ülkemizde organik turunçgil üretimi, üretim potansiyelinin çok az bir bölümünü
kullanan ve ekolojik bakımdan büyük bir potansiyele sahip Çukurova bölgesinde
yeterli düzeyde değildir. Özellikle yeni üretim alanlarının belirli bir plan ve program
çerçevesi içerisinde organik üretim olarak planlanması, verilen teşviklerin bu yönde
olması, pazarlama sorunlarının aşılması, danışman ve üreticilerin araştırma
kuruluşlarıyla işbirliği içinde olması, bu tarım kolunu daha ileriye götürecek ve
ülkemiz tarımının daha üst düzeylere ulaşmasını sağlayacaktır.
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Çizelge 1. Adana ilinde gezilen organik tarım turunçgil alanları ve yetiştirilen
turunçgil çeşitleri.
Yer
Adana-Merkez
Adana-Merkez
Adana-Merkez
Adana-Merkez
Adana-Merkez
Adana-Merkez
Adana-Kozan
Adana-Kozan
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Çeşit
Enterdonat
Meyer
Vaşington navel
Fremont
Star Ruby
Minneola
Limon, Vaşington navel,
Klemantin, Valensiya,

Alan (da)
115
35
30
86
83
34
40

Adana-Kozan
Adana-Kozan
Adana-Kozan
Adana-Kozan
Adana-Kozan

Trablus
Star Ruby, Trablus,
Fremont
Star Ruby
Minneola, Meyer, Fremont

92
15
60
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ÖZET
Bu çalışma, 2003-2005 yılları arasında Hatay (Dörtyol) ve Mersin (Erdemli)
illerinde yürütülmüş olup, çalışmada Mars Seedless Altıntop ve Valensiya Portakal
çeşidinde zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı organik tarıma uygun mücadele
yöntemlerinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada her iki turunçgil çeşidinin
bulunduğu alanlarda Organik Tarım ve Entegre Mücadele uygulamaları birlikte
yürütülmüştür. Organik tarım yapılan bahçelerde organik ürün sertifikası alımına
yönelik gerekli denetlemeler yaptırılarak ürün sertifikalandırılmıştır.
Tüm bahçelerde bulunan zararlı ve doğal düşmanlar gözle inceleme ve darbe
yöntemi ile saptanmıştır. Organik tarım bahçelerinde, ekonomik zarar eşiğini aşan
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zararlılara (Turunçgil Unlubiti, Turunçgil Kırmızı Örümceği, Yıldız Koşnili) karşı
doğal düşman salımı, kükürt ve yazlık beyaz yağ uygulaması yapılarak mücadele
edilmiştir.
Hastalık etmenleri makroskopik ve mikroskobik incelemelerle belirlenmiştir.
Denemenin yürütüldüğü Mars Seedless Altıntop bahçesinde Gövde Zamklanma
Hastalığı [Phytopthora citropthora (Sm. et Sm) Leonian] tespit edilmiştir. Bu
hastalıkla mücadele için enfekteli ağaçların gövdesinde kabuk temizliği yapılmış
temizlenen yara yerlerine %2 oranında Bordo Bulamacı uygulanmıştır.
Yabancı otlarla organik yetiştiricilikte mücadele amacıyla örtücü bitki uygulaması
yapılmıştır. Dört örtücü bitki türü; arpa, İngiliz Çimi, Adi Fiğ, Acem Üçgülü
denemeye alınmıştır. Toprağı kaplama alanı yönünden en yüksek değerler, ile
yabancı ot kaplama alanı ve birim alandaki yabancı ot tür ve sayısı yönünden en
düşük değerler arpa ve fiğden alınırken, yaş ve kuru ağırlık yönünden en yüksek
değer yine fiğ parselinden elde edilmiştir.
Bahçelerde Turunçgil Nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb.) da
belirlenmiş ancak populasyonları zarar eşiğinin altında bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Zararlı, Hastalık, Yabancı Ot, Nematod

ABSTRACT
PLANT PROTECTION APPLICATIONS BASED ON ORGANIC PRODUCTION
AT MARS SEEDLESS GRAPEFRUIT AND VALENSIA ORANGE IN EAST
MEDITERRANEAN REGION
This study including the plant protection applications to obtain organic crop in
Mars Seedless Grapefruit and Valensia Orange production was conducted in Hatay
(Dörtyol) and Mersin (Erdemli) during the years of 2003-2005. The applications of
organic farming and integrated pest management were conducted together in the
orchards containing both of the varieties. The products were certificated by
providing necessary inspections in the orchards intended for organic crop
certificate.
The pests and natural enemies in the all orchards were detected by visual check
and stroke methods. Natural enemies were released, and sulfur and summer oil
were applied for the pests (Citrus Mealybug, Citrus Red Mite, Florida Wax Scale)
developing over the economic threshold.
Diseases were determined by macroscopic and microscopic observations.
Disease of Gummosis (Phytopthora citropthora (Sm. et Sm) Leonian) were
detected in the Mars Seedless grapefruit orchard. Bark cleaning on the trunk of the
infected trees was done and 2% Bordeaux mixture was applied.
Cover crop (Barley, Italian rye-grass, Common vetch, Clover) trials were
conducted for the aim of controlling weeds in organic production. While the highest
values in terms of the covering soil space aspect were obtained from Barley and
common vetch, the highest values in terms of the weed covering space, the weed
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species and the species number aspects were obtained from the integrated plots,
and Clover in cover crop. The highest values in term of the biomass and dry
weights were obtained from the Common vetch.
While the orchards were infested with the Citrus nematode (Tylenchulus
semipenetrans Cobb.), the population levels were found under the economic
threshold according to the example results.
Keywords: Organic Farming, Pest, Disease, Weed, Nematode
GİRİŞ
Turunçgil meyveleri yaklaşık yıllık 105 milyon ton üretimiyle dünyada en fazla
üretilen meyve grubudur (Anonim, 2004). Türkiye’de yaklaşık 2.5 milyon tona yakın
üretimi ile en fazla üretilen meyvelerdendir ve yaş meyve-sebze ihracatında en
başta gelen üründür. İhraç edilen ürünlerde zaman zaman kimyasal mücadeleye
dayalı kalıntı problemleri yaşanmaktadır. Tüm dünyada tarımda ilaç kullanımının
azaltılmaya çalışıldığı, insan, hayvan ve çevre sağlığının ön planda tutulduğu bu
dönemde ülkemizde diğer ürünlerde olduğu gibi turunçgil alanlarında yapılan
mücadele çalışmalarının önemi daha da artmaktadır. Turunçgil yetiştiriciliğinde
entegre mücadele yöntemi kullanılarak ürün elde edilen birçok başarılı üretim
örneği vardır (Yumruktepe ve ark., 1999). Turunçgillerde entegre mücadele
çalışmalarının esasını, biyolojik mücadele başta olmak üzere organik tarımda
kullanılması kabul edilen beyaz yağ, kükürt ve bakırlı preparatlarla yapılan
mücadele uygulamaları oluşturmaktadır. Her yıl artma eğiliminde olan turunçgil
üretiminde organik tarıma dayalı üretim yapma şansı diğer birçok tarım ürününe
göre daha fazladır (Erkılıç ve ark., 1999) ve mevcut mücadele yöntemleri organik
tarım yapılmasına olanak sağlayacak düzeydedir. Bu amaçla bu çalışmada Doğu
Akdeniz Bölgesi’nde iki farklı turunçgil çeşidinde hastalık, zararlı ve yabancı otlara
karşı organik tarıma uygun mücadele yöntemlerinin uygulanabilirliği araştırılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışmalar; Hatay (Dörtyol-TİGEM)’da 36 yaşında, 336 ağaçlık Mars Seedless
altıntop çeşidinin bulunduğu bir bahçede, Mersin (Erdemli-Alata BKAE)’de ise 39
yaşında, 410 ağaçlık Valensiya portakal çeşidinin bulunduğu bir bahçede
yürütülmüştür. Mersin’deki bahçe ikiye ayrılarak organik ve entegre mücadele
üretim teknikleri uygulanmış ve değerlendirmeler 150 ağaçta yapılmıştır. Dörtyol’da
ise aynı yaş, çeşit ve özellikteki bir parsel entegre mücadele uygulama parseli
olarak belirlenmiştir.
Hastalık ve zararlılar için örneklemeler nisan-ekim aylarında bir-iki hafta ara ile
bir, diğer aylarda ise, ayda bir kez yapılmıştır. Tüm parsellerde sulama karık usulü
olup toprak yapısı kumlu tınlıdır. Entegre mücadele yapılan parsellerde hastalık,
zararlı ve yabancı otlara karşı Entegre Mücadele Teknik Talimatında önerilen
preparatlar kullanılmıştır. Zararlı ve doğal düşman türleri gözle inceleme [en az
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100’er organ (dal, yaprak, sürgün, tomurcuk, çiçek, meyve vb.)] ve darbe yöntemi
(rastgele en az 100 dal) kullanılarak belirlenmiştir (Anonim, 1997). Populasyonu
artış gösteren zararlılardan türlerine göre örneklemeler yapılmış, doğal
düşmanlarının yoğunlukları da göz önünde bulundurularak organik tarım
metotlarına uygun mücadele edilmiştir. Deneme parsellerinde hastalık etmenlerini
saptamak amacıyla hastalık belirtisi gösteren meyve, dal, yaprak ve sürgünlerden
örnekler alınmış ve izolasyonlar yapılmıştır.
Her iki bölgede de yabancı ot tür yoğunlukları çiçekli dönemlerinde sayım
yapılarak belirlenmiştir. Bahçenin köşegenleri doğrultusunda yürünerek, birkaç
yerinde (dekara 4 kez) 1 m2’lik çerçeve tesadüfen atılmış ve içerisinde kalan
yabancı ot tür ve sayıları belirlenmiştir (Uygur, 1991). Erdemli’de kurulan örtücü bitki
denemesinde Hordeum vulgare Mansfeld. (Arpa, Tokak çeşidi), Vicia sativa L. (Adi
Fiğ, Kubilay çeşidi), Lolium italicum A. Braun. (İngiliz Çimi, Caramba çeşidi) ve
Trifolium resupinatum L. (Acem üçgülü, Demet çeşidi) türleri ile yabancı otlar
kullanılmıştır. Denemede; arpa, fiğ, çim ve üçgül örtücü bitki ve entegre mücadele
(2 kez traktör ile sürüm + Glyphosate Isopropil amine tuzu uygulanan) parselleri
(Kontrol) deneme faktörleri olarak alınmıştır. Bahçe denemeleri; tesadüf blokları
deneme desenine göre, dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Örtücü bitki parseli
15mX3m=45m2’lik alanlardan oluşmuştur. Alt parseller arasında 2 m boşluk
bırakılmış ve tüm ölçümler 1m2 ’lik çakılı alanlarda yapılmıştır. Yabancı otların,
örtücü bitkiler tarafından ne ölçüde baskılandığının belirlenmesi için, kültür
bitkilerinin toprağı kaplama ve yabancı ot kaplama alanı (%), birim alandaki yabancı
ot sayısı (adet/ m2), yaş ve kuru ağırlığı (kg/da) gözlemleri alınmış ve sonuçlara
Duncan çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır.
Turunçgil Nematodu, Tylenchulus semipenetrans’ın populasyon yoğunluğunu
tespit etmek amacıyla organik turunçgil bahçelerinden 5’er ağaç seçilmiştir. 2004 ve
2005 yıllarında her iki bölgede, Dörtyol’da ise ilave olarak 2006 yılında tekrar
topraktaki turunçgil nematodu populasyonu belirlenmiştir. Denemede toprak
örnekleri ağaçların 4 yönünden, taç izdüşümü hizasından (gövdeye 1,5 m
mesafeden) ve 0-30 cm derinlikten, 2,5 cm çapındaki toprak burgusu ile
sonbaharda alınmıştır. Toprak örnekleri polietilen torbalara konularak ağızları
bağlanıp etiketlenerek buz kutusunda laboratuara getirilmiştir. Nematodlar
Baermann-huni yöntemine göre (Hooper, 1986) elde edilmiş, populasyon yoğunluğu
ışıklı mikroskop altında sayılarak ortalamaları alınmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Turunçgil Zararlılarının Mücadelesinin Yönetimi
Dörtyol’da Yapılan Uygulamalar: Mars Seedless altıntop bahçesinde organik ve
entegre mücadele yöntemlerinin uygulandığı parsellerde üç yıl boyunca görülen ana
zararlılar Turunçgil Kırmızı Örümceği (Panonychus citri McGregor (Acarina:
Tetranychidae) ve Turunçgil Unlubiti (Planococcus citri (Risso) (Hom.:
Pseudococcidae) olmuştur. Ana zararlılar dışında bahçelerde Turunçgil
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Beyazsineği, Yıldız Koşnili, Pamuklubit Beyazsinek, Akdeniz Meyve sineği, Yaprak
Pireleri, Yaprak Biti türleri, Torbalı Koşnil, Turunçgil Yaprak Galerigüvesi ve Kırmızı
Kabuklu bit gibi zararlılar ve konukçularının populasyonlarına parelel olarak değişik
sayılarda toplam 32 doğal düşman türü belirlenmiştir. Kırmızı örümceğin, en
önemlileri Stethorus gilvifrons Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae), Chrysoperla
carnea Steph. (Neu.: Chrysopidae) ergin ve yumurtaları ve Orius minutus (L.)
(Hemiptera: Anthocoridae) olmak üzere 8 doğal düşmanı saptanmıştır. Bahçede
saptanan diğer ekonomik zararlı tür unlubitin ise en önemlileri Chilocorus
bipustulatus (L.), Exochomus quadripustulatus (L.) (Col.: Coccinellidae) ve
Anagyrus pseudococci (Girault) (Hymenoptera: Encyrtidae) olmak üzere 9 yerli
doğal düşmanı saptanmıştır. Ancak bunlar zararlıları baskı altına almada yeterli
olamamışlardır. Ekonomik zarar eşiğini aşan bu zararlılara ve diğer zararlılara karşı
yapılan uygulamalar Çizelge 1’de verilmiştir. Zararlı ve yararlı türleri belirlemek
amacıyla gözle inceleme yöntemiyle tesadüfi olarak yapılan kontrollerde, 3 yıl
süresince parsellerde mayıs ayı itibariyle zararlı populasyonlarının arttığı
gözlenmiştir. Gözle yapılan incelemelerde kırmızı örümcek populasyonunun arttığı
gözlendiğinde tesadüfi seçilen 10 ağaçta her bir ağacın 4 yönünden, her ağaçtan
10’ar olmak üzere, toplam 100 yaprak örneği alınarak laboratuarda sayımları
yapılmıştır. Çalışmanın ilk yılında zararlı ekonomik zarar eşiğine ulaşmadan yazlık
beyaz yağ uygulaması yapılarak zararlı baskı altına alınmıştır. Bu uygulama
parsellerde bulunan diğer zararlıların populasyonunun düşmesine de etkili olmuştur.
Çalışmanın 2. ve 3. yıllarında ise populasyonu düşürmek için yapılan beyaz yağ
uygulamasından sonra kırmızı örümcek populasyonu tekrar artmış (8 birey/yaprak
ve 10 birey/yaprak) bu nedenle kükürt uygulaması yapılmıştır. Entegre mücadele
parseline ise her 3 yılda da akarisit uygulaması yapılarak zararlı ekonomik zarar
eşiği altına düşürülmüştür. Unlubit için ise her iki bahçede de tesadüfi 100 meyvede
zararlı yönünden kontroller yapılmıştır. Yapılan sayımlarda meyvelerdeki bulaşıklık
oranı 2003-2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla %16, %10 ve %19 olarak saptanmıştır.
Zararlının daha çok sap diplerinde olduğu belirlenmiş ve gerek organik tarım
parselinde gerek entegre mücadele parselinde parazitoit (Leptomastix dactylopii
How. (Hym.: Encyrtidae) sayısının daha fazla olduğu biyolojik mücadele yapılmıştır.
İlaçlama ve doğal düşman salımı sonrası yapılan kontrollerde bu zararlıların her iki
parselde de populasyonlarının düştüğü ve tekrar bir mücadelenin gerekmediği
kanaatine varılmıştır. Ancak 2005 yılında entegre mücadele parselinde ağustos ayı
sonlarında zararlı tekrar saptanmış ve ikinci defa doğal düşman salımı yapılmıştır.
Doğu Akdeniz Bölgesi’nde turunçgil bahçelerinde unlubite karşı yapılan biyolojik
mücadelede birkaç yıldır doğal düşman salımlarının tekrarlandığı ve özellikle
altıntopta unlubit populasyonunun daha yüksek ve kalıcı olduğu gözlenmiştir. Bunda
altıntoplarda ağaç tacının oldukça sık ve meyvelerinde iç kısımda olmasının etkisi
büyüktür.
Erdemli’de Yapılan Uygulamalar: Valensiya portakal bahçesinde organik ve
entegre mücadele yöntemlerinin uygulandığı parsellerde 2003-2005 yıllarında ana
zararlı olarak Yıldız Koşnili, Ceroplastes floridensis Comstk. (Hom.: Coccidae)
saptanmıştır. Turunçgil Unlubiti’de 2004 yılında ekonomik zarar eşiğine ulaşmış ve
mücadele gerektirmiştir.
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Yıldız koşnili populasyon yoğunluğunu saptamak için zararlı ile bulaşık tesadüfi
olarak seçilen 10 ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğunda birer sürgün alınarak
laboratuara getirilmiştir. Laboratuarda her sürgündeki 10’ar yaprak üzerinde canlı,
ölü, parazitli koşniller sayılarak zararlının yoğunluğu belirlenmiştir. Zararlı ekonomik
zarar eşiğine ulaştığında koşnillerin de %90-100 açıldığında yazlık beyaz yağ
uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalar çalışmanın ilk iki yılında etkili olmuş ancak
2005 yılında ilaçlama sonrası yapılan kontrollerde ağaç tacının üst kısımlarında üst
döneme geçen bireylere rastlanmış ve ilaçlama hatası olarak bu bölgelere ilacın
tam ulaşmadığı düşünülmüştür. Zararlının ikinci dölüne karşı da Eylül ayında ikinci
bir yazlık yağ uygulaması yapılmıştır. Yıldız koşnili bu bahçede olduğu gibi Doğu
Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerinde de problem olabilmektedir. Uygun (2003),
zararlının Türkiye turunçgil bahçelerinde 7 tür doğal düşmanını saptamıştır. Bu
bahçede de zararlının doğal düşmanlarından C. bipustulatus ve Scymnus spp.
(Col.: Coccinellidae) kaydedilmiştir. Unlubit populasyon yoğunluğunu saptamak için
ise parsellerde 100 meyvede zararlı yönünden kontroller yapılmıştır. Buna göre
zararlı sadece 2004 yılında problem olmuş, parazitoit (L. dactylopii) ve predatör
(Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Col.: Coccinellidae)) salımı yapılarak mücadele
edilmiştir. Ekonomik zarar eşiğini aşan bu zararlılara karşı yapılan uygulamalar
Çizelge 2’de verilmiştir. Ana zararlılar dışında her iki parselde de Kahverengi
yumuşak koşnil, Turunçgil Beyazsineği, Pamuklu Beyazsinek, Yaprak Piresi türleri,
Yaprak biti türleri, Thrips türleri, Turunçgil Yaprak Galerigüvesi, Kırmızı Kabuklubit
ve Turunçgil çiçeksokanı gibi zararlılar saptanmıştır. Ancak ana zararlılar ve
potansiyel olarak saptanan bu zararlılar ile beslenen toplam 25 yararlı tür
belirlenmiştir. Bu doğal düşmanlarla birlikte ana zararlılara karşı yapılan mücadele
uygulamalarının bu zararlılara karşı da etkili olduğu belirlenmiştir.
Üç yıl boyunca yapılan çalışma sonucunda Dörtyol’daki organik tarım parselinde
doğal düşmanların tür sayısının ve yoğunluğunun giderek arttığı belirlenmiştir. Bu
artışta bahçede organik tarım uygulamalarına geçmeden önce uzun yıllardan beri
entegre mücadele yöntemlerinin uygulanmasından ve zararlılara karşı teknik talimat
doğrultusunda uygulama yapılmasının etkisi vardır. Erdemli’deki bahçenin
seçiminde, çevresinde ve bahçe içinde Akdeniz ekosistemine ait doğal flora
barındırması dolayısıyla konumunun organik yetiştiriciliğe uygun olması, uzun
yıllardır çok az miktarda kimyasal kullanılmış olması etkili olmuştur. Organik tarıma
yönelik çalışmaların yapılması ile zararlı etmenlerin doğal düşmanlarının korunması
ve bunları geliştirecek uygun şartların sağlanması ile zamanla bahçede doğal
denge kurulacaktır.
Turunçgil Hastalıklarının Mücadelesinin Yönetimi
Dörtyol ve Erdemli’de yapılan kontrollerde sadece Dörtyol’daki organik tarım
parselinde Kahverengi meyve çürüklüğü ve gövde zamklanma hastalığı,
Phytopthora citrophthora (Smith ve Smith Leonian) hastalığı belirlenmiş olup
enfekteli ağaçlara kabuk temizliği ile birlikte %2’lik Bordo bulamacı uygulaması
yapılmıştır.
Yabancıotların Mücadelesinin Yönetimi
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Organik yetiştiricilikte yabancı ot mücadelesi için ruhsat alınmış herhangi bir
preparat bulunmadığı ve yapılan fazla sürümler toprağın doğal yapısını bozduğu için
bu çalışmada buğdaygil (Arpa ve çim) ve baklagil (Fiğ ve üçgül) familyalarına ait
dört örtücü bitki denenmiştir. Örtücü bitki ve kontrol olarak değerlendirilen entegre
mücadele parsellerinde incelenen özelliklere ilişkin ortalama değerler Çizelge 3’te
verilmiştir.
Çizelge 3’te görüldüğü üzere, örtücü bitkilerin toprak yüzeyini kaplama alanı
yönünden, en yüksek değerler arpa (%88) ve fiğden (%86) elde edilmiştir. Bulgular;
arpanın, kardeşlenerek toprak yüzeyinde sıkı bir bitki topluluğu ve dolayısı ile gölge
oluşturduğunu (Kün, 1983) ve fiğin toprak yüzeyinde yayılarak geliştiğini bildiren
(Sağlamtimur ve ark., 1990) bulgular ile uyumludur. Kültür bitkilerinin toprağı
kaplama alanı ile genel yabancı otlanma arasında negatif bir ilişki saptanmıştır
(Kolören, 2004).
Yabancı ot kaplama alanı yönünden en yüksek değer (%86) örtücü bitkinin
olmadığı entegre parselinden, en düşük değerler (%0,2 ve 1) ise arpa ve fiğden
alınmıştır. Çim ve üçgül için bu değerler sırası ile %2 ve %6 olmuştur. Bu durumun
örtücü bitkilerin yabancı otlarla rekabet gücünün yada ürün gölgesindeki ışık
düzeyinin farklı olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir (Altieri ve ark.
1989).
Yabancı ot tür (toplam 58 tür) ve sayısı yönünden en yüksek değer (646
2
2
adet/m ) entegre parselinden, örtücü bitkiler içerisinde ise 19,9 adet/m değeri ile
üçgülden elde edilmiştir. Örtücü bitkilerin toprağı kaplama alanları arttıkça yabancı
ot sayıları azalmıştır.
Yaş ağırlık yönünden en yüksek değer (4182 kg/da) daha güçlü bir vejetatif
gelişme gösteren ve toprak yüzeyini tümüyle kaplayan fiğ parselinden, en düşük
değer ise (3077 kg/da) sadece yabancı otların bulunduğu entegre parselinden elde
edilmiştir. Diğer örtücü bitkilerin biomas verimleri doğrudan morfolojik özellikleri ile
ilgilidir. Bulgular; mısırda örtücü bitki olarak ekilen Vicia villosa Roth.’nın, ardışık
yıllarda yabancı ot biomasını %96 ve %58 oranında azalttığını bildiren Hoffman ve
ark., (1993)’nın çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
Kuru ağırlık yönünden en yüksek değer yaş ağırlıkda olduğu gibi fiğ parselinden
(1075.3 kg/da), en düşük değer ise sadece yabancı otların bulunduğu entegre
parselinden (601.4) elde edilmiştir. Diğer örtücü bitkilerin kuru ot verimleri,
doğrudan biomas verimleri ile ilgili olduğundan sıralamada değişiklik olmamıştır.
Nematodların Mücadelesinin Yönetimi
Toprak örnekleri Dörtyol’daki parsellerden 2004-2006 yıllarında Erdemli’de ki
parsellerden ise 2004-2005 yıllarında alınmıştır. Her iki bölgede de 100 gram
toprakta belirlenen Turunçgil nematodu 2. dönem larva sayısı Çizelge 4’de
verilmiştir. Bu zararlı için eşik 100 gram toprakta 3600 adet olarak bildirilmektedir
(Duncan and Cohn, 1990). Alınan toprak örnekleri sonuçlarına göre sadece
Dörtyol’da her iki parselde de 2004 yılında zararlı eşiğin üzerinde saptanmıştır.
Diğer yıllarda ve Erdemli’de Turunçgil nematodu populasyonu gerek organik tarım
parselinde gerekse de entegre mücadele parselinde ekonomik zarar eşiğinin
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altında bulunmuştur. Zararlı ile bulaşık bahçelerde ağaçların dayanıklıklarını artırıcı
bitki besin elementlerinin kullanımına özen gösterilmelidir. Elekçioğlu ve
arkadaşlarının 1997’de Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yapmış oldukları çalışmada bu
zararlının bahçedeki ağaçların %95’inin kök çevresinde bulunduğunu, populasyon
yoğunluğu ortalamasının 730 larva+erkek birey/100g toprak olduğunu; ancak her
ağaç çevresinde değişik populasyon yoğunluklarında dağılım gösterdiğini ve
yalnızca örneklenen ağaçların %11’inde Turunçgil nematodu populasyon
yoğunluğunun ekonomik zarar düzeyini aştığını belirtmişlerdir. Mukherjee ve
Dasgupta (1993), yaptıkları çalışmada T. semipenetrans’ın en yüksek
populasyonunun Filistin tatlı laymı (Citrus limettoides)’ın köklerinde ağustos-eylül
aylarında, Mohammed ve ark. (1983), Irak’ta yapmış oldukları çalışmada TemmuzAğustos aylarında olduğunu bildirmişlerdir.
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Çizelge 1. Mars Seedless Altıntopu organik tarım ve entegre mücadele
parsellerinde 2003-2005 yıllarında yapılan uygulamalar.
B

0
0

2004

2003

ıl
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Turunçgil
Oörümceği
rganik
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salımı
Genel*
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Kükürt (%0.6)
rganik
Parazitoit ve predatör
Unlubit
salımı
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rganik

K. örümcek

Kükürt (%0.6)
Parazitoit ve predatör
Unlubit
salımı
Yazlık beyaz yağ+
Genel
Bromopropylate
Akarisit uygulaması
Entegre K. örümcek
(Spirodiclofen)
Parazitoit ve predatör
Unlubit
salımı
*Parsellerde bulunan potansiyel zararlıları ifade etmektedir.

27.06.2005
09.07.2005
04.06.2005
01.07.2005
20.07.2005
02.09.2005

Çizelge 2. Valensiya Portakalı organik tarım ve entegre mücadele parsellerinde
2003-2005 yıllarında yapılan uygulamalar.
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Çizelge 3. Entegre mücadele ve organik tarım parsellerinde yabancı ot gözlemlerine
ilişkin ortalama değerler.

212

Parseller
Entegre
Arpa
Örtücü Fiğ
bitki
Çim
Üçgül

Ört. bit.
Yabancı
toprağı kap. ot. kap. al.
alanı (%)
(%)
86.0
88.0
0.2
86.0
1.0
72.0
2.0
70.0
6.0

Yabancı
ot say
2
(Ad/m )
646.0
5.1
8.5
11.8
19.9

Yaş ağırlık
(kg/da)

Kuru ağırlık
(kg/da)

3077
3232
4182
3454
3690

601.4
870.2
1075.3
854.8
799.2

Çizelge 4. Mars Seedless Altıntop ve Valensiya Portakalı organik tarım ve entegre
mücadele parsellerinde saptanan Turunçgil Nematodu populasyon
yoğunluğu.
Çeşit
Altıntop
Portakal

Parseller
Organik
Entegre
Organik
Entegre

Yıllar
2005
1230
646
1265
560

2004
4100
4160
390
400

2006
2600
960
-

ORGANİK TARIM VE MİKOTOKSİNLER
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Zafer UÇKUN

ÖZET
Mikotoksinler bazı funguslar tarafından oluşturulan toksik metabolitler olup
mikotoksin bulaşıklığı, gıda güvenliği açısından önemli bir problemdir. Günümüzde
300’den fazla fungal türün 400’den fazla mikotoksin oluşturabildiği ve bunlardan
yalnızca 5 genus (Fusarium, Penicillium, Claviceps, Alternaria ve Aspergillus)
tarafından oluşturulan yaklaşık 20 mikotoksinin insan ve hayvan beslenmesinde
önemli olacak düzeyde bulunduğu saptanmıştır.
Bu makalede; organik tarım sisteminde organik besin ve yemlerde fungal
populasyonların ve oluşan mikotoksinlerin durumu ile mikotoksin bulaşıklığının
azaltılması için stratejiler tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarim, Aflatoksin, Okratoksin, Fusarium Toksinleri
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ABSTRACT
ORGANIC AGRICULTURE AND MYCOTOXINS
Mycotoxins are toxic metabolites formed by specific fungi. Contamination by
mycotoxins is a severe problem in food security. More than 300 species of fungi
with the ability to produce more than 400 mycotoxins have been identified.
However, only about 20 mycotoxins produced by five genera of fungi (Fusarium,
Penicillium, Claviceps, Alternaria and Aspergillus) are found to be important in food
and feed in respect to human and animal health.
Fungal populations and mycotoxin contamination of organic food and feed, and
strategies to reduce mycotoxin contamination are discussed in this paper.
Keywords: Organic Agriculture, Aflatoxin, Ochratoxin, Fusarium Toxins

GİRİŞ
Mikotoksinler: funguslar tarafından sekonder metabolizma sonucu doğal olarak
üretilen, düşük molekül ağırlığına sahip, sıcakkanlılarda toksik etki gösteren
metabolitlerdir.
Günümüzde 300’den fazla fungal türün 400’den fazla mikotoksin oluşturabildiği
ve bunlardan yalnızca 5 genus (Fusarium, Penicillium, Claviceps, Alternaria ve
Aspergillus) tarafından oluşturulan yaklaşık 20 mikotoksinin insan ve hayvan
beslenmesinde önemli olacak düzeyde bulunduğu saptanmıştır. Bunlar içinde ise
gıdalarda en fazla rastlanan mikotoksinler aflatoksinler, okratoksinler ve Fusarium
toksinleridir.
Mikotoksin sorunu ile ilgili ilk bilgiler; Claviceps purpurea isimli fungusun
oluşturduğu sklerotlar (ergot) nedeniyle Avrupa’da binlerce insanın ölümünü konu
eden 857 yılından kalma kayıtlarla ortaya çıkmıştır. Daha sonra ise 1692 yılında
Salem’deki ölümlerin, 1926’da Rusya’da, 1953’de Fransa’da, 1958’de Hindistan’da
ve 1973’de Etiyopya'daki epidemilerin yine ergot nedeniyle gerçekleştiği
saptanmıştır. Ergot dışında 2. Dünya savaşı sırasında Rusya’da binlerce insanın
ölümüne yol açan ATA hastalığının T-2 toksini tarafından oluşturulduğu, 1960
yılında İngiltere’de 100.000 hindinin ölümüne aflatoksinlerin neden olduğu, 1970’li
yıllarda Kenya ve Mozambik’teki çocuk ölümlerinin nedeninin aflatoksinler olduğu
bugün bilinen bir gerçektir (Harley,1996; D’Mello,1996; Samson ve ark.,1996; Miller,
1994; Nirenberg, 2000).
MİKOTOKSİK FUNGUSLAR
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Mikotoksik (mikotoksin oluşturan) funguslar, genellikle ürünlere tarla ya da
bahçe döneminde bulaşırlar ve verim kaybının yanında ürünün yağ, protein, vitamin
gibi kalite özelliklerini de etkilerler. Hasat sonrası dönemde de uygun koşullarda
bulaşmalar ve mikotoksin oluşumu görülmektedir. Ancak üründe oluşan toksinler
ürünün insan gıdası olarak kullanımı durumunda doğrudan insan sağlığını
etkileyebildiği gibi hayvan yemi olarak kullanımından sonra hem hayvan hem insan
sağlığını da etkileyebilmektedir. Şu anda en önemli tahıl üretici durumunda bulunan
ABD’de 1990 yılında ürünün %70’den fazlasının Aflatoksin, Deoxynivalenol (DON)
ve Fumonisin ile bulaşık olduğu saptanmış ve zararın yaklaşık 40 milyon $ olduğu
belirtilmiştir (Miller ,1994). Günümüzde en önemli mikotoksik funguslar Aspergillus
spp., Penicillium spp., Fusarium spp., Alternaria spp. ve Claviceps spp.’dir.
Aspergillus spp.
Günümüzde 100’ün üzerinde Aspergillus türü tespit edilmiş olup bunun yaklaşık
50’sinin toksin oluşturabildiği saptanmıştır. Gıda ve yemlerde oluşan başlıca
Aspergillus toksinleri; aflatoxin, okratoksin A, sterigmatocystin, cyclopiazonik asit,
sitrinin, patulin ve tremorgenik toksindir. Aspergillus türlerinin oluşturduğu toksinler
çok geniş bir toksisite sınırına sahiptir ve en önemli zararlarını uzun zaman
periyodunda oluştururlar. Aflatoksin B1’in karaciğer kanseri ile okratoksin-A ve
sitrininin ise böbrek zararlanmaları ile ilişkili olduğu saptanmış durumdadır.
Penicillium spp.
1929 yılında Penisilin’in keşfiyle birlikte başlayan çalışmalarla günümüzde
150’nin üzerinde Penicillium türü tespit edilmiş ve bu kadar geniş genus içerisinde
ise yaklaşık 100 türün toksin oluşturabildiği kanıtlanmıştır. Bunlar içinde başta
okratoksin olmak üzere 9 toksinin insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilmiştir. Bu
toksinler karaciğer ve böbrekleri etkileyenlerle, nörotoksik olmak üzere iki gruba
ayrılmaktadır.
Fusarium spp.
Başta tahıllar olmak üzere hem bitki sağlığı hem de insan ve hayvan sağlığı
yönüyle günümüzde en önemli konulardan biri durumunda olan Fusarium spp.
dünya üzerinde tarım yapılan tüm alanlarda bulunmaktadır (Anonim,1995).
Fusarium türleri 70 farklı mikotoksin üretebilmekte ve bazı türler aynı anda 17
mikotoksin oluşturabilmektedir. Buğday ve mısır başta olmak üzere arpa, çavdar,
yulaf, çeltik, tritakale gibi tahıllar ile ile yağlı tohumlar, ceviz, peynir ve baklagiller
gibi değişik ürünlerde Fusarium toksinleri saptanmış durumdadır. Dünya üzerinde
toksigenik yönden en önemli türler F.graminearum ve F.verticillioides, oluşan
mikotoksinler yönüyle de DON, Fumonisin, Zearalenone (ZEA), T-2, HT-2 ve
Nivalenol (NIV)’dir. Trichothecenler olarakta bilinen Fusarium toksinleri yapısal
olarak şu şekilde gruplandırılmaktadır (Bottalico,1998; Nierenberg, 2000).
1-Östrejenik Olmayan Trichothecenler
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DON, T-2, HT-2, NIV
2-Mikoöstrojenler ve Türevleri
Fumonisin, ZEN
Alternaria spp.
Potansiyel olarak önemli görülen toksinleri (alternariol, alternariol monomethyl
ether, altenuene, tenuazonik asit ve altertoksin) oluştururlar. Alternaria toksinleri
daha çok hububat, çeşitli meyve ve sebze ürünleri ile dondurulmuş gıdalarda
görülmektedir
Claviceps spp.
Bilinen en eski (857 yılından beri) toksijenik fungus Claviceps purpurea’dır.
Etmenin başta çavdar olmak üzere hububat başaklarında oluşturduğu sklerotlar
ergot olarak bilinmekte ve ergotizm hastalığına neden olmaktadır.

ÜRÜN VE GIDALARDA OLUŞAN MİKOTOKSİNLER
Ürün ve gıdalarda fungal etmene, substrata, sıcaklığa, ürünün su aktivitesine,
ortamın oksijen ve pH oranına, ortamdaki diğer mikroorganizmaların varlığına göre
değişik türlerde mikotoksinler oluşabilmektedir. En fazla rastlanan ve sağlık yönüyle
risk oluşturan mikotoksinler aflatoksinler, Fusarium toksinleri ve okratoksinlerdir.
Aflatoksin
Mikotoksinler konusundaki modern araştırmalar 1960 yılında İngiltere’de
aflatoksin zehirlenmesi nedeniyle 100.000 hindinin ölümüyle başlamıştır.
Günümüzde aflatoksinler; başlıca 4 ana gruba ayrılır (B1, B2, G1, G2). Ayrıca süt
ve süt ürünlerinde B grubunun türevi olarak M1 ve M2 tipleri de vardır. Aflatoksinler
sıcakkanlılarda akut toksik, mutajenik ve karsinojenik etkili bileşikler olup toksik ve
karsinojenik etkilerini gösterdikleri başlıca organ karaciğerdir. Uluslararası Kanser
Araştırmaları Ajansı tarafından kanserojen madde olarak Grup 1 içine alınmıştır.
Aflatoksinlerin sıcakkanlılarda oluşturduğu akut etkilerle ilgili birçok vaka
bulunmaktadır. Taiwan’da 1967 yılında iki aileden 19’u çocuk olan 26 kişi aniden
hastalanmış ve 3 çocuk ölmüştür. Yapılan analizlerde tüketilen pirincin 200 ppb
aflatoksin içerdiği saptanmıştır. Hindistan’da ise 1974 yılında 400 kişi hepatite
yakalanmış ve bunların 100’ü ölmüştür. Ölümlerin olduğu bölgelerde tüketilen
mısırda 15.000 ppb aflatoksin saptanmıştır. Daha sonraları yapılan çalışmalarla
aflatoksinlerin Hepatit hastalığının etkisini artırdığı kanıtlanmıştır. Diğer pek çok
çalışmada ise kusma, karın ağrısı, koma, beyin ödemi ve akciğer ödemi gibi
belirtilerin aflatoksinler tarafından akut olarak oluşturulabildiği laboratuvar
koşullarında saptanmıştır.
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Aflatoksinlerin sıcakkanlılarda oluşturduğu kronik etkiler ile ilgili olarak üzerinde
durulan en önemli konu karaciğer kanseri ve bağışıklık sistemi üzerine olan
baskılayıcı etkidir. Özellikle Kenya, Mozambik ve Uganda gibi Afrika ülkeleri ile Çin
ve Tayland gibi Asya ülkelerinde karşılaşılan yüksek oranda karaciğer kanseri
vakaları, yüksek oranda bulaşık ürünlerle bağdaştırılmaktadır.
Ayrıca bir diğer önemli faktör hayvanların toksinden doğrudan etkilenmesinin
yanında süt, et ve yumurta gibi hayvansal ürünlerin tüketilmesi ile insanlarda
Aflatoksin birikiminin söz konusu olmasıdır (Charmley ve ark.,1995; Harley,1996).
Deoxynivalenol (DON)
En önemli DON oluşturan tür Fusarium graminearum olup, buğday, arpa ve
mısır başta olmak üzere tahıllarda görülmektedir. DON, çiftlik hayvanlarında
davranış bozukluğu, deri atmalar, beslenmeme, iştahsızlık ve kusma ile başlayan
ileri safhalarda sindirim sisteminde yara ve kanamalar, bağışıklık sisteminin
baskılanması, kan üretiminin durması, yavru atma ve ölüm gibi belirtilere uzanan bir
etki oluşturmaktadır. Diğer trichothecenler gibi DON da öğütme, pişirme, kaynatma
gibi işlemlerden çok az etkilenmekte ve son üründe etkili bir oranda
bulunabilmektedir. Günümüzde ABD ve Kanada’daki mısırın %60’ında DON
bulaşıklığı saptanmış durumdadır (Miller,1994; D’Mello,1996 Bottalico;1998).
Fumonisin
Fumonisin oluşturan en önemli fungal tür F. verticillioides olup en yaygın olarak
mısır’da görülmekle birlikte buğday, arpa ve sorghum’da da oldukça yaygındır.
Bugün mısır yetiştirilen tüm alanlarda fumonisin bulaşıklığı saptanmış durumdadır.
Fumonisinler dünyada ilk defa 1988 yılında bulunmuş ve 1993 yılında da
Uluslararası Kanser Araştırmaları Birliği (IARC) tarafından muhtemel kanserojenler
(Grup2B) arasına dahil edilmiştir. Özellikle Afrika, Güney Asya, Çin ve Amerika gibi
mısırı çok tüketen ülkelerde yüksek oranda görülen yemek borusu kanserinin
nedeni olarak bu toksin gösterilmektedir.
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 28 Fumonisin analogu tespit edilerek A,B,C
ve P olarak dört ana sınıfa ayrılmış ve bunlardan toksikolojik olarak B analogları
özelliklede B1 ön plana çıkmıştır. Total fumonisin içerisinde B1’in %70-80, B2’nin
%15-25 arasında yer aldığı saptanmıştır.
Çiftlik hayvanlarının pek çoğu fumonisin’e duyarlıdır. Ancak at, domuz ve kümes
hayvanlarının fumonisin’e çok daha duyarlı olduğu ve atlarda öldürücü at (ELEM)
hastalığına neden olabildiği saptanmıştır. Atlarda 5 ppm düzeyindeki toksinle
bulaşık yemlemeden sonra sallanmalar, yürüme bozuklukları, huysuzlanma, körlük
ve ölüm belirtileri gözlenmiştir. Diğer çiftlik hayvanlarında ise morfolojik, hücresel ve
biyokimyasal zararlarla ilgili pek çok bilgi bugün açığa çıkmış durumdadır.
Karaciğer, sindirim sistemi, beyin ve akciğerler üzerindeki lezyonlar ile bağışıklık
sisteminin baskılanması bunlardan bazılarıdır (Chelkowski,1989; Miller;1994;
D’Mello,1996; Rheeder ve ark.,2002).
Zearalenone (ZEN)
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ZEN pek çok yönüyle DON toksinine benzemektedir. ZEN özellikle hayvanlarda
östrojen hormonu üzerine etkili olup çiftlik hayvanlarında üreme sistemi üzerine etki
yapmaktadır. Domuzlarda 1 ppm’lik doz bile beslenme bozukluklarına neden
olabilmektedir. Büyükbaş hayvanlarda 15 ppm gibi yüksek dozlarda süt veriminde
azalmalar ve davranış bozuklukları ile başlayan zararlar gözlenmiştir. Bugünkü
bilgilere göre hayvansal ürünlere ZEN geçişi çok az olmaktadır (Miller,1994;
D’Mello,1996; Samson ve ark., 1996; Bottalico;1998).
T-2
T-2 oluşturan en önemli türler F.sporotrichioides F.poae, F.tricinctum,
F.graminearum’dur. T-2 sıcakkanlılarda ATA hastalığına neden olmaktadır. Buğday
ve mısırda özellikle geç hasat edilen veya tarlada bırakılan ürünlerde çok yüksek
oranlarda saptanmaktadır.
ATA hastalığı insan ve tüm çiftlik hayvanlarında oluşabilmektedir. Ancak
kanatlılar bu hastalığa karşı oldukça duyarlıdır. Başlangıçta ağız, gırtlak ve midede
yanma hissiyle başlayan belirtiler, davranış bozukluğu, ağız-burun ve gırtlakta
kanamalarla ölüme kadar gidebilmektedir. Kanatlılarda yumurta verimindeki ani
düşüş, canlı ağırlıktaki azalmalar, vücutta yaralar ve çok yüksek oranda ölümler
görülebilmektedir (D'Mello;1996; Harley;1996).
Okratoksin-A
Okratoksinler içerisinde gerek bulunuşu gerekse toksisitesi yönüyle en önemlisi
Okratoksin-A’dır. Aspergillus ochraceus ve Penicillium verrucosum Okratoksin-A
oluşturan en önemli funguslardır.
Okratoksin-A bulaşması özellikle kurutulmuş ürünlerde yaygın durumdadır.
Bunlardan kuru üzüm, yer fıstığı, kahve, soya ve kakao gibi ürünlerde oldukça
yaygın olarak rastlanmıştır. Ayrıca özellikle Baltık ve İskandinav ülkelerinde buğday
ve arpada oldukça yüksek olarak saptanmıştır.
Okratoksin-A sıcakkanlılarda nefrotoksik etki göstermesinin yanında bağışıklık
sisteminin baskılanması, mutajenik etki gibi olumsuzluklara neden olabilmektedir
(Bullerman,1986; D'Mello;1996; Harley;1996).
ORGANİK TARIM VE MİKOTOKSİN RİSKİ
Günümüzde organik tarım sisteminde mikotoksinlerle ilgili olarak başlıca 5 farklı
görüş bulunmaktadır (Raupp, 1994; Anonim, 2007a ve b).
1. Organik tarımda sentetik fungisitlerin kullanımına izin verilmediği için organik
ürün ve yemlerde fungal populasyon ve dolayısıyla oluşan mikotoksinler daha
fazladır.
2. Organik tarımda mikotoksin riski daha fazladır ancak diğer faydaları daha
önemlidir.
3. Organik tarımda mikotoksin riskinin daha fazla olup olmadığı konusunda
çalışmalar yetersizdir.
4. Organik tarımla diğerleri arasında fark yoktur.
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5. Organik tarım mikotoksin riski yönünden de daha güvenlidir.
Dünya’da mikotoksin oluşumu açısından organik tarımla diğer tarım
sistemlerinin karşılaştırıldığı çalışmalar incelendiğinde; Bazı çalışmalarda organik
tarımda oluşan mikotoksin düzeyi daha fazla bulunmuştur (Bullerman,1986;
Jorgensen ve ark.,1996; Jorgensen.,1998; Olsen ve Moller, 1995; Kuhn,1999;
Tanghi ve ark.2002). Birçok çalışmada ise organik tarımla diğerleri arasında
mikotoksin oluşumu yönüyle fark bulunmamıştır (Kjer 1991; Pommer et al. 1993;
Geier 1995; Olsen and Möller,1995; Ovesen 1995; Jorgensen ve ark.,2002;
Chiodini,et al.,2006). Bazı çalışmalarda ise organik tarımda mikotoksin oluşumu
daha az bulunmuştur ( Piorr, 1993; Eltun et al.,1996; Bell et. al.;1998; Beretta ve
ark.2002; Schollenberger ve ark. 2002; Malmauret et. al 2002).
Birçok ürünün 4 mikotoksin yönüyle 2002-2004 yıllarında karşılaştırmalı olarak
incelendiği çalışmada Larondelle ve ark.(2005); buğday, buğday unu, bira, mısır
gevreği, tatlı mısır, makarna ve polenta’da organik ve konvansiyonel ürünleri DON,
ZEA, OTA ve FUM1-2-3 yönüyle karşılaştırmışlar ve tüm çalışmalarda farklı
sonuçlara ulaştıkları için; mikotoksin oluşumunun çok kompleks bir olaylar dizini
olduğu, bu nedenle organik tarım ya da konvansiyonel tarımda mikotoksin riskinin
daha fazla olduğu sonucuna ulaşılamayacağını belirtmişlerdir. Bu görüşe
Malmauret ve ark. (2002) ile Magkos ve ark. (2003)’da katılmışlardır.
Organik tarımda mikotoksin riskinin daha az olduğu görüşünü savunan Mader
ve ark.(2002) ve Champeil ve ark (2004)’e göre; mikotoksin oluşturan funguslar
büyük oranda toprak kökenli olduğu için, organik tarım sayesinde de toprak
verimliliği ve biyoçeşitliliği arttığı için bu fungusların populasyonu ve dolayısıyla
mikotoksin oluşumu azalmaktadır.
Ancak tüm bu çalışmalar ışığında; FAO raporuna benzer şekilde
(Anonymus,2007a) organik üretimin mikotoksin bulaşıklığı yönüyle daha riskli
olduğu kanısına varılamamaktadır. Çünkü organik üretimde mikotoksin
bulaşıklığının yüksek bulunduğu çalışmalar kısa süreli yapılan çalışmalardır. Ayrıca
aşağıda yer alan mikotoksin oluşumunun engellenmesi veya azaltılması konusunda
kritik noktalar incelendiğinde konvansiyonel tarım ile organik tarım arasında
uygulama açısından fark olmadığı görülecektir. Bu nedenle yapılacak uygulamalar
açısından her iki sistem arasında mikotoksin riski yönüyle fark bulunmamaktadır.
Ancak uzun süreli çalışmalar incelendiğinde; mikotoksin oluşumunun kompleks bir
olaylar dizini olması ve organik tarım uygulamaları sonucunda zamanla topraktaki
biyoçeşitliliğin artacağı düşünüldüğünde organik tarımın mikotoksin yönünden daha
az risk taşıdığı düşünülmektedir.
ORGANİK TARIMDA MİKOTOKSİN OLUŞUMUNUN ENGELLENMESİ VEYA
AZALTILMASI (MİKOTOKSİN YÖNETİM SİSTEMİ)
Organik tarımda mikotoksin oluşumunun engellenmesi hasat öncesi ve hasat
sonrası uygulamaları; azaltılması ise başlıca fiziksel, biyolojik ve kimyasal metotları
kapsamakta olup bunlar maddeler halinde aşağıda verilmiştir (Semple ve ark.,2007
ve Magan and Olsen,2004).
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Mikotoksin Oluşumunun Engellenmesi
Hasat Öncesi Uygulamalar
-Varsa dayanıklı ya da tolerant çeşitler kullanılmak
-Bitkiler su, besin, böcek zararı gibi her türlü stres faktöründen uzak tutulmalı
(Sap ve koçan kurdu, bitki besin maddeleri)
-İnfeksiyonu artıran her türlü çevre koşulu göz önüne alınmalı (Ekim ve hasat
zamanının değiştirilmesi, toprak sıcaklığının düşürülmesi)
-Tarla yada bahçeden ilk inokulum kaynağı olabilecek bitki artıkları
uzaklaştırılmalı
-Uygun agronomik uygulamalar yapılmalı (Toprak işleme, ürün rotasyonu v.b.)
-Fungal enfeksiyonu engellemek için biyolojik mücadele uygulanmalı (Antagonist
mikroorganizma)
Hasat Sonrası Uygulamalar
-Hasat uygun ürün neminde yapılmalı ve depoya alınmadan mutlaka fungus
gelişmesini önleyecek ürün nemine düşürülmeli (Ekim ve hasat zamanı, kurutma
tesisleri)
-Zarar görmüş koçan, dane, meyve yada salkımlar v.b. uzaklaştırılmalı,
sağlamlarla aynı yerde kurutulmamalı ve depolanmamalı (Hasat öncesi gözlem,
uygun hasat makinası, depo özellikleri)
-Uygun depo koşulları sağlanmalı (Sıcaklık, nem, fare ve diğer depo zararlıları,
depolama öncesi hijyen)
Mikotoksin Düzeyinin Azaltılması
Fiziksel Metotlar
 Ayırma: Uygun nemdeki sağlam ve iyi materyalin depolanması (Cılız,
kırık,zarar görmüş daneler, black light ışık, yoğunluk tespiti)
 Sıcaklık uygulaması (Aflatoksin)
Biyolojik Metotlar
 Ethanol uygulaması (aflatoxin, ZEA, fumonisin)
 Organik asitler (organik tarımda izin verilen) -Probiotik karışımlar (aflatoxin)
Katkı Maddeleri
 Yem içine karıştırılarak vücuda toksititeyi azaltan maddeler (Choline,
Methionine, Antioksidan, vb. organik kökenli maddeler)
*

Kimyasal Metotlar
 Amonyak uygulaması
 Hidrojen Peroksite/Sodyum Bikarbonat Uygulaması (Fumonisin)
 Bisülfit ( Aflatoxin, DON)
 Ozon ( Aflatoxin)
 Nixtamalizasyon + Hidrojen Peroksite/Sodyum Bikarbonat
(Aflatoxin, Fumonisin)
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Uygulaması

*Sadece organik kökenli ve organik tarımda sertifikalı olmaları halinde uygulanmaktadır.

TÜRKİYE'DE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Türkiye'de mikotoksin konusu, ihracata konu olan kuru incir, kuru üzüm, fındık,
kırmızı biber gibi ürünlerin yurt dışından geri gönderilmesi, bu olayların basına
yansıması ile kamuoyu gündemine girmiş ve özellikle bu ürünlerde çalışmalar
başlamıştır.
Yapılan çalışmaların hemen hemen tamamı tespit düzeyinde kalmış, ancak son
yıllarda sorunun çözümüne dönük olarak bazı çalışmalar kamu, üniversite ve sivil
toplum örgütleri tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalarda aflatoksin ve
okratoksin konusu lokal olarak pek çok çalışmada ele alınmış ve gerek etmen ve
gerekse toksin yönüyle tespitler yapılmıştır. Ancak tespit çalışmalarının dışında bu
sorunun çözümüne yönelik olarak kuru incir ve kuru üzüm konusunda uygulamaya
dönük çalışmalar da tamamlanmıştır (Aksoy, 2003; Aksoy ve ark.,2003 ve 2004;
Altındişli ve ark.,1999 ve 2002; Altındişli ve ark.,2001; Altındişli, 2003). Fusarium
konusunda ise çalışmalar ancak son yıllarda da artmıştır (Uçkun,2001; Uçkun ve
Yıldız; 2003).
NELER YAPILMALI?
Bugüne kadar mikotoksin konusunda yapılan çoğunlukla bireysel ve tek disipline
ait çalışmalar sorunu tespit etmiş ancak uygulamaya dönük bir çözüm ortaya
koyamamıştır. Bu nedenle özellikle organik tarımda konu ile ilgilenen tüm
kesimlerin içinde yer aldığı çalışmalar yapılmalıdır.
Gıda ve yemlerde oluşan mikotoksinleri üründen ayırmak ve zararsız hale
getirmek çok zor ve ekonomik olarak ta çok pahalı olduğu için mikotoksin
oluşumunun engellenmesi çok büyük önem kazanmaktadır.
Mikotoksin oluşumuna neden olan fungal etmenlerin tarla aşamasından itibaren
ürünle bulaşmasının engellenmesi için yukarıda açıklanan hasat öncesi ve sonrası
tüm tedbirler alınmalıdır.
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ORGANİK BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİNE YÖNELİK MODEL GELİŞTİRME: I.
ORGANİK SEBZE ÜRETİMİ ÖRNEĞİ
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ÖZET
İnsana ve doğaya dost, sadece miktar artışını değil, ürün kalitesinin
yükselmesini de amaçlayan bir üretim şekli olan “Organik Tarım”, üretici ve tüketici
zinciri içerisinde ülkemizde de önemli bir potansiyele ulaşmıştır. Son yıllarda bu
konudaki üretim ve araştırma faaliyetlerinde artışların olduğu gözlenmektedir. 2003
yılında İzmir Valiliği Çevre ve Orman İl Müdürlüğü desteği ile E.Ü. Ziraat Fakültesi
Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği’nde yürütülmeye başlayan
“Organik Üretim Projesi” çerçevesinde Meyvecilik (Zeytin, mandarin, portakal, erik,
kayısı, şeftali, nar), Bağcılık ve Sebzecilik alanlarında araştırma ve üretim
çalışmaları başlatılmıştır. Proje kapsamında sebzecilikte ve zeytin üretiminde 2005
üretim yılında organik üretim sertifikasına geçilmiş olup, halen geçiş sürecinde olan
meyve ve bağ alanlarında 2007 yılı ürününde organik sertifikaya geçilecektir. Proje
çerçevesinde sebzecilik alanında, yazlık (biber) ve kışlık (brokkoli, marul, kırmızı
lahana) sebzelerde üretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. 2002 yılı yaz
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döneminden itibaren başlayan çalışmalarda bitki besin kaynağı olarak çiftlik
hayvanlarından elde edilen ve tam olgunlaştırılmış ahır gübresi kullanılmıştır.
Bitkisel üretim döneminde ise şerbet uygulaması yapılmıştır. Hastalık ve zararlıların
yönetiminde problem ortaya çıktığında organik üretimle ilgili yönetmeliklerde izin
verilen uygulamalardan yararlanılmıştır. Çalışmada yazlık ve kışlık sebze
türlerinden elde edilen verim ve kalite değerleri yıllar bazında ayrı ayrı
değerlendirilmiştir. Elde edilen verim ve kalite değerleri incelendiğinde, yazlık
sebzelerden biber çeşitlerinde verim değerleri bakımından konvansiyonel üretime
oranla istatistiki olarak önemli bir kayıp belirlenmezken Pala Yağlık ve Yalova
Çarlistonu çeşitlerinde meyve kalitesinde (meyve boyu, çapı, meyve gevrekliği,
ortalama meyve ağırlığı) önemli kayıplar gözlenmiştir. Kışlık sebze türlerinden
kırmızı lahanada ise hem verim hem de kalite bakımından istatistiki anlamda
önemli bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Proje çalışmaları ile E.Ü Ziraat Fakültesi
Çiftliği içerisinde proje desteğinden yararlanılarak kendine yeterli “kapalı sistem”
organik üretim modeli oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organik Üretim, Sebze, Meyve, Bağ, Kapalı Sistem

ABSTRACT
DEVELOPING OF A MODEL FOR ORGANIC HORTICULTURAL
PRODUCTION: I. CASE OF ORGANIC VEGETABLE PRODUCTION
The potential of organic agriculture which is accepted as a human and
environment friendly management technique aiming at not only high yields but also
high quality has recently reached to an advanced level within the producerconsumer chain in Turkey. Parallel to this increased potential, activities related to
production and research have increased significantly. Izmir Governerate through
the Provincial Directorate of Environment and Forestry have started to support a
project initiated at Menemen Research, Application and Production Farm of Ege
University Faculty of Agriculture in 2003 and fruit (olive, mandarin, orange, plum,
apricot, peach and pomegranate), vineyard and vegetable plots were converted into
organic management. Vegetables and olives produced under the project scheme
are certified as organic in 2005. The vineyard and fruit orchards are already in
conversion and are expected to be certified as full organic in 2007. Vegetable
parcels are designed to accommodate research and production of summer
(pepper) and winter (broccoli, lettuce, red cabbage) vegetables. Farmyard manure
obtained from the animals raised at the farm is being applied to the production
parcels since 2002 in order to improve soil fertility and supply nutrients. Besides,
manure extract is applied during the production period. Diseases and pests are
managed according to the regulations on organic agriculture whenever a problem
appears. Results related to yields and quality of winter and summer vegetables are
evaluated on yearly basis. The results reveal no significant yield or quality loss of
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pepper, a summer vegetable grown under organic management however fruit
quality (fruit length, diameter, crispness, and average weight) was inferior in
organically managed Pala-Yağlık and Çarliston (Yalova) pepper varieties compared
to those under conventional system. The differences in yield and quality are not
marked in winter vegetables as lettuce, broccoli and red cabbage. Project aims to
fulfill activities and thus develop a model for a self-sufficient ‘closed system’ organic
production at the Faculty Farm.
Keywords: Organic Management, Vegetables, Fruit, Vineyard, Closed System
GİRİŞ
Tarımsal faaliyetler başlangıcından günümüze gelinceye değin yüksek verime
ulaşmak için yoğun tarım uygulamaları ile monokültür tarıma yönelmiş ve gittikçe
artan düzeyde ticari mineral gübreler ve sentetik tarım ilaçları kullanılmaya
başlanmıştır. Bu uygulamalar, topraktaki organik maddenin azalması ile birlikte
toprak mikroorganizma faaliyetlerinin yok olması, toprak erozyonu, farklı hastalık ve
zararlı etmenlerinin çoğalması, çevre kirliliğinin artması ve doğal dengenin
bozulması gibi sorunları beraberinde getirmiştir (Walaga ve ark. 2005). Günümüzde
ise tarımsal faaliyetlerde ise verim ve kalite artışına paralel olarak insan ve toplum
sağlığının korunması, doğal dengenin sağlanması, kontrolsüz girdi kullanımının
engellenmesi, insana ve çevreye dost üretim sistemlerinin geliştirilmesi ön plana
çıkmaya başlamıştır.
Ekolojik ya da biyolojik tarım gibi eşanlamlı terimlerle tanımlanmaya çalışılan
doğa dostu organik üretim tekniği genel anlamda toprağın biyolojik aktivitelerini,
biyolojik çevrimleri ve biyoçeşitliliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Genelde çiftlik
dışı girdilerin en az oranda kullanıldığı, ekolojik dengenin korunduğu, sürekliliğin
sağlandığı, sentetik gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmadığı tarımsal üretim şeklidir
(Altındişli ve İlter, 2002; Boyacıoğlu, 2003).
Ülkemizde organik tarım çalışmaları, özellikle Avrupalı tüketicilerin talebi
doğrultusunda 1984-1985 yıllarında başlamıştır. Öncelikle kuru üzüm, kuru incir,
kuru kayısı ve fındık gibi kuru ürünlerle başlanan çalışmaların 2005 yılı verilerine
göre geçiş sürecindekiler dahil 203 810 hektar alanda ve 14 401 üretici ile 421 934
tonluk üretime ulaştığı görülmektedir (Aksoy ve ark. 2005; Anonim, 2006; Demir ve
Polat, 2006). Bu üretim sürecinde organik üretim alanlarında gerçekleştirilen
bilimsel araştırmaların payının düşük olması, organik üretimde kullanım amaçlı
piyasada bulunan toprak verimliliğini artırıcı maddelerin yetersizliği ve ‘organik
gübrelerde’ sertifika karmaşası, hastalık ve zararlı kontrolünde izin verilen
preparatların ve biyolojik mücadele ajanlarının yetersiz kalması gibi sorunlar
organik tarım üreticilerini sıkıntıya sokmaktadır. Bunlara paralel olarak özellikle
ülkemizdeki organik ürün üreticilerinin küçük alanlarda bireysel üretim yapmaları,
bilgi akışının yetersiz kalması, yeni tekniklerin kullanılamaması, gelir ve eğitim
düzeylerinin yeterli olmaması, iç pazarda organik ürünlere olan talebin düşük
olması organik üretimde önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Öncelikle
üreticilerin eğitim ve bilgi düzeylerinin arttırılması ve bitkisel-hayvansal üretimin
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entegre edildiği kapalı sistemlerin geliştirilmesi sorunların minimize edilmesinde
etkili olabilecektir. Bu noktadan hareketle uygulamaya konulan E.Ü.Ziraat Fakültesi
Menemen Uygulama Çiftliğinde “Organik Üretim Projesi” başlıklı model
oluşturmaya yönelik proje çalışmalarında 2002 yılından beri üretim alanı ve üretilen
tür sayısı arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, Menemen koşullarında
yürütülen proje kapsamında yazlık ve kışlık sebze türlerinden olan biber ve kırmızı
lahana çeşitlerinden organik ve konvansiyonel parsellerde gerçekleştirilen
üretimden elde edilen verim ve bazı kalite özelliklerine ait bulgular ve deneyimler
aktarılmaya çalışılmıştır.
MATERYAL VE METOT
E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği 3400 da
alanda kurulu olup 3000 da alanda tarımsal üretim faaliyeti yapılmaktadır. 300
büyük baş (Anadolu alacası) ve 80 küçükbaş (koyun) hayvanın bulunduğu çiftlikte
bitkisel üretim genelde hayvan yemi ihtiyacının karşılanmasına yönelik
yapılmaktadır. Yem bitkilerinin üretiminde büyük oranda bitkisel atık ortaya
çıkmaktadır. Bu atıklarında toprağa tekrar karıştırılmasının sağlanması,
hayvanlardan elde edilen çiftlik gübresinin olgunlaştırılması ve şerbet halinde
toprağa uygulanması biyolojik çevrimin sağlandığı kapalı sistemin oluşturulması ilk
hedef olmuştur. Çiftlikte üretim ve araştırma amaçlı olarak 2001 yılında sebze ve
bağ alanında başlatılan organik üretim çalışmaları, özellikle meyve alanlarında
genişletilerek kontrollü ve sertifikalı organik üretime geçilmesi, üretim yöntemlerinin
optimizasyonunun sağlanması ve yakın pazarlara taze meyve ve sebze ürünlerini
sunmak ve piyasadaki organik ürün çeşitliliğini arttırmak amacı ile İzmir Valiliği
Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Vakfının desteği ile “Organik Üretim
Projesi” başlatılmıştır. Çalışmalar, 2003 yılında sebzecilik, meyvecilik ve bağcılık
alanında araştırma ve üretim faaliyetleri ile başlamıştır. Sultani çekirdeksiz çeşidi ile
55 da alanda yürütülen bağcılık çalışmaları kuru üzüm üretimi amaçlı devam
etmektedir. Meyvecilik çalışmaları ise erik, şeftali, kayısı, nar, mandarin, portakal
(80 da), zeytin (35 da) ve çam fıstığı (400 da) alanlarında kademeli başlatılmış olup
devam etmektedir. Proje başlangıcı ile birlikte üretim ve araştırmalar, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu
tarafından denetlenmekte ve ürünler sertifikalandırılmaktadır.
Sebzecilikte münavebe planı, yazlık ve kışlık türler ile birlikte planlanan ve her yıl
fiğ + arpa karışımının (8-10 kg/da fiğ+ 2 kg/da arpa) ekilerek % 5-10 çiçeklenme
döneminde toprağa karıştırılması şeklinde yürütülmüştür (Algan ve Duman, 1998).
2004 yılına kadar “Geçiş Süreci Ürünü Sertifikası” olan sebzelerde 2005 yılı üretim
sezonundan itibaren “Organik Ürün Sertifikası”na geçilmiştir.
Bağcılık ve meyvecilik alanlarında ise toprak verimliliği ve bitki besleme
uygulamaları yanmış çiftlik gübresi, şerbet ve sıra aralarına ekilen fiğ + arpa
karışımı ile desteklenmektedir. Bağ alanında yönetmelik kurallarına uygun olarak
yürütülen çalışmalardan elde edilen üzüm “doğal” olarak potasyum karbonat
eriyiğine bandırmadan kurutularak “Geçiş Süreci Ürünü Sertifikası” ile
pazarlanmıştır. Hastalık-zararlı kontrolü amacı ile yapılan uygulamalar, oldukça
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sınırlı olmakla birlikte yönetmelikte izin verilen ve kontrol-sertifikasyon kuruluşunca
onaylanan preparatlar ile yapılmaktadır. 2003 yılında proje kapsamına alınan
meyve alanlarından zeytin ve çam fıstığı türleri 2006 yılında “Organik Ürün
Sertifikası” alırken diğer türlerde “Geçiş Süreci Ürün Sertifikası” devam etmektedir.
Sebzecilik faaliyetleri yazlık (7 çeşit biber) ve kışlık (brokkoli, karnabahar, marul,
kırmızı lahana) sebzelerin üretim ve araştırma çalışmaları ile 15 da alanda
başlamıştır. Günümüze kadar sürdürülen çalışmalarda tür çeşitliliği arttırılmaya
çalışılmıştır. Bugün, yazlık türlerde domates (sofralık ve salçalık), biber (sofralık ve
salçalık), patlıcan, taze fasulye ve barbunya, kışlık türlerden brokkoli, karnabahar,
kırmızı lahana (Red drumhead), marul (Yedikule ve Iceberg), kereviz, pırasa, soğan
ve enginar gibi türlerin üretime alınması ile araştırmalar devam etmektedir.
Çiftlik olanakları ile 2001 yılında öncelikle yazlık sebzelerden biber (Yalova
Çarliston, Demre, Kandil dolma, Çetinel tatlı, Çorbacı, Pala Yağlık=salçalık ve
Kalifornia Wonder) çeşitleri ile üretim ve araştırma faaliyetlerine başlanmıştır.
Konvansiyonel üretim yöntemleri ile organik üretim yöntemlerinin karşılaştırıldığı
araştırma çalışmalarında öncelikle elde edilen verim ve bazı kalite özelliklerine
yönelik veriler ortaya konmuştur.
Bu çalışma da projenin ilk yılları olan 2002 ve “organik sertifikanın” alındığı 2005
yıllarına ait Yalova Çarlistonu ve Pala Yağlık biber çeşitleri ile Red drumhead
kırmızı lahana çeşidinden (Altın Tohumculuk A.Ş.) elde edilen verim ve kalite
özellikleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Organik parselde uygulanan bakım
işlemleri, sertifikasyon kuruluşunun onayı ile yapılmıştır. Konvansiyonel
parsellerdeki uygulamalar ise Vural ve ark. (2000)’e göre uygulanmıştır.
Biber çeşitlerinin fideleri Nisan ayı ortasında 70x35 cm mesafelerle dikilmiştir.
Fide dikiminden önce toprak analiz sonucuna göre organik parsele 3 ton/da iyi
yanmış çiftlik gübresi uygulanmıştır. Buna ek olarak organik parsele çiçeklenme
öncesi ve ilk hasat sonrası 2 kez şerbet uygulaması yapılmıştır. Biber üretiminde
hastalık ve zararlı yönünden önemli bir sorun ile karşılaşılmazken beyaz sinek için
spinozad etkili maddeli preparat uygulaması 2 kez yapılmıştır.
Organik kırmızı lahana (cv. Red drumhead) fideleri ise Eylül ayı başında 70x40
cm mesafelerle dikilmiştir. Yine dikim öncesi organik parsele 1.5 ton/da çiftlik
gübresi ve 2 kez (Ekim ve Kasım ayı ortası) şerbet uygulaması yapılmıştır. Organik
kırmızı lahana üretiminde yaprak bitine karşı 3 kez arap sabunu ve lahana
kelebeğine karşı MVP (Bacillus thruginensis) preparatı 2 kez uygulanmıştır. Biber
ve kırmızı lahananın yetiştirildiği konvansiyonel parselde ise fide dikim öncesi
sırasıyla 30 ve 20 kg/da kompoze gübre ile üretim aşamasında 20 ve 15 kg/da
amonyum nitrat gübresi uygulanmıştır. Hastalık ve zararlı mücadelesi ise bu
parsellerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bitki Koruma Teknik Talimatlarına göre
yapılmıştır. Denemelerde parseller 25 bitkiden oluşmuş ve 4 tekerrürlü tesadüf
blokları deneme desenine göre kurulmuştur.
BULGULAR
Biber denemelerinden elde edilen verim ve bazı kalite özelliklerine ait veriler
Çizelge 1, 2, 3 ve 4’de verilmiştir. İki deneme yılının karşılaştırıldığı çalışmada
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parsel verimi, dekar verimi ve bitki başına meyve verimi değerleri bakımından
çeşitler ve uygulamalar bazında önemli farklılıklar belirlenmiştir. 2002 yılı parsel
verimi değerleri bakımından çeşitler arasında önemli bir fark bulunmazken
uygulamalar arasındaki fark p≤0,05 güvenle önemli bulunmuştur. Konvansiyonel
üretimde 20,3 kg/parsel verim ortalaması organik parselde 16.03 kg/da olmuştur.
Birim alana (dekar) verim bakımından ise hem çeşitler hem de uygulamalar
arasındaki fark p≤0,05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Dekar başına en yüksek
verime Pala yağlık (3099 kg/da) çeşidinde ulaşılırken 3012 kg/da verim değeri ile
geleneksel üretimden daha yüksek verim elde edilmiştir. Benzer şekilde bitki başına
verim değerleri bakımından da Pala yağlık ve geleneksel üretimden yüksek
değerlere ulaşılmıştır. Organik sertifikanın alındığı 2005 yılı denemelerinde de
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Yine Pala yağlık çeşidinden ve konvansiyonel
üretim uygulamasında en yüksek parsel verimi, dekar verimi ve bitki başına verim
değerlerine ulaşılmıştır. Her iki deneme yılında da uygulamaların erkenci verim,
bitki yaş ağırlığı, bitki boyu, kök uzunluğu, gövde ve kök kuru ağırlığı ile bitkilerde
belirlenen yaprak sararma oranları üzerine etkisi önemli bulunmamıştır. Meyve
kalite özellikleri açısından ise her iki deneme yılında da meyve ağırlığı ve meyve
boyu üzerine uygulamaların etkisi istatistiki olarak önemli (p≤0,05) bulunmuş ve en
yüksek değerlere konvansiyonel üretimde ulaşılmıştır. Buna karşılık meyve çapı ve
meyve et kalınlığı değerleri arasındaki farkın çeşitlerden kaynaklandığı, SÇKM,
asitlik, C vitamini, meyve, gövde ve kök kuru ağırlık ve renk değerleri bakımından
uygulamalar arasında önemli bir fark bulunmamıştır.
Kırmızı lahanadan elde edilen yine 2 yıllık (2002 ve 2005) verim ve bazı kalite
özelliklerine ait veriler Çizelge 5 ve 6’da verilmiştir.
Kırmızı lahananın iki deneme yılında da verim değerleri (adet ve kg/da)
bakımından uygulamalar arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Ortalama olarak
3400-4376 adet/da baş ve 1746-2521 kg/da toplam verime ulaşılmıştır. Yıllar
arasındaki farkın genelde ekolojik koşullardan kaynaklanmış olma olasılığının daha
yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü lahana baş yüksekliği, bitki habitüs çapı,
bitki yüksekliği gibi bitkisel özellikler bakımından yıllara göre uygulamalar arasında
istatistiki bakımdan farklılıklar (p≤0,05) bulunmuştur. Ancak elde edilen baş ağırlığı,
bitki başına yaprak sayısı ve toplam bitki ağırlığı ile baş ve yaprak kuru ağırlığı
değerleri bakımından uygulamalar arasında önemli fark bulunmamıştır. Yıllar
bazında 583-701 g baş ağırlığı, 15.67-17.33 adet yaprak/bitki, 956 ve 1233 g
toplam bitki ağırlığı değerlerine ulaşılmıştır. Bu değerler açısından deneme yılları
içerisinde yetiştirme şekilleri arasında önemli bir farklılık gözlenmezken yıllar
arasındaki farklılığın iklim değişiminden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Organik tarım araştırmaları küresel sonuçlar yerine çoğunlukla yöreye özgü
koşullara ilişkin uygulanabilir sonuçlar verdiğinden organik tarımın gelişmesinde
doğrudan alanda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların payının önemli olduğu
düşünülerek farklı tür ve çeşitlerin organik tarım koşullarındaki performanslarını
değerlendirmek ana amaç olmuştur. Bu yaklaşımla, biber ve kırmızı lahana
türlerinden yıllara bağlı elde edilen bulguların genel bir değerlendirmesi
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yapıldığında, biber çeşitlerinden elde edilen verim (parsel, dekar ve bitki başına)
değerleri bakımından uygulamalardan konvansiyonel üretim lehine değerler
alınmıştır. Özellikle parsel verimi, bitki başına meyve verimi ve dekar verim
değerleri bakımından konvansiyonel parselden elde edilen verim değerleri her iki
biber çeşidinde de yüksek bulunmuştur. Ancak bu yüksek verim değerleri iki
deneme yılında da benzer oranlarda olmayıp yıllar bazında farklı olmuştur. Elde
edilen bu farkın tamamıyla üretim şekillerine bağlanmayıp yıllara bağlı olarak
ilkbahar ve özellikle yaz aylarının yüksek derecede gözlenen sıcaklığın etkisi büyük
olmuştur. Benzer şekilde Diver ve ark. (1999) organik domates üretiminde de bu
açıdan genelde konvansiyonel yöntemin lehine gözlenen farkın, özellikle organik
üretim koşullarında belirlenen meyve ağırlığı, meyve çapı ve meyve boyu gibi
özelliklerin daha düşük olmasından kaynaklandığı bulgusu ön plana çıkmaktadır.
Çünkü yüksek sıcaklık özellikle biber üretiminde meyve kalite özelliklerini (meyve
boyu, meyve çapı ve et kalınlığı gibi) olumsuz etkilemiştir. Bu etkilenmenin de
organik parsellerde daha fazla olduğu gözlenmiştir. Buradan hareketle de organik
parseldeki bitkilerin yapılan uygulamalarla yeterli beslenemediği, bitkilerin küçük
habitüslü kaldığı, güneş ışınlarından meyvelerin etkilendiği sonucu ortaya
çıkmaktadır. Bu bulgu da göstermektedir ki organik üretimde bitkilerin hem verim
eldesi bakımından hem de çevre koşullarına adaptasyonu açısından bitkilerin
kaldırdıkları besin maddeleri göz önüne alınarak oldukça iyi beslenmesi
gerekmektedir (Abdul-Baki, et all. 2002). Diğer yandan Sainju, ve ark. (2001) bitki
besin elementlerinin hızla yıkanması sorununa karşı örtü bitkisi kullanımı ve buna
uygun toprak hazırlığının düzenlenmesi zorunluluğunu önermektedir. Proje
kapsamında parsellerde kış döneminde de toprak yüzeyinin kışlık türlerle örtülü
tutulması örtü bitki gereksinimini ortadan kaldırmaktadır.
Kırmızı lahana üretiminde dekar başına elde edilen baş adedi, toplam ağırlık,
baş ağırlığı, baş çapı ve baş yüksekliği gibi verim değerleri bakımından organik ve
konvansiyonel parsellerden elde edilen değerler bakımından önemli bir fark
gözlenmemiştir. Buna karşılık yıllar bazında gözlenen verim farkı, büyük olasılıkla
Lampkin, 1990’ın ifade ettiği şekliyle kış dönemindeki farklı iklim koşullarından
kaynaklanmıştır. 2005 yılında Ocak ve Şubat aylarında yaşanan düşük sıcaklık
değerleri bitki gelişim hızını, bitki habitüs büyüklüğünü (bitki boyu ve çapı, toplam
bitki ağırlığı ve yaprak sayısı…gibi) ve baş iriliğini olumsuz etkilemiştir. Ayrıca 2005
yılında kış aylarının 2002 yılına göre daha kurak geçmesi de diğer bir etkili iklim
faktörü olmuştur. Ayrıca biber üretiminde olduğu gibi bitki besleme programının
organik üretimde çok iyi planlanması gerekmektedir (Ramadan, (2006).
Çiftlikte yürütülen “Organik Üretim Projesi” kapsamında üretimi yapılan diğer
türler bazında genel bir değerlendirme yapıldığında, bağcılık çalışmalarından elde
edilen gözlemler ışığında organik üretim sürecinde önemli sorun ile
karşılaşılmamıştır. Ancak üzümde küçük dane ve toplam verim kaybı, bitki besleme
konusunun daha ayrıntılı olarak ele alınmasını, bazı yıllar külleme hastalığından
oluşan kalite kayıpları, hastalığın kontrolünde özellikle izleme ve uygulama
zamanına uyulması gerektiğini ön plana çıkarmıştır. Erik, şeftali, kayısı ve nar
parsellerinde meyve iriliği ve bazı zararlılar konusunda yıllara göre sorunlar
yaşanabilirken portakal, mandarin ve zeytin parselinde meyve iriliği ile verim

230

açısından herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Buna karşılık organik üretim
faaliyetleri süresince yaşanan önemli sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür.
16. Yaş meyve ve sebze satışında pazarlama sorunu,
17. Organik ürün ayrıcalığının tüketiciye anlatılamaması,
18. Bitki besin maddesi noksanlıklarına kısa sürede çözüm bulunamayışı,
19. Hastalık ve zararlı konusunda iklim koşullarına ve yıllara bağlı karşılaşılan
sorunlara yönelik uygulama protokollerinin hazırlanması,
20. Tarlada çalışabilecek eğitimli kişilerin olmaması,
21. Belirli türlerde yerel koşullara adapte olmuş çeşitlerin olmayışı, bu türlerde
üretimin ithal hibrit çeşitlerle gerçekleştirilme zorunluluğu,
22. Yabancı ot sorunu, sulanan koşullarda önemli maliyetler oluşturması,
23. Meyvecilik ve bağcılıkta bazı hastalık-zararlı mücadelesinde etkisiz kalınması,
Proje sürecinde karşılaşılan sorunlara rağmen yürütülecek çok disiplinli ve uzun
süreli araştırmalar ile uygulamada karşılaşılan sorunlara yerel koşullara uygun
çözümler bulunarak organik üretimin Çiftlik’te artarak devamına çalışılacaktır.
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Çizelge 1. Biber çeşitlerinden uygulamalara göre elde edilen verim ve bitkisel özellikler (2002).
Çeşit

Yalova Çarliston
Pala Yağlık
Uygulama

Uygulama
Konvansiyonel
Organik
Ortalama
Konvansiyonel
Organik
Ortalama
Konvansiyonel
Organik

Genel ortalama
x=Duncan'ın çoklu sınıflandırma testi

Parsel
verim
(kg/parsel)

Erkenci
verim
(%)

19,28
23,09 b
15,89
30,96 a
17,58 Ö.D.
27,02*
21,30
60,29 b
16,17
71,90 a
18,74 Ö.D.
66,10*
x
20,29 a
41,69 b
16,03 b
51,43 a
18,16*
46,56*
**: p=0.01'e Göre önemli

Toplam
verim
(kg/da)

Verim
(kg/bitki)

Yaş
ağırlık
(g/bitki)

Yaprak
sararması
(%)

Bitki boyu
(cm/bitki)

2852,96 a
0,815 a
983,33
118,40
2315,16
0,661
860,00
102,40
2584,06 b
0,738 b
921,67
110,40
3171,34 a
0,906 a
940,00
119,93
3027,73
0,865 b
896,67
112,27
3099,53 b
0,886*
918,33
116,10
3012,15 a
0,861 a
961,67
119,17
2671,45 b
0,763 b
878,33
107,33
2841,80*
0,812*
920,00 Ö.D.
113,25 Ö.D.
p=0.05'e Göre önemli
Ö.D.= Önemli değil

9,17
11,67
10,42
14,17
15,00
14,58
11,67
13,33
12,50 Ö.D.

Çizelge 2. Biber çeşitlerinden uygulamalara göre elde edilen verim ve bitkisel özellikler (2005).
Çeşit

Yalova Çarliston

Pala Yağlık
Uygulama

Uygulama
Konvansiyonel
Organik
Ortalama
Konvansiyonel
Organik
Ortalama
Konvansiyonel
Organik

Genel ortalama
x=Duncan'ın çoklu sınıflandırma testi

Parsel
Erkenci
verim
verim
(kg/parsel)
(%)
18,47 bx
29,78 b
20,42 a
34,90 a
19,45**
32,34**
26,48 a
66,82 b
25,17 b
74,93 a
25,82**
70,88**
22,48
48,30
22,80
54,92
22,64 Ö.D.
51,61 Ö.D.
**: p=0.01'e göre önemli

Toplam
Verim
verim
(kg/bitki)
(kg/da)
3458,33 a
1,052 a
2993,33 b
0,855 b
3225,83 b
0,954*
4161,67 a
1,366 a
3203,33 b
1,174 b
3682,50*
1,270*
3850,00 a
1,209
3098,33 b
1,014
3454,17**
1,112 Ö.D.
p=0.05'e göre önemli

Yaş
ağırlık
(g/bitki)
1188,33
1335,00
1261,67
1230,00
1253,33
1242,67
1209,17
1294,17
1252,67 Ö.D.
Ö.D.= önemli değil

Bitki boyu
(cm/bitki)
119,07
116,20
117,63
112,53
118,47
115,50
115,80
117,33
116,57 Ö.D.

Yaprak
sararması
(%)
6,67
10,00
8,33
8,33
14,17
11,25
7,50
12,08
9,79 Ö.D.
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Çizelge 3. Biber çeşitlerinden uygulamalara göre elde edilen bazı kalite özellikleri (2002).
Çeşit

Yalova Çarliston

Pala Yağlık
Uygulama

Uygulama
Konvansiyonel
Organik
Ortalama
Konvansiyonel
Organik
Ortalama
Konvansiyonel
Organik

Genel ortalama
x=Duncan'ın çoklu sınıflandırma testi

Meyve
Meyve
ağırlığı
boyu
(g)
(cm)
16,18**
14,90
21,66
12,60
18,92 bx
13,75 Ö.D.
85,28
15,60
68,58
12,83
76,93 a
14,22 Ö.D.
50,73 a
15,25
45,12 b
12,72
47,93*
13,99 Ö.D.
**: p=0.01'e göre önemli

Meyve
Meyve et
çapı
kalınlığı
(cm)
(mm)
1,95**
0,19**
2,21
0,18
2,08 b
0,19 b
3,73
0,29
3,83
0,34
3,87 a
0,31 a
2,84
0,24
3,02
0,26
2,93 Ö.D.
0,25 Ö.D.
p=0.05'e göre önemli

SÇKM
(%)

pH

5,70**
6,00**
4,90
5,83
5,30 b
5,92 a
6,53
ö
6,53
4,62
6,53 a
4,62 b
6,12 a
5,31
5,72 b
5,22
5,92*
5,27 Ö.D.
Ö.D.= önemli değil

Vitamin
C

Renk
(a/b)

90,59
90,27
90,43 Ö.D.
92,92
91,67
92,30 Ö.D.
91,76
90,97
91,36 Ö.D.

0,39**
0,36
0,38 b
1,63
1,53
1,58 a
0,62
0,58
0,60 Ö.D.

Çizelge 4. Biber çeşitlerinden uygulamalara göre elde edilen bazı kalite özellikleri (2005).
Çeşit

Yalova Çarliston

Pala Yağlık
Uygulama

Uygulama
Konvansiyonel
Organik
Ortalama
Konvansiyonel
Organik
Ortalama
Konvansiyonel
Organik

Genel ortalama
x=Duncan'ın çoklu sınıflandırma testi
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Meyve
Meyve
ağırlığı
boyu
(g)
(cm)
16,18**
14,90
21,66
12,60
18,92 bx
13,75 Ö.D.
87,06
14,84
71,27
12,95
76,19 a
13,89 Ö.D.
51,62 a
14,87 a
46,46 b
12,77 b
49,04*
13,82**
**: p=0.01'e göre önemli

Meyve
Meyve et
çapı
kalınlığı
(cm)
(mm)
1,95**
0,19
2,21
0,18
2,08 b
0,19 Ö.D.
5,54
0,31
5,42
0,33
5,48 a
0,32 Ö.D.
3,75
0,26
3,82
0,25
3,78 Ö.D.
0,26 Ö.D.
p=0.05'e göre önemli

SÇKM
(%)

pH

5,70**
6,00
4,90
5,83
5,30 b
5,91 Ö.D.
7,50
5,44
7,33
5,21
7,42 a
5,33 Ö.D.
6,60
5,72
6,12
5,52
6,36 Ö.D.
5,62 Ö.D.
Ö.D.= Önemli değil

vitamin
C

Renk
(a/b)

90,59*
90,27
90,43 a
73,62
84,78
79,20 b
82,11
87,53
84,82 Ö.D.

0,39**
0,36
0,38 b
1,81
1,70
1,75 a
0,71
0,67
0,69 Ö.D.

Çizelge 5. Kırmızı lahana (Red drumhead) üretiminden elde edilen verim ve bazı kalite özellikleri (2002).

Uygulama

Toplam
verim

Toplam
verim

Baş ağırlığı

Baş çapı

Baş
yüksekliği

Bitki boyu

Bitki çapı

Kuru
baş

Bitki ağırlığı

Kuru
Yaprak sayısı
yaprak

(adet/da)

(kg/da)

(g/baş)

(cm)

(cm)

(cm/bitki)

(cm/bitki)

(g/bitki)

(%)

(%)

(adet/bitki)

Konvansiyonel

4376

1799

583,60

11,80

14,10

61,33 ax

55,83 a

1233.33

9,21 a

15,37 a

17,33 a

Organik

3549

1746

616,67

12,80

14,03

48,17 b

42,50 b

1063,33

8,91 b

14,39 b

15,67 b

9,06*

14,88*

16,50

Ortalama
3963 Ö.D. 1773 Ö.D. 600,13 Ö.D. 12,30 Ö.D.
x=Duncan'ın çoklu sınıflandırma testi
**: p=0.01'e göre önemli

14,07 Ö.D.
54,75*
p=0.05'e göre önemli

49,17*
1148,33 Ö.D.
Ö.D.= Önemli değil

Çizelge 6. Kırmızı lahana (Red drumhead) üretiminden elde edilen verim ve bazı kalite özellikleri (2005).

Uygulama

Toplam
verim

Toplam
verim

Baş ağırlığı

Baş çapı

Baş
yüksekliği

Bitki boyu

Bitki çapı

Toplam
bitki ağırlığı

Kuru baş

Kuru yaprak Yaprak sayısı

(adet/da)

(kg/da)

(g/baş)

(cm)

(cm)

(cm/bitki)

(cm/bitki)

(g/bitki)

(%)

(%)

(adet/bitki)

Konvansiyonel

3414

2185

640,00

8,83

12,77 ax

50,33

46,50 a

970,00

8,27

14,07

16,33

Organik

3514

2521

701,67

7,27

10,50 b

46,33

39,33 b

956,67

7,54

12,69

17,00

13,38 Ö.D.

16,67 Ö.D.

Ortalama
3464 Ö.D. 2353 Ö.D. 670,83 Ö.D. 8,05 Ö.D.
x=Duncan'ın çoklu sınıflandırma testi
**: p=0.01'e göre önemli

11,63*
48,33 Ö.D.
42,92*
963,33 Ö.D. 7,90 Ö.D.
p=0.05'e göre önemli
Ö.D.= Önemli değil
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MUT (MERSİN) YÖRESİ KAYISI BAHÇELERİNDE EKOLOJİK YETİŞTİRİCİLİĞİN
UYGULANABİLİRLİĞİ
Mustafa BİRCAN40
Naim ÖZTÜRK41

Rasim ARSLAN1
Ercan CANIHOŞ2

Bekir DEMİRTAŞ1
Levent SON42

ÖZET
Bu çalışma, 2005-2006 yılları arasında Mersin ili Mut ilçesi Selamlı Köyü’nde
Perecoce De Tyrinthe çeşidi ile tesis edilmiş 5 yaşındaki bir kayısı bahçesinde
yürütülmüştür. Organik ve geleneksel (konvansiyonel) uygulama yapılan kayısılarda
fenolojik gözlemler, pomolojik analizler (meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu,
meyve yüksekliği, çekirdek ağırlığı, SÇKM, pH ve toplam asit) ve yaprak-toprak
analizleri yapılmıştır. Bu ölçümler sonucunda çalışmanın birinci yılında (2005)
pomolojik özellikler bakımından organik ve konvansiyonel uygulamalar arasında bir
fark bulunmamıştır. Çalışmanın ikinci yılında (2006) ise, yapılan istatistiksel
analizler sonucunda verim, meyve etinin çekirdeğe oranı, meyve sertliği ve pH
değerleri açısından %1 önem düzeyinde önemsiz bulunmuştur. Geleneksel
yetiştiricilik SÇKM dışında incelenen diğer kriterler açısından organik yetiştiriciliğe
göre %5 önem düzeyinde önemli bulunmuştur.
Bitki koruma açısından yapılan çalışmalarda, önemli kayısı hastalıklarından
Yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) ile Monilya (Monilinia laxa)’ya karşı
sonbaharda %2’lik ve ilkbaharda %1’lik olmak üzere iki kez bordo bulamacı
uygulanmıştır. Zararlılara karşı ise, ana zararlı Şeftali güvesi (Anarsia lineatella
Zell.)’nin popülasyon takibi yapılmış ve yeterli yoğunluk oluşmadığından ilaçlama
yapılmamıştır. Ayrıca, Fidan dipkurdu (Capnodis spp.) zararı, karınca faaliyeti ve
abiyotik zararlanmalara karşı gövde badanası yapılmıştır. Vegetasyon süresince
yapılan gözlemlerde, diğer hastalık ve zararlılar mücadele eşiğine ulaşmadığından
herhangi bir uygulama yapılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kayısı, (Prunus armeniaca L.), Organik Yetiştiricilik, Bitki
Besleme, Hastalık, Zararlı
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THE IMPLEMANTATION POSSIBILITIES OF ECOLOGICAL FARMING IN
APRICOT ORCHARDS OF MUT (MERSIN)
This study was carried out in 5 year old apricot orchard of Perecoce De Tyrinthe
cultivar located in Mut region of Mersin province in 2005 and 2006. The fruits
grown organic and traditional were evaluated for pological analyses such as fruit
weigth, width, height, seed weigth, pH, acidity, total soluble content, and leaf and
soil analysis. There was no significant difference between organically and
traditionally grown fruits in 2005. In 2006, however, there were differences between
organically and traditionally grown fruits for flesh/seed ratio, hardness of flesh, and
pH at alpha of 0.05.
As pest management studies, one time Bordeaux mixture (2%) in autumn and
one time Bordeaux mixture (1%) in spring were sprayed against shot-hole
(Wilsonomyces carpophilus) and Blossom and twig blight (Monilinia laxa) that
important fungal diseases of apricot. Population dynamics of the key pest Peach
twig borer, Anarsia lineatella was monitored but wasn’t sprayed since not reach the
threshold. No spraying was applied against the other disease and pests since no
one of those reached the spraying threshold throughout the vegetation periods, too.
Also trunks of the trees were painted with a mixture of copper sulfat, lime, salt and
glue to protect them from Capnodis sp., ant activity and abiotic disorders.
Keywords: Apricot, Organic Farming, Plant Nutrient, Disease, Pest
24. GİRİŞ
Organik tarım üretimde yapay üretim girdilerinin kullanımını ortadan kaldıran,
bunun yerine ekim nöbeti, ürün artıkları, hayvan gübresi, yeşil gübre ve tarım dışı
organik atıklar kullanan, hastalık, zararlılar ve yabancıot mücadelesinde biyolojik
mücadele yöntemlerini kullanan, toprak verimliliğini arttırabilmek amacıyla,
topraktaki mikroorganizma faaliyetini arttırmaya yönelten bir üretim sistemidir (Ekin,
1999). Aşırı miktarda kullanılan inorganik gübrelerde toprak ve bitki üzerinde
olumsuz etkiye sahiptir. Organik tarımda da bitkiye ek olarak kimyasal gübre
verilmekte, ancak bunlar da organik kökenli veya doğada mevcut inorganik kökenli
bileşikler olmaktadır (Aksoy ve Altındişli, 1998). Organik tarımda hedef yüksek
verim yerine sağlıklı ürün elde etmektir. Organik tarımda toprağın organik kökenli
maddelerle gübrelenmesi esastır. Bunun yanında doğada bulunan inorganik yapılı
kimyasal maddeler de kullanılabilir. Burada esas olan yapay kimyasal maddelerin
kullanılmamasıdır.
Kayısı Türkiye’de geniş bir alanda üretimi yapılan türleri arasındadır. Dış ticaret
açısından da önemi büyüktür. Türkiye özellikle kuru kayısı dış ticaretinde söz sahibi
bir ülke konumundadır. Kuru kayısı üretimi ve pazarlaması konusunda yapılan
çalışmaların yanında bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye erkenci ve taze kayısı üretimini
de geliştirme konusunda yeterli araştırma ve geliştirme çalışması yapmak
durumundadır. Bugüne kadar bu konuda yeterli çalışmanın yapıldığı söylenemez.
Hem ülke hem de işletme düzeyinde yapılacak çalışmalarla bu üretimdeki ekolojik
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avantajlar yeterli olarak kullanılabilecektir. Bu çalışmalarda uygun çeşitlerin ıslahı,
yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi, girdi temini, pazarlama ve finansman konuları
öncelikli olarak ele alınmalıdır (Demirtaş, 2000).
Akdeniz Bölgesi’nde kayısı üretiminin büyük bir kısmı bölgenin geçit yörelerinde
yapılmaktadır. Özellikle ülkemizin sofralık kayısı ambarı durumunda olan Mut yöresi
yıllık yaklaşık 30.000 tonluk üretimiyle sofralık kayısı ticaretinin de merkezi
durumuna gelmiştir. İlk taze kayısılar büyük kentlere ve yurt dışına Mut ilçesinden
gönderilmektedir (Kaşka ve ark., 1993). Yörede yaklaşık 430.000 adet verimli yaşta
kayısı ağacı bulunmaktadır. 2005 yılı itibariyle üretim miktarı 47.000 ton, 2006 yılın
da ise 57.000 ton dolayında gerçekleşmiştir (Anonim, 2006). Mut ilçesi ve çevre
köyleri genel olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta olup, yörede sanayi
bulunmamaktadır. Mut yöresinde kayısı bahçeleri Toros dağlarının güney
yamaçlarında kurulmuş olduğundan, nem oranı son derece düşük ve yetiştirilen
çeşitlerin de erkenci olmasından dolayı, hastalık ve zararlılar oldukça düşük oranda
görülmektedir.
Bu durum, yörede organik tarım bakımından büyük avantaj sağlamaktadır. Bu
çalışmanın esas amacı; son yıllarda dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşan
organik yetiştiriciliğin, Türkiye’de sofralık erkenci kayısının üretim merkezi
durumunda olan Mersin’in Mut ilçesinde kayısı üretiminde uygulanabilirliliğini
araştırarak, bu konuda üreticilere yardımcı olmak, öncülük yapmak, buna bağlı bir
çıktı olarak da, insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokabilecek maddelerin
kullanımını ortadan kaldırmaktır.
MATERYAL VE METOT
Araştırma 2 yıl boyunca kimyasal ilaç ve gübre kullanılmayan Mersin’in Mut
ilçe’sinin Selamlı Köyündeki 6 dönümlük kayısı bahçesinde yürütülmüştür. Bahçede
400 adet zerdali anacına aşılı 5 yaşında Precoce De Tyrinthe kayısı çeşidi
bulunmaktadır.
Araştırma süreci boyunca organik uygulama yapılan ağaçlara yapılan toprak ve
yaprak analiz sonucuna göre yanmış çiftlik gübresi, EDTA şelatlı % 5’lik Demir,
Mangan, Çinko ve organik gübre (Biofarm) uygulamaları yapılmıştır. Geleneksel
uygulama için yine toprak ve yaprak analizi sonucuna (Çizelge 2 ve 3) göre gübre
uygulaması yapılmıştır.
Bitki koruma çalışmalarında kültürel tedbirlere öncelik verilmiştir. Fungal
hastalıklara karşı koruyucu amaçlı 2 kez (Doz ve tarih) bordo bulamacı uygulaması
yapılmıştır. Ana zararlının populasyon takibinde 1 adet cinsel çekici tuzak asılmış
ve haftalık kontroller yapılarak kayıtları tutulmuştur. Ayrıca diğer hastalık ve
zararlılarla ilgili gözlemler yapılmıştır.
Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 yinelemeli olarak
düzenlenmiş olup, her yinelemede 5’er adet ağaç bulunmaktadır. Her yıl deneme
ağaçlarından alınan örnek meyvelerde pomolojik analizler yapılmış, ağaç başına
verimleri saptanmıştır.
Veriler, istatistiksel olarak tesadüf parselleri deneme desenine gore
değerlendirilmiş, gruplama için tukey testi kullanılmıştır.
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25. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada geleneksel ve organik uygulamaların sonuçları incelendiğinde 2005
yılı verilerine göre verim, meyve eni, meyve yüksekliği, meyve boyu, meyve
eti/çekirdek ağırlığı, toplam asit ve SÇKM bakımından istatistiki olarak bir farkın
olmadığı; meyve ağırlığı, çekirdek ağırlığı, meyve eti sertliği ve pH bakımından bir
farkın oluştuğu bulunmuştur (Çizelge 1).
2006 yılı verileri incelendiğinde ise verim, meyve et/çekirdek oranı ve pH
bakımından istatistiki olarak yine bir farkın oluşmadığı, fakat meyve ağırlığı, meyve
eni, meyve boyu, meyve yüksekliği, çekirdek ağırlığı, meyve eti sertliği, toplam asit
ve S.Ç.K.M. bakımından istatistiki olarak farkın oluştuğu bulunmuştur (Çizelge 1) .
Hem 2005 hem de 2006 yılı verileri incelendiğinde en önemli değerlendirme
kriterlerinden verim bakımından her iki yılda da istatistiki bir farkın oluşmadığı, fakat
meyve ağırlığı bakımından her iki yılda farkın oluştuğu bulunmuştur. Meyve eni,
meyve boyu ve meyve yüksekliği bakımından 2005 yılında bir fark bulunamazken
2006 yılında ise her üç özellikte de istatistiki bakımdan farkın oluştuğu
belirlenmiştir.
2006 yılı her iki uygulamada da yapılan toprak (Çizelge 2) ve yaprak (Çizelge 3)
analizleri incelendiğinde ağaçların beslenmesi bakımından yine bir farkın
oluşmadığı görülmektedir.
Hem 2005 hem de 2006 yılı verileri incelendiğinde en önemli değerlendirme
kriterlerinden verim bakımından her iki yılda da istatistiki bir farkın oluşmadığı, fakat
meyve ağırlığı bakımından her iki yılda farkın oluştuğu bulunmuştur. Meyve eni,
meyve boyu ve meyve yüksekliği bakımından 2005 yılında bir fark bulunamazken,
2006 yılında ise her üç özellikte de istatistiki bakımdan farkın oluştuğu
belirlenmiştir.
Organik kayısı yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlıların mücadelesinde öncelikle
kültürel tedbirlere ağırlık verilmiştir. Bu amaçla, sonbaharda dökülen yapraklar
toprak işlemesiyle toprağa karıştırılmıştır. Ağaç üzerindeki kuru dallar budanmış ve
bahçeden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca ağaçlara mart sonu-nisan başında bir kez gövde
badanası (100 l su, 20 kg sönmemiş kireç, 8 kg göztaşı, 4 kg tuz, 3 kg marangoz
tutkalı) yapılmıştır. Yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) ve monilya (Monilinia
laxa) hastalıklarına karşı koruyucu amaçlı yapılan bordo bulamacı uygulamaları
sonbaharda %2 lik ve ilkbaharda %1 lik olmak üzere 2 kez yapılmıştır. Bu
uygulamalar sonucunda yıl içerisinde yapılan arazi gözlemlerinde herhangi bir
hastalık etmenine rastlanmamıştır. Zararlılarla ilgili yapılan çalışmalarda ise, ana
zararlı Şeftali güvesinin populasyonu takibi için tuzak asılmıştır. Yapılan tuzak
kontrollerinde zararlı erginlerinin ilk olarak nisan başlarında yakalandığı
belirlenmiştir. Ancak zararlının başlangıç populasyonunun düşük olması ve hasat
sonuna kadar mücadele eşiğine ulaşmadığından ilaçlama yapılmamıştır. Öztürk ve
Ulusoy (2005) yörede yaptıkları bir çalışmada, Şeftali güvesi ilk ergin çıkışlarının
nisan ayı başlarında olduğunu, zararlının ilkbahardaki başlangıç populasyonunun
düşük olduğunu ve kayısı meyvelerinde beslenen birinci dölünün de erkenci
kayısılarda çok fazla zararlı olmadığını bildirmişlerdir. Çalışma süresince diğer
kayısı hastalık ve zararlıları ile ilgili yapılan kontrollerde de mücadele eşiğine ulaşan
bir hastalık ya da zararlı gözlenmemiştir. Bu durumun deneme bahçesinin
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topoğrafik yapısından (yöney, meyil, vb.), çeşidin erkenci olmasından, dikim
aralığının uygun olmasından ve yeşil gübre amacıyla ekilen çiçekli bitkilerin doğal
düşman etkinliğini arttırmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Sonuç olarak; sofralık kayısı yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Mut
yöresinde son yıllarda yoğun olarak geleneksel yetiştiricilik yapılmaktadır. Ancak
bununla beraber tüm dünyada organik tarımın ön plana çıkmasıyla Mut yöresinde
konvansiyonel yetiştiriciliğin yanında organik kayısı yetiştiriciliğinin yapılabilmesi, bu
değerlendirme sonuçları ışığında olağan görünmektedir.
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Çizelge 1. Pomolojik özellikler.
Uygulama
2005
V.R (Kg/Ağaç)
2006
2005
M.A (gr)
2006
2005
M.E (cm)
2006
2005
M.B (cm)
2006
2005
M.Y (cm)
2006
2005
Ç.A (gr)
2006
2005
M.E/ Ç
2006
2005
M.S (kg)
2006
2005
T.A %
2006
2005
S.Ç.K.M. %
2006
2005
pH
2006

Organik
10,00
18,99
37,21 b
27,17 b
3,85
3,78 b
3,98
3,95 b
4,08
4,16 b
2,45 b
2,28 b
14,20
10,93
0,97 a
0,63
1,39
1,32 b
9,75
11,75 a
3,40 a
3,44

Geleneksel
9,75
19,12
42,86 a
33, 95 a
3,96
4,08 a
4,14
4,25 a
4,24
4,58 a
2,80 a
2,80 a
14,31
11,15
0,92 b
0,65
1,50
1,57 a
10,50
9,75 b
3,32 b
3,43

LSD (%5)
ÖD**
ÖD**
4,44
4,34
ÖD**
0,16
ÖD**
0,24
ÖD**
0,24
0,14
0,25
ÖD**
ÖD**
0,03
0,10
ÖD**
0,20
ÖD**
0,87
0,009
ÖD**

*VR:Verim; MA:meyve ağırlığı;ME:Meyve Eni;MB:Meyve Boyu; MY:Meyve Yüksekliği; ÇA:Çekirdek
Ağırlığı; *ME/Ç:Meyve eti/Çekirdek; MS:Meyve Sertliği; TA:Toplam asit; SÇKM:Suda Çözünebilir kuru
madde miktarı

Çizelge 2. 2006 yılı organik ve konvansiyonel uygulamaların toprak analiz sonuçları.
Analizin adı
Su İle Doygunluk
(gr/100 ml)
% Kireç(%CaCO3)
Tuzluluk E.C
(mmhos/cm)
% Organik Madde
pH (1:2,5)
Alınabilir Potasyum
(ppm)
Alınabilir Fosfor (ppm)

Sınır
değeri

Organik
analiz
sonucu

Geleneksel
analiz
sonucu

Değerlendirme

30-50

48,00

48,00

Tınlı

5,0-15

51,70

50,00

Çok Kireçli

0-2

0,77

0,97

İyi

3-4
6,5-7,5
244300
20-40

2,80
7,62

1,24
7,58

Noksan
Alkali

908,1

378,64

Yüksek

128,8

65,00

Yüksek
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Çizelge 3. 2006 yılı organik ve konvansiyonel uygulamaların yaprak analiz
sonuçları.
Analizin adı
% Azot(N)
% Fosfor(P)
% Potasyum(K)
% Kalsiyum(Ca)
% Magnezyum(Mg)
Demir (ppm )
Çinko (ppm)
Mangan(ppm)
Bakır (ppm)
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Sınır
değeri
1,8-2,8
0,110,20
2,0-3,6
2,0-4,0
0,250,70
60-140
30-50
30-100
5-16

Organik
analiz
sonucu
1,33

Geleneksel
analiz
sonucu
1,49

0,18

0,13

Yeterli

2,21
2,55

2,13
2,93

Yeterli
Yeterli

0,75

0,73

Yüksek

77,7
19,5
59,2
7,3

79,8
19,9
60,9
7,2

Yeterli
Noksan
Yeterli
Yeterli

Değerlendirme
Noksan

YALOVA KOŞULLARINDA ORGANİK BURSA SİYAHI İNCİR
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN FARKLI BİTKİ BESLEME
UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ
Erol YALÇINKAYA43
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ÖZET
Bursa Siyahı İnciri, Marmara Bölgesinin standart sofralık incir çeşididir. Bursa
Siyahı İncirinin yetiştirme tekniği ve kültürel istekleri bakımından kanaatkar olması,
ilaçlı mücadeleyi gerektirecek önemli hastalık ve zararlılarının olmaması organik
yetiştiriciliğini mümkün kılmaktadır. Ayrıca iç ve dış pazarda talebinin olması ve
pazarlama sorununun olmaması bu durumu desteklemektedir. Çalışma, bu
potansiyeli değerlendirmek ve yetiştirme teknikleri ve özellikle farklı bitki besleme
preparatlarının verim ve kalite üzerine olan etkilerini araştırmak amacıyla
yapılmıştır. Deneme, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
verim çağındaki Bursa Siyahı İncir Kalibrasyon Parselinde kurulmuştur. Denemede
Yeşil Gübre (bakla), Sığır Gübresi, Organik NPK, Yeşil Gübre (bakla)+Sığır
Gübresi, Yeşil Gübre (bakla)+Organik NPK, İnorganik NPK (kontrol) uygulamaları
yapılmıştır. Verim bakımından yeşil gübre+sığır gübresi kombinasyonunun en iyi
sonucu verdiği gözlenmiştir, bunu Organik NPK uygulamasının izlediği belirlenmiştir.
En iri meyveler, Organik NPK uygulamasından elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik İncir, Bursa Siyahı Çeşidi, Yalova, Bitki Besleme,
Pomoloji, Hasat Sonrası Fizyolojisi
ABSTRACT
EFFECT OF DIFFERENT PLANT NUTRITIONAL APPLICATIONS ON YIELD
AND QUALITY IN ORGANICAL BURSA SİYAHI GROWING ON YALOVA
ECOLOGICAL CONDITIONS
Bursa Siyahı is a standart fig variety in Marmara Region. Because of ıts easy
applicable agronomical technics and having no important pest and disease
problems make possible organic production. Also, existing domestic and
international market demand support this situation. The study was carried on in
order to evaluate its potential and research of effects of different plant nutritional
preparats on yield and quality. Study was carried on at Yalova Atatürk Central
43

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, YALOVA; erolyalcinkaya@gmail.com

243

Horticultural Research Institute’s Fig Experimental Parcel. In the study Green
Manure (bean), Animal Manure (cattle), Organical NPK, Green Manure + Animal
Manure, Green Manure+ Organic NPK, Inorganic NPK combinations were used.
About yield, the best result was obtain from Green Manure + Animal Manure. The
high sized fruits was obtain by Organic NPK application
Keywords: Organic Fig, Bursa Siyahi Variety, Yalova, Plant Nutrition, Post
Harvest Physiology
GİRİŞ
Bursa Siyahı incir çeşidi Marmara bölgesinin standart sofralık bir incir çeşididir.
Bursa Siyahı incir çeşidi Özellikle Güney Marmara Bölgesi ekolojisinde çok kaliteli
meyve verir. Bu çeşit aynı zamanda önemli bir ihraç ürünüdür. İstatistiksel kayıtlara
göre, 2000 yılında ihraç edilen taze incir miktarı 6 140 270 kg olarak belirlenmiştir.
Bu ihracat ile ülkemize giren döviz 7 990 878 Amerikan Doları tutarındadır. Bursa
Siyahı incir çeşidinin üretimi ağırlıklı olarak Bursa ili ilçelerinde olmakla birlikte
Merkez, Gürsu, Mudanya ilçelerinde daha yoğun olarak yetiştirilmektedir.
İstatistiksel verilere göre 2001 yılı taze incir üretimi 11 015 tondur (Anonim, 2001).
Dış pazar talebinin olması ve üretiminde fazla sorunlar yaşanmaması Bursa Siyahı
İncir Üretiminde giderek bir artışa neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak Bursa
yöresinde ve Çanakkale ile Aydın illerinde yeni plantasyonlar kurulmaktadır.
Son yıllarda organik yetiştirilmiş ürünlere olan pazar talebi taze incir için de
geçerlidir. Bursa Siyahı incir çeşidinin taze olarak tüketilmesi ve yine ihraç edilme
şansının yüksek olması, bu meyvenin organik koşullarda yetiştirilmesini önemli
kılmaktadır. Aksoy (1998), Türkiye'nin birçok meyve türünün anavatanı olduğunu
belirterek, incirin de aralarında bulunduğu meyvelerin ekolojik üretim tekniklerinin
özünde geleneksel üretim yöntemlerinden çok farklı olmadığını, ekolojik üretimin
her aşamasında belli bir düzeyin üzerinde bilgi gerektirdiğini söylemektedir.
Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanmakta olan standartta organik tarım
tanımı, uygulama alanı ve uygulama şekilleri, kontrolü gibi temel esaslar
belirtilmektedir (Anonim, 1998).
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan Organik Tarım El Kitabında Organik
Tarım ile ilgili kriterler ve kullanılacak kimyasal maddeler verilmiştir (Anonim, 2001).
Ülkemizde ilk organik tarım faaliyetleri, ithalatçı ülkelerin taleplerini karşılamak
amacıyla 1985 yılında başlamıştır. Gerçekleştirilen üretimler bu ülkelerin organik
tarım yönetmelikleri ve literatür bilgilerine göre yapılmıştır. Konvansiyonel
yöntemlerle yapılan tarımsal üretimlerde kullanılan inorganik maddelerin üretilen
ürünlerde ve dolayısıyla tüketicilerde oluşturduğu olumsuz etkiler yanında, çevreye
verilen zarar sonucunda organik ürünlerde giderek artan bir iç ve dış pazar talebi
oluşturmuştur. Bursa Siyahı incir üretiminde de bu doğrultuda talepler
doğrultusunda üretime gidilmiştir. Ancak üretim aşamalarında organik maddelerin
uygulanmasında, sağlanmasında ve elde edilen ürünün kalite ve kantitesinde bazı
sorunlarla karşılaşılmıştır. Marmara koşullarında yapılan incir yetiştiriciliğinin fazla
hastalık ve zararlı probleminin olmaması büyük bir avantajdır. Ancak bazı
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durumlarda ilaç kullanımı zorunlu olmaktadır. Organik kökenli gübrelerin
uygulanması ise bilinçsizce yapılmaktadır.
Bu çalışma ile organik yetiştiriciliğin parametrelerinden olan bitki besin
maddelerinin parametreleri saptanarak, bu sorunların çözümüne yönelik çabalar
sarfedilecektir. Böylece, elde edilen bulgular bu konuda araştırma yapacak
araştırmacılar ile organik tarım üreticilerine iletilecektir.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Çalışma Enstitüde bulunan Bursa Siyahı İncir Çeşidi Kalibrasyon Parselinde
uygulanacaktır. Morfolojik ve pomolojik araştırma materyali ile hasat sonrası
çalışmaları için gerekli materyal bu parselde bulunan ağaçlar ve ağaçlardan elde
edilecek meyvelerden oluşmuştur. Çalışma, Tesadüf Blokları Deneme Desenine
göre kurulmuş, her blokta 4 ağaç ve her ağaç bir tekerrür olacak şekilde
planlanmıştır.
Kombinasyonlarda kullanılacak bitki besin maddelerinin miktarları yapılan toprak
analiz sonucuna göre belirlenmiştir.
Bitki Besin Maddesi Kombinasyonları:
1. Yeşil gübre
2. Sığır gübresi
3. Organik NPK
4. Yeşil gübre + Sığır Gübresi
5. Yeşil gübre + Organik NPK
6. İnorganik NPK(Kontrol)
Metot
Pomolojik Gözlemler
Meyve ağırlığı (g): Tesadüfi olarak alınan 20 meyvede tartımla belirlenmiştir.
Meyve boyutları (mm): Tesadüfi olarak alınan 20 meyvede en ve boy ölçülerek
belirlenmiştir.
Ostiol açıklığı (mm): Kumpasla belirlenmiştir.
Kabuk rengi: Gözlemle ve Minolta CR 300 kromometre ile ölçülmüştür.
Kabuğun soyulma özelliği: Meyve boynundan ostiol doğru soyulma durumuna
göre soyulma durumuna göre kolay ve zor şeklinde belirlenmiştir.
Meyve et kalınlığı (mm): Kumpasla belirlenmiştir.
Kabuk kalınlığı (mm): Kumpasla belirlenmiştir.
Kabuk/meyve eti oranı: Meyve kalınlığının kabuk kalınlığına oranı.
İç rengi: Gözlemle ve Minolta CR 300 kromometre ile ölçülmüştür.
Meyve içi boşluğu: Ortadan ikiye ayrılmış meyvelerde gözlemle belirlenmiştir.
Çekirdek miktarı: Gözlemle az, çok ve yok şeklinde belirlenmiştir.
Yarılma ve çatlama: Ostiolden itibaren oluşan çatlakların durumuna göre
belirlenmiştir.
Tat: Duyusal analizler yoluyla ve panel test değerlerine göre belirlenmiştir.
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Hasat Sonrası Fizyolojisi Çalışmaları
Klon Seleksiyonunun ikinci yılında üzerinde çalışılacak tiplerden alınacak meyve
örnekleri olgunlaşmanın en yoğun olduğu dönemde 10 gün ara ile 2 hasat
yapılarak, her tipten en az 30 meyve alınmıştır. Meyvelerde yapılan ölçüm ve
analizler (Çelikel, 1985).
SEKM: Alınan meyve örneklerinde el refraktometresi ile suda erir katı maddeler
miktarı % olarak belirlenmiştir.
pH: Meyve örneklerinde pH metre ile ölçülmüştür.
Toplam titre edilebilir asitlik (TETA): Sitrik asit cinsinden hesaplanmıştır.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Pomolojik gözlemler: Pomolojik özelliklere ait veriler Çizelge 2, 3, 4a, 4b, 5 ve
6’da verilmiştir.
Verim: Verim değerleri, yaşanan kuraklık nedeniyle bir önceki yıla göre azalma
göstermekle birlikte tüm uygulamalarda benzer etkide bulunmuştur. Çizelgeden de
görüldüğü gibi yeşil gübrenin sığır gübresi ile uygulanmasıyla ağaç başı ortalama
verim 45.448 kg olarak belirlenmiştir. Bu uygulama her yıl ilk sırayı almıştır. Bunu
ağaç başı ortalama 39.599 kg ile Organik NPK uygulaması izlemiştir (Çizelge 2).
Meyve ağırlığı (g): En iri meyveler, Organik NPK uygulamasından elde
edilmiştir. Meyve eni ve meyve boyu değerlerini de yine aynı şekilde Organik NPK
uygulaması vermiştir (107.12 g). Bunu sığır gübresi uygulaması ve inorganik NPK
uygulaması izlemiş ve elde edilen meyve ağırlık değerleri 103.56 g ve 102.80 g
olarak belirlenmiştir (Çizelge 3). Benzer koşullarda yapılan konvansiyonel
çalışmada Bursa Siyahı İncir çeşidinde ortalama meyve ağırlık değeri 93.68 g
olarak belirlenmiştir (Yalçınkaya ve ark., 2006). Alata koşullarındaki bir çalışmada
ise aynı çeşitte bu değer 89.6 g olarak elde edilmiştir (Şen ve ark., 1993).
Meyve boyutları (mm): Meyve eni değerleri 58.46-62.90 mm arasında; meyve
boyu değerleri ise 56.42-61.15 mm arasında değişmiştir (Çizelge 3). Yine bu
değerler yukarıda bahsedilen çalışmada meyve eni 57.15 mm, meyve boyu ise
54.97 mm olmuştur (Yalçınkaya ve ark., 2006).
Ostiol açıklığı (mm): Bu değerler fazla bir önem taşımamakla birlikte özellikle
azot ve sulamadan etkilenen bir parametredir. Ayrıca olgunluk ile de bağlantı
kurulabilir. Ostiol açıklık değerleri 6.37-7.60 mm arasında değişim göstermiştir
(Çizelge 3).
Kabuğun soyulma özelliği: Tüm uygulamalarda kabuk kolay soyulur olarak
benzer şekilde gözlenmiştir (Çizelge 4).
Meyve et kalınlığı (mm): 4.97-5.35 mm arasında değişmiştir (Çizelge 4).
Kabuk kalınlığı (mm): Uygulamalar 0.47-0.61 mm ölçülmüştür (Çizelge 4).
Kabuk/meyve eti oranı: 0.09-0.12 mm olarak belirlenmiştir (Çizelge 4).
Meyve içi boşluğu: Yeşil Gübre+Sığır Gübresi uygulamasında az olarak
gözlenmiş, diğerlerinde ise çok olarak tanımlanmıştır (Çizelge 4).
Çekirdek miktarı: Sığır Gübresi ve Yeşil Gübre+Sığır Gübresi uygulamasında
az; Yeşil Gübre, Organik NPK ve Yeşil Gübre+Organik NPK uygulamalarında orta;
İnorganik NPK uygulamasında çok şeklinde tanımlanmıştır (Çizelge 4).
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Hasat ve Hasat Sonrası Fizyolojisi Çalışmaları
Hasat tarihleri: Hasadın ilk, en yoğun ve son olarak gruplandığı zamanlar
arasında uygulamaların bir farklılık göstermediği gözlenmiştir (Çizelge 5).
Sapın Dalda Kalma Durumu: Bu özellik bakımından en iyi sonucu (% 5) Organik
NPK Uygulaması vermiştir (Çizelge 4b).
Suda çözünebilen kuru madde (% SEKM): Bu değerler 14.8-16.5 arasında ve
en yüksek değer %16.5 olarak Yeşil gübre+Organik NPK Uygulamasıyla elde
edilmiştir.
pH: Uygulamalara göre 4.77-5.20 arasında değişim göstermiştir.
Asitlik: 0.15-0.24 olarak saptanmıştır.
Tat: Duyusal analizler yoluyla ve panel test değerlerine göre (1-10)
puanlamasına göre belirlenen ortalama değerler 5.6-7.8 arasında değişmiştir
(Çizelge 5).
Sertlik: Meyvelerde elde edilen sertlik değerleri 0.36-0.56 arasında gözlenmiştir.
Meyve dış renkleri: Meyve dış renklerine ait veriler Çizelge 5‘te verilmiştir.
Koyuluk (L) değerleri matematiksel olarak birbirine yakın olmuştur. Kırmızı (A+)
değeri Yeşil Gübre+Sığır Gübresi uygulaması; Sarılık (B+) bakımından en yüksek
değerleri vermişlerdir (Çizelge 6).
Yapılan bu çalışma Organik olarak Bursa Siyahı İncir Yetiştiriciliği anlamında bir
ilktir. Bu çeşitle yapılan klasik çalışmalarda elde edilen pomolojik özellikler
bakımından karşılaştırıldığında oldukça iyimser sonuçların elde edildiği
görülmektedir. Özellikle verim ve meyve kalite kriterlerinin ele alındığı verilerin
değerlendirilmesi sonucunda Yeşil Gübre+Sığır Gübresi uygulamasının en iyi
sonucu verdiği belirlenmiştir. Bunun yanında Organik NPK uygulamasının da iyi
sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Somut olarak ele alınmamasına rağmen bitki sağlığı
konusunda yapılan gözlemler, yetiştiriciliği engelleyen önemli bir problemle
karşılaşılmadığını göstermektedir. Tüm bunların ışığı altında Organik Bursa Siyahı
yetiştiriciliğinin kolay ve önemli bir sorunla karşılaşılmadan yapılabileceği ortaya
çıkmaktadır.
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Çizelge1. Bursa'da Bursa Siyahı ağaç sayısı, üretim alanı, üretim miktarı (19972000).
1997
171 650

Meyve veren ağaç sayısı
Alan (Ha)
Üretim (Ton)

396.5
5 807

1998
174
650
406.5
6 555

1999
178 300
416.5
7 061

2000
230 100

2001
227 950

675.5
10 765

744.5
11 015

Çizelge 2. Farklı bitki besin maddesi uygulamalarının ortalama verim değerleri.
Uygulamalar
Yeşil gübre
Sığır gübresi
Organik NPK
Yeşil gübre+sığır gübresi
Yeşil Gübre+organik NPK
İnorganik NPK (Kontrol)

Verim (Kg/Ağaç)
27.673
32.893
39.599
45.448
28.663
32.709

Çizelge 3. Organik incir uygulamalarının ortalama pomolojik özellikleri (2004-2006).
Uygulamalar
Yeşil gübre
Sığır gübresi
Organik NPK
Yeşil gübre+sığır gübresi
Yeşil gübre+organik NPK
İnorganik NPK (Kontrol)
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Meyve agırlığı
(g)
96.48
103.56
107.12
99.35
96.06
102.80

Meyve eni
(mm)
59.11
59.84
62.90
59.09
58.46
59.34

Meyve boyu
(mm)
58.02
58.57
61.15
56.98
56.42
57.33

Ostiol açık.
(mm)
7.12
7.04
7.60
6.79
7.23
6.37

Çizelge 4a. Meyve özellikleri.

Uygulamalar
Yeşil gübre
Sığır gübresi
Organik NPK
Yeşil gübre+sığır gübresi
Yeşil gübre+organik NPK
İnorganik NPK (Kontrol)

Kabuğun
soyulma
özelliği
Kolay
Kolay
Kolay
Kolay
Kolay
Kolay

Meyve
et kal.
(mm)

Kabuk
kal.
(mm)

Kab./
meyve
eti

Meyve
içi
boşluğu

Çek.
miktarı

5.24
5.15
5.35
4.99
5.10
4.97

0.58
0.61
0.55
0.54
0.58
0.47

0.11
0.12
0.10
0.11
0.11
0.09

Çok
Çok
Çok
Az
Çok
Çok

Orta
Az
Orta
Az
Orta
Çok

Çizelge 4b. Meyve özellikleri (devam).
Uygulamalar
Yeşil gübre
Sığır gübresi
Organik NPK
Yeşil gübre+sığır gübresi
Yeşil gübre+organik NPK
İnorganik NPK (Kontrol)

İlk
hasat
7.9

En yoğun
hasat
19.9

7.9
7.9
7.9
7.9
7.9

12.9
12.9
12.9
12.9
19.9

4.10

Sapın dalda
kalma oranı (%)
10

4.10
4.10
4.10
4.10
4.10

20
5
10
10
20

Son hasat

Çizelge 5. Uygulamalara göre meyve özellikleri.
Uygulamalar
Yeşil gübre
Sığır gübresi
Organik NPK
Yeşil gübre+sığır gübresi
Yeşil gübre+organik NPK
İnorganik NPK (Kontrol)

SÇKM (%)
15,2
14,8
16,0
15,2
16,5
16,0

pH
4,77
4,87
4,93
4,89
4,94
5,20

Asitlik (%)
0,24
0,20
0,20
0,20
0,20
0,15

Tat
6.4
5.6
7.5
6.3
7.8
6.9

Sertlik (kg)
0,56
0,44
0,36
0,55
0,34
0,36
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Çizelge 6. Uygulamalara göre meyve dış renkleri.
Uygulamalar
Yeşil gübre
Sığır gübresi
Organik NPK
Yeşil gübre+sığır gübresi
Yeşil gübre+organik NPK
İnorganik NPK (Kontrol)
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Koyuluk (L)
29,5
29,0
29,5
30,1
28,8
29,0

Kırmızı (A+)
9,7
9,0
9,9
12,7
9,0
9,4

Sarılık (B+)
0,8
0,5
1,0
0,7
0,4
0,7

ORGANİK TARIMDA MİKORİZANIN KULLANIMI VE ÖNEMİ
1

İbrahim ORTAŞ

1

Çağdaş AKPINAR

1

Ahmet DEMİRBAŞ
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Zülküf KAYA

ÖZET
Bitkiler binlerce yıllık bir evrim sonucu günümüze kadar hiçbir girdi kullanımına
gereksinim duymadan varlıklarını ve gen kaynaklarını taşıyabilmişlerdir. Fakat
günümüzde bu bitkilerden tarımı yapılanlar, gübresiz, susuz ve bakımsız koşullarda
varlıklarını sürdürmekte zorlanırken, geriye kalan tarımı yapılmayan bitkilerin büyük
çoğunluğu da varlıklarını geliştirdikleri doğal mekanizmalar sayesinde
sürdürmektedirler.
Doğadaki bitkilerin tamamına yakını bitki kök bölgesinde rizosfer dinamiklerini
kullanarak (kök salgıları üreterek, rizosfer pH’sını değiştirerek, mikoriza ve
Rhizobium bakterileri gibi mikroorganizmalar ile simbiyotik işbirliği yaparak)
varlıklarını sürdürmektedirler. Bitkilerin doğal adaptasyon mekanizmalarından olan
mikoriza doğada bitki kökleri ile mikroorganizma arasındaki en yaygın simbiyotik
ilişkiyi oluşturmaktadır. Bitki topluluklarının % 95’inin kök sistemleri mikoriza
mantarı ile infekte edilmiş olup, başta orman ağaçları olmak üzere çayır mera
bitkileri, çalılıklar, süs bitkileri ile bazı tarla ve bahçe bitkileri iyi bir gelişim
gösterebilmeleri için yüksek düzeyde gübreleme yapılsa bile mikoriza
enfeksiyonuna mutlak gereksinim duymaktadırlar.
Günümüzde tarımı yapılan ve kültüre alınmış bitkilerin tamamında tarımsal
faaliyetler yoğun bir girdi sonucu gerçekleşmektedir. Yoğun kimyasal gübre ve ilaç
kullanımı, aşırı toprak işleme ve sulama faaliyetleri sonucu bitkilerin doğal
adaptasyon mekanizmaları zayıflamış ve bitki yetiştiriciliği girdiye bağımlı hale
gelmiştir. Her yıl artan ölçüde kimyasal girdi kullanımı zamanla toprakların biyolojik
ve kimyasal verimliliğini, bir diğer deyişle toprak kalitesini düşürerek üretkenliklerini
minimum düzeye geriletmektedir. Bütün bu faaliyetlerin sonucu tarıma dayalı çevre
kirliliği toplum sağlığını tehdit eder duruma gelmiştir. Bu yaklaşım bugün organik
üretimi ve tüketimi ön plana çıkarmıştır.
Mikoriza mantarı bitki kökleri ile iyi bir enfeksiyon gerçekleştirdiği zaman bitki
gelişimi ve besin elementleri alımı bir kaç kat daha fazla olmaktadır. Özellikle
verimliliği düşük topraklarda mikoriza aşılaması bitkiye önemli derecede gelişme
sağlamaktadır. Mikorizal enfeksiyon yalnız besin elementleri alımını arttırmaz aynı
zamanda bitkinin su alımını da arttırmaktadır. Hastalık ve zararlılara karşı da
mikorizal enfeksiyon bitkiyi daha iyi korur ve zararlı etkisini önemli ölçüde azaltır.
Ayrıca mikorizal enfeksiyon yaygın hif oluşumu nedeniyle iyi bir toprak strüktürü
oluşturarak toprak erozyonunu önlemede önemli roller üstlenmektedir. Bitkilerin
doğal adaptasyon mekanizması olarak adlandırılan mikorizanın toprak-bitki
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yönetimine bağlı olarak yeniden uygulamaya konulması ile tarıma dayalı çevre
kirliliğinin ve sorunlarının azalmasına katkıda bulunabilecektir.
Ancak mikoriza mantarı obligat olduğu için biyoteknolojik olarak üretilmesi
mümkün değildir. Son yıllarda konu ile ilgili çalışan laboratuarlarda, mikorizanın
çalışma mekanizmalarının anlaşılması ve kullanımının kolaylaştırılması konusunda
yoğun olarak biyokimya, moleküler biyoloji, popülasyon biyolojisi, evrimi ve
biyoteknolojisi konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemizde yeni yeni
çalışılmaya başlanan mikorizanın pratikteki etkisinin coğrafi koşullarımızda daha
etkili olacağı bilinci ile konunun ülkemizde işlenmesi ve geleceğe yönelik bilime
katkıda bulunması yararlı olacaktır. Son yıllarda önem kazanan bitkilerin ekolojik
koşullarda yetiştirilmesi bir diğer ifade ile organik kaynaklar kullanılarak
yetiştirilmesi felsefesi mikorizanın kullanımı ile bire bir örtüşen bir yaklaşımdır.
Doğal bir mekanizma olan ve ekolojik tarımın temelini oluşturan doğal
mikroorganizmanın toprak kalitesini artırması ve bitki sağlığını güvenceye alan
bilimsel yaklaşımlar bu çalışmada örnekleri ile işlenecektir. Ülkemizde yoğun olarak
yürütülen mikoriza, organik tarım deneme sonuçları anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mikoriza, Organik Tarım, Bitki Besleme
ABSTRACT
USING OF THE MYCORRHIZA FOR ORGANIC AGRICULTURE AND
IMPORTANCE
Mycorrhiza is the one of larger plant-microorganism symbiotic association.
Under the natural habitat nearly 95% of plant communities are mycorrhizal. Most of
tree plants and some of horticultural plants such as citrus trees are obligatory
mycorrhizal depended. The dependency is mostly related to the enhanced
phosphorus acquisition from low phosphorus soils. Early establishment and growth
of those plants are definitely required mycorrhizal formation. Mycorrhizal depended
plants are not grown without infection even with high fertilizer application. Once
plant infected with mycorrhizae for a long time period plants might be carrying out
the infection.
One of the most important effect of vesicular-arbuscular mycorrhiza fungi on the
physiology of plants is to increase the plant growth and absorption of nutrient such
as P, Zn, Cu, K, N, Fe, Ca and Mg. The main emphasis is when phosphorus is
limiting in the soil, the uptake of phosphorus and plant growth is better. Mycorrhizal
infection is not only beneficial for mineral nutrition of plants but also has positive
effects on water uptake and increase resistance against plant decease. Since the
plants are successfully inoculated with mycorrhiza, to maintain a good nutritional
status, it is worth to inoculate plant roots with mycorrhizae.
Using mycorrhizal inoculation makes better growth of several forestry,
horticulture and ornamental plants such as fruit trees, rose tree, and vegetable
crops (which are cash crops) in several ways. Also it can make young plants in
nurseries more effective when they are transplanted to the field. Once a plant is
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infected with mycorrhizal fungi, the infection sustains for a long time. In a broader
perspective, mycorrhiza benefits the soil-plant ecological system.
Since mycorrhizal spores can not be grown in pure culture, it is necessary to
produce the inoculum via plant cultures. But it is possible to produce in some
extend ecto mycorrhizal spores which are used by forest trees. It is the obstacle of
scientist to produce enough amount of inoculum for large scale in agriculture area.
It is economically sound to produce infected horticultural seedling and insist of
using large quantity of inoclum for large areas.
Using mycorrhiza in nutrient deficient soils is an agricultural strategy especially
for developing countries which are paying high amount of their capital per year for
fertilizer inputs. For developing countries it is not easy to afford to pay for high cost
fertilizers from abroad. By using mycorrhizae:
-Plant will grow better
-Since plant grow better human also will grow healty.
-Since less fertilizer and chemical are used, agricultural pollution level will be
reduced.
Using environmentally safe biological material will protect our nature,
consequently plant health and soil quality will increase, and our society will be much
healthy.
Keywords: Mycorrhiza, Organic Farming, Plant Nutrition
ORGANİK GÜBRE KULLANIMI
Neden Organik Tarım?
Geçen yüzyılın son çeyreğinde başlayan aşırı kimyasal gübre kullanımı ciddi
çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda geleneksel tarla
tarımında kullanılan kimyasal kullanımı ve yönetimi tartışma konusu olmuştur.
Dünyada hızla tüketilen kimyasal gübre hammadde kaynaklarının azalması da bilim
adamlarını
doğal
gübre
kaynaklarının
tarımda
kullanımına yönlendirmiştir.
I nsan
Son yıllarda bir tarafta
kullanılan
kimyasalların
yarattığı çevre kirliliği, diğer
tarafta
artan
gübre
H ayvan
Bitki
hammadde
kaynaklarının
azalması
sürdürülebilir
yaklaşımları
gündeme
getirmiştir. Bunların başında
organik ve biyolojik gübre
T oprakl
kaynaklarının
kullanımı
gelmektedir
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Ayrıca, son yıllarda gübre fiyatlarının artması ve bazı gübre ham maddelerinin
sınırlı olması nedeni ile yakın bir gelecekte gübre temini ile ilgili olarak ciddi
problemlerin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için mevcut
kaynakların üstünde para ayırtarak dışarıdan gübre temin etmek son derece zordur
ve ülkelerin milli ekonomilerine ağır bir yük oluşturmaktadır (Ortaş, 1997).
Günümüzde uygulanan yanlış toprak ve bitki yönetimi (monokültür tarım
yapılması, anızın yakılması, baklagil yeşil gübre bitkilerine yer verilmemesi, hayvan
gübresine yeterince yer verilmemesi, ağırlıklı olarak kimyasal gübre kullanımı gibi)
ve toprakların verimliliklerinin korunmaması sonucu bitki sağlığı ve toprak kalitesi
önemli derecede düşmüştür.
Sürdürülebilir kaynakların başında bitki kök mekanizmalarının yönetilmesi
gelmektedir. Organik ve biyolojik gübre kullanımı, bitkisel üretimi teşvik etmek
yanında temelde toprak kalitesini iyileştirmekte ve biyolojik aktiviteyi zenginleştirdiği
için bitkisel ürün dolaylı yoldan verimli ve kaliteli olmaktadır. Toprak kalitesi ve
biyolojik aktivite münavebe sitemi, azaltılmış toprak işleme, kontrollü sulama,
azaltılmış pestisid ve herbisid kullanımı yanında organik gübre (hayvan gübresi,
yeşil gübreleme, kompost, mikroorganizma) kullanımı ile sağlanabilir. Türkiye
topraklarının önemli bir kısmı halen gelişmiş ülkelere göre düşük düzeyde kimyasal
ilaç ve gübre kullanımı nedeniyle kirlenmemiş olarak kabul edilmektedir. Gelişmiş
ülkelerde kullanılan ortalama yıllık gübre ve pestisit miktarlarına göre ülkemizdeki
miktarların düşük düzeyde olması nedeniyle toprakların doğal florası ve faunası da
az etkilenmiş durumdadır.
Organik Gübreler
Organik tarımda ilk akla gelen, hayvan dışkıları ile ahırlarda hayvanların altına
serilen yataklıktan oluşan ahır gübresidir. Ahır gübresi kullanımı insanlık tarihi
kadar eski olup, M.Ö. 3000 yıllarında Çin imparatoru Huan’ın hayvan gübresinin
önemini fark etmesi ve önermesi ile ilk kez kullanılmıştır.
Sağlıklı işletmelerin en önemli özelliği olan hayvansal üretimin, bitkisel üretimin
ayrılmaz öğesi olduğu gerçeğidir. Ekolojik tarım işletmelerinde hayvan gübresi
kullanımının teşvik edilmesi ve sistemin birbirini besleyerek toprak verimliliğinin
geliştirmesine katkı sağlaması yoluna gidilmesinde yarar vardır.
Hayvan gübreleri olarak genelde hayvancılığın organik tarım metoduyla yapıldığı
işletmelerden gelen organik hayvan gübreleri tercih edilir. Ayrıca sentetik katkı
maddesi içermeyen hayvan gübreleri de kullanılabilir
Organik gübrelerin en önemlilerden olan kompost (Çinliler yaklaşık 4000 bin
yıldır yapıyorlar) her türlü bitkisel ve hayvansal organik maddelerden değişik
metotlar ve teknikler kullanılarak elde edilmektedir. Her türlü bahçe ve şehir atık
maddeleri değerlendirerek kaynak kazanılmış, organik atıkların uygun olmayan
koşullarda depolanmasıyla oluşan doğal kaynakların kirlenmesi ve bozulması
önlenmiş olur. Organik bileşiklerin ayrışması ve fermantasyon ile yeniden oluşan ve
ligno-protein ve karbonhidratlardan oluşan humus, toprak kalitesi ve bitki sağlığına
önemli katkı sunmaktadır.
Yeşil gübre esas olarak, toprakta gerekli organik maddeyi sağlamak amacıyla
yetiştirilen bitkilerin gelişmelerinin belli devrelerinde ve henüz yeşil halde iken
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sürülerek toprak altına getirilmesidir. Yeşil gübrelemede uygun mikrobiyel veya
bitkisel kökenli maddeler kullanılır. Özelikle ekim nöbeti sisteminde yeşil gübreleme
toprak kalitesi ve bitki sağlığı açısından önemli olmaktadır.
Yeşil gübreler ve diğer bitki artıkları da organik gübre olarak kullanılmaktadır.
Anız gübrelemesi, selüloz ve lignin gibi dayanıklı bileşiklerin de zenginliği nedeniyle
toprakta organik madde olarak esas görev yapacak olan humin maddelerinin
oluşumunu sağlamaktadır. Bir toprakta organik maddenin ve buna bağlı olarak da
humin maddelerinin yeterli olması ise toprakların verimliliğini artırmaktadır. Organik
gübrelerin toprağa olan etkisi net mineralizasyona bağlı olan C/N oranına bağlı olup
C/N oranının iyi tespit edilmesi gerekir. Bahçe ve şehir atıkları tipik olarak % 1.4-1.7
N içerir, bunun yaklaşık % 0.1’i mineral N olup C:N oranı yaklaşık 15:1 dir. Organik
gübrelerde bu oranın korunması istenir.
Organik Tarımda Gübreleme
Organik tarım, bitki yetiştiriciliği ve gübreleme konularında özel yönetmeliklere
sahip organizasyonlar çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda özellikle
gübreleme konusunda alışılagelmiş uygulamalardan ve yerleşik önyargılardan uzak
durmak gerekir. Ancak öncelikle belirtmek gerekir ki, organik tarımda da entansif
tarımdaki gübrelemeyle ilgili kurallar geçerlidir. Ancak, organik tarımda daha düşük
bir üretim düzeyi hedeflendiğinden ve bilimsel anlamda “doğala yakın” üretim için
gübrelemede bu amaçlara yönelik bir dizi değişikliklerin yapılması gereklidir.
Bunların başında tercihen toprak pH’sının uygun duruma getirilmeye çalışılması,
toprağın doğal bitki besin elementleri rezervinin daha yoğun şekilde kullanılması ve
baklagiller ekim nöbetine dahil edilmek suretiyle azotlu gübrelemenin azaltılması
gelmektedir. Burada amaç gübrelemenin son derece basitleştirilmesi ve azaltılması
olmalıdır.
Organik tarım yönetmeliklerine göre tavsiye edilen gübreleme, belirli bir toprak
verimliliği konseptine dayanır:
9. Organik gübrelemenin yapıldığı durumlarda, mineral gübreleme yoluyla
toprağın besin maddelerinin ilavesinin ya azaltılabileceği ya da tamamen bundan
vazgeçilebileceği şeklinde doğru bir kabule dayanır
10.Özel gübre formlarının seçilmesiyle daha iyi bir gıda kalitesinin elde
edilebileceği, bitkilerin hastalıklara (zararlılara) yakalanma riskinin azalabileceği,
gübrelemeden kaynaklanan çevre kirlenmesinin azalabileceği şeklinde kısmen
şüphe ile bakılması gereken bir kabule dayanır.
11.Bazı durumlarda özel preparatlarla bitkilerin büyümesi ve ürünlerinin
kalitesinin iyileştirilebileceği şeklindeki ispatlanmamış iddiaya dayanmaktadır.
Çizelge 1. Gübre ve toprak iyileştirmede kullanılabilecek maddeler (Finck, 1991).
Rhizobium bakterileri
Azotobakter, Azospirillum, Clostridium
Mavi yeşil algler
Mikorizalar
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Yeşil Gübreleme
Organik tarımın vazgeçilmezlerinden biri de yeşil gübrelemedir. Çok uzun
zamandır bilinen bu yöntem son yıllarda ekonomik kaygılardan dolayı ihmal edilmiş
durumdadır. Yeşil gübrelemenin münavebeden çıkarılması ile toprak verimliliği
düşmüştür. Ekolojik tarımda sürdürülebilir tarım için uygun bir tarım tekniği olarak
ülkemiz koşullarında uygulanabileceği düşünülmektedir.
Doğal uygun yeşil gübre (baklagil) bitkileri ve/veya hayvan gübresi takviyesi ile
ülkemiz topraklarının biyolojik verimliliği geliştirilebilir. Ülkemiz ekolojisine adapte
olmuş baklagil yem bitkilerinin münavebeye sokulması ile meyve ağaçları bağ ve
zeytin gibi bitkilerin aralarına kışlık olarak ekilecek bitkiler yolu ile yaklaşık yıllık 500
bin ton azotlu gübre toprağa kazandırılabilir. Aynı zamanda söz konusu bitkiler
mikorizalı olmaları nedeniyle de toprağa mikoriza kazandırılacaktır.
Mineral Kaynakların Organik Gübre Olarak Kullanımı
Organik tarımda kullanılan fosfatlı gübrelerin özelliği, çözünebilirliğinin çok az
olmasıdır. Ham fosfatın gübre olarak kullanımının etkisi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Bunlar içerisinde ham fosfatın incelik derecesi, miktarı, toprak pH’sı, toprak organik
maddesi ve toprağın P içeriği ile yetiştirilen bitki türü önemlidir.
Ham fosfatın hayvan gübreleri ile karıştırılarak veya kompost yapılarak
uygulanması gübrenin çözünebilirliğini artırmakta kullanılmaktadır. Organik tarımda
öğütülmüş ham fosfat, P’lu gübrenin esas formudur Dolaylı bir yararı da süper
fosfatın aksine nispeten yavaş erir olması nedeniyle mikorizal populasyonu
azaltmaması yönündedir.
Organik tarımda rutin kullanımda yararlanılabilir K için kabul edilen mineral
kaynak olarak, düşük eriyebilirliği ve düşük klor içeriğine sahip olan potasyumlu
kayaçlar (lagbeinit, Adularian kaya potasyumu gibi), odun külü ve Kali Vinasse gibi
bitki ekstraktları, şeker endüstrisinin bazı yan ürünleri kullanılabilir. Ayrıca
çözünebilir K minerali (silvinit) gibi suda çözünebilir K formları kullanılabilir
(Shepherd ve ark., 2000).
Elementel kükürt uygulamasına organik standartlar izin vermektedir. Ayrıca %
15 SO4 içeren jips de kullanılabilir. Organik tarım yapılan topraklarda elementel toz
kükürt toprak tavında iken saçılıp toprağa karıştırmak suretiyle toprak pH’sının
düzenleyicisi olarak kullanılabilir.
Mikro elementler için mineral madenlerin ince öğütülmüş materyali organik
madde ile karıştırılarak uygulanabilir.
ORGANİK GÜBRELERİN YARARLARI
Organik gübreler bitkilere besin maddesi kaynağı olması yanında, toprağın
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine de önemli etkileri vardır (Taban ve
ark., 2005).
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Fiziksel Etkiler
-Toprak rengini iyileştirir ve daha çok güneş enerjisi emilimini sağlarlar,
-Toprak erozyonunu azaltır,
-Toprakta bitki için yararlı su tutma kapasitesini artırır,
-İyi bir toprak yapısı ( agregatlaşma ) oluşur,
-Toprağın su geçirgenliği artar,
-Su tutma kapasitesini artırdığından kuraklığa karşı dayanıklılık artar,
-Toprak ısısını bitki gelişmesi için uygun duruma getirir,
-Toprağın kolay tava gelmesini sağlar,
-Toprağın gevşekliğini artırarak havalanmasını ve işlenebilirliğini artırır.
Kimyasal Etkiler
-Organik gübreler, toprak havalanmasına olumlu etki yapar. Öte yandan
ahır gübresinin toprakta parçalanması sonucu oluşan karbondioksit ve
organik asitler, pH’yı düzenleyerek bitki besin elementlerini bitkiler için
yarayışlı duruma getirirler.
-Toprakların, gübreleme ile verilen besinleri tutma, dolayısıyla bitkileri besleme
gücü artar
-Besinlerin ve suyun kökler tarafından alınmasını teşvik edilir,
-Doğal şelat oluşturmaları nedeniyle bitki köklerinden besin elementlerinin
emilimi daha kolay olur
-Bitkiler için çok önemli olan organik ve mineral maddeler sağlarlar,
-Katyon değiştirme kapasitesini artar,
-Mikro elementlerin bitkiler tarafından kullanılabilecek forma dönüşmeleri
sağlanır,
-Topraktaki azotun toprakta tutulması ve bitkiler tarafından alınabilirliği artar.
Biyolojik Etkiler
-Bitki enzimlerini uyarırlar.
-Biyolojik süreçte katalizör görevi yaparlar.
-Bitki köklerinin büyümesini desteklerler.
-Kök hücre zarlarının geçirgenliğini artırarak, bitkilerin topraktan daha fazla
besin maddesi almalarını sağlarlar.
-Bitkilerde klorofil, şeker ve amino asitlerin oluşmasını teşvik ederler, vitamin ve
minerallerin miktarının artmasını sağlarlar ve fotosentezi artırırlar.
Sonuç olarak, sözü edilen toprak verimliliklerinin artması sonucu daha az
kimyasal gübre kullanılmakta, girdi masrafı azalmakta ve karlılık artmakta, ürün
kalitesi artmakta ve tarıma dayalı çevre kirliliği azaltılmış olmaktadır.
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Neden Mikroorganizma Gübresine Gereksinim Duyulmaktadır?
Son yıllarda bir tarafta kullanılan kimyasalların yarattığı çevre kirliliği, diğer
tarafta artan gübre hammaddelerinin azalması sürdürülebilir yaklaşımları gündeme
getirmiştir.
-Yapılarındaki besinlerin topraktaki mikroorganizmalar aracılığıyla serbest
hale geçirilmesi ve etkin bir şekilde alınması sonucu bitkilerin yavaş yavaş,
ancak devamlı beslenmesi sağlanmakta,
-Organik gübreler mikroorganizmaların besin kaynağını oluşturması sonucu
toprakta biyolojik verimliliği ve değişimi olumlu yönde etkilenir. Bunların başında
ekolojik tarım yaklaşımları yanında organik ve biyolojik gübre kaynaklarının
kullanımını gündeme getirmiştir.
Organik Gübre Olarak Mikroorganizmalar
Günümüzde topraklarda mikroorganizma varlığı ve aktivitesinin toprak
verimliliğinde ve bitki beslemede zorunlu unsurlardan biri olduğu artık bütün gerçekliği
ile anlaşılmış bulunmaktadır. Toprak verimliliği, toprağın doğal zenginliği olarak
görülebileceği gibi, aynı zamanda toprağın bitki büyütme ve besleme kabiliyeti olarak
da adlandırılabilir. Bitkinin kendisi de toprak verimliliğini toprak-kök-mikroorganizma
üçgeninde etkileyebilir. Mikroorganizmaların kök bölgesinde veya rizosferde yaşamsal
bir rolü olduğu ve rizosfer bölgesinde sürekli mevcut oldukları; bitki kökleri tarafından
ortama verilen organik bileşiklerin organizmaların beslenmelerini kolaylaştırarak
destekledikleri uzun zamandır tahmin ediliyordu ancak yeterince incelenebilmiş
değildi. Bitkilerin mikroorganizmalarla yaptığı karşılıklı simbiyotik (mutualistik) ilişki
sonucu bitki köklerinin topraktan besin elementleri ve su alımında
mikroorganizmaların rolü son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarla oldukça
aydınlatılabilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Toprak, bitki mikroorganizma arasındaki ilişki.
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Serbest yaşayan bazı mikroorganizmalar simbiyotik olmayan N2 fiksasyonu
yoluyla özelikle çeltik tarlalarında mavi-yeşil algler (cyanophyceler) aracılığıyla
-1
-1
toprağa ortalama 100-300 kg ha –yıl N sağlamaktadırlar. Toprakta N2 bağlayan
mikroorganizmalardan bakteriler ortak yaşamlı veya bağımsız olarak işlevlerini
sürdürürler. Ortak yaşam sürdürenler simbiyoz olarak adlandırılırlar. Toprakta simbiyotik olmayan yolla N2 fikse eden mikroorganizmalar şöyle sınıflanabilir: Aerobik
bakteriler (Azotobakter, Azotomonas), Fakültatif anaerobik bakteriler (Bacillus,
Enterobakter, Klebsiella), Anaerobik bakteriler (Clostridium, Desulfatomaculum),
Fotesentetik bakteriler (Rhodosprillium, Chromatium) ve Mavi-Yeşil algler
(Plectonema, Anabaena, Calothrix).
Mikoriza Nedir?
Bitkiler günümüze kadar binlerce yıldır hiçbir girdi kullanımına gereksinim
duymadan varlıklarını ve gen kaynaklarını taşıyabildiler. Fakat günümüzde bu
bitkilerin bazıları gübresiz, susuz ve bakımsız koşullarda varlıklarını
sürdürememektedirler.
Günümüzde tarımsal faaliyetler yoğun bir girdi sonucu gerçekleşmektedir.
Yine bilindiği gibi doğadaki bu bitki tür ve çeşitleri gübresiz ve çoğu zaman
suyun az olduğu koşullarda hiç bir girdi gereksinimi olmadan sağlıklı olarak
yetişebilmektedirler.

Mikrobiyolog gözü ile kökün anatomisi

Mikoriza ve Bitki Arasındaki Simbiyotik Yaşam
Mikorizalı kök ve miko rizal

Bütün bitkileri kapsayan
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T o p ra k

Bitkiler Besinlerini Topraktan Nasıl Alıyorlar?
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-Bitki köklerinin temas yüzeyinden
-Kök bölgesi pH’sının değişimi
-Kök salgıları
-Mikoriza Mantarları
Son yıllarda yapılan araştırmalar, bitki besin elementlerinin köklerin yanı sıra ve
çoğunlukla, mikoriza diye adlandırılan ve teşhisi ancak mikroskop altında yapılan,
birim cm kök uzunluğu başına yüzlerce metre uzunluğunda hif üreten bazı mantar
türleri aracılığı ile alındığını ortaya koymuştur (Şekil 2 ve 3).
Bitkilerin mikroorganizmalarla yaptığı karşılıklı simbiyotik ilişki sayesinde bitki
köklerinin topraktan besin elementleri ve su alımında özellikle mikoriza
mantarlarının yeri son derece önemlidir. Bitkilerin mikroorganizmalarla yaptığı
karşılıklı simbiyotik ilişki sayesinde bitki köklerinin topraktan besin elementleri ve su
alımında özellikle mikoriza mantarlarının yeri yadsınamaz. Gelişmekte olan bizim
gibi ülkelerde organik gübre kaynağı olarak mikoriza kullanımı önem arz
etmektedir. Doğadaki en yaygın bitki-mikroorganizma simbiyotik ilişkisi mikoriza
mantarları tarafından sağlanmaktadır. Mikoriza toprakta var olan sporları
aracılığıyla ekosistemdeki bitkilerin yaklaşık %95’inin köklerine infekte olmaktadır
(Şekil 3). Bu ilişki, inorganik maddelerin fungustan bitkiye, organik maddelerin de
bitkiden fungusa akışı şeklinde tanımlanabilir.

Şekil 3. Bitki köklerinin yoğun mikoriza ile aşılanmasının mikroskobik görüntüsü.
Doğadaki bir çok bitki çeşidi, özellikle de orman ağaçları, çayır-mera bitkileri, nodül
oluşturan baklagiller, kültürü yapılan narenciye, bazı sert çekirdekli meyve ağaçları ve
soğangil bitkileri gübresiz ve çoğu zaman suyun az olduğu alanlarda
yetişebilmektedirler (Ortaş, 1998). Etkin bir enfeksiyon gerçekleştiği zaman mikoriza
bitki ile ortak bir yaşam oluşturarak bitkinin su ve bazı mineral besin elementlerini
özellikle de fosfor, çinko ve bakır alımını gerçekleştirdiği saptanmıştır (Şekil 4).
Mikoriza infeksiyonu aynı zamanda bitkilerin azot ve potasyumun yanı sıra demir ve
molibden gibi ağır metallerle de daha iyi beslenmesini sağlamaktadır. Ayrıca bitkiyi
hastalık ve zararlılara karşı da daha dayanıklı kılmaktadır.
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Kuru madde üretimi (mg plant)

Mikoriza genelde toprakta yarayışlılığı düşük olan fosfor alımını artırmaktadır.
Bitkinin fosforlu gübrelere tepkisi Şekil 4’te gösterildiği gibidir. Çoğu zaman bazı
bitkiler toprak sterilizasyonundan sonra şiddetli derecede besin elementi noksanlığı
göstermektedir. Örneğin toprak sterilizasyonu sonrası şeftali bitkisi şiddetli Zn
noksanlığı göstermektedirler. Plenchette ve ark (1983) değişik sebze bitkilerini steril
edilmeyen, steril edilmiş ve mikoriza ile inoküle edilmiş koşullarda yetiştirerek bitki
büyümesini karşılaştırdılar (Çizelge 2). Araştırma sonucunda bazı bitkilerin
sterilizasyon + mikoriza inokülümün steril edilmeyene yakın bir bitki büyümesi
sağlarken, steril edilen topraklarda ani bir verim düşüşü sağlanmıştır.
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Şekil 4. Mikorizalı ve mikorizasız bitkilerin fosfor uygulamasına tepkisi.
Çizelge 2. Mikorizanın bitki gelişimi üzerine olan etkisi (mikorizaya bağlı bitkiler)
(Plenchette ve ark., 1983).
+Dezenfeksiyon
+Dezenfeksiyon
(Fumigated)
+Mikoriza inokülasyonu
Havuç
8.5 (61)
0.4 (0)
7.4(60)
Pırasa
4.4 (50)
0.4 (0)
4.0(67)
Domates
4.1 (61)
2.5 (0)
5.1(90)
Buğday
2.0 (63)
1.7 (0)
2.1(79)
Lahana
11.9(61)
14.2 (0)
13.6(0)
Not: Parantez içindeki değerler % kök infeksiyonunu göstermektedir.
Bitki çeşidi

-Dezenfeksiyon

Mikoriza Kullanımının Ekolojik Yararları
1. Bitki büyümesini artırır,
2. Bitki besin elementleri ve su alımını artırır,
3. Kimyasal gübre kullanımına olan talebi azaltır,
4. Fumigasyon veya solarizasyon sonrası ekilen bitkilerin bodur kalmasını önler,
5. Bitki ekim performansını arttırır ve erken çıkışı sağlar,
6. Şaşırtma esnasındaki fide şokunu ve fide ölümlerini minimize eder,
7. Meyve ve ürünlerin üniform olmasını sağlar,
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8. Patojenlere karşı bitkiyi korur,
9. Hastalıklı ve zayıf fide sayısını minimize eder,
10. Bitkinin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır,
11. Kuraklık ve streslere karşı bitkiyi korur ve direncini artırır,
12. Kirletilmiş ve dezenfekte edilmiş toprakların olumsuz etkilerini azaltabilir.
Mikorizanın doğadaki en önemli etkilerinden biri de bitkinin hastalıklara karşı
daha dayanıklı olasını sağlamasıdır. Linderman (1994), mikorizanın etkin olduğu
durumda rizosferde de dominant olacağından patojenlere karşı şu mekanizmaları
gerçekleştirebileceğini ileri sürmüştür;
 Besin elementleri alımını artırması
 Bitkinin fotosentez sonucu ürettiği karbonhidratların alımı ve infeksiyon
noktaları için patojenle doğrudan rekabete girmesi
 Bitki köklerinde ve kök dokularında morfolojik değişiklikler yapması
 Bitki dokularının kimyasal yapısında değişiklikler yaratması
 Yoğun hifleri ile fiziksel bir bariyer oluşturması
 Rizosferdeki mikrobiyel antogonistlerin populasyonunda değişiklikler
yaratması
gibi faktörlerden dolayı mikorizalı bitkinin patojenlere karşı bitkiyi korumuş
olabileceği belirtilmektedir.
Mikorizanın Tarımsal Üretime Katkıları







Gübre Kullanımının Azaltılması
Daha Sağlıklı Bir Çevre
Daha Az Pestisid Kullanımı
Daha Az Toprak Erozyonu
Tuzlu ve Çok Kireçli Alanların Bitkisel Üretime Alınması
Daha Etkin Su Kullanımı

Çizelge 3. VA Mikoriza uygulamasının bazı bahçe bitkilerinin bazı özellikleri
üzerindeki etkileri.
Bitki çeşidi
Marul, Kuşkonmaz
Kavun, Tatlı Patates
Patlıcan, Salatalık, Pırasa
Çilek, Domates, Karpuz
Patlıcan, Salatalık, Pırasa
Turunçgiller

VA mikorizanın bitki üzerindeki etkileri
Bitki gelişimini teşvik edici rolü var
Erkencilik
Verim artışı
Şeker oranın artışı
Hastalığa karşı dayanıklılığı arttırmaktadır
Kuraklığa karşı dayanıklılığı arttırmaktadır

Mikoriza ile ilgili çalışmalar Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Rizosfer
laboratuarında 1995 yılından bu yanan devam etmektedir. Kök Biyolojisi grubu
olarak bölümümüzde iki strateji uyguluyoruz.
1.Bahçe bitkileri için mikoriza kullanımı (sera denemeleri) (Şekil 5),
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2.Tarla bitkileri için de toprak ve bitki yönetimi (tarla denemeleri)
Laboratuar grubu olarak mikoriza mantarının değişik bitkilerin gelişimi üzerine
olan etkisini tarla ve saksı denemesi yolu ile araştırmalar temelde şu başlıklar
altında yürütülmektedir:
A) Uygun konukçu bitkiyi tespit etmek
B) Uygun gelişme ortamını tespit etmek
C) Mikorizalı çöğür yetiştirmek ve tarlaya şaşırtılmasını sağlamak

Şekil 5. Mikorizasız ve mikorizalı bitkilerin turunç bitkisi gelişimine etkisi.
Rizosfer Laboratuarı tarafından 1995 yılından bu yana tarla ve sera koşularında
mikorizalı ve mikorizasız olarak çalışılan bitki türleri;
Buğday
Kabak
Kavun
Sarımsak
Biber
Elma
Asma
Dereotu

Mısır
Narenciye
Nohut
Mercimek
Salatalık
Kiraz
Zeytin

Bakla
Soğan
Dolmalık Biber
Domates
Patlıcan
Börülce
Fıstık

Soya
Pamuk
Havuç
Tatlı mısır
Karpuz
Sorgum
Kayısı

Değişik bitkilerin değişik mikoriza mantarlarına tepkileri de farklı olmaktadır.
Pırasa bitkisinin mikorizaya tepkisinin soğan bitkisine göre daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Rizosfer gurubu olarak pırasa ve soğan bitkisini test bitkisi olarak
kullanmaktayız.
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Şekil 6. Organik ve inorganik gübrelerin biber bitkisinin gelişimine etkileri.
Organik veya ekolojik tarımın bitkisel üretimindeki önemini anlamak için uzun
süreli tarla denemelerinin yapılması gerekmektedir. Çukurova koşullarında organik
tarıma yönelik tarla koşullarında 1996 ve 1997 yıllarında yürütülen ve dört farklı
gübre kaynağının uygulanmasıyla yapılan denemede organik gübrelerin mineral
gübreye göre daha yüksek verim artışı sağladığı ve bitkilerin gelişimine daha fazla
katkıda bulunduğu görülmüştür (Şekil 6). İlerleyen yıllarda aynı çakılı deneme
alanında toprağın fiziksel verimliliğinin ve kalitesinin de arttığı belirlenmiştir (Çelik ve
ark. 2004).
Çalışmada; yararlı mikroorganizmalardan mikoriza mantarlarının uygulanması,
organik gübrelerden kompost ve yanmış hayvan gübresi ile mineral gübrelemenin
kontrolle karşılaştırılması hedeflenmiştir. Tarla koşullarında 1996 yılında yürütülen
ve dört farklı gübre kaynağının uygulanmasıyla yapılan denemede yaş ağırlık olarak
en yüksek verim olarak kompost parsellerinde 1155 kg/da ürün alınırken, en düşük
verimin ise kontrol parsellerinde 480 kg/da olduğu saptanmıştır (Şekil 7). Kompost
parsellerini 1050 kg/da ile ikinci sırada mikoriza uygulaması izlemiştir. 1997 yılında
ise mikoriza uygulaması 2605 kg/da ile en yüksek verimi verirken bunu ikinci sırada
kompost uygulaması 2588 kg/da ile izlemişlerdir (Köse ve ark., 1998). Her iki
denemede de uygulamalar arasında bitki boyları farklı bir yansıma göstermişlerdir.
Araştırma bulgularına göre organik gübreleme yapılan parsellerde (mikoriza,
kompost ve ahır gübresi) mineral gübreleme yapılan parsellere göre verimin % 61
oranında arttığı saptanmıştır. Uygulamaların verim artışı üzerindeki etkileri
yönünden büyükten küçüğe doğru sıralama yapıldığında Deneme I (1996)'da
Kompost> Mikoriza> Ahır gübresi> Mineral gübre >Kontrol şeklinde iken, Deneme
II’ de (1997) ise Mikoriza> Kompost> Ahır gübresi> Mineral gübre >Kontrol şeklinde
olmuştur (Köse ve ark., 1998). Organik kökenli gübrelerin mineral gübrelere göre
bitki gelişimini artırdıkları gözlenmiştir.
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Şekil 7. Değişik organik gübrelerin ve mineral gübrelemenin biber bitkisi gelişimi
üzerine etkisi.
Aynı denemede mikoriza, kompost ve ahır gübresi uygulamaları ile bitkinin Zn
ve P içeriklerinin ve alımlarının diğer uygulamalara göre daha yüksek olduğu da
saptanmıştır . Bu bulguların ışığında mikoriza uygulaması ve kompost uygulaması
bitki gelişimini ve besin elementleri alımını önemli oranda artırmıştır. Mikoriza
uygulaması tek başına daha az girdi kullanımı ile etkin bir bitki gelişimi sağlamıştır.
Bu bağlamda bölgemizde bitki beslenmesi yönünden organik gübre kaynaklarından
hayvan gübresi, kompost ve mikoriza uygulaması önerilebilir.
SONUÇ
Türkiye’de iklim ve jeolojik (toprak) yapısından kaynaklanan nedenlerden dolayı
mikoriza kullanımı için uygun bir ortam bulunmaktadır. Özellikle de su ve rüzgar
erozyonuna açık olan coğrafyamızda mikoriza kullanımı iyi bir toprak tutucu olarak
kullanılabilir. Ayrıca bir ekolojiler diyarı olan ülkemizin zengin tarımsal bitki
çeşitliliğinde mikoriza kullanımı önemli bir strateji olabilir. Yeni kurulacak bahçeler
yanında tek yıllık ekimi dikimi yapılan bitkilerin ilk başta mikoriza ile aşılanması için
uygun mikoriza türlerinin uygun teknikler kullanılarak uygulanması önemli bir tarım
stratejisi olacaktır.
1995 yılından bu yana çok sayıda ekimi ve dikimi yapılan bitki türü ile +/- metil
bromid, +/- fosfor gübresi +/- mikoriza uygulaması şeklinde tarla koşullarında
denenmiştir. Ayrıca 30 kadar bitki türü ile değişik yetiştirme ortamlarında değişik
mikoriza türleri kullanılarak denenmiştir (Ortaş ve Akpinar 2006). Araştırma
bulguları tarla bitkileri için toprak ve bitki yönetimini, bahçe bitkileri için de mikorizalı
fide üretiminin doğru strateji olacağını göstermektedir (Ortaş, 2003). Sürdürülebilir
ekolojik tarım ve çevre sağlığı açısından ileride gübre tasarrufuna katkıda
bulunması amacıyla mikorizalı fide ve fidan oluşturulması önemli bir tarım stratejisi
olarak benimsenmiştir.
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SERBEST AZOT FİKSERİ VE FOSFAT ÇÖZÜCÜ BAKTERİ İZOLASYONU VE
UYGULAMALARI
Ramazan ÇAKMAKÇI45

Fikrettin ŞAHİN46

Faik KANTAR47

ÖZET
Dokuz farklı araştırmanın amaçları: (Salamone ve ark., 2001) serbest azot
fiskeden ve fosfat çözücü bakterilerin 1996 ve 1997 yıllarında sera ve tarla
koşullarında şeker pancarı; (Dobbelaere ve ark., 2003) 1999 ve 2000 yıllarında
tarla koşullarında 7 azot fikserinin şeker pancarı; (Lucy ve ark., 2004) 2001 ve 2002
yıllarında tarla koşullarında azot fikseri ve fosfat çözücü bakterilerin tekli, ikili ve
üçlü kombinasyonlarının şeker pancarı ve arpa; (Çakmakçı ve ark., 2006; Şahin ve
ark., 2004) sera ve tarla koşullarında 2003 ve 2004 yıllarında yedi N2-fikseri ve Pçözücü bakterinin şeker pancarı ve arpa; (Çakmakçı ve ark., 2007; 2001) dört farklı
azot fikseri ve dört fosfat çözücü bitki gelişimini teşvik edici bakterinin arpa; (Hardy
ve ark., 1968) 2002 ve 2004 yıllarında dört indol asetik asit üretici bakteri
uygulamasının farklı elma anaç ve çeşitlerinin verim ve gelişimi üzerine etkisi; (Bent
ve ark., 2001) dokuz farklı izolatın buğday ve ıspanak gelişimi ve yaprak enzim
(GR, GST, G6PD ve 6PGD) aktivitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmalar
etkin bitki gelişimini teşvik edici bakteri (PGPR) izolatlarının organik ve
sürdürülebilir tarımda kullanılabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri, Azot Fiksasyonu, Fosfor
Çözünürlüğü, Hormon Üretimi, Enzim Aktivitesi
ABSTRACT
ISOLATION AND APPLICATIONS OF FREE LIVING N2-FIXING AND PSOLUBILIZING RHIZOBACTERIA
The objectives of nine studies were to; (Salamone ve ark., 2001) investigate the
effect of seed inoculation with N2- fixing and P- solubilizing bacteria on yield and
growth sugar beet in greenhouse and field in 1996 and 1997; (Dobbelaere ve ark.,
2003) investigate the effectiveness under field conditions of 7 N2-fixing bacterial
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species in sugar beet production in 1999 and 2000; (Lucy ve ark., 2004) investigate
the effect of two N2-fixing and a strain P-solubilizing bacteria in single, dual and
three strains combinations on sugar beet and barley yield under field condition in
2001 and 2002; (Çakmakçı ve ark., 2006; Şahin ve ark., 2004) evaluate the effects
of seven N2-fixing and P-solubilizing plant growth promoting rhizobacteria and Psolubilizing strains as biofertilizer on seedling growth of sugar beet and barley;
(Çakmakçı ve ark., 2007; 2001) evaluate the effects of four N2-fixing and Psolubilizing plant growth promoting rhizobacteria on seedling growth of barley;
(Hardy ve ark., 1968) investigate the effects of rootstocks, cultivars and indole
acetic acid producer rhizobacteria on the tree growth and yield apple trees in 20022004; (Bent ve ark., 2001) research growth parameters and the activities of four
enzymes (GR, GST, G6PD, 6PGD) were determined in leaves of wheat and
spinach non-inoculated and inoculated with nine PGPR. These studies showed that
effective plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) species may be used in
organic and sustainable agriculture.
Keywords: Plant Growth-Promoting Bacteria, Non-Symbiotic Nitrogen Fixation,
Phosphate Solubilization, Phytohormone Production, Enzyme
Activities
GİRİŞ
Yüksek verim için fazla girdi kullanan tarım sistemleri çevresel problemlere ve
doğal kaynakların tükenmesine yol açmaktadır. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve
tarımsal sürdürülebilirlik, kaynakların devamlılığının sağlanması, tarımsal maliyetin
düşürülmesi ve organik tarım mikroorganizma kullanımını zorunlu kılmaktadır.
Serbest yaşayan, bitkisel gelişimi teşvik eden, biyolojik mücadele veya biyolojik
gübre olarak kullanılan bakterilere bitki gelişimini teşvik edici rizobakteriler (PGPR)
adı verilmekte ve kullanımı yaygınlaşmaktadır. PGPR’nin auksin, sitokinin,
giberallin ve etilen gibi bitkisel hormonları üretebildiği (Salamone ve ark., 2001;
Çakmakçı ve ark., 2006a) asimbiyotik olarak N fiksettiği (Şahin ve ark., 2004); bitki
antioksidan enzim aktivitesini artırdığı (Çakmakçı ve ark., 2007), mineral P ve Fe
çözebildiği ve organik P ve diğer besin elementlerini mineralize ettiği (Çakmakçı ve
ark., 2001); kuraklık, tuzluluk ve metal toksiditesine karşı bitki direncini artırma
(Lucy ve ark., 2004); siderofor, antibiyotik, enzim ve fungusit sentezleyerek veya
rekabetle patojenlere karşı antagonistik etki gösterdiği (Dobbelaere ve ark., 2003;
Lucy ve ark., 2004) bilinmektedir. Bu araştırmalar, gübre azotuna çevresel olarak
kabul edilebilir biyolojik alternatiflerin araştırılması, adaptasyonu, geliştirilmesi,
benimsenmesi, enerji kaynaklarının korunup geliştirilebilmesi ve sürdürülebilir tarım
tekniklerinin ve biyolojik azot fiksasyonundan yararlanan bitkilerinin geliştirilmesi
amacıyla yürütülmüştür. Arpa, buğday ve üzümsü meyveler (ahududu)
rizosferinden bakteri izole edilerek tanısı, karekterizasyonu ve fizyolojik özellikleri
belirlenmiş, izolatların N fiksasyonu, P çözme, auksin, sitokinin ve giberallin
sentezleme özellikleri irdelenmiş, bakterilerin sera ve tarla koşullarında arpa, şeker
pancarı, buğday, çilek, ayçiçeği, bezelye ve ıspanakta bitki gelişimi, verim, toprak
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özellikleri ve toprak mikrobiyal populasyonu üzerine etkileri test edilmiş ve bu
bakterilerin PGPR olarak kullanılabilirliği ortaya konulmuştur.
MATERYAL VE METOT
Saksılar ve tohumlar %70 etanolde 2 dakika sterilize edilmiştir. Bakteriler %15
gliserolde –80˚C’de depolanmış, suşlar saf kültür olarak NB ortamında 28ºC
geliştirilmiş ve 109 CFU/ml konsantrasyonda tohumlara kodlanmıştır. Fidan kökleri
60 dakika süreyle bakteri süspansiyonu (109 cfu ml-1) içine daldırılmış ilave olarak 5
ml süspansiyon şırınga ile kök rizosferinin orta kısmına enjekte edilmiştir. Şeker
pancarına P gübresi pulluk önüne, N ise tohum yatağı hazırlığı ve ilk çapada iki eşit
parça halinde; arpa için N tohum yatağı hazırlığı ve sapa kalkma döneminde, P ise
tarla hazırlığında uygulanmıştır. İnkübasyon sürecinde, koloni yapısı, koloni formu,
gelişme ve pigment üretimi gibi kriterlere göre rizobakteriler seçilmiş, çizilmiş,
saflaştırılmış ve izolatlar MIDI Sistem metotlarına göre FAMEs analizi ile ve
BIOLOG sistemine göre tanılanmıştır. Bakteri suşlarının tüm morfolojik,
biyokimyasal ve fizyolojik testleri yapılmıştır (Çizelge 1). Azot fiksasyonu asetilen
indirgenmesi (ARA) analizi (Hardy ve ark., 1968) ile belirlenmiştir. Bakteriyel
sitokinin üretimi García ve ark., (2001), IAA düzeyi kolorimetrik olarak (Bent ve ark.,
2001); fosfat çözme kapasitesi ise sükroz-trikalsiyum fosfat agar ortamında
(Pikovskaya, 1948) RP kullanılarak belirlenmiştir. G6PD ve 6PGD Beutler (1984),
GR Carlberg ve Mannervik (1985) metoduna, GST aktivitesi ise Habig ve ark. (1974)
tarafından tanımlanan yönteme göre belirlenmiştir. Toplam bakteri asparaginemannitol agar, mantarlar Bengal agar, N2-fikserleri azotsuz katı malat-sükroz ve Pçözücü bakteriler ise sükroz-trikalsiyum fosfat agar ortamında cfu olarak
belirlenmiştir. Araştırmalarda test edilen bakteriler kontrol (bakteri ve mineral gübre
uygulanmamış) veya mineral gübre uygulanmış konularla kıyaslanmaktadır.
ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
I. Grup: Birinci grup araştırma 1996-1997 yıllarında kumlu tın (SL) ve killi tın
(CL) tarlalarda ve serada yürütülmüştür. Şeker pancarı ve arpa üzerine N bakterisi
(Nb=B. polymyxa), P cözücü bakteri (Pb=B. megatherium var. phosphaticum) ve
mineral gübre (pancar için 10 kg N ve 8 kg P/da, arpa için 8 kg N ve 6 kg P/da) test
edilmiştir. Sera koşullarında Nb, Pb ve NbPb aşılamaları ile şeker pancarı kök
ağırlığı %16.5, 6.6 ve 18.8 oranında artmıştır. İki tarla ve iki yıllık ortalamaya göre
B. polymyxa, B. megaterium ve iki bakterinin birlikte inokulasyonu şeker pancarı
kök verimini sırasıyla %12.0, 7.5 ve 16.5, şeker verimini ise %6.4, 4.0 ve 10.8
oranında artırmıştır (Tablo 2a). Nb, Pb ve NbPb arpa tane verimini kumlu tında
%12.4, 9.2 ve 17.0, killi tında ise %17.1, 7.8 ve 19.4 oranında artırmıştır.
II. Grup: İkinci grup araştırmada 1999-2000 yıllarında tarla koşullarında, 7
serbest N fikserinin (Bacillus (BA-140, BA-142, M-3, M-13 ve M-58), Burkholderia
(BA-7) ve Pseudomonas (BA-8) şeker pancarı ve arpa üzerine etkisi ele alınmıştır.
Şeker pancarı N (10 kg/da), P (8 kg/da) ve NP (10 kg N + 8 kg P/da); arpa N (7.5
kg N), P (5.5 kg P) ve NP (7.5 N + 5.5 P) uygulamaları da dahil edilmiştir (Çizelge
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2b). İki yıllık ortalamaya göre OSU-140, OSU-142, M-58, BA-7, BA-8, M-13 ve M-3
aşılamaları, şeker pancarı kök verimini %13.0, 12.6, 10.5, 9.2, 8.1, 6.1 ve 6.5;
şeker verimini %7.8, 6.3, 5.1, 4.0, 3.2, 2.3 ve 5.3; arpa dane verimini %15.3, 14.4,
13.9, 12.5, 11.6, 12.5 ve 11.1 oranında artırmıştır. PGPR uygulamaları N
gübrelemesine yakın pancar verimi ve arpa dane verimi artışı sağlamıştır.
III. Grup: Üçüncü grup araştırmalarda tarla koşullarında 2001-2002 yıllarında
serbest N fikseden Bacillus OSU-140 ve Bacillus OSU-142 ve P çözücü Bacillus M13 bakterilerinin tek başına, ikili ve üçlü aşılamalarının, N (arpa ve pancar için 8 ve
12 kg N/da), NP (arpa 8 kg N + 6 kg P/da ve pancar 12 kg N + 9 kg P/da) ve
kontrole (bakteri aşılaması ve gübreleme uygulanmamış) karşı şeker pancarı ve
arpa verimi üzerine etkisi ele alınmıştır (Çizelge 2c). İki yıllık ortalamalara göre,
PGPR şeker pancarı yaprak verimini %7-19 oranında artırmıştır. Azot fiksasyon
bakterileri şeker pancarı kök verimini %9.8-11.0, arpa dane verimini %5.6-8.1,
fosfat çözücü bakteri ise şeker pancarı kök ve arpa dane verimini %7.5 ve 5.5
oranında artırmıştır. Azot fiksasyon bakterilerinin ikili aşılamaları ile kök verimi
%11.9-12.4, şeker verimi %8.9-9.7, arpa verimi %7.4-9.3; N fiksasyon ve P çözücü
bakterilerin üçlü aşılamaları şeker pancarı ve arpa verimini %12.7 ve %9.3
oranında artırmıştır.
IV ve V. Grup: Buğday ve arpa rizosferinden izole edilen ve B. megaterium
RC07, B. licheniformis RC08, P. polymyxa RC05, Rh. capsulatus RC04 ve Ps.
putida RC06 olarak tanısı yapılan beş izolata ilave olarak Bacillus OSU-142 ve
Bacillus M-13 bakterilerinin kontrol, N ve P gübresi ile karşılaştırmalı olarak arpa ve
şeker pancarına etkisi test edilmiştir (Çizelge 3). Araştırmanın ikinci kısmı tarla
koşularında 2003 ve 2004 yıllarında iki farklı organik madde içerikli (%15.9 ve
%2.4) toprakta, kontrol ve mineral gübreyle (11 kg/da N ve 9 kg/da P)
yürütülmüştür. Kaya fosfat ortamında Bacillus M-13, RC07 and RC08 izolatlarının
günde sırasıyla 38.3, 35.7 ve 26.2 µg P/ml P çözebildiği belirlenmiştir. En yüksek
7
-1
nitrojenaz aktivitesini (0.68±0.15 nmol C2H4, 10 cfu h ) P. polymyxa RC05 izolatı
göstermiş, bütün izolatlar pozitif oksidaz, nitrat redüksiyon, asetilen redüksiyon ve
katalaz aktivitesi göstermiş ve azotsuz ortamda gelişebilmiştir (Çizelge 1).
Sera koşullarında N2-fikseri ve P-çözücü bakteri aşılamaları, arpa kök ağırlığını
(%18-32), gövde ağırlığını (%29-54) ve şeker pancarı yaprak ağırlığını (%6-30),
kök (%3-46) ve şeker miktarını (%13-47) artırmıştır. Toplam bakteri yoğunluğu
6
5
uygulamalara bağlı olarak 2.9 ve 14.8 x 10 cfu/g, toplam N2-fikseri sayısı 1.4 x 10
6
ve 4.1 x 10 cfu/g toprak arasında değişmiştir. Tarla denemelerinde, iki yıl ve iki
farklı toprak tipi ortalamalarına göre, RC01, M-13, RC02, RC04, RC05, RC06 ve
OSU-142 inokulasyonu ile şeker pancarı yaprak verimi %10.2, 9.8, 1.7, 12.3, 18.3,
16.2 ve 14.5; kök verimi %11.6, 9.9, 0.8, 10.6, 14.0, 11.6 ve 14.2 artmış; N ve P
gübrelemesi ise yaprak verimini %33.6 ve 12.8, kök verimini ise %24.5 ve 11.2
artırmıştır (Çizelge 3). Bu araştırma sonuçlarına göre PGPR etkinliği, toprak
organik madde içeriği başta olmak üzere toprak özellikleri, bitki ve bakteri çeşidi,
ele alınan bitki parametreleri ve yetiştirilme koşullarına göre değiştiği ortaya
konulmuştur.
VI ve VII. Grup: Altıncı ve yedinci grup araştırmalar üç farklı toprak sertliği (1.1,
-3
1.25 ve 1.40 Mg m ) ve hasat zamanında (15, 30 ve 45. gün) steril toprakta ve sera
koşullarında dört N fikseri (B. licheniformis RC04, P. polymyxa RC05, Ps. putida
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RC06 ve Bacillus OSU-142) ve dört P çözücü (Bacillus RC01, Bacillus RC02,
Bacillus RC03, Bacillus M-13) bakterisinin arpa üzerine etkisi test edilmiştir.
Araştırmalar N (40 mg N/kg toprak), P (20 mg P/kg toprak) ve NP (40 mg N/kg
toprak +20 mg P/kg toprak) gübreleriyle karşılaştırmalı yürütülmüştür. Tohumların
N fikserleri B. licheniformis RC04, P. polymyxa RC05, Ps. putida RC06 ve Bacillus
OSU-142 aşılaması arpa kök uzunluğunu %2.6, 5.7, 5.6 ve 6.7, kök ağırlığını
%10.3, 12.2, 9.0 ve 11.6; gövde ağırlığını ise %34.2, 37.3, 29.7 ve 43.3 oranında
artırmıştır. PGPR bitki N ve Cu içeriğini %18.5 ve 22.5 artırmıştır (Çizelge 4). Fosfat
çözücü bakteriler alınabilir P miktarını %9-17 oranında artırmıştır. Bacillus RC01,
Bacillus RC02, Bacillus RC03 ve Bacillus M-13 inokulasyonu arpa kök ağırlığını
%16.7, 12.5, 8.9 ve 12.5 gövde ağırlığını ise %34.7, 34.7, 28.6 ve 32.7 oranında
artırmıştır. Toplam biomass verimi N ve NP uygulamalarında %18.9 ve 35.1, PGPR
uygulamalarında ise %20.3-25.7 oranlarında artmıştır. Fosfat çözücü bakteri
uygulamaları topraktaki PSB sayısı ve rizosferde P alımını artırmıştır. Steril
topraklara PGPR uygulanması bitki ve toprak P ve N miktarını artırmakta ve
dolayısıyla bitkisel gelişme ile birlikte toprak bakteri ve mantar gelişimini teşvik
etmektedir. Arpa fidelerinin yüksek P ve N alımı, uygulanan bakterilerin N fiksettiğini
ve P çözebildiğini ayrıca organik yetiştiricilik için önemli bir potansiyel olduğunu
göstermiştir.
VIII. Grup: Sekizinci grup araştırmada 2002-2004 yıllarında iki anaç (M9 and
MM 106) ve iki elma çeşidinde (Granny Smith ve Stark Spur Golden), Bacillus
OSU-142, Burkholderia BA-7, Pseudomonas BA-8 ve Bacillus M-3 aşılamalarının
bahçe koşullarında elma fidanları gelişme ve verimi üzerine etkisi test edilmiştir.
Dört bakterinin IAA ve sitokinin ürettiği BA-7, BA-8 ve M-3 bakterilerinin fosfat
çözebildiği belirlenmiştir. PGPR elma fidanlarının sürgün uzunluğunu %7-59, meyve
verimini ise %16-137 artırmıştır. PGPR elma dal sayısı (%30), toplam sürgün
uzunluğu (%67), fidan yüksekliği (%13) ve yaprak alanı(%5) gelişmesini etkilemiştir
(Çizelge 5). Ağaç gelişiminin ve bakteriyel etkinliğin bakteri ırkları, anaç ve çeşitlere
bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Bitkisel gelişim sadece N fiksasyonu veya P
çözebilme özelliğinden kaynaklanmamakta aynı zamanda sekonder metabolit
üretimiyle de ilgili olmaktadır. Bakteriyel sitokinin üretimiyle fidan gelişme
karakteristikleri arasında sıkı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Yüksek bitkisel
hormon üretici bakteri aşılamalarıyla fidan sürgün gelişimi ve meyve verimi
arasında önemli pozitif ilişki belirlenmiştir. Elma bahçe tesisinde erken dönemde
PGPR fidanların vejetatif gelişmesini teşvik etmekte, fidan gelişim parametreleri
dikkate alındığında, ilk iki yıl fidanların N gereksiniminin biyolojik gübre ile
karşılanabileceği ortaya çıkmaktadır. Fidan gelişmesi test edilen bakterilerin bitkisel
hormon üretme ve P çözebilme kapasitesine bağlı olmaktadır. Bakteri
uygulamalarının beklenenden daha etkin olduğu ve test edilen PGPR izolatlarının
organik meyve yetiştiriciliğinde kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
IX. Grup: Dokuzuncu grup araştırmada, dokuz farklı PGPR (B. cereus RC18, B.
licheniformis RC08, B. megaterium RC07, B. subtilis RC11, Bacillus OSU-142,
Bacilus M-13, Ps. putida RC06, P. polymyxa RC05 ve RC14) inokulasyonunun
buğday ve ıspanak gelişmesi, antioxidant ve oksidatif pentoz fosfat yolu enzim
aktivitesi üzerine etkisi ele alınmıştır (Çizelge 6). Test edilen bütün bakteriler İAA
üretirken, altı bakteri nitrojenaz aktivitesi, dört bakterinin P çözebildiği belirlenmiştir.
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Yeni izole edilmiş N fikseri P. polymyxa RC14 en yüksek nitrojenaz aktivitesi
7
-1
(0.73±0.13 nmol C2H4, 10 cfu h ) göstermiş, diğer bakterilerin aktivitesi 0.17 ve
-1
0.68 nmol C2H4 h arasında değişmiştir. RC11, RC07, RC08 ve M-13 izolatları
günde sırasıyla 17.6, 36.4, 24.8 ve 38.7 µg P/ml P çözmüştür. Bakteriyel IAA
üretimi 1.9- 32.8 µg of IAA/ml kültür arasında değişmiştir (Çizelge 1). PGPR buğday
kök ağırlığını %4-32, gövde ağırlığını %16-54, yaprak alanını %6-47, bitki
yüksekliğini ise %2-25 oranında artırmıştır. Bakteriler ıspanak gövde ağırlığını %253, yaprak alanını %5-49 ve bitki yüksekliğini %2-37 oranlarında artırmıştır. Etkin
PGPR izolatları, G6PD, 6PGD, GR ve GST aktivitesini diğer uygulamalara kıyasla,
iki üç kat artırmıştır. Bu araştırmada buğday ve ıspanak gelişmesi ile PGPR
inokulasyonu ve G6PD, 6PGD, GR ve GST enzim aktiviteleri arasında önemli ilişki
olduğu ve ilk olarak PGPR uygulamalarının enzim aktivitesini etkilediği
belirlenmiştir. Kışlık buğday için en yüksek etkinlik RC05, RC06, RC07 ve RC14
izolatları ile alınırken, ıspanakta etkin bakteriler RC14, RC05, RC08 ve BA-142
suşları oluştur. Ancak geniş çevre koşullarında ve farklı bitki türlerinde bitki- bakteri
kombinasyonlarının ortaya konulması gereklidir. Bu araştırmalarda test edilen
bakteriler özellikle erken dönemde bitkisel gelişmeyi artırmakta ve bitkilerin
olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığını sağlamaktadır. Bu araştırmalarda test
edilen bakterilerle, Türkiye’nin değişik bölgelerinde çilek, ayçiçeği, buğday, ıspanak,
bezelye ve mısır üzerine araştırmalar yürütülmektedir. Ayrıca ahududu
rizosferinden izole ettiğimiz ve üzerinde çalıştığımız 4 GA + İAA üretici, 5 GA üretici,
39 İAA ve 8 sitokinin üretici izolatla birlikte burada adı geçen bakterilerin organik
tarımda kullanılabileceği ve gübre uygulamalarını azaltma bakımından önemli bir
potansiyele sahip olabileceği söylenebilir.
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Çizelge 1. Kullanılan bazı bakterilerin kaynak, biyokimyasal özellikleri, P çözme kapasitesi,
nitrojenaz aktivitesi ve İAA üretimi (4-7).
PGPR*
RC01
RC02
RC03
RC04
RC05
RC06
RC07
RC08
OSU142
M-13
PGPR
RC07
RC08
RC11
M-13

Kaynak

Gram
P
Katareak.
çözme
laz
Buğday
+
+
+
Arpa
+
+
+
Buğday
+
+
+
Buğday
+
+
Buğday
+
+
Arpa
+
Buğday
+
+
+
Arpa
+
+
+
domates
+
+
biber
+
+
+
Tryptophan (µg/ml)
0
0.1
25
IAA üretimi (µg/ml/OD600 unit)a
5.6
6.4
25.3
2.6
4.9
13.6
4.3
7.9
20.4
3.9
5.2
19.6

Bazı biyokimyasal karakterler
Nişasta
Nitrat redükhidroliz
siyon
+
+
+
+
+
+
ND
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Nitrojenaz akt.
7
(nmol C2H4, 10
-1
cfu h )
ND
0.17
ND
ND

Azotsuz ortamda
gelişme
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
P çözme
(µg P/ml
kültür/gün)
36.4
24.8
17.6
38.7

ARA
ND
ND
ND
+
+
+
ND
+
+
ND
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RC05
RC06
RC14
RC18
OSU142

6.8
5.7
7.4
1.9
6.3

11.7
9.7
12.5
3.7
9.6

32.8
26.8
30.9
12.4
22.4

0.68
0.54
0.73
0.21
0.42

ND
ND
ND
ND
ND

*Bacillus RC01, Bacillus RC02, Bacillus RC03, Rhodobacter capsulatus RC04, Paenibacillus polymyxa RC05, Pseudomonas putida RC06,
Bacillus megaterium RC07, Bacillus licheniformis RC08, Bacillus subtilis RC11, Paenibacillus polymyxa RC14, Bacillus cereus RC18,
Bacillus OSU-142, Bacillus M-13; ND: Belirlenmedi.

Çizelge 2. Mineral gübreleme ve PGPR aşılamalarının arpa ve şeker pancarı verim
ve kalitesi üzerine etkisi (5, 7 ve 14’ten değiştirilerek).
a.Kumlu tın-killi tınlı tarla ve 1996-1997 yılları ort.
Şeker pancarı
Uygu-lama
Kontrol Nb
Pb
Nb+Pb NP

Yaprak
verimi
(kg/da)

Kök
verimi
(kg/da)

Şeker
oranı (%)

Arpa
Arı şeker
oranı (%)

Arı.
şeker
verimi
(kg/da)
674 d
717 c
701 c
747 b
851 a

Dane
verimi
(t/ha)

Toplam
biomass
(t/ha)

1946 c
4115 e
18.56a
16.34 a
1.96 d
6.05 e
2254 b
4607 c
18.12bc
15.53 b
2.26 b
7.23 c
2120 b
4425 d
18.30b
15.83 b
2.12 c
6.35 d
2226 b
4792 b
18.16b
15.58 b
2.33 b
7.46 b
3019 a
5618 a
17.91c
15.14 c
2.47 a
7.99 a
b. 1999 ve 2000 yılları deneme ortalaması
Kontrol
2038 g
4476 g
19.1 a
16.9 a
752 f
2.16 e
6.32 f
NP
3000 a
5435 a
18.3 cd
15.9 cde
863 a
2.73 a
7.90 a
N
3049 a
5084 b
18.1 d
15.7 e
798 bc
2.56 b
7.65 b
P
2365 f
4714 f
18.9 a
16.6 b
782 de
2.33 d
6.73 e
OSU140
2708 b
5057 b
18.4 bc
16.0 cd
811 b
2.49 bc
7.34 cd
OSU142
2708 b
5040 b
18.3 bcd
15.8 de
799 bc
2.47 bcd 7.36 c
M-58
2647 bc
4944 c
18.4 bcd
15.9 cde
790 cd
2.46 bcd 7.28 cd
BA-7
2585 cd
4887 cd
18.4 bcd
15.9 cde
782 de
2.43 bcd 7.17 cd
BA-8
2548 d
4838 de
18.5 bc
16.0 cd
776 e
2.41 cd
7.12 d
M-13
2456 e
4748 f
18.6 b
16.2 c
769 e
2.43 bcd 6.83 e
M-3
2352 f
4769 ef
18.9 a
16.6 b
792 cd
2.40 cd
6.76 e
c. Tarla Denemeleri 2001 ve 2002 yılları ortalaması
2328 e
4437 f
19.08 a
16.76 a
743 d
2.70 d
7.13 d
Kontrol
NP
3134 a
5508 a
18.56 b
16.16 b
890 a
3.38 a
8.98 a
N
3130 a
5214 b
18.10 c
15.55 c
810 b
3.08 b
8.58 b
2706 bc
4872 de
18.78 b
16.37 b
797 bc
2.92 b
7.84 c
OSU140(A1)#
OSU142(A2)
2704 bc
4924 cd
18.67 b
16.30 b
802 bc
2.85 c
7.93 c
M-13 (B1)
2507 d
4771 e
18.73 b
16.45 b
784 c
2.83 c
7.75 c
2731 bc
4987 cd
18.68 b
16.35 b
815 b
2.95 c
7.99 c
A1 + A2
A1 + B1
2637 c
4926 cd
18.75 b
16.44 b
809 b
2.94 c
7.83 c
A2 + B1
2708 bc
4965 cd
18.72 b
16.40 b
814 b
2.90 c
7.85 c
A1 + A2 +B1
2784 b
4999 c
18.64 b
16.33 b
816 b
2.95 c
7.97 c
*Aynı harfle gösterilen ortalamalar birbirinden farksızdır (p<0.01), **Nb: Bacillus polymyxa, Pb: Bacillus
megaterium var phosphoticum; Bacillus OSU-140; Bacillus OSU-142, Bacillus M-58, Burkholderia gladii
BA-7, Pseudomonas putida BA-8, Bacillus pumilis M-13 ve Bacillus megaterium M-3; N: azot, P: fosfor;
NP: azot+fosforlu gübre. # A1 : azot bakterisi Bacillus OSU-140, A2: azot bakterisi Bacillus OSU-142, B1
: fosfor bakterisi B. pumilis M-13
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Çizelge 3 Laboratuarda Arpa ve Tarla Denemelerinde Şeker Pancarı Üzerine
PGPR ve Gübre Uygulamalarının Etkisi (4 değiştirilerek).
Laboratuar denemeleri (Arpa)
Toprak analizleri
Bitki parametreleri
Uygulama
Gövde
Kök
Gövde
+
Alınabilir
NO3 -N
NH4 -N
(n=9
pH**
uzunluğu
k.ağırlığı
k.ağırlığı
(ppm)
(ppm)
P (ppm)
(cm)
(g)
(g)
Kontrol
6.80 a
13.6 cde
8.1 f
10.7 b
36.6 d
0.28 d
0.59 e
N Gübresi 6.80 a
13.8 cde
22.9 cb
36.9 a
39.6 a
0.36 a
0.86 ab
P Gübresi 6.87 a
24.9 a
7.1 f
10.6 bc
36.1 d
0.30 cd
0.69 d
RC07*
6.69 b
15.0 c
20.3 d
9.9 bcd
37.4 cd
0.34 ab
0.82 bc
M-13
6.72 b
17.4 b
13.5 e
9.3 bc
35.6 d
0.33 bc
0.77 c
RC08
6.87 a
14.1cde
21.6 cd
9.7 bcd
36.4 d
0.35 ab
0.78 c
RC04
6.86 a
14.3 cde
22.8 cb
9.1 bcd
36.3 d
0.34 ab
0.76 c
RC05
6.82 a
14.6 cd
23.4 b
8.9 cd
38.4 abc
0.36 a
0.91 a
RC06
6.88 a
14.5 cde
22.1 cb
9.3 bcd
36.7 cd
0.34 ab
0.78 c
OSU-142
6.83 a
14.4 cde
25.0 a
8.7 d
38.7 ab
0.37 a
0.87 ab
Yüksek (%15.9) ve düşük (%2.4) OM içerikli topraklar ve 2003- 2004 yılları ort.
TB
SN2-F
Arı
PSB
Yaprak
Kök
Şeker
Arı şeker
(x106)
(x106)
Uygulama
şeker
verimi
verimi
oranı
verimi
(n=16)
oranı
Toplam bakteri sayısı (cfu/g
(t/ha)
(t/ha)
(%)
(t/ha)
(%)
kuru toprak)
Kontrol
23.5 g
47.3 e
18.76a
16.39 a
7.73 e
3.9 g
0.19 f
1.2x104
N
31.4 a
58.9 a
18.02e
15.45 e
9.09 a
8.3 f
0.18 f
P
26.5 d
52.6 c
18.59cd
16.20bc 8.51 cd
9.0 e
0.18 f
RC07
25.9ef
52.8 c
18.66b
16.29ab 8.59 bc
10.7 c
2.36bc 1.5x106
M-13
25.8 f
52.0 d
2.4x106
18.63bc
16.26 b
8.44 d
11.8 a
1.43 e
RC08
23.9 g
47.7 e
1.2x106
18.65b
16.23 b
7.74 e
10.8 c
2.20 c
RC04
26.4de
52.3cd
18.49d
16.12cd 8.43 d
10.1 d
1.93 d
RC05
27.8 b
53.9 b
18.49d
16.06 d
8.63 b
10.5 c
3.04 a
RC06
27.3bc
52.8 c
18.52cd
16.04 d
8.47 d
10.6 c
2.54 b
OSU142
26.9cd
54.0 b
18.56cd
16.07 d
8.68 b
11.3 b
2.86 a
**Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar kendi grubunda önemli (p< 0.05) değildir.
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Çizelge 4. Azot Fikseri ve P çözücü bakteri uygulamalarının toprak N ve P miktarı
ve arpa kök ve gövde gelişimi ve N ve P alımına etkisi (15-16’dan
değiştirilerek).
Toprak
Uygulama
(n= 27)

Alınabilir P
(mg kg-1)

−
NO3

−

N

Kök
uzunluğua
(cm)

(mg kg-1)
N Fikserleri
Kontrol
13.4 a
7.4 a
16.6 a
N
13.4 a
21.8 b
17.8 c
N-P
24.3 c
22.1 b
19.0 d
P
24.5 c
7.3 a
16.9 ab
RC04
13.9 ab
22.7 b
17.1 abc
RC05
14.1 ab
22.8 b
17.6 bc
RC06
14.2 b
22.9 b
17.5 bc
OSU142
13.9 ab
24.3 c
17.7 bc
P Çözücüler
Control
13.4 a
7.4 a
16.6 ab
N
13.4 a
21.8de
19.8 d
NP
24.3 d
22.1 e
19.0 d
P
24.5 d
7.3 a
16.9 ab
RC01
14.6 b
20.8cd
18.0 c
RC02
13.9 a
19.7 c
16.4 a
RC03
13.9 a
20.3 c
17.0 bc
M-13
17.9 c
12.4 b
17.6 bc
Aynı harfli ortalamalar birbirinden farklı değildir (p< 0.05).

Kök
ağırlığı
(g)

Bitki
Gövde
ağırlığı
(g)

N
(kuru M
%)

0.24 a
0.28 cd
0.30 d
0.26 bc
0.26 bc
0.27 bc
0.26 bc
0.27 bc

0.49 a
0.64 bc
0.70 d
0.62 b
0.66 bcd
0.67 cd
0.64 bc
0.70 d

3.06 a
3.91 e
3.91 e
3.15 b
3.66 c
3.60 c
3.62 c
3.75 d

0.25 a
0.26 a
0.35 b
0.35 b
0.26 a
0.26 a
0.26 a
0.26 a

0.24 a
0.28 cd
0.30 d
0.26 ab
0.28 bc
0.27 bc
0.26 bc
0.27 bc

0.49 a
0.64 bc
0.70 c
0.62 b
0.66 bc
0.66 bc
0.63 b
0.65 bc

3.06 a
3.91 d
3.91 d
3.15 b
3.23 bc
3.22 bc
3.15 b
3.25 c

0.25 a
0.26 a
0.35 d
0.35 d
0.30 b
0.30 b
0.33 c
0.31 b

P
(kuru
M %)

Çizelge 5. PGPR Suşlarının P Çözme, İAA ve Sitokinin Üretme Kapasitesi ve Elma
Fidanları Gelişmesi ve Verimine Etkisi (17 değiştirilerek).
Bitkisel hormon üretimi
Elma gelişim ve verimi **
İAA*
Ort.
Top.
Sitokinin
Meyve
Uygulama
(µg/ml/
P çözme
Sürgün
sürgün
sürgün
(pmol/
verimi
OD600
(µg P/ml)
sayısı
uzunluğu
uzunluğu
ml)
(kg/cm2)
unit)
(cm)
(cm)
Kontrol
4.8 c
27.6 b
137 c
0.15 d
OSU142
22.4 (6.3) 8.6
ND
5.2 bc
43.9 a
228 a
0.33 b
BA-7
14.3 (3.4) 10.3
13.7
5.9 ab
32.7 b
190 ab
0.28 c
BA-8
26.8 (5.7) 19.8
26.4
6.3 a
29.6 b
178 abc
0.36 a
M-3
21.7 (4.2) 9.7
38.3
5.4abc
31.6 b
164 bc
0.26 c
*İAA üretimi 25 (0) µg/ml triptofan katkısıyla durumunda. IAA üretimi ortalama 48, 72 ve 168 h ve
sitokinin üretimi ortalama 96 ve 168 saat. ** İki anaç, iki çeşit ve üç tekerrür ortalaması olarak, aynı
harfle gösterilen ortalamalar birbirinden farksızdır.

276

Çizelge 6. PGPR Uygulamalarının buğday ve ıspanak yapraklarında antioksidant ve
oksidatif pentoz fosfat yolu enzim aktivitesi üzerine etkisi (6’dan
değiştirilerek).
Kışlık buğday
Enzim Aktivitesi**
Uygulama
Kontrol
RC07
RC08
RC11
M13
RC05
RC06
RC14
RC18
OSU-142

GR

GST

1.69 f
5.08 b
2.61 c
2.30 d
2.02 e
5.36 a
5.41 a
5.54 a
1.65 f
2.20 de

0.56 d
1.33 b
0.80 c
0.56 d
0.60 d
1.81 a
1.29 b
1.92 a
0.54 d
0.60 d

6 PGD

G6PD

Bitki parametreleri*(bitki)
Gövde
Kök
Yaprak
ağırlığı
ağırlığı
alanı
2
(g)
(g)
(cm )
0.173 c
0.10 e
83 d
0.257 a
0.13 a
109 b
0.211 b
0.10 e
103 bc
0.209 b
0.11 cd
106 bc
0.201b
0.11 cd
88 d
0.266 a
0.13 a
122 a
0.265 a
0.13 a
103 bc
0.246 a
0.12 bc
118 a
0.205 b
0.10 de
89 d
0.213 b
0.12 bc
100 c

0.68 f
0.31 e
2.01 c
0.71 c
0.99 d
0.41 d
0.81 e
0.32 e
0.77 e
0.29 e
2.31 a
1.01 a
2.20 b
0.91 b
2.04 c
0.98 ab
0.64 f
0.24 e
0.77 e
0.30 e
Ispanak
Kontrol
1.37 d
0.14 cd
0.82 c
0.22 cd
7.32 e
1.05 d
RC07
1.14 f
0.10 e
0.73 de
0.25 ab
8.04 de
2.14 ab
RC08
1.72 a
0.37 a
0.99 a
0.27 a
10.3 ab
1.68 c
RC11
1.24 e
0.20 b
0.93 b
0.23 bc
9.75 bc
1.41 d
M13
1.27 e
0.20 b
0.77 cd
0.18 de
7.82 e
1.42 cd
RC05
1.60 b
0.18 b
0.90 b
0.26 a
10.6 ab
2.20 a
RC06
1.47 c
0.15 c
0.98 a
0.17 e
8.99 cd
1.17 d
RC14
1.47 c
0.21 b
0.72 de
0.21 cd
11.2 a
1.78 bc
RC18
1.31 de
0.12 de
0.81 c
0.20c-e
7.48 e
1.14 d
OSU-142
1.30 de
0.21 b
0.69 e
0.16 e
9.71 bc
1.77 bc
Aynı harfle gösterilen ortalamalar** 0.01 ve *0.05 düzeyinde birbirinden farksızdır.

152 d
164 cd
214 ab
203 b
172 c
220 a
161 cd
228 a
160 cd
212 ab
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ORGANİK VE KONVANSİYONEL TARIM SİSTEMLERİ ALTINDAKİ
TOPRAKLARDA MİKROBİYAL AKTİVİTE
Nur OKUR48

Ülfet ERDAL49

Selçuk GÖÇMEZ2

Ömer SÖKMEN2

ÖZET
Organik ve konvansiyonel tarım sistemleri altındaki bağ topraklarında mikrobiyal
biyomas ve enzim aktivitesi araştırılmıştır. 2000 yılında başlayan ve Salihli'de bir
bağ plantasyonunda yürütülen 9 yıl sürecek olan bu denemede, 2003 ve 2004
yıllarına ait mikrobiyolojik analiz sonuçları ele alınmıştır. Aynı toprak koşullarında
organik sistemde yeşil gübreleme, kesilmiş bağ çubukları ve Agrobiosol organik
gübre olarak kullanılırken, konvansiyonel sistemde inorganik ticari gübreler toprağa
uygulanmıştır. İki farklı derinlikten (0-20 ve 20-40 cm) ve iki farklı dönemde (Haziran
ve Eylül) alınan toprak örneklerinde mikrobiyal biyomas, toprak solunumu, Nmineralizasyonu ve bazı enzim aktiviteleri (proteaz, fosfotaz ve üreaz) saptanmıştır.
Organik tarım uygulamaları araştırmada incelenen tüm mikrobiyal parametreleri
önemli oranlarda uyarmıştır. 2004 yılının iki dönemine ait ortalama değerler dikkate
alındığında; organik tarım topraklarındaki mikrobiyal biyomas ve Nmineralizasyonunun konvansiyonel topraklara oranla sırasıyla %76 ve %131
oranlarda daha fazla olduğu belirlenmiştir. Enzim aktiviteleri içerisinde ise topraktaki
organik fosforun mineralizasyonundan sorumlu olan fosfotaz aktivitesi, organik
tarım uygulamalarından en fazla etkilenen enzim olmuştur. Bu enzimde her iki
yıldaki artışlar %100'ün üzerinde gerçekleşmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Mikrobiyal Biyomas, Toprak Enzimleri, NMineralizasyonu
ABSTRACT
MICROBIAL ACTIVITY IN SOILS UNDER ORGANIC AND CONVENTIONAL
SYSTEMS
Microbial biomass and enzyme activity were compared in a vineyard managed
by organic and conventional farming systems. A long-term field experiment (for 9
48

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Bornova/İZMİR; nur.okur@ege.edu.tr
Toprak ve Su Kaynakları Enstitüsü Müdürlüğü, Menemen/İZMİR
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years) was begun in 2000 in Salihli and the obtained microbiological results in 2003
and 2004 years were given in this paper. At the same soil conditions, green
manure, Agrobiosol and vine ground branch were used as organic matter sources
in organic plots, while inorganic fertilizers were applied to soils under conventional
farming system. Soil samples were taken at the depths of 0-20 cm and 20-40 cm in
June and September for 2 years (2003 and 2004). In these soil samples, microbial
biomass, soil respiration, N-mineralization and some enzyme activities (protease,
urease and phosphatase) were studied. Organic farming system significantly
stimulated all microbiological parameters. In 2004, N-mineralization and microbial
biomass were 76 and 131% greater in soils under organic farming system,
respectively. Soil phosphatase activity, which play a significant role in the hydrolysis
of organic P compounds, increased over 100% in organic system compared to
conventional system for both years.
Keywords: Organic Agriculture, Microbial Biomass, Soil Enzymes, NMineralization
GİRİŞ
Topraktaki mikrobiyal aktivite, toprağa yapılan bitkisel atık ve organik gübre
uygulamaları ile kök salgılarından gelen karbon ve diğer besin maddelerinin miktarı
ve kalitesi ile yakından ilişkilidir (Fraser ve ark., 1988; Powlson ve ark., 1987).
Topraktaki mikrobiyal aktivite sürecini tanımak, özellikle bitki besin maddelerinin
organik girdilerden sağlandığı tarım sistemlerinde çok önemlidir (Smith ve Paul,
1990). Farklı tarım sistemleri altındaki topraklarda mikrobiyal aktivite bir çok
araştırıcı tarafından farklı açılardan incelenmiştir (Angers ve ark., 1992; Mercante
ve ark., 2004; Mekhale ve ark., 2005; Widmer ve ark., 2006). Bu tür çalışmaların
genel sonucu; organik gübre ve yeşil gübreleme yapılan topraklarda, sadece
mineral gübre alan topraklara oranla çok daha fazla mikrobiyal biyomas gelişiminin
ortaya çıktığıdır (Anderson and Domsch, 1989; Nannipieri ve ark., 1990; Kirchner
ve ark., 1993). Organik tarım uygulamaları konvansiyonel tarıma oranla toprakta
daha yüksek ve kaliteli bir biyolojik aktiviteye neden olmaktadır. Drinkwater ve ark.
(1995); organik topraklarda daha yüksek pH, organik C ve N, N-mineralizasyon
potansiyeli ve aktinomiset sayısı saptamışlardır. Regenold (1988) ise bunlara
ilaveten mikrobiyal enzim aktivitesinin de organik topraklarda, konvansiyonellere
oranla çok daha yüksek olduğunu saptamıştır.
Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü ile E.Ü. Ziraat Fakültesi
Toprak Bölümü tarafından ortaklaşa yürütülen bu denemede ana amaç; toprağın
sürdürülebilirliği üzerine organik ve konvansiyonel tarım sistemlerinin etkilerini 9
yıllık bir süreç içerisinde incelemektir. Bu bildiride ise; 2000 yılında başlayan bu
denemenin 2003 ve 2004 yıllarına ait mikrobiyolojik değişimler ele alınmış ve
mikrobiyal biyomas, toprak solunumu, N-mineralizasyonu ve bazı enzim
aktivitelerinin organik ve konvansiyonel topraklardaki miktarları kıyaslanmıştır.
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MATERYAL VE METOT
Deneme Salihli Poyrazdamları köyünde bir bağ plantasyonunda yürütülmüş ve
aynı toprak koşullarında organik ve konvansiyonel uygulamalar yapılmıştır. Organik
tarım sisteminde toprakların bitki besin maddesi açığı yeşil gübreleme (fiğ),
sertifikalı biyolojik bir preparat (Agrobiosol) ve kesildikten sonra toprağa karıştırılan
bağ çubukları ile karşılanmıştır. Hastalık ve zararlı kontrolü için bordo karışımı,
bakır preparatları ve mikronize S kullanılmıştır. Konvansiyonel tarım sisteminde ise,
inorganik gübreleme ve pestisid uygulaması yapılmıştır. Deneme süresince yapılan
uygulamalar Çizelge 1'de verilmiştir. Bu uygulamalar her yıl tekrarlanmıştır.
Deneme toprağı tın tekstürde, pH'sı 7.5, %0.56 organik C ve %0.079 total N
içermektedir. Deneme bölgesinin ortalama sıcaklığı yazın 22.7°C, kışın ise
6.6°C'dir. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 715.4 mm'dir. Deneme tesadüf blokları
desenine göre 5 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Her tekerrür 3 bağ omcasından
oluşmuştur. Toprak örnekleri 2003 ve 2004 yıllarında, iki farklı dönemde (Haziran ve
Eylül) ve iki farklı derinlikten (0-20 ve 20-40 cm) alınmıştır. Her parselin 5 farklı
noktasından alınan toprak örnekleri karıştırıldıktan sonra hemen laboratuvara
getirilmiş, 4 mm'lik elekten elenmiş ve analizler tamamlana dek 4°C'de muhafaza
edilmiştir. Bütün mikrobiyolojik analizler nemli örneklerde yürütülmüştür. Toprak
örneklerinde mikrobiyal biyomas-C'u Anderson ve Domsch (1978), toprak solunumu
Isermeyer (1952), N-mineralizasyonu Keeney (1992), üreaz aktivitesi Kandeler ve
Gerber (1988), alkalin fosfotaz Eivazi ve Tabatabai (1977) ve proteaz aktivitesi ise
Ladd ve Butler (1972)'e göre saptanmıştır.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Mikrobiyal Biyomas ve Biyolojik Aktivite Üzerine Toprak Derinliğinin Etkisi
0-20 cm toprak derinliğinde, incelenen tüm parametrelerin iki tarım sistemi
arasındaki farklılıkları % 1 önem düzeyinde olmasına karşın, ikinci derinlikte (20-40
cm) mikrobiyal biyomas, toprak solunumu ve N-mineralizasyonunda organik ve
konvansiyonel topraklar arasındaki fark % 5 önem düzeyinde ortaya çıkmıştır
(Çizelge 2). Organik topraklar özellikle üst toprak tabakasında daha yüksek
mikrobiyal biyomas ve aktiviteye neden olmuştur. Bu tarım sisteminde toprağa yeşil
gübreleme ve bağ çubukları ile giren organik madde miktarının fazla olması büyük
olasılıkla bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Schinner ve ark. (1985);
organik madde miktarındaki artışa bağlı olarak mikrobiyal aktivitenin de arttığını
saptamışlardır. Toprakta sayı olarak çok daha fazla oranlarda bulunan heterotrof
mikroorganizmaların ihtiyaç duyduğu C ve enerjiyi organik maddeden sağlaması,
toprağa uygulanan organik materyallerin bu mikroorganizma populasyonunun
artmasına neden olmaktadır.
Mikrobiyal Biyomas ve Toprak Solunumu
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Toprağın mikrobiyolojik yapısını karakterize etmede son yıllarda sıkça kullanılan
bir yöntem olan mikrobiyal biyomas, C, N, P ve S gibi bitki besin maddelerinin
rezervi ve toprak organik maddesindeki dönüşümlerin bir göstergesidir. Bu bitki
besin maddelerinin mineralizasyonu ile sonuçlanan hızlı döngüsü nedeniyle bitkilerin
beslenmesine önemli katkısı olmaktadır. Toprak solunumu ise organik-C'nun
heterotrof mikroorganizmalar tarafından C ve enerji kaynağı olarak kullanılması
sonucu CO2 oluşumu ile sonuçlanan önemli bir organik-C mineralizasyon
göstergesidir.
Organik tarım yapılan topraklarda gerek mikrobiyal biyomas ve gerekse toprak
solunumu, konvansiyonel topraklara oranla önemli bir şekilde yüksek çıkmıştır.
Organik tarım topraklarında mikrobiyal biyomas miktarı konvansiyonel topraklara
oranla 2003 yılında %55, 2004 yılında ise %76 oranında daha fazla olmuştur
(Çizelge 3). Bu oranlar toprak solunumunda 2003 yılı için %59 ve 2004 yılı için de
%19 olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasında, organik topraklara
yeşil gübreleme, Agrobiosol ve kesilmiş bağ çubukları ile daha fazla organik
karbonun girmesi büyük rol oynamıştır. Topraktaki mikrobiyal biyomas miktarı ve
toprak solunumu ile toprağın organik C içeriği arasında saptanan yüksek pozitif ilişki
de bu sonucu doğrulamaktadır (Çizelge 6). Benzer ilişkiler bir çok araştırıcı
tarafından da saptanmıştır (Schnürer ve ark., 1985; Sparling ve ark., 1986;
Franzluebbers ve ark., 1995; Okur ve ark., 2004). Hasebe ve ark. (1985) da; en
yüksek mikrobiyal biyomas miktarını organik gübre uygulanmış topraklarda
belirlemişlerdir.
N-Mineralizasyonu
0-20 cm toprak derinliğine ait N-mineralizasyon değerleri Çizelge 4'de verilmiştir.
Bu derinlikte organik toprakların N-mineralizasyon değerleri, konvansiyonel
topraklara oranla yaklaşık 2 kat daha fazla ortaya çıkmıştır. Organik formdaki
azotun, bitkilere yarayışlı formlar olan NH4-N ve NO3-N'una dönüşümü olan Nmineralizasyonu, toprakta farklı fizyolojik özelliklere sahip mikroorganizmalar
tarafından yürütülmektedir.
Yıllar ve toprak örneklerinin alım dönemleri itibariyle her iki tarım sisteminde de
N-mineralizasyonunda istatistiki açıdan bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Haziran
ayında alınan organik topraklarda Eylül ayında alınanlara oranla biraz daha yüksek
N-mineralizasyon değerleri saptanmasına karşın, bu farklılık istatistiki açıdan önemli
olmamıştır. Organik topraklardaki daha yüksek N-mineralizasyonu büyük olasılıkla
toprağa yeşil gübreleme ve bağ çubukları ile giren N ve C miktarının fazla
olmasından kaynaklanmıştır. N-mineralizasyonu ile organik C ve toplam N arasında
saptanan önemli ilişkiler, bu sonucu doğrulamaktadır (Çizelge 6). Toprağın biyolojik
N-döngüsü toprağın C dinamiği ile yakından ilişkilidir. Toprağa yapılan organik
uygulamalar yarayışlı azot miktarını önemli şekilde etkilemektedir (Bonde ve ark.,
1988; Boyle ve Paul, 1989).
Enzim Aktivitesi
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Deneme topraklarında 2003 ve 2004 yıllarında saptanan enzim aktivite değerleri
Çizelge 5'de verilmiştir. Her iki yılda da organik toprakların proteaz, alkalin fosfotaz
ve üreaz aktivite değerleri konvansiyonele oranla önemli şekilde yüksek çıkmıştır.
İki tarım sistemi arasındaki farklılıklar özellikle üst toprak tabakasında çok belirgin
bir şekilde ortaya çıkmıştır. Sadece her iki tarım sisteminin ikinci derinliklerine ait
üreaz aktivite değerleri arasındaki fark (ortalama değerlerde) istatistiki anlamda
önemli olmamıştır. Doran (1980), organik toprakların 0-7.5 cm'lik üst toprak
tabakasında daha yüksek enzim aktivitesi saptarken, alt toprak tabakasındaki
enzim aktivitesini ya eşit ya da konvansiyonel tarım topraklarında daha yüksek
belirlemiştir. Araştırıcı bunun nedenini toprağın işlenmesi sırasında üst ve alt toprak
tabakalarının yerlerinin değişmesine bağlamıştır. Üst toprak tabakasında proteaz,
alkalin fosfotaz ve üreaz aktiviteleri organik topraklarda sırasıyla %55, %151 ve
%160 oranlarında daha fazla belirlenmiştir. İkinci derinliklerde ise bu değerler yine
sırasıyla %84, %72 ve %20 şeklinde ortaya çıkmıştır.
Bütün biyokimyasal reaksiyonları katalize eden enzimler, topraktaki besin
maddesi döngüsünün önemli bir unsurunu oluştururlar. Araştırmada incelenen üç
enzim de ekzoenzim olup (hücre dışına salgılanan); proteaz ve üreaz toprakta Ndöngüsü ile fosfotaz ise P-döngüsü ile ilişkili enzimlerdir.Topraklara yapılan organik
gübre uygulamaları, mikrobiyal populasyonun uyarılmasına bağlı olarak enzim
aktivitesinin de artmasına neden olmaktadır. Miller ve Dick (1995), yeşil gübreleme
ve ürün rotasyonunun topraktaki enzim aktivitesini kuvvetli bir şekilde etkilediğini
saptamışlardır. Enzim aktiviteleri topraktaki organik madde miktarındaki
değişikliklere çok hassas indikatörlerdir (Bergstrom ve ark., 1998). Araştırma
topraklarında da organik C miktarı ile enzim aktiviteleri arasında saptanan pozitif
ilişkiler, organik topraklardaki yüksek enzim aktivitesini açıklamaktadır (Çizelge 6).
Sonuç olarak, 2000 yılında başlayan bu denemenin 2003 ve 2004 yıllarına ait
sonuçlarına göre; organik tarım uygulamalarının topraklarda yüksek ve kaliteli bir
biyolojik aktiviteye neden olduğu belirlenmiştir. Denemenin organik tarıma geçiş
yıllarını kapsayan 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ait sonuçların da benzer nitelikte
olması (Okur ve ark., 2004), denemenin başlangıcında ortaya çıkan yüksek biyolojik
aktivitenin devam ettiğini göstermektedir.
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Çizelge 1. Denemede bir yıl boyunca toprağa yapılan uygulamalar.
Tarih
Ocak
Mart
Mayıs
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Organik parseller
Fiğ ekimi
Agrobiosol'un uygulanması
(60 kg da-1)
Fiğin ve bağ çubuklarının

Konvansiyonel parseller
NH4(SO)4 formundaki azotun
yarısının uygulanması

Haziran

toprağa karıştırılması
1. Sulama

Temmuz

2. Sulama

Eylül

Hasat

1. Sulama
2. Sulama NH4 NO3 formundaki
azotun yarısının uygulanması
Hasat

Çizelge 2. Organik ve konvansiyonel tarım sistemleri altındaki toprakların 0-20 ve
20-40 cm derinlikteki mikrobiyolojik aktivite değerleri (2003 ve 2004
yıllarına ait ortalamalar).
Mikrobiyal biyomas (mg
C 100 g-1)
Toprak Solunumu
(mg. 100 g-1 7 gün-1)
N-Mineralizasyonu
(µg N g-1 gün-1)
Üreaz aktivitesi
(µg N g-1 2h-1)
Fosfataz aktivitesi
(µg p-NP g-1 h-1)
Proteaz aktivitesi
(µg Tyrosin g-1 2h-1)
*: p<0.05; **: p<0.01

Derinlik (cm)
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40

Organik
17.93**
9.85*
21.70**
9.64*
4.65**
2.31*
41.77**
30.81*
162.10**
98.79**
101.78**
53.25**

Konvansiyonel
12.39**
7.87*
11.76**
7.64*
2.39**
1.01**
16.06**
25.68*
64.47**
57.59**
65.87**
28.88**

Çizelge 3. Organik ve konvansiyonel tarım sistemleri altındaki toprakların 0-20 cm
derinlikteki mikrobiyal biyomas ve toprak solunum değerleri (2003 ve
2004 yıllarına ait ortalamalar).

Organik
Konvansiyonel
LSD0.05: 3.358

Mikrobiyal biyomas
(mg C 100 g-1)
2003
2004
14.11
17.21
9.12
9.76

Toprak solunumu
(mg 100 g-17 gün-1)
2003
2004
14.71
13.07
9.27
10.99

Çizelge 4. Organik ve konvansiyonel tarım sistemleri altındaki toprakların 0-20 cm
derinlikteki N-mineralizasyon değerleri
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N-Mineralizasyonu (µg N g-1 gün-1)
Tarım Sistemi
Dönem
2003
Haziran
5.36
Organik
Eylül
4.79
Haziran
2.77
Konvansiyonel
Eylül
2.52
LSD0.05: 1.735**

2004
4.46
3.99
2.17
2.11

Çizelge 5. Organik ve konvansiyonel tarım sistemleri altındaki toprakların proteaz,
alkalin fosfotaz ve üreaz aktiviteleri.

Tarım Sistemi
Organik
Konvansiyonel

Proteaz (µg Tyrosin g-1 2h-1)
Derinlik
2003
2004
(cm)
0-20
95.72
107.84
20-40
47.57
58.93
0-20
49.73
82.01
20-40
20.46
37.31

Ortalama
101.78
53.25
65.87
28.88

LSD0.01 : 23.540
Tarım Sistemi
Organik
Konvansiyonel

Alkalin Fosfotaz (µg p-NP g-1 h-1)
Derinlik
2003
2004
(cm)
0-20
145.90
178.31
20-40
80.40
117.19
0-20
56.07
72.87
20-40
48.20
66.98

Ortalama
162.10
98.79
64.47
57.59

LSD0.01: 35.254
Tarım Sistemi
Organik
Konvansiyonel

Üreaz (µg N g-1 2h-1)
Derinlik
2003
(cm)
0-20
39.59
20-40
34.04
0-20
21.47
20-40
32.46

2004
43.96
27.58
10.65
18.91

Ortalama
41.77
30.81
16.06
25.68

LSD0.01: 9.355

Çizelge 6. Organik C, toplam N ve biyolojik aktivite arasındaki korelasyon
katsayıları.
Mikrobiyal Biyomas-C
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Organik C
0.563**

Toplam N
0.495**

Toprak Solunumu
N-mineralizasyonu
Proteaz aktivitesi
Fosfotaz aktivitesi
Üreaz aktivitesi
*: p<0.05; **: p<0.01

0.548**
0.412**
0.523**
0.409**
0.298*

0.478**
0.479**
0.512**
0.456**
0.382*

MARMARA BÖLGESİNDE ORGANİK ZEYTİN ÜRETİMİNE YÖNELİK
ARAŞTIRMALAR
Serap SOYERGİN
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Emin EFE

Hasan Celal AKGÜL

ÖZET
Bu proje Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, organik tarım
üreticileri ve organik tarım ilaç üreticileri ( V.İ.T ve Akane Dış.Tic.AŞ) işbirliği ile
1999-2002 yılları arasında, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
deneme parselleri ile Batem organik tarım üretim alanlarında (İznik, Çakırca)
yürütülmüştür. Deneme alanı içersinde bulunan Kiraz, Zeytin, Çilek ve Şeftali de
organik olarak yetiştirilmiş, deneme öncesi, deneme alanlarından toprak ve yaprak
örnekleri alınarak, bitki besin maddeleri yönünden analizleri yapılmış, analiz
sonuçlarına göre beslenme programları uygulanmıştır. Hastalıklar ile mücadelede
organik tarım yönetmeliğinin önerdiği preparatlar kullanılarak mücadele yapılmıştır.
Tesadüf blokları deneme desenine göre kurulan deneme 3 tekerrürlü olarak
planlanmıştır. 6 değişik kombinasyonun kullanıldığı çalışmada organik Gemlik
çeşidi zeytin yetiştiriciliğinde elde edilen ürün miktarı ve materyallerin temin
edilebilme durumuna göre:
1. Ahır gübresi (50 kg/ağaç)+ 2kg/ağaç ham fosfat + 0.5 kg/ağaç K2O
2. 2 kg/ağaç ham fosfat + 10 kg/ağaç cüruf + Bioplazma
3. Ahır gübresi (50 kg/ağaç) + Yeşil gübre (bakla, 350 gram/ağaç bakla tohumu)
önerilebilir.
Organik gübreler ve toprak iyileştiriciler yaprağın besin element kapsamı ve
ağaçların toplam beslenmesi üzerine olumlu etkide bulunmuştur. Yeşil gübreleme
ve ahır gübresinin toprak organik maddesi üzerine etkisi istatistiki olarak önemli
bulunmuştur.
Zeytin sineği ve güvesine karşı Neemazal T/S ve Bioact-TN nin değişik dozları
denenmiştir. Zeytin sineğine karşı 400 ml, zeytin güvesine karşı 500 ml Neemazal,
zeytin güvesine 350 ml Bioact-TN etkili bulunmuştur.
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Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Sofralık Zeytin
ABSTRACT
INVESTIGATIONS ON THE POSSIBILITIES OF ECOLOGICAL TABLE OLIVE
PRODUCTION IN THE MARMARA
This study was conducted by the Ataturk Central Horticultural Research
Institute, with the cooperation of Organic Produce Producers and two Organic
Pesticide Producers, between the years of 1998-2002. Research trial applications
and executions were conducted on land parcels allocated for research within the
compounds of the Ataturk Central Horticultural Research ınstitute located in Yalova
and within the organic production land sites located in Iznik, Turkey.
The effects of farmyard manure, green manure, basic slag, rock phosphates,
bioplasma and their different mixes were searched on yield and quality properties of
table olives cv “Gemlik” variety. The effects of the different treatments were
statistically significant. The most effective treatments were; farmyard manure (50
kg/per tree) + 2 kg/per tree rock phosphate + 0.5 kg/per tree K2O and 2 kg/per tree
rock phosphate + 10 kg/per tree basic slag + bioplasma.
Organic fertilizers and some soil amendments affected the macro and micro
element contents of the leaves ant total nutrition of the trees.
The effect of green manuring and farmyard manure were statistically significant
and enriched the soil organic matter contents.
Control of diseases has been executed as per the recommendations in the
Governing Regulations & Guidelines for Organic Farming. The second phase of
project entailed execution of biological effectiveness trials. Application of organic
based pesticides (Neemazal T/S and Bioact-TN) were done for the control of
(Prays oleae) Bern and (Bactrocera oleae) Gmel.
Effective biological control dosages of Neemazal T/S were determined to be as
400 ml against Prays oleae and 500 ml against B.oleae. Biological effectiveness
trials conducted with Bioact-TN resulted in 350 ml against Prays oleae. In addition,
to prevent the insect infestation, sticky yellow traps were used for monitoring or
mass trapping purposes.
Keywords: Organic Farming, Table Olive
GİRİŞ
Bu araştırmayla Marmara Bölgesinde sofralık zeytin yetiştiriciliğinde, üretici
bazında organik ürün elde etmek, üretim aşamasında karşılaşılan önemli zararlılara
karşı organik kökenli pestisitlerin etkinliklerini araştırmak, organik kökenli bitki besin
maddeleri ile besleme programları yaparak, organik tarım üretimi yapacaklara bilgi
akışı sağlamak amaçlanmıştır.
Araştırma 1999–2002 yıllarında, Atatürk Bahçe Kültürleri Enstitüsü, üreticiler
(EKOT ve Batem) ile organik pestisit üreticileri (V.İ:T ve AKANE) ile organik gübre
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üreticileri işbirliği ile yürütülmüş, ürün organik olarak elde edilmiş, sertifika
firmasınca ürünlere organik sertifika verilmiş, piyasaya EKOT markası ile çıkmıştır.
Organik zeytin yetiştiriciliği ile ilgili araştırmalar özellikle Akdeniz Bölgesi
ülkelerinde yoğunluk kazanmıştır (Bitsaki ve Kalaitsiz, 2002; Kabourakis, 1999 ve
2002; Ben Khedher ve Nabli, 2000). Yapılan çalışmalarda organik maddesi düşük
olan zeytin yetiştiriciliği yapılan topraklarda organik maddenin artırılması (%0.51.0’dan %2’lere çıkarılması) ve gübreleme amacıyla yeşil gübreleme, kompost,
budama artıkları ve hayvan gübresi kullanılmıştır. Zeytin sineğine karşı sarı
yapışkan tuzakların kullanıldığı bildirilmektedir.
Bitki hastalık ve zararlılar ile mücadelede kullanılan sentetik pestisitlerin, zararlı
populasyonlarını ekonomik eşik altında tutmaları, doğada çok hızlı parçalanmaları,
memelilere ve çevredeki canlılara çok düşük toksik etki göstermeleri istenen
özelliklerdir. Sentetik insektisitlerin günümüzde, zamanla faydalı organizmalara yan
etki, kanserojen risk, memelilere toksisite gibi bazı olumsuzlukları tespit edilmiştir.
Bu olumsuzlukları gidermek amacıyla, bazı araştırmacı ve bilim adamları, alternatif
mücadele yöntemleri aramaya başlamışlardır. Bu alternatiflerden en önemlileri,
Biopestisitler ile biyolojik insektisitlerdir.
Biyolojik insektisitler; nem, hava ve güneş ışığında hızlı parçalanmaları, hedef
dışı canlılara olan riskin daha az olmasına neden olmaktadır. Etki mekanizmaları,
böceklerde ölüm hemen görülmemekte, fakat böcek paraliz olmakta veya
beslenmeden kesilerek ölüm gerçekleşmektedir. Böcek vücudunda hızlı
parcalanmaları ve hızlı etkileri mücadelede spesifik olmalarını sağlamaktadır.
Sentetik insektisitler ile karıştırıldığında etki artmaktadır. Genelde bitkilerde
fitotoksik değildirler. Bu avantajları entegre üretim ve organik tarımda
kullanılmalarında önemli rol oynamaktadır( Shumutterer, 1995).
Biyolojik insektisitlerin avantajları yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır.
Özellikle sentetik pestisitler kadar istendiği zaman istendiği miktarlarda
üretilememesi, pahalı olmaları ve toksikolojik çalışmaların bazılarında tümünün
tamamlanmamış olması (Neemazal T/S hariç) önemli handikaplarıdır (Serra 1992 ).
Neem ekstraklarının, insektisit özelliğini azadirachtin ve salannin etkin maddeleri,
fungusit etkisini ise diğer maddeler vermektedir( Shumutterer, 1995).
MATERYAL VE METOT
Bitki Koruma Çalışmaları
1999–2002 yıllarında Neemazal T/S preparatının farklı dozları, zeytinde
Bactrocera oleae (Gmel.) ve Prays oleae Bern. ya karşı etkinliği araştırılmıştır.
Üretim aşamasında deneme dışı kalan alanlar ele alınan zararlılara karşı ümit var
dozlar ile ilaçlanmıştır. Spilocaea oleagina karşı Tenn-Cop 5 E (350 ml/100 l) 3 kez
uygulanmıştır.
Neemazal T/S nin C.septempunctata, C.bipunctata P.persimilis ve Chrysopa
spp’ya olan yan etkisini belirlemek amacıyla denemeler İznik Çakırca’daki bahçede
2001-2002 yıllarında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak

289

kurulmuştur. Denemeye alınan biyolojik insektisitler, tavsiye edilen en yüksek doz
kullanılarak (10 ml /1 litre su), ilaçlama yapılmıştır.
İlaçlamalardan sonra ilaçlanmış yapraklar ağaçlardan tesadüfî olarak makas
yardımıyla alınarak bir naylon torba içersinde buz kabına yerleştirilerek laboratuara
getirilmiştir. Denemeden bir gün önce araziden toplanan Coccinella
septempunctata (L.) ve Coccinella bipunctata (Coleoptera:Coccinellidae)
denemelerde test böceği olarak kullanılmıştır.
Deneme esnasında nispi rutubet %70-75, hava sıcaklığı 28-29°C civarında
olmuştur. Deneme 3 tekerrürlü olarak kurulmuş, kontrol grup yalnızca su ile
muamele edilmiştir. Aynı işlemler Chrysopa spp’nin laboratuarda elde edilen
larvaları için yapılmıştır. Deneme Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
0
Enstitüsü laboratuarında (%76-80 nispi rutubet ve 26-28 C) her örnek alınan yer
için üç tekerrürlü olarak yapılmış, kontrol grubu yalnızca damıtık su ile muamele
edilmiştir.
Deneme sonunda elde edilen verilerle, Abbot’a göre yüzde etki değerleri
bulunmuştur.
Neemazal T/S preparatının farklı dozlarının Zeytinde Zararlı Zeytin Güvesi
(Prays oleae) karşı etkinliğinin saptanması: Deneme Bursa ilinin İznik ilçesi Çakırca
Köyünde kurulmuştur. Tesadüf blokları deneme desenine göre 4 karakter (3 doz ve
şahit) ve 4 tekerrür olarak açılan denemede, 9 ağaç bir parsel olarak alınmıştır.
Denemede azadirachtin T/S nin, 200, 400 ve 500 ml /100 litre suya dozları
kullanılmıştır. İlaçlamalar 22.05.2000 ve 14.05.2001 tarihlerinde yapılmıştır.
Sayım ve değerlendirme ilaçlamadan 7 gün sonra yapılmıştır. Saptanan yüzde
kurtlu meyve oranları Abbot formülü uygulanarak ilacın etkinlikleri saptanmıştır.
Deneme süresince meyve ve yapraklarda herhangi bir fitotoksite gözlenmemiştir.
Neemazal T/S preparatının farklı dozlarının Zeytinde Zararlı Zeytin sineği
(Bactrocera oleae) karşı etkinliğinin saptanması: Deneme Bursa ilinin İznik ilçesi
Çakırca köyünde kurulmuştur. Tesadüfi bloklar deneme desenine göre 4 karakter
(3 doz ve şahit) ve 4 tekerrür olarak açılan denemede, 4 ağaç bir parsel olarak
alınmıştır. Denemede Neemazal T/S nin 200, 400 ve 500 ml /100 litre suya dozları
kullanılmıştır. İlaçlama 26.08.1999 ve 3.09.2001 tarihlerinde yapılmıştır.
Sayım ve değerlendirmeler ilaçlamalardan 14, 21 ve 28 gün sonra yapılmıştır.
İlaçlamalar 1 tonluk yüksek basınçlı motorlu bahçe pülverizatörüyle bir kez kaplama
şeklinde yapılmıştır. Sayımda sinek vuruk izlerine rastlanan meyveler den her
parselden 100 adet toplanmış, canlı ve ölü larvalar sayılmıştır. Saptanan yüzde
kurtlu meyve oranları Abbot formülü uygulanarak ilacın etkinlikleri saptanmıştır.
Deneme süresince meyve ve yapraklarda herhangi bir fitotoksite gözlenmemiştir.
Bitki Besleme Çalışmaları
Bitki besleme çalışmaları Marmara Bölgesinde organik sofralık zeytin
yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullanabilecekleri alternatif materyaller ve bitki
beslemede reçete verebilmek amacıyla ele alınmıştır.
Çalışma 1998–2002 yıllarında İznik’te organik tarım işletmesindeki Gemlik
çeşidi ile kurulu zeytin bahçesinde yürütülmüştür.
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Araştırmanın yapıldığı işletme organik tarım sistemine 3 yıl önce geçtiğinden
uygulamalara 1998 yılında başlanmış ve 1999–2002 yılı verileri değerlendirmeye
alınmıştır.
Toprak örneklerinde, tekstür; saturasyon yüzdesine göre (Öztan ve Munsuz,
1961), pH, 1/2.5 toprak-su karışımında cam elektrotlu pH metre ile (Anonim, 1981),
elektriksel geçirgenlik aynı karışımda EC metre ile ölçülmüş (Anonim, 1965), %
CaCO3; Çağlar (1958)’e göre Scheibler kalsimetresi ile, % organik madde; modifiye
Walkley-Black yöntemine göre spektrofotometrik olarak (Anonim, 1985), alınabilir
fosfor; Olsen yöntemi ile spektrofotometrik olarak, değişebilir potasyum, kalsiyum,
magnezyum; 1 N Amonyum Asetat (pH: 7.0) ekstraksiyonu ile (Anonim, 1985)
belirlenmiştir.
Yaprak örnekleri Soyergin (1993)’e göre Ocak ayında alınmıştır. Örnekler
ağaçların dört yönünden ve omuz hizasındaki terminal sürgünlerin ortasından
yaprak sapı ile birlikte toplanmıştır. Yaprak örnekleri yıkama, kurutma ve öğütme
işlemlerinden sonra yaş yakma yöntemi ile (Anonim, 1985) analize hazırlanarak
toplam azot, Kjeldahl yöntemine göre, toplam fosfor vanadomolibdat fosforik asit
sarı renk yöntemine göre, toplam potasyum, kalsiyum ve magnezyum, AAS’de
saptanmıştır.
Deneme toprağının uygulamalar öncesi yapılan analiz sonuçları Çizelge 1’de
verilmiştir.
Tesadüf blokları deneme desenine göre kurulan deneme iki ağaç bir tekerrür
olacak şekilde 3 tekerrürlü olarak planlanmıştır. Ağaçlar verim çağında (15 yaşlı)
olup, her bir tekerrürdeki ağaçlar tek tek işaretlenerek, aynı yılda ürün veren
ağaçlar seçilmiştir.
Uygulama konuları
1. Ahır gübresi, 50 kg/ağaç
2. Yeşil gübre (bakla, 350 gram/ağaç bakla tohumu)
3. Ahır gübresi (50 kg/ağaç) + Yeşil gübre (bakla, 350 gram/ağaç bakla tohumu)
4. Ahır gübresi (50 kg/ağaç) + 2 kg/ağaç ham fosfat + 0.5 kg/ağaç K2O
5. 2 kg/ağaç ham fosfat + 10 kg/ağaç cüruf + Bioplazma
6. Kontrol
Denemede kullanılan ahır gübresi, cüruf, bioplazma ve zeytin keki kompostunun
bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları aşağıda Çizelge 2, 3, 4 ve 5’de verilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Zeytinde Neemazal T/S nin zeytinde zararlı olan P.oleae. ile B.oleae' ya olan
biyolojik etkinliği ile ilgili araştırmalar incelendiğinde, 2000 yılında yapılan çalışmada
Neemazal T/S nin 200, 400 ve 500 ml 100 litre suya dozlarının P.oleae ye olan
etkinliği sırasıyla, %40, %87 ve %94 iken, aynı preparatın 2000 yılında yapılan
çalışmalarında etkinlik %33, %90 ve %98 olarak tespit edilmiştir (Şekil 1). B.oleae
ye olan etkinliği 1999 yılında 200, 350 ve 500 ml dozlarında sırasıyla %60, %89 ve
%93 iken 2001 yılında yapılan çalışmalarda bu etkinlikler %64, %87 ve %91 olarak
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tespit edilmiştir (Şekil 2). Denemeler boyunca fitotoksite izlenmiş, yapılan
uygulamalarda neemazal 500 ml dozunda şeftali uygulamalarında fitotoksite
gözlenmiş, diğer tüm uygulamalarda, herhangi bir fitotoksisiteye rastlanmamıştır.
Faydalılar ile yapılan gözlemlerde, faydalılara herhangi bir olumsuz yan etki
gözlenmemiştir. Neemazal T/S nin zeytinde P.oleae 400 ml ve B.oleae 500 ml
dozları etkin bulunmuştur.
Bioact-T ile yapılan denemelerde P.oleae' ye 350 ml lik dozları etkin
bulunmuştur.
Bu araştırma ile diğer ülkelerde yapılan araştırmalar arasında benzerlik vardır.
Neem ekstrakları ile yapılan çalışmalarda Diptera, Lepitoptera, Coloptera ve bazı
akarlar ile yapılan çalışmalarda 200-500 ml arasındaki dozların etkili olduğunu
belirtmektedirler. Nitekim bu araştırmada doz aralıkları neemazal 300-500 ml /100
litre suya, Bioact-T' ın 100 litre suya 200-300 ml arasında değişmektedir.
Geçiş süreci sonrası uygulama yapılan yıllara (3 yıl) ait yaprak analiz sonuçları
incelendiğinde (Çizelge 6) yeşil gübrelemenin tek başına yapıldığı uygulamada
yaprak potasyum düzeyi her 3 yılda yöre için bildirilen değerlerin (Genç ve ark.,
1991, Soyergin ve Moltay, 2000) altında olduğu görülmüştür. Zeytin potasyum isteği
yüksek bir bitki olduğundan topraktaki K düzeyi ile yeşil gübrelemeden gelebilecek
K ihtiyacını karşılayamamıştır. Humik asit, cüruf ve bioplazmanın kombine
uygulamasında bir yıl yaprak K düzeyi yeterli iken diğer yıllarda düşük bulunmuştur.
Cürufun K düzeyi de bitkinin potasyum ihtiyacını karşılayamamıştır.
Uygulamaların ağaçların toplam beslenme ve fizyolojik dengeleri üzerine etkileri
ele alındığında (Çizelge 7) ahır gübresi+ yeşil gübre, ahır gübresi+yeşil
gübre+humik asit+K2O uygulaması ile konvansiyonel uygulamalarda 3 yıl boyunca
toplam beslenmeleri zeytin için bildirilen optimum değere yakın ve üzerinde
bulunmuştur. K.Ca.Mg fizyolojik dengesinde ise yalnızca konvansiyonel
uygulamada Mg düzeyi yeterli bulunmuştur. Bu sonuç organik uygulamalarda ilave
Mg gübrelemesi gerektirdiğini göstermektedir.
Uygulamaların verim üzerine etkisi (Çizelge 8) istatistiki olarak önemli bulunmuş,
4 no lu uygulama ile ahır gübresi+yeşil gübre+humik asit+K2O, her 3 yılda da en
yüksek verim elde edilmiş, bu uygulamayı konvansiyonel izlemiştir.
Uygulamaların zeytin kalite sınıfları üzerine etkisi incelendiğinde (Çizelge 9) ahır
gübresi ve yeşil gübrenin yalnız başına uygulandığı konularda kalite sınıfı 301-360
dane/kg da yoğunluk alırken, diğer uygulamalarda 261-300 dane/kg arasında
olmuştur. Sofralık zeytinde kilograma giren dane sayısına göre fiyat belirlendiğinden
ahır gübresi ve yeşil gübrenin yalnız başına uygulamasının yeterli olmadığı kanısına
varabiliriz.
SONUÇ
Organik Gemlik çeşidi zeytin yetiştiriciliğinde elde edilen ürün miktarı ve
materyallerin temin edilebilme durumuna göre:
5. Ahır gübresi (50 kg/ağaç)+ 2kg/ağaç ham fosfat + 0.5 kg/ağaç K2O
6. 2 kg/ağaç ham fosfat + 10 kg/ağaç cüruf + Bioplazma
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7. Ahır gübresi (50 kg/ağaç) + Yeşil gübre (bakla, 350 gram/ağaç bakla tohumu)
önerilebilir.
Zeytinde zeytin zararlıları Prays olae 400 ml ve Bactrocera olea’e 500ml’lik
dozları etkin bulunmuş, organik tarım üretiminde tavsiyeye esas kullanılacağı
kanısına varılmıştır.
Bu araştırmada; Biyolojik insektisit Neemazal T/S’ın faydalı böceklere yan etkisi
çalışılmış, Coccinella septempuncta, C.bipuncta ve Phytoseiulus sp.’e karşı
oldukça güvenli bulunmuştur.
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Çizelge 1. Deneme toprağının uygulamalar öncesi bazı fiziksel ve kimyasal
özellikleri.
Derinlik
0-30
30-60
60-90

İşba
%
27
39
46

EC
mmhos
0.09
0.15
0.17

CaCO3
%
0.81
0.75
0.86

pH
7.92
7.85
7.99

O.M.
%
2.69
1.88
1.03

P
ppm
36
25
14

K
ppm
315
196
110

Çizelge 2. Ahır gübresi ve cürufun bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları.
Ahır gübresi
İşba
pH
EC
CaCO3
O.M.
N
P
K
Ca
Mg

(%)
(Micromhos)
(%)
(%)
(%)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)

7.71
2990
3.91
49.65
1.52
403
7900
3500
2150

Cüruf
30.0
8.24
330
0.
1.12
7
% 11.12
% 9.01
% 5.0

Çizelge 3. Bioplazmanın bazı özellikleri.
Azot (N), mg/l
Fosfor (P), mg/l
Potasyum (K), mg/l
Sodyum (Na), mg/l
Demir (Fe), mg/l
Mangan (Mn), mg/l

750
150
710
180
6.4
2.2

Kalsiyum (Ca), mg/l
Çinko (Zn), mg/l
Bor (B), mg/l
Magnezyum (Mg), mg/l
pH

100
1.9
3.0
57
6.5

Çizelge 4. Denemede kullanılan zeytin kekinin bazı özellikleri (kompostlama
öncesi).
Nem, %
pH
EC (dSm-1)
C/N
Toplam yağ (g/kg)
P (g/kg)
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63.6
5.5
3.47
42.0
127
1.4

Ca (g/kg)
Mg (g/kg)
Fe (g/kg)
Cu (g/kg)
Mn (g/kg)
Zn (g/kg)

2.3
0.9
769
21
20
27

K (g/kg)

15.9

Çizelge 5. Zeytin keki (prina) kompostunun bazı özellikleri (40 hafta sonra) ( prina,
%5 saman, % 4 ahır gübresi ile kompostlama yapıldı).
pH
EC (dSm-1)
-1
OM (g kg )
C/N
NH4+ (mg kg-1)

120

8.31
1.43
850
23
85

NO3- -N (mg kg-1)
Toplam yağ (g kg-1)
GI (%)
-1
CEC (cmol kg )

105
13.9
71
85

% Etki

100
80
60
40
20
Şekil 1. Neemazal-TS preparatının P. oleae’ya olan etkisi.
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Şekil 2. Neemazal T/S Preparatının B.oleae'ya olan etkisi

Çizelge 6. 1999, 2000 ve 2001 yıllarında alınan yaprak örneklerinin analiz sonuçları
Yıllar

N

P

1999
2000
2001

1.52
1.53
1.56

0.17
0.16
0.19

1999
2000
2001

1.65
1.64
1.60

0.13
0.14
0.21

1999
2000
2001

1.94
1.90
1.97

0.20
0.23
0.21

1999
2000
2001

1.72
1.80
1.83

0.18
0.26
0.28

1999
2000
2001

1.82
1.79
1.83

0.18
0.21
0.25

1999
2000
2001

2.22
1.85
1.92

0.20
0.23
0.21
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%
K

Ca
Mg
Fe
Uygulama: 1 (AG)
0.85 1.63 0.16
95
0.86 1.53 0.14
82
0.81 1.49 0.15 111
Uygulama: 2 (YG)
0.71 1.53 0.15
86
0.73 1.41 0.16
83
0.65 1.50 0.14 101
Uygulama: 3 (AG+YG)
0.81 1.65 0.17
92
0.70 1.69 0.15 101
0.84 1.71 0.14 111
Uygulama: 4 (AG+HP+K)
1.00 1.60 0.17
82
1.11 1.63 0.16
95
1.21 1.59 0.15
79
Uygulama: 5 (HP+C+BP)
0.75 1.61 0.19
83
0.80 1.71 0.15
86
0.73 1.81 0.17
85
Uygulama: 6 (Kon.)
0.85 1.62 0.16
79
0.87 1.65 0.19
86
0.91 1.59 0.21 101

ppm
Mn
Zn

Cu

26
25
23

18
17
19

8
10
5

24
26
27

17
19
21

8
8
9

21
20
23

16
15
18

7
8
5

23
26
20

17
18
21

5
6
7

22
25
27

19
15
18

8
6
5

28
21
23

17
21
18

10
7
8

Çizelge 7. Uygulamaların total N-P-K ve K-Ca-Mg beslenmesi ile fizyolojik denge
üzerine etkileri.
Yıl

Total beslenme %

Uygulama

1 AG
2 YG
3 AG+YG
1999
4 AG + YG + HM + K
5 HM+C+BP
6 Kon.
1 AG
2 YG
3 AG+YG
2000
4 AG + YG + HM + K
5 HM+C+BP
6 Kon.
1 AG
2 YG
3 AG+YG
2001
4 AG + YG + HM + K
5 HM+C+BP
6 Kon.

N + P2O5 + K2O K2O + Ca + Mg
2.93
2.80
2.80
2.52
3.37
3.35
3.33
3.55
3.13
3.09
3.70
3.79
2.93
2.69
2.84
2.44
3.31
3.12
3.73
3.61
3.23
3.14
3.42
3.88
2.97
2.60
2.65
2.41
3.46
3.04
3.93
3.45
3.28
3.01
3.49
3.88
Opt. 3,5-49-7-34

Fizyolojik
denge %
N.P.K
K.Ca.Mg
52.14.34
36.58.6
59.11.30
33.61.6
58.14.28
35.59.6
52.13.35
40.54.6
58.13.29
33.60.7
60.13.27
36.58.10
52.13.35
38.57.5
58.12.30
35.58.7
57.7.36
34.61.5
48.16.36
43.52.5
55.15.30
34.61.5
54.16.30
37.57.9
53.16.31
37.57.6
60.11.29
34.59.7
57.16.27
36.59.5
47.15.38
44.51.5
56.18.26
30.64.6
55.14.31
38.55.11
Opt. 3.7-34-54-10

Çizelge 8. Uygulamalara göre ortalama verim değerleri.
Uygulamalar
1 AG
2 YG
3 AG+YG
4 AG+HP+K
5 HP+C+B

Bitki başına verim
kg/ağaç
1999 yılı
14.23 C
11.86 D
17.26 B
19.86 A
16.72 B

Bitki başına verim
kg/ağaç
2000 yılı
20.45 C
18.59 D
25.42 B
29.84 A
26.48 B

Bitki başına verim
kg/ağaç
2001 yılı
13.86 D
12.85 D
19.85 B
25.43 A
17.89 BC
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6 Kon.

18.56 AB

27.58 AB

21.23B

Çizelge 9. Zeytin kalite sınıfları.
Uygulamalar
1. AG
2. YG
3. AG+YG
4. AG + YG + HM + K20
5. HM+C+BP
6. Kon.

%
200-260 dane/kg 261-300 dane/kg 301-360 dane/kg 370-410 dane/kg
6,5
33,0
45,6
14.9
3,4
22,8
40,8
33,0
15,0
52,1
23,1
9,8
18,0
66,0
10,4
5,6
13,1
59,8
28,6
2,1
14,6
49,8
30,0
5,6

SERADA ORGANİK HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI GÜBRELERİN VERİM VE
MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Arzu KARAÇANCI51

Yüksel TÜZEL52

ÖZET
Bu çalışma, 2003 ve 2005 yılları arasında, sonbahar ve ilkbahar yetiştirme
dönemlerinde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’ne ait olan PE
örtülü serada (12.5 x 25 m) gerçekleştirilmiştir. Serada organik tarım üretim
esaslarına uygun olarak yetiştirilen hıyarlarda verim ve bazı meyve kalite özellikleri
karşılaştırılmıştır.
Organik tarım esaslarına uygun olarak yetiştirilen bitkilere şu gübreler
uygulanmıştır: (1) 0.75 t/da tavuk gübresi; (2) 1.5 t/da ahır gübresi; (3) 2/3 sıvı
tavuk gübresi; (4) sıvı tavuk gübresi. Bunlardan 0.75 t/da tavuk gübresi (1) ile
1.5t/da ahır gübresi (2) uygulamalarında; uygun miktardaki gübreler, üretim
döneminin başında parsellere temel gübre olarak verilmiştir. Üçüncü uygulamada
0.75 t/da tavuk gübresinin 1/3’ü dikim öncesi uygulandıktan sonra, 2/3’ü eritilerek
üretim dönemi boyunca sulama suyu ile verilmiş, dördüncü uygulamada ise üretim
döneminin başında temel gübreleme yapılmamış, bu miktarın tamamı eritilerek tüm
üretim dönemi boyunca sulama suyuyla birlikte parsellere verilmiştir.
Üretim dönemleri boyunca verim ve meyve kalite özellikleri, bitkilerin su
tüketimleri, toprak verimliliği ve bitki besleme ilgili ölçümler ve hastalık ve
zararlılarla ilgili haftalık gözlemler yapılmıştır. Ayrıca alınan meyve örneklerinde
organik ve geleneksel ürünlerin kalite farklılıkları ortaya konmuştur.
Sonbahar yetiştirme döneminde verim değerleri 4.68 ve 6.02 kg/m2, arasında
2
değişmiştir. İlkbahar yetiştirme döneminde ise 15.85 ve 21.65 kg/m arasında
değişmiştir.
51
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Anahtar kelimeler: Hıyar, Sera, Organik Tarım
ABSTRACT
INFLUENCE OF SOME FERTILIZERS ON YIELD AND FRUIT QUALITY OF
ORGANICALLY GROWN CUCUMBER IN GREENHOUSE
This study was conducted between 2003 and 2005 in PE covered greenhouse
(12.5 x 25 m) at the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture Ege
University. Yields and quality properties of organic cucumbers were compared.
Manures were applied to plants that were growed with respect to organic
agriculture based. These were: (1) 0.75 t/da chicken manures; (2) 1.5 t/da farmyard
manures; (3) 2/3 liquid chicken manures; (4) liquid chickken manures. In 0.75 t/da
chicken manures and 1.5t/da farmyard manures applications, manures doses were
carried out to plots as a base fertiliser before planting. In 2/3 liquid chicken
manures application, one third of chicken manures was performed before planting.
Later two third was applied with irrigation water as a liquid fertiliser along growing
period . In fourth application, all of manures were performed with irrigation water as
a liquid fertiliser to the soil during growing period. Base fertiliser application wasn’t
realized.
Measurements related with yield, fruit quality features, plants water consume
rates, soil fertility and plant feeding, and observations related with diseases and
hazardous were accomplished during growing period. Also quality differences
between conventional and organic products were obtained in fruit samples.
2
Yield values were changed between 4.68-6.02 kg/m in autumn growing period.
2
Yield values were changed between 15.85-21.65 kg/m in spring growing period.
Keywords: Cucumber, Greenhouse, Organic Agriculture
GİRİŞ
Seracılık birim alandan yüksek verim alınmasını sağlayan ve böylelikle küçük
arazilerin bile en karlı biçimde değerlendirilmesini mümkün kılan bir üretim şeklidir.
Ancak seracılık ülkemizde çoğunlukla ilave ısıtma yapmadan, mevcut iklim
koşullarından olabildiğince yararlanılarak, oldukça basit yapılar altında
yürütülmektedir. Dış koşullara bu denli bağımlı olunması nedeniyle üretimde verim
ve kalite kayıpları meydana gelmektedir. Seralar, entansif tarım alanları olduğundan
üründeki bu kayıpları azaltabilmek amacıyla yoğun olarak sentetik kimyasal
maddeler (bitki büyüme düzenleyicileri, kimyasal gübreler ve pestisitler)
kullanılmaktadır (Tüzel ve ark., 2004). Bu maddelerin bilinçsiz ve aşırı kullanımı
bitki gelişimini olumsuz etkilediği gibi ürünlerde kalıntı sorunu yaratmakta, toprak ve
su kirliliği gibi çevre sorunlarına sebep olmakta ve sonuçta insan ve çevre sağlığını
tehdit etmektedir (Tüzel ve Onoğur, 2000).
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Yüksek verim elde etmek amacıyla toprak yapısını bozan, çevre kirliliğine yol
açan, insan sağlığını tehdit eden ve ürün kalitesini azaltan bu uygulamalar, üretici
üzerinde giderek artan bir tüketici baskısı oluşturması, ayrıca dış ülkelerden organik
sera ürünleri arayışının başlaması nedeniyle serada organik tarım güncellik
kazanmaya başlamıştır.
Organik tarım ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal
dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini
içermekte olup, esas itibariyle sentetik kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının
yasaklanmasının yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın
muhafazası, bitkinin direncini arttırma, parazitoit ve predatörlerden yararlanmayı
tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını talep eden
üretimde miktar artışının değil, ürünün kalitesinin yükselmesini amaçlayan bir üretim
şeklidir (İlter ve Altındişli, 1996). Organik ürünler tazelikleri, lezzetleri ve besin
değerleri nedeni ile tüketiciler tarafından tercih edilmektedir (Mahesh-Chander ve
ark., 1997).
Ülkemizde 1984-85 yıllarında yurt dışından gelen talep ile başlayan organik
üretim, 2003 yılı itibarı ile alan olarak 103 190.25 ha’a, üretim miktarı olarak 291
875.92 ton’a ulaşmıştır. Başlangıçta kuru incir ve üzümden ibaret olan organik
ürünlerde de çeşitlilik çok artmıştır. Halihazırda organik sebze üretimi 33 076.34
ton’dur (Anonim, 2003).
Günümüzde insan ve çevre sağlığına karşı duyarlılığın artması nedeni ile
giderek güncellik kazanan organik tarımın en zor yapılabileceği tarımsal faaliyet
alanlarından birisi seralardır. Ticari üretim yaygın olmamakla beraber, organik
tarıma esas oluşturmak üzere, toprak verimliliği (Anaç ve Okur, 1996), solarizasyon
(Miller, 1977), net kullanımı ve biyolojik savaş (Freuler, 1987; Tüzel ve ark., 1995;
Yoldaş ve ark., 1996) üzerine çeşitli araştırmalar yürütülmüştür.
Bu araştırmada, ülkemiz seralarında yetiştirilen önemli sebze türlerinden biri
olan hıyarın, organik tarım yöntemlerine uygun olarak yapılan üretimi sırasında
uygulanan dört farklı dozda ahır ve tavuk gübresinin, verim ve meyve kalite
özellikleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Bu araştırma, 2003 ve 2005 yılları arasında, sonbahar ve ilkbahar yetiştirme
dönemlerinde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’ne ait olan PE
örtülü serada (12.5 x 25 m) gerçekleştirilmiştir. Sera sadece bitkileri dondan
korumaya yönelik olarak ısıtılmıştır. Seranın yan ve çatı havalandırmaları böcek neti
ile kapalı olup, 2003-2004 ilkbahar döneminde sera girişine kabin yapılmıştır.
Bitkisel materyal olarak Sardes F1 hıyar çeşidi kullanılmıştır. Organik tarım
kurallarına uygun olarak yetiştirilen fideler Antalya Tarım A.Ş.’den temin edilmiştir.
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Denemenin yürütüldüğü sera toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri çizelge
1’de verilmiştir.
Araştırmada gübreleme amacı ile ahır gübresi (AG) ve tavuk gübresi (TG)
kullanılmıştır. Bu gübrelerden ahır ve tavuk gübrelerinin Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Toprak Bölümü laboratuvarlarında bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
saptanmıştır (Çizelge 2).
Metot
Deneme Planı ve Dikim Yerlerinin Hazırlanması
Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine uygun olarak 2003-2004
sonbahar yetiştirme döneminde 3, diğer üç yetiştirme döneminde ise 6 tekerrürlü
olarak kurulmuştur.
Sera her dört yetiştirme döneminde de 24 m2’lik parsellere ayrılmıştır.
Denemeye alınan gübre uygulamaları şöyledir;
(1) 0.75 t/da TG (üretim döneminin başında parsele temel gübre olarak
verilmiştir); (2) 1.5 t/da AG (üretim döneminin başında parsele temel gübre olarak
verilmiştir); (3) 2/3 sıvı TG (0.5 t/da TG üretim döneminin başında parsele temel
gübre olarak verilirken, geri kalan 0.25 t/da TG eritilerek tüm üretim dönemi
boyunca sulama suyu ile beraber verilmiştir); (4) Sıvı TG; üretim döneminin başında
temel gübreleme yapılmamış, 0.75 t/da TG eritilerek tüm üretim dönemi boyunca
sulama suyuyla birlikte verilmiştir.
Serada, toprak kaynaklı hastalık ve zararlıların ortadan kaldırılması amacıyla 20032004 yetiştirme dönemi öncesinde 23.07.2003- 21.08.2003 tarihleri arasında, 20042005 yetiştirme dönemini öncesinde ise 03.08.2004- 03.09.2004 tarihleri arasında
solarizasyon yapılmıştır. Ardından her dört yetiştirme döneminde de (1) 0.75 t/da
TG, (2) 1.5 t/da AG ve (3) 2/3 sıvı TG uygulamalarına ait parsellere gerekli
gübreler, dikim öncesinde toprağa karıştırılarak temel gübreleme yapılmıştır.
Dikim ve Diğer İşlemler
Fideler; 2003-2004 sonbahar yetiştirme döneminde 10.09.2003, ilkbahar
2
yetiştirme döneminde ise 25.02.2004 tarihinde seraya dikilmiştir. Dikim; m ’de
3.125 bitki ve her parsele 90 adet bitki olacak şekilde yapılmıştır.
Bitkiler damla sulama yöntemi ile günlük olarak sulanmıştır. Her sulamada
uygulanacak sulama suyu miktarı açık su yüzeyi buharlaşmasıyla haftalık olarak
değişen pan katsayısına dayandırılarak hesaplanmıştır. Ayrıca (3) ve (4) no’lu
uygulamalara, haftalık değişen pan katsayılarına dayanarak önceden hesaplanmış
miktarlarda tavuk gübresi her gün eritilerek sulama suyu ile birlikte verilmiştir.
Serada hastalık ve zararlı yönetimi amacıyla, kültürel önlemlerin uygulanmasına
bitkiler dikilmeden önce başlanmıştır. Her türlü hastalık ve zararlıya yataklık
yapabilecek yabancı otlar ve bitkisel artıklar üretim dönemlerinde seradan dikkatlice
uzaklaştırılmıştır. Organik tarım yapılan serada zararlı yönetimi amacıyla bitkilerin
dikilmesini takiben her parsele 5 adet ve bitkilerin 10 cm üzerinde olacak şekilde
sarı renkli tuzaklar asılmıştır.
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Verim ve Meyve Kalitesi ile İlgili Ölçüm ve Analizler
Her iki yetiştirme döneminde de 2’şer kez alınan (2003-2004 sonbaharda
22.10.2003 ve 12.11.2003; ilkbaharda ise 05.05.2004 ve 09.06.2004) meyve
örneklerinde, meyve özellikleri (ortalama meyve ağırlığı, meyve eni ve boyu, meyve
sertliği, toplam kuru madde miktarı, meyve suyunda toplam suda çözünebilir
maddeler, titre edilebilir asitlik, pH, EC) belirlenmiştir.
Suda çözünebilir kuru madde oranı (SÇKM), meyve suyunda Euromex RD-645
marka dijital refraktometre kullanılarak (%) ölçülmüştür. Toplam kuru madde oranı
(KM), darası alınmış plastik kaplara ortalama 100 g yaş örnek tartılarak 65°C’deki
etüvde sabit tartıma gelene kadar kurumaya bırakılmıştır. Titre edilebilir asitlik (TA)
10 ml meyve suyunun pH-metrede NaOH ile nötralizasyonu sonucu elde edilmiştir.
Meyve eti sertliği Effe-gi tipi 7.94 mm çaplı uca sahip standart el penetrometresi ile
(kg) saptanmıştır.
Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme İlgili Analizler
Her iki yetiştirme döneminde de dikim öncesi ve söküm sonrasında örnekler
alınarak toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri saptanmıştır. Ayrıca üretim
dönemleri boyunca alınan yaprak örneklerinde bitki besin elementleri analiz
edilmiştir.
12.BULGULAR
13.
Verim
2003-2004 sonbahar yetiştirme dönemi: 2003 tarihleri arasında toplam 19
hasat yapılmıştır. Uygulamalara ait toplam ve pazarlanabilir verim ile pazarlanabilir
ortalama meyve ağırlığı saptanmıştır (Çizelge 3).
Yapılan istatistiki analiz sonucunda; 2003-2004 sonbahar yetiştirme döneminde,
toplam verim, pazarlanabilir verim ve pazarlanabilir toplam meyve sayısı üzerine
uygulamaların etkisi istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur. En yüksek toplam
verim ve pazarlanabilir verim değerleri sırasıyla; 6.02 kg/m2 ve 5.75 kg/m2 olarak,
0.75 t/da TG parselinden elde edilmiştir (Çizelge 3).
Yapılan istatistiki analiz sonucunda pazarlanabilir ortalama meyve ağırlığı
üzerine uygulamaların etkisi önemli bulunmuştur. En yüksek pazarlanabilir ortalama
meyve ağırlığı 1.5 t/da AG uygulamasından 172.79 g/m2 olarak alınırken, en düşük
2
değer olan 166.17 g/m Sıvı TG uygulamasından elde edilmiştir (Çizelge 3).
2003-2004 ilkbahar yetiştirme dönemi: İlkbahar yetiştirme döneminde;
19.04.2004–12.07.2004 tarihleri arasında toplam 36 hasat yapılmıştır
2003-2004 ilkbahar döneminde, toplam verim, pazarlanabilir verim,
pazarlanabilir ortalama meyve ağırlığı ve pazarlanabilir toplam meyve sayısı
üzerine uygulamaların etkisi istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. En düşük
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toplam verim değeri 1.5 t/da AG uygulamasından 15.85 kg/m2 olarak elde edilmiştir.
Diğer üç uygulama aynı istatistiki grupta yer almıştır (Çizelge 4).
Pazarlanabilir toplam verime ait değerler için yapılan istatistiksel analiz
sonucunda, en düşük değer 14.18 kg/m2 ile 1.5 t/da AG uygulamasından elde
edilmiştir (Çizelge 4).
İlkbahar döneminde, pazarlanabilir ortalama meyve ağırlığı üzerine
uygulamaların etkisi önemli bulunmuştur. En yüksek değerler; 2/3 Sıvı TG
2
2
uygulamasından 178.94 g/m ve 0.75 t/da TG uygulamasından 177.92 g/m olarak
elde edilmiştir (Çizelge 4).
Pazarlanabilir toplam meyve sayısına ait değerler 108.32 ile 82.33 adet/m2
arasında değişmiş ve uygulamaların etkisi istatistiki açıdan önemli bulunmuştur.
2
Yapılan istatistiksel analiz sonucunda; en düşük değer (82.33 adet/m ) 1.5 t/da AG
uygulamasından saptanmıştır (Çizelge 4).
Meyve Kalitesi ile İlgili Bulgular
2003-2004 sonbahar yetiştirme dönemi: 2003-2004 Sonbahar yetiştirme
dönemi boyunca 22.10.2003 ve 12.11.2003 tarihlerinde iki kez alınan meyve
örneklerinde saptanan ortalama meyve boyu ve ortalama meyve çapı çizelge 7’de,
ortalama meyve uzunluğu, meyve eti sertliği, toplam kuru madde içeriği, meyve
suyu süzüklerinde SÇKM, pH ve EC değerleri Çizelge 8’de verilmiştir.
2003-2004 Sonbahar yetiştirme döneminde, organik olarak yetiştirilen
parsellerde ortalama meyve boyu 17.52 cm ve çapı 3.76 cm olmuştur (Çizelge 7).
2003-2004 Sonbahar yetiştirme döneminde analiz tarihleri dikkate alınmaksızın
uygulamaların meyve eti sertliği üzerine teksel etkileri istatistiki olarak önemli
bulunmuştur. En düşük meyve eti sertliği değeri 4.58 kg ile 0.75 t/da TG
uygulamasından alınmıştır (Çizelge 8).
Analiz tarihlerinin ölçülen kalite parametrelerinden; meyve eti sertliği, elektriksel
geçirgenlik ve pH değerleri üzerine etkisi önemli çıkmıştır. 22.10.2003 tarihinde
yapılan ilk analizde meyve eti sertliği (5.31 kg) ve elektriksel geçirgenlik (5672
µS/cm) değerleri daha yüksek bulunurken, 12.11.2003 tarihinde yapılan ikinci
analizde pH değerleri (6.12) daha yüksek bulunmuştur (çizelge 8).
Analiz tarihi ve uygulama interaksiyonunun 1. analiz tarihinde meyve eti sertliği
ve TA değerlerine etkileri önemli bulunmuştur. En yüksek meyve eti sertliği
değerleri 1.5 t/da AG ve Sıvı TG uygulamalarından sırasıyla 5.84 kg ve 5.59 kg
olarak elde edilmiştir. En yüksek TA değeri ise 0.91 mval/100 ml olarak 2/3 Sıvı TG
uygulamasından alınmıştır. (Çizelge 8).
Analiz tarihi ve uygulama interaksiyonunun 2. analiz tarihinde ise sadece
elektriksel geçirgenlik değerlerine etkisi istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. En
yüksek elektriksel geçirgenlik değeri 5645 µS/cm olarak, 2/3 Sıvı TG
uygulamasında saptanmıştır (Çizelge 8).
2003-2004 ilkbahar yetiştirme dönemi: 2003-2004 İlkbahar yetiştirme dönemi
boyunca 05.05.2004 ve 09.06.2004 tarihlerinde iki kez alınan meyve örneklerinde
saptanan özellikler Çizelge 9 ve 10’da verilmiştir.
2003-2004 İlkbahar yetiştirme döneminde, organik olarak yetiştirilen parsellerde
ortalama meyve boyu 20.11 cm ve çapı 3.76 cm olmuştur (Çizelge 9).
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2003-2004 İlkbahar yetiştirme döneminde analiz tarihleri dikkate alınmaksızın
uygulamaların meyve eti sertliği, SÇKM, TA ve pH üzerine teksel etkileri istatistiki
olarak önemli bulunmuştur. Meyve eti sertliği değerlerine bakıldığında; 1.5 t/da AG
ve 0.75 t/da TG uygulamalarından sırasıyla, 4.72 kg ve 4.69 kg değerleri elde
edilmiştir ve bu iki uygulama aynı istatistiksel grupta yer almıştır. En yüksek SÇKM
miktarı Sıvı TG uygulamasından % 2.9 olarak elde edilmiştir. 1.5 t/da AG ve 2/3
Sıvı TG uygulamalarından elde edilen titre edilebilir asitlik değerleri sırasıyla 1.14
mval/100 ml ve 1.10 mval/100 ml’dir (Çizelge 10).
Analiz tarihlerinin ölçülen parametrelerden; meyve eti sertliği, kuru madde, TA
ve pH değerleri üzerine etkisi önemli çıkmıştır. 05.05.2004 tarihinde yapılan ilk
analizde kuru madde miktarı (%3.11) ve pH değerleri (6.34) daha yüksek
bulunurken, 09.06.2004 tarihinde yapılan ikinci analizde meyve eti sertliği (4.91 kg)
ve titre edilebilir asitlik (1.14 mval/100 ml) değerleri daha yüksek bulunmuştur
(Çizelge 10).
Analiz tarihi ve uygulama interaksiyonunun 1. analiz tarihinde meyve eti sertliği,
TA ve pH değerlerine etkileri önemli bulunmuştur. Yapılan istatistiki analiz
sonucunda ilk analiz tarihinde en yüksek meyve eti sertliği (4.69 kg) ve pH (6.39)
değerleri 0.75 t/da TG uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek TA değeri ise
1.00 mval/100 ml olarak 2/3 Sıvı TG uygulamasında saptanmıştır (Çizelge 10).
Analiz tarihi ve uygulama interaksiyonunun 2. analiz tarihinde ise ölçülen tüm
parametrelere etkisinin önemli olduğu saptanmıştır. Bu analiz tarihinde meyve eti
sertliği (5.14 kg) ve titre edilebilir asitlik (1.38 mval/100 ml) değerlerinin en yüksek
olduğu uygulama 1.5 t/da AG’dir. Sıvı tavuk gübresi uygulaması; en yüksek kuru
madde miktarı (%2.61), suda çözünebilir madde miktarı (%3.05) ve pH (5.54)
değerinin saptandığı uygulamadır. En yüksek elektriksel geçirgenlik değeri ise 5330
µS/cm olarak 2/3 Sıvı TG uygulamasından elde edilmiştir (Çizelge 10).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Sonbahar yetiştirme döneminde verim değerleri 4.68 ve 6.02 kg/m2, arasında
değişmiştir. İlkbahar yetiştirme döneminde ise 15.85 ve 21.65 kg/m2 arasında
değişmiştir. Sera hıyar yetiştiriciliğinde verim; yetiştirme dönemi, yetiştirme
döneminin uzunluğu, çeşit ve iklim koşulları gibi pek çok faktöre bağlı olarak
değişir. Isıtma yapılmayan plastik seralarda, sonbahar döneminde elde edilen verim
2
değerleri genelde 8-10 kg/m iken bizim elde ettiğimiz verim değerleri çok düşüktür.
İlkbahar döneminde ise konvansiyonel üretimde elde edilen verim değerlerine (1120 kg/m2) yakın değerler elde edilmiştir. İlkbahar dönemi üretimi, elde edilen verim
değerleri nedeniyle ekonomik olmuştur. 2/3 Sıvı TG ve 0.75 t/da TG en iyi
uygulamalar olarak önerilebilir.
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Çizelge 1. Sera toprağının fiziksel ve kimyasal özellikleri.
7.22
0.18
3.04
2.36

pH
Tuz (%)
Organik madde (%)
Kireç (%) (CaCO3)

Kum (%)
Mil (%)
Kil (%)
Toprak bünyesi

56.2
19.64
24.16
kumlu killi tın

Çizelge 2. Uygulamalarda kullanılan gübrelerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri.
Özellikler
pH
Tuz (%)
Organik madde (%)
Organik karbon
C/N
Azot (%)
Fosfor (%)
Potasyum (%)

TG
8.98
5.24
34.14
19.80
11.23
1.76
3.64
3.57

AG
8.82
2.15
32.41
18.80
16.77
1.21
0.98
1.64

Özellikler
Kalsiyum (%)
Magnezyum (%)
Sodyum (ppm)
Demir (%)
Bakır (ppm)
Çinko (ppm)
Mangan (ppm)

TG
14.74
0.60
4799
0.47
84.18
525
594

AG
8.54
0.58
1990
0.99
2.06
301
89

Çizelge 3. 2003-2004 sonbahar yetiştirme dönemine ait verim değerleri.

Uygulamalar

Toplam
verim
2
(kg/m )

Pazarlanabilir
verim
2
(kg/m )

Pazarlanabilir
ortalama meyve
2
ağırlığı (g/m )

0.75 t/da TG
1.5 t/da AG
2/3 Sıvı TG
Sıvı TG
LSD0.05

6.02
5.92
4.68
4.91
ö.d.

5.75
5.71
4.43
4.68
ö.d.

169.53 ab
172.79 a
167.34 ab
166.17 b
6.27
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Pazarlanabilir
toplam meyve
sayısı
2
(adet/m )
33.93
33.02
26.42
28.09
ö.d.

Çizelge 4. 2003-2004 ilkbahar yetiştirme dönemine ait verim değerleri.

Uygulamalar

Toplam verim
(kg/m2)

Pazarlanabilir
verim
2
(kg/m )

Pazarlanabilir
ortalama meyve
2
ağırlığı (g/m )

0.75 t/da TG
1.5 t/da AG
2/3 Sıvı TG
Sıvı TG
LSD0.05

19.84a
15.85b
21.65a
19.35a
3.17

17.98a
14.18b
19.47a
17.39a
3.12

177.92a
172.33b
178.94a
174.46ab
5.21

Pazarlanabilir
toplam meyve
sayısı
(adet/m2)
100.93a
82.33b
108.32a
99.62a
16.48

Çizelge 7. 2003-2004 sonbahar yetiştirme döneminde meyvelerin ortalama
boyunun ve çapının uygulamalara göre değişimi (cm).
Uygulamalar
Boy
En

0.75 t/da TG
17.63
3.79

1.5 t/da AG
17.45
3.77

2/3 Sıvı TG
17.19
3.69

Sıvı TG
17.80
3.80

Çizelge 8. 2003-2004 sonbahar yetiştirme dönemi meyve kalite analiz sonuçları.
Uygulama

2. Analiz

1. Analiz

0.75 t/da TG
1.5 t/da AG
2/3 Sıvı TG
Sıvı TG
LSD0.05 Uyg
1. Analiz
2. Analiz
LSD0.05 Analiz
0.75 t/da TG
1.5 t/da AG
2/3 Sıvı TG
Sıvı TG
LSD0.05 1. Analiz
0.75 t/da TG
1.5 t/da AG
2/3 Sıvı TG
Sıvı TG
LSD0.05 2. Analiz

Meyve eti
sertliği
(kg)
4.58b
5.28a
5.09a
5.27a
0.38
5.31a
4.80b
0.27
4.53c
5.84a
5.28ab
5.59a
0.54
4.63
4.72
4.9
4.94
ö.d.

KM
(%)

SÇKM
(%)

2.35
2.18
2.18
2.29
ö.d.
2.30
2.19
ö.d.
2.44
2.26
2.22
2.29
ö.d.
2.27
2.09
2.13
2.29
ö.d.

3.35
3.33
3.18
3.35
ö.d.
3.25
3.35
ö.d.
3.3
3.25
3.15
3.3
ö.d.
3.4
3.4
3.2
3.4
ö.d.

TA
(mval/100
ml)
0.76
0.77
0.85
0.83
ö.d.
0.83
0.77
ö.d.
0.77b
0.81ab
0.91a
0.83ab
0.12
0.76
0.73
0.78
0.83
ö.d.

EC
(µS/cm)

pH

5548
5450
5608
5430
ö.d.
5672a
5345b
260
5795
5555
5570
5770
ö.d.
5300ab
5345ab
5645a
5090b
520

6.11
6.10
6.07
6.07
ö.d.
6.05b
6.12a
0.04
6.08
6.05
6.03
6.04
ö.d.
6.14
6.15
6.11
6.09
ö.d.
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Çizelge 9. 2003-2004 ilkbahar yetiştirme döneminde meyvelerin ortalama boyunun
ve çapının uygulamalara göre değişimi (cm).
Uygulamalar
Boy (cm)
En (cm)

0.75 t/da TG
21.07
3.82

1.5 t/da AG
20.21
3.83

2/3 Sıvı TG
19.57
3.69

Sıvı TG
19.57
3.71

Çizelge 10. 2003-2004 ilkbahar yetiştirme dönemi meyve kalite analiz sonuçları.
Uygulama

2. Analiz

1. Analiz

0.75 t/da TG
1.5 t/da AG
2/3 Sıvı TG
Sıvı TG
LSD0.05 Uyg
1. Analiz
2. Analiz
LSD0.05 Analiz
0.75 t/da TG
1.5 t/da AG
2/3 Sıvı TG
Sıvı TG
LSD0.05 1. Analiz
0.75 t/da TG
1.5 t/da AG
2/3 Sıvı TG
Sıvı TG
LSD0.05 2. Analiz
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Meyve eti
sertliği
(kg)
4.69a
4.72a
4.44b
4.33b
0.23
4.18b
4.91a
0.17
4.69a
4.30b
3.87c
3.86c
0.33
4.69b
5.14a
5.02ab
4.80b
0.33

KM
(%)

SÇKM
(%)

2.68
2.78
2.73
2.88
ö.d.
3.11a
2.42b
0.14
3.12
3.16
3.03
3.15
ö.d.
2.25b
2.40a
2.42a
2.61a
0.29

2.83ab
2.78ab
2.73b
2.90a
0.16
2.76
2.85
ö.d.
2.85
2.75
2.70
2.75
ö.d.
2.8b
2.8b
2.75b
3.05a
0.23

TA
(mval/100
ml)
0.93b
1.14a
1.1a
0.92b
0.1
0.91b
1.14a
0.07
0.82b
0.90ab
1.00a
0.92ab
0.15
1.04c
1.38a
1.2b
0.92c
0.15

EC
(µS/cm
)
5113
5040
5263
5158
ö.d.
5223
5062
ö.d.
5300
5145
5195
5255
ö.d.
4925b
4935b
5330a
5060ab
324

pH
5.96a
5.90bc
5.87c
5.93ab
0.05
6.34a
5.49b
0.03
6.39a
6.35ab
6.31b
6.33ab
0.07
5.53a
5.45b
5.43b
5.54a
0.07

PİRİNANIN KOMPOST YAPIMI

Serap SOYERGİN53

Erdinç UYSAL1

Barış ALBAYRAK1

ÖZET
Marmara Bölgesinde sofralık zeytin çeşidi yetiştirilse de sofralık olarak
değerlendirilmeyen zeytinler yağa işlenmekte ve bu amaçla hemen hemen her
köyde bir yağhane (çoğu continu sistem) bulunmaktadır. Bu tesislerde zeytin yağa
işlendikten sonra elde edilen pirina (halk arasında zeytin keki) genellikle yakıt olarak
kullanılmakta, yağlı bir materyal olması nedeniyle yanma esnasında çevre kirliliğine
neden olmaktadır.
Türkiye topraklarının % 75’inden fazlasında organik madde ve azot düzeyinin
düşük ve çok düşük olması özellikle tarımsal atıkların tekrar tarımda kullanılma
olanaklarının araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu görüşten hareketle % 95
oranında organik madde içeren bu materyalin tarımda tekrar kullanım olanaklarının
araştırılması amacıyla çalışma ele alınmıştır.
Bu amaçla çalışmada zeytin pirinası, C/N oranını ayarlamak için değişik organik
düzenleyiciler ilave edilerek kompost yapılmış, bileşimi kompostlama süresince
incelenmiştir. Kompostlama süresince periyodik olarak bazı fiziksel ve kimyasal
analizler yapılmıştır. Çalışma sonucunda uygulamalara ait final kompostların bazı
önemli özellikleri; yüksek çimlenme indeksi değerleri %80-88, humifikasyon oranı
-1
26.5-29.6 ve yüksek organik madde içeriği 872-914 g kg bulumuştur. Tarımsal
amaçlar için uygun, toksisite içermeyen, N ve K yönünden zengin organik gübre
elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zeytin Pirinası, Kompost, Organik Gübre
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ABSTRACT
COMPOSTING OLIVE-MILL BY-PRODUCT (OLIVE CAKE)
Table olive is grown in marmara region. Some low quality olives are used for
olive oil by double phases continu systems. After the oil proses olive mill by product
is obtained and generally used that material for the fuel.
The aim of this study is to reuse olive mill by product as organic fertilizer after
composting proses.
Olive mill by product was composted with different organic materials to adjust
the C/N ratio. Some physical and chemical analysis were done periodically during
the composting. Final compost properties were found as follows; 80-88%
germination index, 26.5-29.6 humification index, 872-914 g kg-1 organic matter
content.
Keywords: Olive Cake, Composting, Organic Fertilizer
GİRİŞ
Marmara Bölgesinde sofralık zeytin çeşidi yetiştirilse de sofralık olarak
değerlendirilmeyen zeytinler yağa işlenmekte ve bu amaçla hemen hemen her
köyde bir yağhane (çoğu continu sistem) bulunmaktadır. Bu tesislerde zeytin yağa
işlendikten sonra elde edilen pirina (halk arasında zeytin keki) genellikle yakıt olarak
kullanılmakta, yağlı bir materyal olması nedeniyle yanma esnasında çevre kirliliğine
neden olmaktadır.
Ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan yağlık ve sofralık zeytin ve
zeytinyağı gibi ana ürünlerin yanında pirina ve karasu gibi katı ve sıvı yan ürünler de
zeytinyağı fabrikalarında ortaya çıkmaktadır. Yüksek nem oranına sahip pirina, yağ,
zeytin özsuyundan gelen şeker, fenoller ve mineral maddeler içermektedir. Continu
sistemlerden elde edilen pirina düşük yağ içeriği ve tekrar ekstraksiyonu için enerji
maliyetinin yüksek olması gibi nedenlerle İspanya ve İtalya gibi zeytincilikte ileri
ülkelerde değişik kompostlama teknikleri ile tekrar tarıma kazandırılmakta ve
organik gübre olarak tarımsal alanlarda tekrar kullanılmaktadır.
Zeytinliklerin bulunduğu topraklarda yapılan analiz sonuçları, bu toprakların daha
da fazla oranda fakir olduklarını göstermektedir. Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi
zeytinliklerinde yapılan çalışmalarda toprakların organik madde içeriğinin düşük ve
çok düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Zeytinliklerdeki organik madde açığının hayvan gübresi ile karşılanması
beklenemez, çünkü bu bölgelerde hayvancılık azdır, mevcut potansiyel seralarda,
turunçgil gibi meyve türlerinde kullanılmaktadır. Zeytinliklerde hayvan gübresinin
teminindeki güçlükler, diğer organik gübre kaynaklarını aramaya itmektedir. Bu
amaçla zeytinyağ fabrika atığı olan zeytin kekinin, organik madde yanında azot ve
potasyum içeriğinin de yüksek olması bizi bu araştırmayı yapmaya itmiştir.
310

Zeytinyağı endüstrisi her yıl büyük miktarlarda katı ve sıvı atıklar üretmekte ve
Akdeniz ülkelerinde önemli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Zeytin yağı
ekstraksiyon teknolojisi son yıllarda iki fazlı santrifüj sisteme geçiş yapmakta, bu
sistem çevre kirletici özelliği çok olan karasuyun üretildiği üç fazlı sisteme göre su
ve elektrik enerjisi tasarrufu sağlamaktadır. Yeni sistem karasuyun üretimini
önlemekte, ancak yarı katı, ıslak ve çevre kirletici özelliği olan yan ürün, hamur
veya kek (pirina) olarak adlandırılmakta, zeytinin meyve eti, çekirdek ve meyve
suyundan oluşmaktadır. Bu materyal su ve ligno-selüloz komponentleri içeren
karasudan tamamen farklı bir özellik göstermektedir.
Zeytinden elde edilecek pirina yağ miktarı her ne kadar çeşit ve çevre koşulları
ve zeytinin işleyiş şekillerine bağlı ise de ortalama olarak 100 kg zeytinden
genellikle 15-22 kg zeytinyağı ve 35-45 kg pirina elde edilmektedir (Oktar ve ark.,
1983).
İki fazlı sistemlerde elde edilen pirina düşük yağ içeriği ve tekrar ekstraksiyonu
için enerji maliyetinin yüksek olması nedeniyle son yıllarda kompost yapım
olanakları araştırılmakta ve organik gübre olarak güvenle kullanımı konusunda
çalışılmaktadır (Cegarra ve ark., 1996). Bununla birlikte pirinanın kompost yapımı
ve tarımsal amaçlarla kompost olarak kullanılabilirliği konusunda çok az araştırma
yürütülmektedir (Madejon ve ark., 1998).
Türkiye topraklarının % 75’inden fazlasında organik madde ve azot düzeyinin
düşük ve çok düşük olması özellikle tarımsal atıkların tekrar tarımda kullanılma
olanaklarının araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu görüşten hareketle % 95
oranında organik madde içeren bu materyalin tarımda tekrar kullanım olanaklarının
araştırılması amacıyla çalışma ele alınmıştır.
MATERYAL VE METOT
Kompostlama çalışmaları 2003-2005 yıllarında yapılmıştır. Çalışma yöredeki
işletmelerden elde edilen pirina ile yürütülmüştür (2 fazlı continu sistemden).
Pirinada C/N oranını ayarlamak için karbon kaynağı olarak saman ve mısır
koçanı, azot kaynağı olarak da tavuk gübresi ve ahır gübresi kullanılmıştır.
Denemeler tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak
kurulmuştur. Her bir uygulamada 500 kg pirina kullanılmıştır. Diğer maddeler hacim
esasına göre ilave edilmiştir.
Çalışmada ele alınan konular:
♦ Pirina
♦ Pirina, % 5 saman, % 2 tavuk gübresi
♦ Pirina, % 5 mısır koçanı, %2 tavuk gübresi
♦ Pirina, % 5 mısır koçanı, % 4 ahır gübresi
♦ Pirina, % 5 saman, % 4 ahır gübresi
Kompostlama işlemi sera içerisinde yığın yapılmadan yürütülmüştür. Sera
içerisinde kompostlama yapılırken başlangıçta karışımlar ıslatılmış, daha sonra
haftada bir karıştırılmıştır.
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• Kompostlama işlemi her iki yıl 32 hafta devam etmiştir.
• Kompostlama işlemi süresince aylık olarak uygulamalardan alınan örneklerde
pH, Nt, C/N oranı, total yağ, organik madde, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn ve Zn
analizleri yapılmıştır.
• Final kompostta yukarıdaki parametrelere ek olarak EC değerleri saptanmış,
ayrıca humifikasyon indeksleri (HR) belirlenmiştir (Senesi, 1989).
• pH ve EC; 1:10 suda,
• OM; örnekler 430 oC’de 24 saat tutulduktan sonra tartılarak (Navarro ve
ark.,1993),
• Makro ve mikro elemnt analizleri Anonim 1985’ e göre yapılmıştır.
Çimlenme indeksi (GI); Kompost ekstraktının fitotoksite üzerine etkisini
değerlendirmek amacıyla durum buğdayı (Triticum durum) kullanılarak
laboratuarda belirlenmiştir (Lau, 2001)).
Çalışmada kullanılan materyallerin bazı özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Kompostama süresince yağ içeriğindeki değişimler incelendiğinde, yağın tüm
uygulamalarda kompostlama işleminden yaklaşık 12 hafta sonra mikroorganizmalar
tarafından parçalanarak % 1 in altına düştüğü görülmüştür (Şekil 1).
Şekil 2’de kompostlama süresince C/N içeriğindeki değişimler verilmiştir. 5N
içeriği yüksek olan tavuk gübreli kombinasyonlarda yaklaşık 16-20 hafta sonra 25’in
altına düşerken, diğer uygulamalarda 28 hafta, pirinanın yalnız uygulandığı
uygulamada ise 32 hafta sonrasında bile 27’nin altına düşmediği görülmüştür. Bu
değerler Cegarra ve ark.(1999) ile Madejon ve ark.(1998)’in değişik materyallarle
yaptıkları pirina kompostundaki sonuçlarla uyum içerisindedir.
Final kompostun pH, C/N, toplam yağ, humifikasyon indeksi ve çimlenme
indeksi değerleri arasında istatistiki bakımdan önemli farklılıklar bulunmuşturr
(Çizelge 2). Humifikasyon indeksi pirinanın yalnız uygulandığı konu dışındaki
uygulamalarda Senesi (1989) tarafından bildirilen 25’in üzerinde bulunmuştur.
Fitotoksisiteyi ifade eden çimlenme indeksi değerlerinde de benzer sonuçlar elde
edilmiş, pirina dışındaki uygulamalarda Lau(2001) tarafından bildirilen % 80’in
üzerinde değerler elde edilmiştir.
Final kompostun makro ve mikro element içerikleri yönünden de uygulamalar
arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Pirinanın yalnız uygulaandığı kombinasyon
dışındakilerde genel olarak N, K, P ve Fe içerikleri yüksek bulunmuştur.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Continu (2 fazlı) sistemlerden elde edilen pirina (zeytin keki) kuvvetli asit
karakterde (pH 5.36), tuzluluğu (EC 3.73) ve C/N oranı (45-46) yüksektir.
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Organik maddece zengin (800-900 g kg-1), önemli miktarda mineral maddeleri
içermekte olup, bu mineral maddelerden makro elementlerden yalnızca N ve K
içerikleri yönünden dikkate değer ölçüde zengin (Nt 20 g kg-1, K 16 g kg-1), P, Ca
ve Mg ile yine mikro elementlerde düşük düzeylerdedir.
Yağ, fenoller gibi fitotoksik maddelerce zengin olması pirinanın hemen
kullanılmasını sınırlandırmaktadır. C/N oranını ayarlamak ve besin maddeleri
yönünden de daha zengin bir organik gübre elde etmek için kompost yapılarak
kullanımında yarar vardır.
İçeriğindeki yağ kompostlamadan 10-12 hafta sonra mikroorganizmalarca
parçalanarak oldukça düşük düzeylere inmektedir (>%1). Ham olarak
kullanılacaksa bile en az bu süre kadar bekletildikten sonra kullanılmalıdır.
Kompost kalitesini belirleyen çimlenme indeksi değerlerinin final kompostta
pirina dışındaki diğer karışımlarda %80’in üzerinde bulunması, kompostlama ile
fitotoksite oluşturan maddelerin parçalanmasının daha kısa sürede gerçekleştiğini
göstermektedir.
Makro ve mikro elementler yönüyle de kompostlama ile zenginleştirme
sağlanmakta, özellikle N ve K içeriği yönüyle oldukça zengin organik gübre elde
edilmiş olmaktadır.
Final kompost global olarak incelendiğinde;
– yüksek çimlenme indeksi değerleri (%80-88)
– C/N oranı (21.0-23.7)
– humifikasyon oranı (26.5-29.6)
– organik madde içeriği (872-914 g kg-1)
– Tarımsal amaçlar için uygun,
– Toksisite içermeyen,
– N ve K yönünden zengin organik gübre elde edilmektedir.
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan materyallerin bazı özellikleri.
Parametreler

Pirina

Tavuk gübresi Ahır gübresi Mısır koçanı

pH

5.36

7.8

8.1

6.3

EC (dS m-1)

3.73

1.91

1.35

2.0

C/N

45.8

11

23

35.4

Toplam yağ (g/kg-1)

110

10

5

15

P (g kg-1)

0.82

14.6

2.0

1.4

K (g kg-1)

16.3

30.3

6.9

14.1

Total yağ (g/kg)

120
100
80
60
40
20
0
0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

Kompostlama süresi (hafta)
P

P+S+TG

P+MK+TG

P+MK+AG

P+S+AG

Şekil 2. Kompostlama süresine C/N içeriğindeki değişimler
50
45
40
35
C/N oranı
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30
25
20
15
10
5
0
0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

Kompostlama sür esi ( hafta)
P

P +S+T G

P +M K+T G

P +MK+A G

P +S+A G

Şekil 1. Kompostlama süresince yağ içeriğindeki değişimler.
Çizelge 2. Final kompostun bazı önemli özellikleri.
Uygulamalar
P

P+S+TG

P+MK+TG

P+MG+AG

P+S+AG

pH

7.8 B

8.7 A

8.6 A

8.9 A

8.4 AB

EC (dS m-1)

1.91

1.54

1.65

1.43

1.53

27.1 A

22.3 B

23.3 B

23.7 B

21.0 BC

872

912

896

914

904

10.3 B

9.4 BC

11.0 B

10.3 B

C/N
OM (g/kg-1)

Toplam yağ (g/kg-1) 12.1 A
HR (%)*

15.6 C

26.5 AB

29.6 A

27.0 AB

27.6 A

GI (%)**

54 B

83 A

88 A

80 A

84 A

*HR; Humifikasyon indeksi >%25 (Senesi, 1989)
**GI; Çimlenme indeksi, kabul edilen değer>% 80 (Lau, 2001)
Çizelge 3. Final kompostun bazı makro ve mikroelement içerikleri.
Uygulamalar
Ntotal (g kg-1)

P

P+S+TG

P+MK+TG

P+MK+AG

P+S+AG

14.1 D

31.2 AB

33.7 A

26.1 C

23.4 C
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K (g kg-1)

16.3 C

37.3 A

39.2 A

31.3 B

30.4 B

P (g kg-1)

0.95 B

2.52 A

2.44 A

1.99 A

2.04 A

Ca (g kg-1)

2.0 C

10.1 B

12.6 A

13.1 A

11.0 AB

Mg (g kg-1)

0.9 C

4.1 A

3.8 A

2.7 B

2.9 B

Fe (mg kg-1)

397 D

756 C

845 B

865 B

894 A

Mn (mg kg-1)

10.1 D

35.3 B

30.2 BC

45.0 A

47.2 A

Zn (mg kg-1)

14,8 C

25.6 B

29.5 B

36.4 A

38.9 A

DEĞİŞİK KOMPOSTLARIN ORGANİK KIRMIZI BİBER (Capsicum annuum L.)
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ETKİLERİ (II. Verim ve Makro-Mikro Element Sonuçları)
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ÖZET
Bu araştırma, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme arazisinde 2002-2003
yıllarında tesadüf blokları deneme desenine göre, 72 parselde, 4 tekerrürlü olarak
yürütülmüştür. Makalede, kontrol (mineral gübre), yeşil gübre bitkisi (adi fiğ+arpa
karışımı), kompost (bitki atıkları kompostu), kompostlaştırılmış ahır ve hindi gübresi
ile sertifikalı ticari organik gübre uygulamalarının yağlık biber bitkisinin verim ile
farklı gelişme dönemlerinde, meyve ve yapraktaki bazı makro (N, P, K, Ca, Mg) ve
mikro (Fe, Zn, Mn, Cu) içeriklerine etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Yıllar
üzerinden birleştirilmiş analizlere göre, uygulamalar arasında meyve N, P, K, Ca ve
yaprak N, P, K, Ca, Mg, Zn ve Mn içerikleri için önemli farklar belirlenmiştir. Sonuç
olarak, en yüksek verim 1. yıl 2.97 ton/da, 2. yıl 2.65 ton/da miktarları ile ahır
gübresi (2 ton/da) yeşil gübre kombinasyonu parselinden elde edilmiş olup, organik
parsellere ait bitkilerin yeterli seviyede besin elementi içerdikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biber (Capsicum annuum L.), Besin Elementi, Verim,
Kompost, Organik Gübre, Yeşil Gübre
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THE EFFECT OF DIFFERENT COMPOST APPLICATIONS ON
ORGANICALLY PRODUCED RED PEPPER (Capsicum annuum L.) (II. The
Results for Yield and Nutrients)
The research was carried out at the Aegean Agricultural Research Institute’s
experimental field located in the Mediterranean Region during the years of 20022003. The aim of this paper is to evaluate the effects of control (chemical fertilizer),
a green manure crop (common vetch-barley mixture), compost (composted
residues of various vegetables), farmyard manure, turkey manure and certificated
commercial organic manure on yield and fruit and leaf some nutrient (N, P, K, Ca,
Mg, Fe, Zn, Mn, and Cu) levels of red pepper (Capsicum annuum L.). Over two
years of combined statistical analysis, fruit N, P, K, Ca and leaf N, P, K, Ca, Mg, Zn
and Mn contents were significantly affected by the treatments. Sufficient nutrient
levels were obtained in the organic parcels. Both years, farmyard manure (20
tonnes/ha) plus the green manure crop parcel was the highest yielding treatment
with 29.7 tonnes/ha first year and 26.5 tonnes/ha second year.
Keywords: Pepper (Capsicum annuum L.), Nutrients, Yield, Compost, Manure,
Green Manure
GİRİŞ
Türkiye, biber üretim miktarı açısından, dünya ülkeleri içerisinde 3. sırada yer
almakta olup, 1 110 000 ton’luk üretimi ile tüm ülkelerde üretilen toplam biber
miktarının %10’unu karşılamaktadır (Anonim, 1999; Anonim, 2005). Bununla
birlikte, özellikle son yıllarda tüketicilerin sağlıklı beslenme yönündeki bilinçlerinin
gelişmesi (Wiebel, 1997) ve bununla birlikte organik ürünlere olan talebin özellikle
Avrupa ülkelerinde yükselme gösterdiği bilinmektedir. Ülkemiz toplam organik
meyve-sebze ihracatından 2004 yılı için 22 milyon dolar gelir elde etmiş olup,
organik biber yurt dışına en çok ihraç edilen ürünler arasında bulunmaktadır
(Anonim, 2004). Son yıllardaki (2003-2004) organik biber üretimimiz 2650 ton
civarındadır (Anonim, 2005).
Biber yetiştiriciliğinde verim ile kalitenin arttırılmasında, kullanılan tohum,
uygulanan tarımsal savaş ve sulama gibi kültürel tedbirler yanında gübreleme de
büyük önem taşımaktadır. Gübreleme programının uygunluğu ise, bitkinin
beslenme durumunun analiz edilmesi sonucu ortaya konacaktır (Aydeniz ve Bhori,
1987; Kacar ve Katkat, 2006). Elde edilen veriler ışığında kültür bitkisinin
gübrelemesinde uygulanacak miktar ve şekil hakkında fikir sahibi olunabilecektir.
Alınacak ürünlerin hem verimli hem de kaliteli olabilmesi oldukça önemli bir
konudur. Bunun yanında uygulanan gübrelerin çevresel bozunmaya yol açmaması
gerekmektedir. Bunlara ilave olarak gübreleme programının dengeli olması da
istenmektedir. Bitkiye ait makro ve mikro element oranları da yetiştirmede önemli
rol oynamaktadır.
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Bu makalede, farklı kompost uygulamalarının, organik biber yetiştiriciliğinde
verim ile morfolojik özellikler ile yaprak ve meyve yapısındaki potasyum içerikleri
üzerine etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Araştırma, 2002-2003 yıllarında, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme
arazisinde (Menemen-İzmir) yürütülmüştür. Deneme toprağı ve kullanılan
kompostlara ait kimi fiziksel ve kimyasal analizler standart metotlara göre analiz
edilmiştir (Kacar, 1972) (Çizelge 1, 2).
Denemede uygulamalar ve dozları Çizelge 3 ve 4’de yer almıştır.
Materyallerden bitki atıkları kompostu, Enstitü’ye ait Sebzecilik Şubesi hasat
atıkları biriktirilip Kacar, (1997)’e göre kompostlaştırılması ile elde edilmiştir. Ahır
gübresi, Enstitü’nün Hayvancılık Şubesi’nden, hindi gübresi ise özel bir çiftlikten
temin edilmiş olup, 8 ay süre ile olgunlaştırılmıştır.
Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre, toplam 72 parsel, 4 tekerrür ve
her parselde 68 bitki olacak şekilde kurulmuştur. Deneme 2 yıl (2002-2003) çakılı
olarak yürütülmüştür. Yeşil gübre bitkisi olarak % 80 + % 20 oranlarında adi fiğ
(Vicia sativa L.) ile arpa (Hordeum vulgare L.) kullanılmıştır ve parsellerde fiğlerin %
25 oranında çiçeklendiği dönemde fazla derin olmamak kaydı ile toprak altına
getirilmiştir. Yalova yağlık-28 biber çeşidi kullanılmıştır. Çeşidin bitkileri güçlü ve dik
büyür, meyveleri koyu yeşil renkli, tohum olgunluğunda koyu kırmızı renktedir,
meyve şekli yassı koniktir. Deneme biber tohumları, 7,5 g/kg tohum miktarında
ticari bir biyolojik fungusit ile ilaçlanmıştır.
Deneme alanının organik sistem koşullarına uygunluğunu sağlamak için, 2000
yılında arazi kontrol altına alınarak Avrupa Topluluğu (EU 2092/91) ve Türkiye’deki
(24.12.1994/22145) “Organik Tarım Yönetmelikleri”ne uygun olacak şekilde
çalışmalar yürütülmüştür. Alana aynı yıl arpa ekilerek hasat edilmiştir. Deneme
süresince her iki yılda da zarar eşiğini aştığı saptanan yaprak bitine karşı % 0,1’lik
“pyrethrum” etkili maddeli ticari bir preperat kullanılmıştır.
Yaprak örnekleri, % 50 çiçeklenme (Y1) ve 2. Hasat (Y2)olmak üzere iki ayrı
dönemde; meyve örnekleri ise yalnızca 2. hasat döneminde (M) alınmıştır. Meyve
hasatı toplam 3 kez yapılmıştır. Verim (V) ve iki dönem yaprak (Y1, Y2) ve 2. hasat
dönemi meyve (M) örneklerinde makro-mikro element içerikleri (N, P, K, Ca, Mg,
Fe, Cu, Zn, Mn) analiz edilmiştir (Kacar, 1972).
Verilerin istatistiki analizleri, Yurtsever (1984)’e göre, JMP (JMP 5.0.1a, 2002)
programında yapılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Denemeye ait uygulamaların biberde verim (Çizelge 5) ve iki dönem yaprak (Y1,
Y2) ve 2. hasat dönemi meyve (M) örneklerinde makro-mikro element (N, P, K, Ca,
Mg, Fe, Cu, Zn, Mn) (Çizelge 6) içerikleri için önemli düzeyde farklılıklar
göstermiştir.
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Her iki yılda da verim değerleri Yalova Yağlık-28 biberi çeşit özellik belgesinde
yer alan 4000 kg/da miktarına ulaşmamıştır. Her iki yılda da S2+Y parselinden en
yüksek, hiçbir uygulamanın yapılmadığı kontrol parselinden (0) de en düşük verim
elde edilmiştir. Mineral gübre uygulanan kontrol parsellerinin, organik gübrelerin 2.
dozlarının yeşil gübreleme yapılan parsellere nazaran daha düşük değerleri elde
ettiği ve analiz sonucunda, daha alt gruplarda yer aldığı görülmüştür. Uygulanan
dozun artması ile verimin arttığı belirlenmiştir. Özellikle düşük seviyedeki 1. dozların
yeşil gübresiz uygulamalarının ve dengesiz mineral element içeriklerinden dolayı
NPK50 parselinin alt grupları oluşturduğu görülmüştür. Varyasyonun yüksek olduğu
deneme alanında, 1. yıla ait sonuçların parsele ait başlangıç, örneğin mineral
madde düzeyi gibi, özelliklerden, 2. yıla ait sonuçların ise, uygulamaların 1. yıl
avantajları ile gübrelerin toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine olan etkilerinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Uygulamalardan K2+Y parseli, ikinci yıl gösterdiği
verim artışı ile dikkati çekmiştir. K2+Y uygulaması, 1. yıl 2223.5 kg/da verim değeri
alırken, 2. yıl S2+Y’nin ardından 2602.3 kg/da verimle ikinci sırada yer almıştır.
Yapılan pek çok araştırmada, mineral gübreler, hayvan gübreleri, kompost ve
yeşil gübrelemenin verimi önemli düzeyde arttırdığı saptanmıştır (Küçük, 1992;
Avcıoğlu ve ark., 1999, Mordoğan ve ark., 2002; Çiçekli, 2004). Maynard (1989),
biberin de yer aldığı sebze denemeleri sonucunda, kompost kullanımı ile yüksek
verim elde edildiğini bildirmiştir. Araştırıcı, biberin denemede yer alan diğer
sebzelere göre kompost uygulaması ile daha yüksek verim verdiğini rapor etmiştir.
Maynard (1996), kırmızı biberle yaptığı deneme sonucunda, kompostlaşmış yaprak
gübresinin kontrol ve dekompoze olmamış yaprak uygulamalarına göre daha
yüksek verim verdiğini, verimin bitki başına artan biber sayısından kaynaklandığını
bildirmiştir.
Sınır değerleri (Reuters ve Robinson, 1986; Jones, 1991; Duke, 1992; Bergman,
1993; Kacar ve Katkat, 2006; Sonci, 2000; McCance ve Widdowson, 2002) dikkate
alındığında ise, yaprak ve meyve örnekleri N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn ve Cu
içerikleri yeterli düzeydedir ve literatürle (Küçük, 1992, Alpaslan ve ark., 2001)
uyumlu oldukları saptanmıştır. Çiçekli (2004), hiçbir gübre uygulamasının
yapılmadığı kontrol parseli ile organik uygulamalardan elde ettiği en yüksek yaprak
N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn ve Cu elementleri değerlerini sırası ile, %4.5-5.3,
%0.57-0.71, %3.89-5.20, %1.07-1.60, %0.30-0.64, 134-281 ppm, 87-121 ppm, 4458 ppm, 16.3-29.2 ppm olarak bildirmiştir. Bulguların bildirilen bu sonuçlarla da
uyum gösterdiği görülmüştür. Organik gübrelerin biber verim ve kalitesi ile mineral
madde içeriklerinde araştırmamız sonuçlarına benzer şekilde, artışlar gösterdiğine
ilişkin deneme sonuçları pek çoktur. Örneğin, Omran ve ark., (1995), artan
dozlardaki ahır gübresinin hem biber meyvelerinin ağırlığında hem de yaprak ve
meyve element içeriğinde artışa neden olduğunu rapor etmişlerdir. Sonuç olarak,
organik uygulamaların biberde yeterli düzeyde beslenme sağladığı anlaşılmıştır.
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Çizelge 1. Deneme alanı toprağına ait kimi fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları.
Birim
%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

pH (25 0C)
Suda çözünebilir toplam tuz
Kireç
Organik madde
Bünye
Toplam N
P
K
Ca
Mg
Fe
Zn
Mn
Cu

0-30 cm
7,37
0,136
4,79
0,60
Kumlu kil
0,10
1,37
225
5880
540
5,98
0,51
4,28
0,87

30-60 cm
7,30
0,158
3,19
0,77
Killi tın
0,10
1,52
270
6120
610
4,84
0,55
3,45
1,27

60-90 cm
7,38
0,115
3,99
0,96
Killi tın
0,06
1,67
280
6300
635
4,03
1,07
2,64
1,63

Çizelge 2. Kompost, ahır, hindi ve ticari organik gübrelere ait kimi fiziksel ve
kimyasal analiz sonuçları.

%
%
%

7,67
0,896
4,450
40,56

Ahır
gübresi
8,74
3,712
4,854
51,96

me/100g

42,30

55,17

53,00

58,03

%
%

26,57
1,235
1,80

21,14
1,652
1,30

15,70
1,260
1,80

15,00
1,960
1,85

Birim
pH
Suda çözünebilir toplam tuz
Kireç
Organik madde
Katyon değişim kapasitesi
(KDK)
C/N
Toplam N
P

Kompost

Hindi gübresi
7,66
3,850
8,697
45,69

Ticari organik
gübre
9,20
4,256
3,843
64,00
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Birim
K
Ca
Mg
Fe
Zn
Mn
Cu

%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm

Kompost
2,85
2,30
1,25
307,5
176
269
25,10

Ahır
gübresi
1,65
1,25
1,55
385,0
265
348
45

Hindi gübresi
2,50
4,20
3,26
543,0
478
580
62

Ticari organik
gübre
1,74
4,00
1,18
588,0
385
440
65

Çizelge 3. Denemede uygulamalar.
(Kontrol): Hiçbir gübre uygulanmamıştır (0)
NPK50 (Kontrol): Konvansiyonel tarım sistemine göre önerilen mineral gübre dozunun yarısı
uygulanmıştır (NPK50)
NPK100 (Kontrol): Konvansiyonel tarım sistemine göre önerilen mineral gübre dozunun
tamamı uygulanmıştır (NPK100)
Yeşil gübre (Y)
Ticari organik gübre (T)
Ticari organik gübre+yeşil gübre(T+Y)
Ahır gübresinin 1. dozu (S1)
Ahır gübresinin 1. dozu+yeşil gübre (S1+Y)
Ahır gübresinin 2. dozu (S2)
Ahır gübresinin 2. dozu+yeşil gübre (S2+Y)
Hindi gübresinin 1. dozu (H1)
Hindi gübresinin 1. dozu+yeşil gübre (H1+Y)
Hindi gübresinin 2. dozu (H2)
Hindi gübresinin 2. dozu+yeşil gübre (H2+Y)
Kompostun 1. dozu (K1)
Kompostun 1. dozu+yeşil gübre (K1+Y)
Kompostun 2. dozu (K2)
Kompostun 2. dozu+yeşil gübre (K2+Y)

Çizelge 4. Gübrelerin uygulama dozları.
Ahır gübresi* 1. doz
Ahır gübresi* 2. doz
Hindi gübresi* 1.doz
Hindi gübresi* 2. doz
Kompost* 1. doz
Kompost* 2. doz
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1 ton/da
2 ton/da
500 kg/da
1 ton/da
2 ton/da
4 ton/da

Ticari organik gübre*

Şirketin önerdiği şekil ve nicelikte
uygulanmıştır.
17/10/20 kg/da
8,5/5/10 kg/da

NPK 100**
NPK 50**

*Tamamı tabana uygulanmıştır.
**N: Yarısı tabana, kalan yarısı çiçeklenme ve meyve olumunda iki eşit parçada uygulanmıştır.
Gübreler tabana; amonyum sülfat, çiçeklenme ve meyve olumunda ise; amonyum nitrat formunda
uygulanmıştır.
**P ve K: Tamamı tabana uygulanmıştır. Fosfor TSP; Potasyum ise, potasyum sülfat formunda
uygulanmıştır.

Çizelge 5. Verim uygulama x yıl interaksiyon sonuçları (kg/da).
Uygulama/
Sıra
no
yıl
1
S2+Y/1
2
T+Y/1
3
K1+Y/1
4
S2+Y/2
5
K2+Y/2
6
H2+Y/1
7
T+Y/2
8
H2+Y/2
9
S1+Y/2
10
H1+Y/2
11
K1+Y/2
12
S2/2
13
S1+Y/1
14
Y/2
15
K2+Y/1
16
NPK100/1
17
NPK100/2
18
H2/2
Minimum
Maksimum
TUKEY(0,05)
w
CV (%)

Grup

Verim (kg/da)

A
AB
AB
A-C
B-D
B-D
B-E
B-E
B-F
C-G
C-G
C-G
D-G
E-H
F-H
F-H
F-I
G-J

2970.8
2773.5
2723.3
2650.2
2602.3
2597.5
2581.7
2554.3
2491.5
2388.6
2380.1
2339.7
2313.5
2259.6
2223.5
2218.0
2193.5
2072.2

Sıra
no
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Uygulama/
yıl
K2/2
T/1
T/2
H1+Y/1
Y/1
H2/1
K1/2
H1/2
S1/2
K2/1
NPK50/2
S2/1
H1/1
S1/1
K1/1
0/2
NPK50/1
0/1
900.9
3110.0
**
323.46
5.79

Grup

Verim (kg/da)

H-K
I-L
I-L
J-M
K-N
K-N
L-O
M-P
N-P
N-P
N-P
O-Q
O-Q
O-Q
O-R
P-R
QR
R

1973.8
1889.5
1888.2
1863.0
1746.0
1721.0
1601.4
1553.9
1520.9
1482.3
1478.1
1396.8
1387.5
1361.5
1288.3
1267.7
1139.0
996.3

N.S. önemli değil , *: %5'e göre önemli, **: % 1'e göre önemli

Çizelge 6. İki Yıl Birleştirilmiş Analiz Sonuçlarına Göre İki Dönem Yaprak ve Meyve
Örneklerinde Makro-Mikro Element Minimum-Maksimum Değerleri ile
Referansları.
N

Makro elementler
%
P
K
Ca

Mg

Fe

Mikro elementler
ppm
Cu
Zn

Mn
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Uygulamalara ait
sonuçlar
Yaprak
referanslar

Y1

3,224,99**

0,3150,363**

3,115,01**

0,842,41**

0,3860,437
N.S.

19,524,5
N.S.
20,7527,75
N.S.
17,2520,3
N.S.

58,599,5 **

0,3240,359
N.S.

160199
N.S.
181223
N.S.
101162
N.S.

Y2

3,524,54**

0,3180,393**

3,155,60**

1,302,85**

0,3450,525*

M

1,543,32**

0,3690,418**

2,83,4**

0,100,22**

Bergman
(1993)

3,0-4,5

0,300,60

4,0-5,4

Kacar ve
Katkat
(2006)

4,0-6,0

0,351,00

4,0-6,0

0,4-1,0

0,3-0,8

-

-

20-60

1,0-2,5

0,3-1,0

-

-

20200

50250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meyve
referanslar

Küçük
2,770,490,362,5-3,4
(1992)
3,25
0,56
0,56
Bozkurt ve
2,090,370,1283,9-4,0
ark. (2000)
2,44
0,40
0,159
Çimrin ve
2,790,490,1263,0-3,1
ark. (2000)
2,96
0,52
0,140
N.S.: Önemli değil , *: %5'e göre önemli, **: % 1'e göre önemli

68,780,60
N.S.

51,758,5
N.S.

71,296,5
N.S.
68,1116,6
**
11,117,2
N.S.
30100

FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN TERE (Lepidium sativum)
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE
ETKİSİ
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ÖZET
Toprak verimliliği ve toprak yapısının korunması için, kullanılan gübrenin
kaynağı ve miktarı organik tarımda önemlidir. Aşırı gübreleme çevre kirliliği
yaratırken yaprağı tüketilen sebzelerde insan sağlığı için olumsuz etki yaratabilecek
bazı toksik maddelerin oluşmasına neden olabilir. Bu çalışma tere yetiştiriciliğinde
farklı organik gübrelerin ilkbahar ve sonbahar üretiminde verim, ve bazı kalite
özellikleri üzerine etkisininin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Tere bitkilerinin
tohumları ekilmeden önce üretim alanlarına çiftlik gübresi, biofarm,
biofarm+perlhumus ve çiftlik gübresi+perlhumus uygulanmış ve daha sonra tere
tohumları deneme parsellerine ekilmiştir. Gübre uygulaması terenin nitrat, nitrit, C
vitamini ve verim üzerine etkisi önemli bulunmuştur. C vitamini içeriği ilkbaharda 4462 mg/100 g, sonbaharda ise 44-60 mg/100 g arasında yer almış, en yüksek C
vitamini çiftlik gübresi+perlhumus uygulanan parsellerden elde edilmiştir. Biofarm
uygulaması nitrat miktarını kontrole göre %25 artırmıştır. Terenin nitrit miktarı
organik gübre formuna göre değişirken kontrol parsellerindeki nitrit miktarı tüm
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uygulamalardan daha düşük bulunmuştur. Denemeden elde edilen nitrat ve nitrit
miktarları insan sağlığı için izin verilen sınırlar içerinde yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: Lepidium sativum, Organik Gübre, Nitrat, Nitrit, Organik
Tarım
ABSTRACT
APPLICATION POSSIBILITES OF DIFFERENT ORGANIC MATERIAL IN
ORGANIC CRESS (Lepidium sativum) PRODUCTION
Application rate and fertilizer source important to preservation soil productivity, in
organic production. Using more fertilizer than required influenced pollution and
increased some toxic compound in edible parts of leafy vegetables. This
investigation was carried out to determined some organic fertilizer on yield, and
some quality paramters of cress in spring and fall production. Organic manure,
biofarm, biofarm+perlhumus and organic manure+perlhumus were applied before
rocket seed sowing. Fertilizer application significantly influenced on nitrate, nitrit
and vitamin C content of cress. Vitamin C content of cress 44–62 mg/100 g in
spring, 44-60 mg/100 g in fall production, the highest vitamin C obtained from
organic manure application. The highest nitrate and nitrite content obtained from
organic manure+perlhumus application, biofarm application increased nitrate
content %25. Nitrite content of cress depend on organic fertilizer type, control plant
of nitrite content lower than all fertilizer treatment. All nitrate and nitrite content of
rocket permissible for human health.
Keywords: Lepidium sativum, Organic Fertilizer, Nitrate, Nitrite, Organic
Production
GİRİŞ
Anavatanı Asya ve Kuzey Afrika olan tere Brassicaceae familyasına ait olup
Hindistan (Nadkarni ve Nadkarni, 1954), Kuzey Amerika ve Avrupa’nın bazı
bölgelerinde yetiştirilmektedir (Nuez ve Hernando-Bermejo, 1994). İçerdiği hoş
kokulu ve baharatlı yapısı nedeniyle iştah açıçı olarak salatalarda veya garnitür
sebzesi şeklinde kullanılır. Ülkemizin sıcak yaz ayları dışında her zaman yetiştirilen
tere genelde Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde ticari boyutlarda üretilmektedir.
Ancak bütün bölgelerde ev bahçelerinde amatör olarak yetiştiriciliği de
yapılmaktadır. Ülkemizde 2004 yılı verilerine göre 1500 ton tere üretimi
gerçekleştirilmiştir (Anonim 2006).
Sebze olarak değerlendirilen bu türün tohumları Hindistan’ın bazı bölgelerinde
tıbbı amaçlı olarak ta kullanılmaktadır. Tohumların endospermi yüksek miktarda
protein içermekte, tohumlar doymuş yağ asitleri arasında yer alan linolenik asit
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yönünden zengindir (Gokavi ve ark., 2004). Fonksiyonel gıdalar arasında gösterilen
terenin fitokimyasal içeriği ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Saba ve ark., 1999;
Andersson ve ark., 1999). Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan terenin iki farklı yaprak tipi
vardır. Birinci grupta maydanoz tipli parçalı yapraklı tereler yer alırken araştırmaya
konu olan tereler ise düz, parçasız ve uzun-oval yapraklıdır.
Sebze yetiştiriciliğinde yetiştirme tekniği ve bakım işleri yanında verimliliğin ve
kalitenin artırılması için topraktan alınan besin maddelerinin toprağa tekrar
kazandırılması gerekir. Bitkilerde N/K gübreleme kalite kriterlerini önemli ölçüde
etkilerken, yanlış yapılan gübreleme nitrat ve bazı ağır metallerin yapraklarda
birikmesine neden olmaktadır (Venter, 1978; Fritz 1983). Nitrat özellikle sürgünler
ve yapraklarda depolanırken, NO3 içeriği üzerine bitki türü, bitki ışıklanması ve
azotlu gübreleme önemli etki yapmaktadır (Anonim 1991).
Ürün miktarı artışını değil insana, çevreye dost üretim yapılmasını amaçlayan
organik tarım ülkemizde 1985’li yıllarda kuru meyve üretimi ile başlamış
günümüzde 100 farklı ürün çeşidine ulaşmıştır. Yaklaşık 130 ülkede ticari kalitede
organik üretim yapılırken bunlardan 90’ı gelişmekte olan ülkelerdedir. Üretilen
ürünlerin hemen tamamının ihraç edilmesi nedeniyle ürün çeşitlenmesi de yurt
dışından gelen taleplere göre oluşmaktadır. Organik üretim içerisinde sebzeciliğin
payı 2000 yılında yaklaşık %2 iken türlere göre değişen miktarlarda üretim
miktarında artışları görülmektedir.
Organik tarımda toprak yapısının korunması için münavebe (rotasyon) en çok
kullanılan yöntemlerden biri iken yeşil gübreleme toprağa besin maddesi
kazandırılması bakımından önemlidir. Bir çok ülkede başarıyla uygulanan rotasyon
ülkemiz organik tarım alanlarında pek fazla uygulanmamakta toprak verimliliğinin
devamı için çeşitli organik gübreler (preperatlar) kullanılmaktadır. Son yıllarda ticari
firmalar tarafından üretilen organik kaynaklı gübreler, kullanım kolaylığı ve etkinliği
nedeniyle çiftçiler tarafından tercih edilmektedir. Toprağın biyolojik özellikleri ile
yakından ilişkisi olan toprak enzimleri de organik gübre uygulamalarından pozitif
yönde etkilenmektedir (Dick, 1994).
Organik gübreler kendi bünyelerinde bazı enzimleri bulundurmalarına rağmen,
bu gübrelerin neden olduğu aktivite artışı daha çok mikrobiyel aktivitenin
uyarılmasından kaynaklanmaktadır (Martens ve ark., 1992).
MATERYAL VE METOT
Araştırma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü uygulama ve
araştırma arazisi, laboratuvarlarIarı ile Toprak Bölümü laboratuvarlarında
yürütülmüştür. Kumlu-tın bünyeli deneme alanına ilişkin toprak özellikleri Çizelge
1’de verilmiştir. Tesadüf blokları deneme desenine uygun üç tekerrürlü olarak
yürütülen araştırmada parsel büyüklüğü 2 m2 olarak belirlenmiştir. Deneme
tohumları Ege Bölgesinde geleneksel üretimin yapıldığı sonbahar döneminde 15
2
Eylül’de, ilkbahar döneminde ise 15 Şubat tarihinde 2 g/2 m tohum gelecek şekilde
elle ekilmiştir (Vural ve ark., 2000). Araştırmada çiftlik gübresi (750 kg/da), biofarm
(250 kg/da), biofarm (250 kg/da)+perlhumus (75 kg/da) ve çiftlik gübresi (750
kg/da)+perlhumus (75 kg/da) tohum ekiminden önce toprağa karıştırılmış daha
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sonra tere tohumları deneme parsellerine ekilmiştir. Hammaddesi Leonardit olan ve
%85 humik ile fulvik asit içeren Perlhumus sertifikalı bir malzemedir. Denemede
kullanılan materyallerin bazı özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Tohum ekiminden
önce toprak pH’sının düşürülmesi için her parsele 100 g/2 m2 (50 kg/da) kükürt
uygulanmıştır. Tohum ekiminden hasada kadar tüm kültürel işlemler düzenli olarak
Vural ve ark., 2000’e göre yürütülmüştür.
Hasat edilen terelerde verim, nitrat, nitrit, C vitamini, yaprakların makro ve mikro
besin elementi içeriği ulusal ve uluslararası yöntemlere göre belirlenmiştir. Deneme
toprağına ait fiziksel ve kimyasal analizler uluslararası yöntemlere göre yapılmıştır
(Black, 1965; U.S. Salinity Lab. Staff, 1954; Jackson, 1967; Bouyoucus, 1962; U.S.
Soil Survey Staff, 1951; Schlichting ve Blume, 1966; Rauterberg ve Kremkus,
1951). Toplam azot içeriği Modifiye Kjendal yöntemi (Bremner, 1965) ile
belirlenmiştir. Toprağın alınabilir K, Ca, Mg ve Na miktarı pH değeri 7 olan 1 N
NH4OAC ile çalkalanarak elde edilen süzükler de belirlenmiştir (Pratt 1965). Alınabilir
P ise Bingham (1949) metoduna göre kolorimetrik olarak tayin edilmiştir. Alınabilir
mikro besin elementi içeriği (Fe, Cu, Zn, Mn) toprak örneğinin DTPA çözeltisi ile
çalkalanıp süzülmesi sonucu atomik absorbsiyon spektrofotometrede saptanmıştır.
o
(Lindsay ve Norvel, 1978). Bitki örnekleri 65 C’ye ayarlı etüvde kurutulmuş, örnekler
öğütüldükten sonra N modifiye edilmiş Kjeldahl yöntemine göre belirlenmiştir
(Kacar, 1972). Diğer besin elementleri Kacar (1984)’a göre belirlenmiştir. Elde
edilen veriler SPSS (11.0) paket programında değerlendirilerek uygulamalar
arasındaki fark LSD testi ile karşılaştırılmıştır.
Bu çalışma organik tere yetiştirilen alanlarda uygulanan bazı organik gübrelerin
verim, kalite, nitrat, nitrit, C vitamini ve mineral madde içeriğine etkilerinin
belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Farklı organik gübrelerin tere verim ve kalite özelliklerine etkisi Çizelge 3’de
verilmiştir. Gübre formları arasında özellikle verim yönünden büyük farklılıklar
mevcuttur. Uygulanan organik gübreler verimi kontrole göre oldukça yüksek
miktarlarda arttırmaktadır. En yüksek verim biofarm+perlhumus uygulamasından
1140 kg/da olarak hesaplanırken en düşük verim beklendiği üzere kontrol
parsellerinden (630 kg/da) elde edilmiştir. Genel olarak gübre uygulamaları verimi
artırırken perlhumus katkısı verim artışını olumlu yönde etkilemektedir. Nitekim ahır
gübresi ve biofarm uygulanan parsellere ilave edilen perlhumus her iki uygulamada
verimi artırmıştır. Ahır gübresi ile birlikte perlhumus kullanımında bu artış yaklaşık
%7 iken biofarm ile birlikte kullanımda %16’ya ulaşmıştır. Yaprağı yenen sebzelerin
birçoğunda vejetasyon süresi oldukça kısa olduğundan ekolojik koşulların bitki
gelişimi üzerine etkisi hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İlkbaharda sıcaklıkların
hızla artması bitkilerde çiçeklenme eğilimini artırırken tüketilen kısımlar pazar
kalitesini kaybederler. Benzer durum düşük sıcaklıkların yaşandığı kış
dönemlerinde de görülür. Aşırı düşük sıcaklıklar yaprakların sarararak bozulmasına
neden olur. Bu nedenle ilkbahar ve sonbahar döneminde verim özellikleri arasında
farklar görülebilir. Erken sonbahar döneminde yapılan tohum ekimlerinde mevcut
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optimum koşullar çimlenme ve bitki gelişmesini olumlu etkilerken, kış mevsimine
yaklaştıkça artan yağışlar bitkilerde verim artışları sağlamaktadır.
Araştırmada verim yönünden yetiştirme dönemleri arasındaki farklar istatistiki
düzeyde önemli iken sonbahar verimleri daha yüksektir. C vitamini yönünden de
uygulamalar ve yetiştirme dönemleri arasında farklar görülmüştür. Gübre
uygulamaları kontrole göre C vitamini miktarını arttırırken kontrol dışındaki tüm
uygulamalar aynı istatistiki grupta yer almıştır. Yetiştirme dönemlerinde ise
sonbahar üretiminde yaprakların C vitamini içeriği daha yüksektir. Üretici açısından
birim alandan elde edilen geliri direk etkileyen verim önemli iken tüketici yönünden
tüketilen kısımlardaki besin maddesi içerikleri daha önemlidir.
Yeşil sebzeler içerisinde nitrat ve nitrit insan sağlığı için incelenen önemli
özelliklerin başında gelmektedir. Bu bileşiklerin sınır değerler üzerinde yer alması
sağlık için olumsuz bazı koşulların ortaya çıkmasına neden olabilir. Uygulanan
gübre dozları verim ve diğer bazı özelliklerde olduğu gibi nitrat ve nitrit miktarlarını
da artırmaktadır. Özellikle perlhumusun verim üzerine mevcut olumlu katkısı, nitrat
ve nitrit miktarını artırması sebebiyle olumsuz karşılanmış en yüksek nitrat
biofarm+perlhumus (154,8 mg kg-1) uygulamasından belirlenmiştir. Ahır gübresi ve
ahır gübresi+perlhumus uygulamalarındaki artış ise daha sınırlıdır. Araştırmaya
konu olan gübreler toprağın organik madde miktarını yükseltmekte,
mikroorganizma faaliyeti ile topraktaki besin maddelerinin daha kolay ayrışarak
bitkiler tarafından alınımının artırılması hedeflenmektedir. Bu pasellerde uygulanan
gübre ile besin maddesi alınımının artması nitrat miktarını da arttırmaktadır. Ayrıca
biofarm ile aynı benzer etkiye sahip olan perlhumus katkısı biofarmın etkinliğini
daha fazla artırmaktadır. Ahır gübresi uygulaması topraktaki organik madde
miktarını arttırmakta ancak ticari gübreler kadar yüksek organik maddeye sahip
olmadığı için bu artış sınırlı kalmaktadır.
Organik gübreler kendi bünyelerinde bazı enzimleri bulundurmalarına rağmen,
bu gübrelerin neden olduğu aktivite artışı daha çok mikrobiyel aktivitenin
uyarılmasından kaynaklanmaktadır (Martens ve ark., 1992). Nitekim ahır gübresi
uygulaması nitrat miktarını arttırırken bu parsellere perlhumus ilave edilmesi verim
ile birlikte nitrat miktarını da arttırmaktadır. Nitrit miktarları gübre uygulanan
parsellerde kontrole göre daha yüksek iken perlhumus katkısı yaprakların nitrit
miktarını azaltmaktadır. Yetiştirme dönemlerine göre nitrat miktarları arasında
istatiksel düzeyde farklılık belirlenirken nitrit miktarında bu farklılık görülmemiştir.
-1
İlkbahar döneminde ortalama 117,1 mgkg sonbahar döneminde ise
-1
132,4 mg kg nitrit hesaplanmıştır.
Yapılan araştırmalarda azot elementinin form, miktar ve yoğunluğu,
karbondioksit konsantrasyonu, sıcaklık ve bitkinin genetik özellikleri, bitkide nitrat
ve nitrit birikimine etki etmektedir. Nitrat ve nitrit miktarı arasındaki ilişki nedeniyle,
nitrit miktarı azalırken nitrat miktarının arttığı belirlenmiştir. Benzer durum
tarafımızdan yürütülen çalışmadan elde edilmiş; azot form ve miktarına bağlı olarak
yetiştirme dönemlerine göre nitrat ve nitrit miktarları değişmektedir. Ayrıca organik
gübreler ile birlikte uygulanan perlhumus nitrat miktarını arttırırken nitrat ile nitrit
arasındaki ters ilişki nedeniyle yapraklardaki nitrit miktarı azalmaktadır. Uygulanan
gübrelerin incelenen tüm makro ve mikro besin elementi içeriğine etkisi önemli
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bulunmuştur. Yetiştirme dönemlerine göre ise N, P, Ca ve Cu dışında diğer besin
elementlerindeki değişim istatistiki düzeyde önemli değildir.
Gübre uygulamaları adı geçen besin maddelerinin alınımını artırırken perlhumus
kullanılması -besin maddesine göre değişmekle beraber- farklı etkiler
yaratmaktadır. N, P, Ca ve Cu en yüksek biofarm uygulamalarında belirlenirken
perlhumusun bu parsellere uygulanması bu besin madde miktarlarını biofarm ile
birlikte yapılan uygulamalara göre azaltmış ancak kontrole göre arttırmıştır.
SONUÇ
Araştırmaya konu olan gübrelerin verim ve bazı kalite özellikleri yanında
yapraklardaki makro ve mikro besin maddesinin alınımı üzerine de etkili olduğu
görülmüştür. Kullanılan gübrelerin toprağın organik yapısını iyileştirici nitelikte
olması, besin maddelerinin toprakta kolay alınabilir forma dönüşmesine neden
olmaktadır. Organik gübreler kendi bünyelerinde bazı enzimleri bulundurmalarına
rağmen, bu gübrelerin neden olduğu aktivite artışı daha çok mikrobiyel aktivitenin
uyarılmasından kaynaklanmaktadır (Martens ve ark., 1992).
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Çizelge 1. Deneme toprağına ait bazı fiziksel ve kimyasal özellikler.
pH

Tuz (%)

7.40

0.110

Toplam
N (%)
0.085

Organik
madde (%)
2.03

P
1.55

K
220

CaCO3 (%)

Kum (%)

Silt (%)

Kil (%)

Bünye

1.81

63.48

24.36

12.16

Kumlu tın

Ca
2722

Alınabilir (mg×kg-1)
Mg
Na
Fe
242.15
41
9.3

Cu
2.01

Zn
2.10

Mn
17.7

Çizelge 2. Denemede kullanılan organik materyallerin bazı özellikleri.
Org. madde (%)
N (%)
P2O5 (%)
K2O (%)
C/N
pH

Biofarm
70
3,50
3,00
4,00
12
7,5

Ahır gübresi
34
1,08
1,68
1,79
17
8,8

Perlhumus
89
1,00
---6,7

Çizelge 3. Organik gübre uygulamalarının tere bitkisinin verim ve bazı kalite
özelliklerine etkisi.

Organik
Gübreler (A)
Yetiştirme
dönemi (B)

NO3 (mg kg-1)

NO2 (mg kg-1)

Verim
(kg/da)

Vitamin C (mg/100 g)

Kontrol

630

44,0

79,7

1,97

Ahır gübresi

1318

54,8

119,6

2,32

Ahır güb+P.humus

1426

59,9

135,1

2,12

Biofarm
Biofarm+P.humus

1348
1440

58,2
57,6

134,5
154,8

2,55
2,28

LSD

34,6**

3,61**

7,93**

1,90**

İlkbahar

1176

53,0

117,1

2,22

1289
21,92**

56,7
2,28**

132,4
5,01**

2,27
ö.d

**

ö.d

Uygulamalar

Sonbahar
LSD

Taze ağırlıkta

LSD AxB
**
**
Ö.D.: Önemli Değil *p<0.05; **p<0.01’e göre önemli

Çizelge 4. Organik gübre uygulamalarının tere yapraklarının makro ve mikro besin
elementi içeriğine etkisi.
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Yetiştirme
dönemi (B)

Organik
Gübreler (A)

Uygulamalar

N

P

K

Ca

Mg

Kuru maddede (%)

Kontrol

2,87

0.34

1,98

1,13

0,18

Ahır gübresi

3,50

0,54

2,18

1,13

0,19

Ahır güb+P.humus

3,52

0,52

2,93

1,33

0,24

Biofarm

3,61

0,54

3,42

1,28

0,28

Biofarm+P.humus

3,33

0,53

3,32

1,32

0,22

LSD

0.16**

0.03**

0.22**

0.14*

0.03**

İlkbahar

2,94

0,45

2,71

1,18

0,22

Sonbahar

3,79

0,53

2,82

1,30

0,23

LSD

0.10**

0.02**

ö.d

0.09*

ö.d

LSD AxB

*

ö.d

ö.d

ö.d

ö.d

Ö.D. Önemli Değil *p<0.05; **p<0.01’e göre önemli

Çizelge 4’ün Devamı.

Yetiştirme
dönemi (B)

Organik
Gübreler (A)

Uygulamalar
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Na

Fe

Zn

Mn

Cu

Kuru maddede mg kg-1

Kontrol

328,3

104,2

45,0

83,8

15,6

Ahır gübresi

434,7

110,4

45,7

106,9

17,5

Ahır güb+P.humus

417,5

115,7

53,1

113,1

23,1

Biofarm

372,7

113,4

57,5

127,1

24,8

Biofarm+P.humus

392,7

116,9

53,7

122,3

26,0

LSD

7.88**

6.45**

8.01*

27.06*

1.65**

İlkbahar

388.3

110,1

49,3

109,9

20,7

Sonbahar

390.1

114,2

52,7

114,4

22,1

LSD

ö.d

ö.d

ö.d

ö.d

1.09*

LSD AxB

**

ö.d

ö.d

ö.d

ö.d

ORGANİK TARIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM KAVRAMI İÇİNDEKİ YERİ VE
KÜRESELLEŞME BOYUTU
Filiz PEZİKOĞLU
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Orhan YAVUZ
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ÖZET
Bu makalede, organik tarımın küresel bir ticari sistem olmasında rol oynayan
konular ile tarımın sürdürülebilirliği açısından yeterliliği tartışılmıştır. Sürdürülebilir
tarım kavramı içinde organik tarım, işletme farklılıkları, istihdam, çevre bilinci ve
ticari boyutu açısından değerlendirilmiştir. Bu amaçla, yayınlanmış kaynaklardan
yararlanılmıştır.
İlk kez Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Komisyonu'nda 1972 yılında tanımlanmış
olan “sürdürülebilir kalkınma” her sektör için çevresel duyarlılıkla birlikte, sektörün
geleceğinin de güvence altına alınması gerekliliğinin altını önemle çizmektedir.
Sürdürülebilirlik kavramı, her tip üretim ya da girişimin mutlaka surette en az bir
kaynak talep ettiği ve bu kaynağın kullanımının hem kendi, hem de diğer kaynak
kullanıcıları açısından olası olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi temeline
dayanmaktadır. Özellikle, çevresel kaynaklar gibi sınırları olmayan konular, bölgesel
ya da ülkesel konumu aşarak küresel yönetimler içerisine dahil edilmişlerdir.
Sürdürülebilir kalkınma, üçüncü küreselleşme hareketinin (1980'ler) başlangıcı ile
ortaya çıkmıştır.
Küreselleşme, politik, ekonomik ve sosyal her alanda ulusal stratejilerin uluslar
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üstü bir yapıya sahip olması, üretim faktörleri hareketliliği, teknoloji, üretim, tüketim
ve finansman transferleri ile karakterizedir.
Organik tarımla ilgili ulusal mevzuatlar, organik ürünü marka olarak
tanımlamaktadır. Konvansiyonel sektörün tüm aktörleri organik tarım içinde yer
alabilmektedir. Yapılan çalışmalarda işgücü ihtiyacı ve verim konusunda farklı
sonuçlar ortaya konulmaktadır. Farklılık, araştırma çalışmalarının süresi, çalışılan
tarımsal ürün ve yöresel özelliklerden kaynaklanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Tarım, Küreselleşme, Organik Tarım, Üretim
Faktörleri
ABSTRACT
THE SITUATION OF ORGANIC AGRICULTURE IN SUSTAINABLE
AGRICULTURE CONCEPT AND ITS ASPECT IN THE GLOBALISATION
In this article, the main factors of organic agriculture as a global trading system
and effectiveness of organic agriculture in terms of sustainability of agriculture were
analysed by using literatures. Organic agriculture was evaluated by differences of
farms, employment, conscious of environment and trade in the sustainable
agriculture concept.
The “sustainable development” which was determined firstly at the United
Nations Commission on Environment in 1972, needs both environmental protection
and also economic assurance for all sectors.
The principal of sustainability concept is built in as every production and trade is
requires at least a source and to reduce of negative effects of using this source. The
unbounded subjects such as environmental issues were included and/or determined
in globalisation. Sustainable development concept was born with the third wave of
globalisation in 1980's.
Globalisation is characterised by, the national strategies about political,
economical and social issues were converted in transnational and unbounded of
factors, technologies, production, consumption and finance.
In the national regulations, organic agriculture is defined as a brand. All of
conventional trade actors may take part of organic sector. There are different
research results about yield and employment needs in organic agriculture.
Differenties is coming out period of researches, cultivars and local conditions.
Keywords:

Sustainable Agriculture,
Production Factors

Globalisation,

Organic

Agriculture,

KÜRESELLEŞME
Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıktığı dönem üçüncü küreselleşme
hareketinin başladığı dönemle çakışmaktadır. Birinci Dünya Savaşının ardından
başlayan dünya ticaret politikasındaki ilk değişimler, 1914 yılında başlamış ve İkinci
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Dünya Savaşına kadar sürmüştür. Bu ilk değişimde, koruma politikaları her alanda
kendini hissettirmiştir. İkinci küreselleşme dalgası 1945 yılında başlayarak 1980'lerin
başında sona ermiştir. Bu ikinci küreselleşme hareketinde, ticarette liberalizasyon
dönemi başlamış ancak bu hareket bazı ürünler ve bazı ülkeleri hedef almıştır.
1980'lere kadar gelişmiş ülkelerin pek çoğunda ticareti engelleyici koruma tedbirleri
pek çok ürün için kaldırılmış, ancak gelişmekte olan ülkeler için bir bekleme dönemi
yaşanmıştır. Son 20 yılı içine alan üçüncü küreselleşme hareketi ise, ticarette hem
düşük koruma politikaları, hem de mal, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımını
öngören bir politikaya sahiptir. Aynı zamanda, dünyada sınırları olmayan toprak,
hava ve suların kirliliği, iklimsel değişikliklere neden olan ekonomik faaliyetler,
yoksulluk, açlık gibi küresel düzeyde her ülkeyi ilgilendiren konuları da içine alan bir
yaklaşıma sahip olduğu tanımlanmaktadır (Anonim, 2003).
Küreselleşme, dünyada politik, ekonomik ve sosyal her alanda ulusal stratejilerin
uluslar üstü bir yapıya sahip olması, üretim faktörleri hareketliliği, teknoloji, üretim,
tüketim ve finansman transferleri ile karakterizedir (Karluk, 1996).
II. Dünya Savaşı sonrasında, dünya ekonomisinde bölgesel bütünleşmeler
ortaya çıkmıştır. Bu durum ticari bloklaşmayı ve küreselleşmeyi tetiklemiştir. Küresel
anlamda Birleşmiş Milletler kurulmuş, IMF, Dünya Bankası, GATT gibi dünya
ekonomisinde serbest piyasa kurallarının uygulanmasını sağlamaya yönelik
ekonomik kuruluşlar oluşmuştur. Bölgesel birleşmeye üye ülkeler arasında çeşitli
mal ve hizmet gruplarında ortak üretim olanağı taşıyan anlaşmalar
imzalanabilmektedir. Bölgesel ekonomik birleşmelerde temel amaç, ihracat
pazarlarını garanti altında tutmaktır. Bazı gelişmekte olan ülkeler için ise, ülkede
uygulanan ekonomi politikalarının devamlılığı için ekonomik birleşmeler
yapılmaktadır. Bölgesel ekonomik birleşmelerde son safhayı oluşturan ekonomik
birlik, üye ülke ekonomilerinin tam olarak birleştirilmesidir. Ekonomik, parasal ve
sosyal politikalar ile kurumların da birleştirilmesi öngörülür. Özellikle, bir tek para
sistemi, merkez bankası ve birleştirilmiş bir mali sistem ile ortak dış ticaret
politikasını içermektedir. Böylece parasal birliği ve tüm bu ekonomik politikaları
belirleyecek yetkili bir organın kurulması da gerekmektedir. Küreselleşme terimi
1980'lerden bu yana dünya ekonomisinde kullanılmaya başlanmıştır (Karluk, 1998).
Uluslararası ekonomik birleşmeler içinde yukarıda açıklanan bölgesel ekonomik
birleşmeler dışında, uluslararası yaklaşımla ortaya çıkan GATT (Gümrük Tarifeleri
Genel Anlaşması) dünya ticaretinin serbestleştirilmesini hedeflemektedir. Bu
anlamda diğer uluslararası ekonomik kuruluşlara IMF (Uluslararası Para Fonu),
GATT/WTO (Dünya Ticaret Örgütü), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı), FAO (Gıda ve Tarım Teşkilatı), ILO (Uluslararası İşçi
Organizasyonu) örnek verilebilir. Bu bağlamda IFOAM (Uluslararası Organik Tarım
Hareketi Federasyonu) da sosyo-ekonomik bir organizasyon olarak, 70'lerin
sonunda kurulmuştur. Bu kuruluşlar uluslararası ve evrensel nitelik taşımaktadırlar.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) müzakerelerinde, tarım da küreselleşmenin içine dahil
edilmiştir. DTÖ anlaşmasında, tarım politikalarının devlet müdahalesinden ve sosyal
boyuttan arındırılarak, tarımsal üretim ve değişimi piyasa mekanizmalarının
yönlendirmesi görüşü kabul edilmiştir. Ancak kırsal topluluklar arasındaki refah
farklılıkları nedeni ile tarımda belirli konularda ayrıcalıklar tanınmıştır. Buna göre
tarımda iç destekler Kırmızı kutu, Mavi kutu ve Yeşil kutu olarak 3 kısımda
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incelenmektedir. Yeşil kutu, iç desteklemelerde herhangi bir indirimin istenmediği
desteklemeleri içermektedir. Organik tarım, bu kutu içinde değerlendirilmektedir.
Aynı şekilde doğrudan gelir desteği ödemeleri de bu kapsamdadır ve organik tarıma
yapılan doğrudan gelir destekleri de DTÖ tarafından sınırlandırılmamaktadır. FAO,
organik tarım ve benzeri çevre odaklı tarımsal sistemlere destek vermektedir.
Codex Allimentarius tarafından organik tarımın ilkeleri ve standartları tanımlanmıştır.
Küreselleşen dünyada kurulan yeni uluslararası kurumlar tarafından kabul gören
sürdürülebilir kalkınma, bir değişim süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu değişim
süreci içerisinde kaynakların kullanımı, yatırımların yönlendirilmesi, teknolojik
gelişimin yönünün seçimi ve kurumsal değişikliklerin birlikte uyum içinde olması
öngörülmekte ve bu aşamada sivil toplum kuruluşlarıyla birliktelik sağlamaktadır
(Anonim, 2001).

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM
Sürdürülebilirlik, 1972 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Çevre
Komisyonu (DÇKK) oluşum kararında yer almış ve 1987 yılında yayınlanan
“Brundtland Raporu” ile “sürdürülebilir kalkınma” olarak tanımlanmıştır (Anonim,
1991). Rapor, 3. küreselleşme döneminde çıkmış ve bu küreselleşme hareketinin
kurumsallaştırdığı aktörlerce hazırlanmıştır. Rapor'da, küresel tehditler
insanoğlunun başarı ve başarısızlıkları başlıkları altında tanımlanmış, küresel bir
eylem planı ortaya konulması istenmiştir. Bunun yanında, ülkeler ulusal açıdan
ortaya konulan bu tehditler karşısında alması gereken önlemler doğrultusunda farklı
senaryolar hazırlamışlar ve uygulamaya koymuşlardır. Tüm çabaların, ekonomik
gelişmenin devamlılığı için ve bu gelişme sırasında toplam sermayenin de
devamlılık
ve
sürekliliğinin
sağlanmasına
yönelik
eylemlerin
birlikte
değerlendirilmesi odaklı olduğu söylenebilir.
Sürdürülebilir kalkınma kavramının toplam sermaye üzerine yoğunlaştığı
düşünceye göre sürdürülebilirlik, zayıf ve güçlü sürdürülebilirlik olarak iki gruba
ayrılmaktadır. Bu düşünceye göre toplam sermaye eksilmediği durumda
sürdürülebilirlik söz konusudur denilmektedir. Zayıf sürdürülebilirlik, toplam
sermayenin (doğal, sosyal ve insan tarafından üretilen sermaye), eksilmemesi için
her ekonomik faaliyetin yanı sıra, o faaliyet için kullanılan doğal sermayeyi
desteklemek üzere insan tarafından yaratılan sermayeye veya sosyal sermayeye
“yaratıcı” bir katkı sağlanması gerekliliği temeline oturmaktadır. Güçlü
sürdürülebilirlik ise, toplam sermayenin unsurlarının birbiri yerine ikame
edilemeyeceği düşüncesi üzerine oturmaktadır. Buna göre, doğal sermayeden
yapılan bir tüketim olduğunda, bunun kullanılmasından elde edilen sermayenin hem
doğal sermayenin korunmasına hem de insan tarafından yaratılan sermayenin
artırılmasına yatırılması gerekmektedir (Uslu, 1997; Anonim, 2001).
Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynak tabanının sürekli ve dengeli kullanım ve
yönetimini içermektedir. Doğal kaynak tabanı içinde sürdürülebilirlik kavramından en
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fazla etkilenen, sorumlu tutulan sektör ise tarım sektörüdür. Sürdürülebilir Tarım
Alyansı, sürdürülebilir tarımı “ekolojik sesli, ekonomik varlığını devam ettirebilir,
sosyal adalete dayalı ve insancıl” olarak tanımlamaktadır (Anonim, 2004a). Girdi
yoğun üretimler, toprak ve su kaynaklarında geri dönüşü olmayan hasarlar
oluşturmaya başlamış ve bu kabulle birlikte çevreye duyarlı yeni tarımsal teknik ve
sistemler gündeme gelmiştir. Ancak, bu konuda gerçekleşen küresel çabalara
rağmen, bu yeni teknik ve sistemler tarımsal üretimin tümünü kapsayamamaktadır.
Bunun en önemli nedenlerini “ürün verimi” ve istihdam konusu oluşturmaktadır.
Birleşmiş Milletler DÇKK'nun 1992 yılında Rio de Jenairo'da gerçekleştirdiği
Konferansta üç önemli alanda ciddi ölçütler ortaya konmuştur (Pretty ve Koohafkan,
2002);
1. Sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma,
2. Çölleşme ve kuraklaşma ile savaş,
3. Toprak kaynaklarının entegre planlanması ve yönetimi.
BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'da bu üç alanda gerçekleşecek
gelişmeleri “Arazi ve Tarım” adı altında tek başlıkta toplamış, arazi ve su
kaynaklarının kullanımında tarım kaynaklı rekabetin arazi kaynaklarını daralttığı ve
bunun da tarımsal ticaret ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yeni
gelişmelerle ilişkili olarak çok önemli bir aşamaya geldiğini bildirmiştir. Yukarıda
bahsedilen üç konuda ülkelerin yapacakları eylem planlarının hem yapılabilir olması
hem de uygulanabilir olması gerekmektedir. Bu durum, ülkelerin kendi ihtiyaç ve
kaynaklarını dikkate alarak eylem planı oluşturmaları gerektiğini gündeme
getirmektedir. Örneğin hızlı nüfus artışının olduğu ülkelerde temel (stratejik) besin
kaynaklarının ülke içinden karşılanması eylem planı içinde yer alması gereken bir
unsurdur.
Sürdürülebilir tarım ve kalkınma kapsamında dünyadaki ulusal düzenlemeler
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır (Pretty ve Koohafkan, 2002);
4. Geniş katılımlı sürdürülebilir tarıma destek veren ülkeler: ülke kaynaklarını
çevrimli kullanan, tarımsal politika araçlarını, mevzuatlarını, yoğun çevresel
vergilerini ve kayıtlılık şartlarını tanımlamış ülkeler, örneğin Küba ve İsviçre,
5. Lokalize katılımlı destek veren ülkeler: ulusal organik ve inorganik gübre ve
ilaçlarda yapılan politik değerlendirmeler, örneğin Danimarka, Finlandiya ve İsveç,
6. Bölgesel veya yöresel destek veren ülkeler: ülkenin bazı bölgelerinde organik
tarım ve diğer çevreye duyarlı sistemleri oluşturan ülkeler, örneğin Hindistan ve
Brezilya,
7. Tarım sektörü ile entegre edilmemiş destekleri olan ülkeler: toprak koruma,
ulusal arazi kullanım ve pestitisit azaltım politikaları ile korumalı tarım programları
olan ülkeler, örneğin Kenya, Paraguay, Endonezya, Avustralya, Hollanda, Kosta
Rica.
Türkiye'de ise, 2004 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve
DPT tarafından hazırlanıp, kabul edilen “Tarım Stratejisi 2006-2010 Belgesi”nde,
kısa dönemli ulusal kararlar alınmıştır. Belge içerik olarak ikinci grupta yer
alabilecek bir yapıya sahiptir. Çünkü, özellikle kaynak kullanımı açısından diğer
sektörlerle ilişkilendirilmiş görülmemektedir. Organik tarım uygulamaları, gıda
güvenliği ve güvencesinin sağlanmasında bitkisel üretimde uygulama araçlarından
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biri olarak öngörülmüştür (Anonim, 2004b).
ABD'de 1990 yılında sürdürülebilir tarım yasal bir statüye oturtulmuştur. Buna
göre sürdürülebilir tarım, özel alanlara sahip olan, bitkisel ve hayvansal üretimin
entegre olduğu ve uzun dönemde gıda ve lif ihtiyacını karşılayabilecek, doğal
kaynak ve çevre kalitesini artırabilecek, geri dönüşü olmayan kaynakların etkin
kullanımı ile tarımsal işletmelerin ekonomik devamlılığını sağlayabilecek, kırsal
alanda yaşayan toplulukların yaşam kalitesini artırabilecek bir sistem olarak
tanımlanmıştır (Gold, 1999).
Avrupa Birliği (AB), konuyu “sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma” başlığı
altında ele almıştır (Anonim, 2001, 2003). Böylece, özellikle uluslararası
anlaşmalarda (DTÖ müzakereleri gibi) izin verilen desteklemeleri de
kullanabilmektedir. Avrupa Komisyonu raporunda (Anonim, 2001) sürdürülebilir
tarım ve kırsal kalkınmanın amaçları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
8. Sürdürülebilir refah açısından stok (toplam sermaye) kombinasyonunun
devamlılığı,
9. Değişim sürecinin etkinliği (amaca ulaşmada kullanılan araçların etkinliği),
10. Nesiller arası ve nesil içi eşitliğin sağlanması.
Komisyon raporunda ekonomik, sosyal ve çevresel konuların kalkınma
sinerjisinin bir parçası ve sürdürülebilirlik kavramının bu üç element arasında doğru
balansın kurulmasını kabul eden bir yaklaşım olduğu benimsenmiştir. Buna göre
örneğin, ekonomik boyutta, üretim faktörlerinin optimum kullanımı, ekipmana
ulaşılabilirliğin sağlanması, rekabetçi bir tarımsal sektör ile işletmelerin
devamlılığının sağlanması kriterleri etkinlik açısından önemli görülmektedir.
Eko-lokalizm ve sürdürülebilirlik başlığı altında yapılan bir incelemede, çevresel
sürdürülebilirliğin, yerel bazda kendine güvenli toplulukların yaratılmasına bağlı
olduğu savunulmaktadır. Bu durum, eko-lokalizm olarak isimlendirilmekte ve
ekonomik paradigmanın esas tartışma kısmını oluşturmaktadır. Yerel içinde
halihazırda bulunan sistemde, gıda kooperatifleri, mikro işletmeler, çiftçi pazarları,
Topluluk destekli tarım çiftlikleri, araç paylaşımı, kooperatif evler ve eko-köyler gibi
oluşumların Avrupa Birliği ülkelerinde yer aldığı belirtilmektedir. Eko-lokal
uygulamaların araştırıldığı çalışmalarda ise, sistemde yerel sürdürülebilir
ekonomileri oluşturmaya yönelik politikaların belirtildiği ve bunun yanında
küreselleşmenin zorlayıcı etkilerini geliştirici analitik uygulamaların da ortaya
konulduğu bildirilmektedir (Curtis, 2003).
Sürdürülebilir ticaret, sürdürülebilir kalkınmanın dört önemli kriterini karşılamak
zorundadır. Bunlar, ekonomik değer, yoksulluk ve eşitsizliğin azaltılması, çevresel
kaynaklar temelinde yenilenme ile açıklık ve hesap verilebilirlik olarak
tanımlanmaktadır. Ancak, sürdürülebilir ticaretin önündeki en önemli engel, tüketim
merkezlerindeki farklı mevzuatlardır (Robins 1998).
ORGANİK TARIM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ
Sürdürülebilir tarım kavramı içinde organik tarımın sürdürülebilir yönleri
aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
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11. Uygulanan doğal kimyasalların, ekolojik çevre ile uyumlu seçimi ve
uygulanması sonucu, toprak ve su kirliliğinin bir kısım da olsa önlenmesi ve ekolojik
sistem içinde var olabilen bir tarımsal üretim sisteminin dizayn edilmesi,
12. Ekonomik sektörler açısından yeni bir sistem oluşturmuş olması,
konvansiyonel sistemde yer alan aktörlerin de bu ticari sistem içinde yer alabilmesi,
13. Kırsal alanda, üreticinin doğal çevreyi koruyan üretim yöntemlerini
benimsemesi,
14. İşletmeler bazında yapılan tarımsal faaliyetler içinde bir başka pazar ağına ve
fiyatına sahip faaliyete de sahip olarak, riski dağıtıcı olması,
15. İşgücü ihtiyacının daha yüksek olması nedeniyle, hem gizli işsizliğin önüne
geçilmesi ve hem de mevcut aile işgücünü bulunduğu yerde istihdam etmesi ve
işgücü yoğun işletmeler için olumlu olması,
16. Ürün yaşam döngüsünün henüz başında olan yeni bir ürün olarak piyasalarda
yer alması, marka haline gelmiş olması ve ulusal düzeyde organik markasının
oluşturulabilmesi.
Yukarıda bahsedilen yönlerine karşılık, tarımın sürdürülebilirliği açısından,
organik tarımı inceleyebilmek için dikkate alınması gereken kriterler ise;
17. Gıda güvenliği ve güvencesi,
18. İşletme gelirinde yeterlilik ve süreklilik,
19. Kırsal alanda istihdamın sürekliliği,
20. Kırsal refah, olarak sınıflandırılabilir.
Gıda güvencesi kavramı, her bir bireyin sağlıklı ve aktif bir yaşam sağlayabilecek
yeterli besini satın alabilme yeterliğine sahip olması ve bu besine ulaşabilmesini
içermektedir. Aynı şekilde, gıda güvenirliği ise, gıdanın insan sağlığını bozmayacak
bir içeriğe sahip olmasını kapsamaktadır. Şekil 1'de gıda güvenliği ve güvenirliği ile
tarımsal üretim ve diğer sektörler arasındaki bağlantı incelenmeye çalışılmıştır.
Tarımsal üretimde verim artışı, hem işletme gelirini hem de tüketici refahını
artıracaktır. Aynı zamanda tarımsal üretimle doğrudan ilişkilidir. Tarımsal üretim için
girdi sağlayıcıların varlığı da önemlidir. Bu alt sektör hizmetler sektörünü de
doğrudan etkilemektedir. Gıda güvenirliğinin sağlanmasında, izlenebilirlik önem
kazanmıştır. Bu açıdan hizmetler sektörü devreye girmektedir. Tarımsal üretim ve
işleyicilerin (tarımsal hammadde kullanıcıları) takibi izlenebilirlik açısından gereklidir.
Ürünün işlenmesi ile katma değer artışı ve işletme gelirindeki artışla birlikte kırsal
refah artışının da olması beklenmektedir.
Organik tarımla ilgili olarak yapılan çalışmalarda iki konu başta gelmektedir.
Verim ve maliyet unsurları. Bu iki konu, araştırmanın süresi ile de yakından ilgilidir.
Kısa dönemli araştırmalarda verim genellikle düşük çıkmaktadır. Uzun dönemli
çalışmalarda ise, farklı bölgeler ve türler açısından farklı sonuçlar elde edilmiştir.
Avustralya'da yapılan bir çalışmaya göre, toplam tarımın %30'unu oluşturan
organik tarım, toplam tarımsal üretimde %3, toplam üretim değerinde de %15 bir
düşüş ortaya çıkarmıştır (Wynen, 1997). Türkiye'de fındık üretiminin araştırıldığı bir
çalışmada, organik tarıma geçildiğinde ilk yılda %30, ikinci yılda %10-15 ve üçüncü
yılda %5-10 verim kaybı olduğu, dördüncü yıldan sonra ise verimde artış olduğu
tespit edilmiştir (Bülbül ve Tanrıvermiş, 1999). Yine Türkiye'de 2002-2003 üretim
döneminde 20 farklı bitkisel üründe organik üretimi inceleyen bir başka çalışmada,
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organik ürün veriminin %1,9 ile %25,3 arasında değişen oranlarda düşük olduğu
tespit edilmiştir (Tanrıvermiş ve ark., 2004). Manisa ve İzmir yöresinde çekirdeksiz
kuru üzüm üreticilerinden elde edilen verilere göre, organik üretimde verim
değerlerinin arazinin yapısına ve uygulanan bağ sistemine göre değişim gösterdiği
tespit edilmiştir (Akgüngör, 1996). Manisa yöresinde yapılan bir başka çalışmada,
organik tarım yapan işletmelerin önemli bir kısmında verimin, konvansiyonele göre
daha yüksek olduğu belirlenmiş, incelenen işletmelerin %28,8'inde ise organik
tarıma geçişte verim kaybı yaşadıkları tespit edilmiştir (Olhan, 1997). Antalya'da
yapılan bir denemede organik domatesin, konvansiyonele göre veriminin daha
düşük olduğu belirlenmiştir (Demir ve Polat, 2001). Türkiye'de organik üretim
yapılan altı ilde üreticilerden elde edilen bilgilere göre, işletmelerin %40'ında verim
değişikliği yaşanmazken, %22'sinde verim düşmüş, %9'unda ise verim artmıştır.
Verim kaybının olduğunu belirten işletmelerin girdi yoğun işletmeler olduğu ve
organik tarıma geçişle birlikte verim kaybı yaşandığı düşünülebilir (Pezikoğlu, 2006).
Organik tarımda, üretim maliyeti içinde iki kalemde diğer sistemlere göre farklılık
bulunmaktadır. Bunlardan biri sertifikalandırma maliyeti, diğeri ise artan işgücü
ihtiyacıdır. Bu artı işgücü ihtiyacı, aile işgücü fazla olan işletmeler açısından istihdam
artırıcı olarak düşünülebilir. Ancak, diğer işletmelerde yabancı işgücü ihtiyacının
artmasına, dolayısı ile işgücü maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan
sertifikalandırma maliyeti her iki tip işletme için de olumsuzluk yaratmaktadır. Bu
durum, küçük işletmeler için sözleşmeli üretimden başka seçenek bırakmamaktadır.
Türkiye'de işletme düzeyinde elde edilen verilere göre, organik tarımda
konvansiyonele göre %9,5 oranında daha fazla işgücü, %8,8 oranında daha fazla
çekigücü kullanıldığı, üretim maliyetinin ise %4,9 oranında daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir (Tanrıvermiş ve ark., 2004). Yine Türkiye genelinde yapılan bir diğer
çalışmada da organik üretimin işgücü ihtiyacının incelenen işletmelerin %25'inde
konvansiyonele göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Burada da sermaye yoğun
işletmelerin organik tarımda işgücü ihtiyacının arttığını belirttikleri görülmektedir
(Pezikoğlu, 2006). Organik, konvansiyonel ve entegre mücadele sistemlerinin
domates üretiminde karşılaştırıldığı bir çalışmada işgücü ihtiyacı organik sistemde
770,8 saat, entegre mücadele sisteminde 699,3 saat ve konvansiyonel sistemde
675,5 saat olarak tespit edilmiştir (Brumfield ve ark., 1992). ispanya'da yapılan bir
çalışmada, organik portakal ve mandarin üretiminde işgücü maliyetinin
konvansiyonelin yaklaşık iki katı olduğu hesaplanmıştır (Igual ve Izquierdo, 2003).
İşletme geliri açısından uzun dönemli yapılan bir diğer çalışmada, 8 yıllık denemede
en karlı sistem konvansiyonel sistem olurken, 4 yıllık rotasyonlar içinde fiyat primli
organik sistem en karlı olmuş, konvansiyonel fiyatlı organik sistemde ise zarar
ortaya çıkmıştır (Klonsky ve ark., 1996).
Fiyat primi uygulaması, Gelişmekte Olan Ülkelerde (GOÜ) ve Az Gelişmiş
Ülkelerde (AGÜ) gıdaya ulaşılabilirlik açısından sorun oluşturmaktadır. Ancak,
organik tarımın GOÜ ve AGÜ'lerde iç tüketim yerine ihracat amaçlı yapıldığı
görülmekte. Dolayısı ile bu ülkelerdeki tüketicilerin “sağlıklı” olduğu kabul edilen bu
ürünlere ulaşımı hedef olarak tanımlanmamaktadır. Ancak, üreticiler açısından gelir
artırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Aynı şekilde örneğin Türkiye'de sermaye yoğun ve
işgücü yoğun işletmelerin bu sistemi kabul etme gerekçeleri de değişiklik
göstermektedir. Sermaye yoğun işletmeler için fiyat primi önde iken, işgücü yoğun
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işletmeler için alıcının hazır olması önemli olmaktadır.
Türkiye'de organik tarım ilk olarak yurt dışı kaynaklı firmaların talepleri ile ortaya
çıkmıştır ve bu durum günümüzde de ağırlığını korumaktadır. Türkiye'de faaliyette
bulunan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının büyük çoğunluğu yurt dışı menşelidir
veya yabancı bir kuruluş ile birlikte çalışmaktadır. Organik ürünlerin ihracatında,
ihraç edilecek ülkelerin standartlarının kullanılması da ticari bir zorunluluktur.
İhracatta karşılaşılan bu durum bazen kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun seçimi
konusunda da firmaları yönlendirmektedir.
Yukarıdaki açıklamalara göre organik tarımın sürdürülebilirlik açısından bazı
zayıf yönleri bulunmaktadır. Bunları kısaca aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz;
21. Verim konusunda kesin bir reçete yoktur. Verim, çok farklı faktörlere bağımlı
olarak değişmektedir.
22. Sermaye yoğun işletmeler için uygun gözükmemektedir.
23. Prim fiyatı uygulaması tüketiciler açısından olumsuz, ancak işletme gelirini
artırması açısından olumludur.
24. İşgücü ihtiyacı yabancı işgücü kullanan işletmeler açısından maliyet artırıcı bir
durum oluşturmaktadır.
25. Alternatif girdi kullanımı, zayıf sürdürülebilirliğe neden olmaktadır.
26. Hayvansal gübreler iklimsel değişikliğin tarım kısmında yer alan önemli bir
unsurudur. Organik tarımda da gübrelerin yanlış kullanımı söz konusu
olabilmektedir.
SONUÇ
Organik tarım, ulusal ve uluslararası mevzuatlarla sektörleşmiştir. Ulusal
mevzuatlarda, organik ürün marka olarak tanımlanmaktadır. Konvansiyonel
sektörün tüm aktörleri organik tarımda da yer almaktadır. Mevzuatlar, ilk yasal
çalışmalarda organik tarımın tarımsal ihtiyaçları ve önerileri ile tam bağlantılı olarak
düzenlenmesine rağmen, pek çok yeni değişikliklerle organik tarımın
ticarileşebilmesi için giderek daha ılımlı hale gelmiştir.
Organik tarım gerek yurt dışında gerek yurt içinde tüketici desteği almıştır.
Organik tarımın tanıtımı sırasında, ekolojik sistem ve gıda güvenliği boyutu
tüketiciye sunulmuştur. Pek çok GOÜ gelişmiş ülkelere hammadde bazında organik
ürün göndermektedir.
Sektörel anlamda konvansiyonelden tek farkı izlenebilirliğe ait aktörlerin ortaya
çıkmasıdır. Bu durum yeni istihdam alanları da ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda,
üretim maliyetini de artırmaktadır. Sermayesi kıt üretici açısından sözleşmeli üretim
zorunlu olmaktadır. Bu nedenle, kırsal kalkınmada desteklemelerin yapılması
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ancak organik tarıma yönelik yapılacak kırsal kalkınma
bazlı desteklemelerin, rekabet edebilir işletmeler açısından haksız rekabet
oluşturmamasına dikkat edilmesi gereklidir. Aynı şekilde, organik tarım, tarım dışı
sektörün tarıma kaymasına neden olur bir yapıya dönüştürülmemelidir.
Tüm bunların yanı sıra, yerel ve ekolojiye uygun tür ve çeşitlerin organik tarımda
kullanılması gerekliliğine uygun davranıldığı düşünülmemektedir. Özellikle sebze
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üretiminde kullanılan hibrit çeşitlerin bu sisteme uygun olmadığı ve bu nedenle ilk
yönetmelikte organik tohumluk zorunlu tutulmasına rağmen, son yönetmelikte bu
durumun hem üretim hem de ticari açıdan uygulanabilir bulunmaması sonucu bu
zorunluluktan vazgeçilmiştir.
Aynı şekilde, alternatif girdiler doğal sermayenin azalmasına ve ekolojisi dışına
taşınmasına neden olmaktadır. Pek çok organik tarım uygulamasında bitki ve
hayvanın beslenmesini sağlayabilmek amacıyla alternatif girdiler kullanılmaktadır.
Çevresel açıdan bu girdilerin diğer kimyasallar gibi ticari bir üretim içine dahil
edildiği görülmektedir.
Organik tarımla birlikte gündeme gelen eko-tarım turizminin özellikle doğadan
toplanan bitkilerin yok olmasına neden olabileceği unutulmamalıdır. Yoğun bir
tüketimin ortaya çıkması durumunda, toplayıcılıkla elde edilen türlerin yeniden
yetişmelerinin beklenmesi söz konusu olamayacaktır. Özellikle, doğal ürün
ticaretinde bu konunun gözden uzak tutulmaması gerekmektedir.
Organik tarım bir ekonomik sistem olarak düşünüldüğünde, yeni istihdam
alanları oluşturmakta, girdi devlerinin yeni organik ürünlerini ortaya çıkarabilecek bir
talebe sahip olmakta, çevre koruma özelliği bulunmakta, tüketicinin kalite taleplerini
karşılayabilmekte, kırsal refah açısından alternatif oluşturmakta, yeni ürün ile katma
değer artışı sağlamaktadır.
Sürdürülebilirlik açısından, zayıf ve güçlü yönleri bulunan organik tarımda
edinilen en önemli kazanç toprak ve su kaynaklarının dolayısı ile tarımsal üretimin
sürekliliği ve devamlılığının korunması olarak özetlenebilir. Toprak kaynaklarının
korunmasında, tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanımının önüne
geçilmesi de son derece önemlidir.
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Şekil 1. Gıda güvencesi ve güvenirliğinin tarımsal üretim ve diğer sektörler ile
ilişkisi.
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AVRUPA ORGANİK GIDA PAZARI

Gresi SANJE60

ÖZET
Bu çalışmanın amacı organik gıda ihracat potansiyeline sahip Batı Avrupa
ülkelerinin organik sektörünü pazar verileri ışığında değerlendirmektir; hedef ise
Türkiye’nin Batı Avrupa ülkelerine organik ürün ihracat olanakları konusunda tekrar
tartışma ortamı yaratabilmektir. Kullanılan yöntem ise yabancı literatürün ve
istatistiksel araştırmaların incelenmesi ile bu verilerin yorumlanması şeklindedir.
Organik gıda pazarının büyüme şekli ve hızı her ne kadar ülkeden ülkeye değişiklik
gösterse de bu ülke verilerinin, hem ihracat olanakları hem de Türkiye pazarının
gelişimi ile ilgili bizlere bazı ipuçları verebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Organik Gıda Sektör Verileri, Avrupa Organik Gıda
Tüketimi, Avrupa Organik Gıda Üretimi
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ORGANIC FOOD MARKET IN EUROPE
The aim of this paper is to evaluate the Western Eurpean countries that have
the highest organic goods export potentials; and the target is to discuss the
oppurtunities of exporting organic food to Western European countries. Evaluation
and critisizm of selected researches and statistical data will be used as the
methodology. Although the growth of the organic market differs from country to
country still it is believed that those researches and data will give some hints
regarding to the oppurtunities of exporting organic goods to West Europe as well as
to forecast the organic market of Turkey.
Keywords: Europe Organic Food Market, Europe Organic Food Consumption,
Europe Organic Food Production
GİRİŞ
Organik gıda, kısaca, insan sağlığına ve çevreye zararlı hiçbir kimyasal girdi
kullanılmadan üretilen ve tüm süreçlerin bağımsız sertifika kuruluşları tarafından
denetlendiği gıda olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım Çin dışında kalan tüm ülkeler
için geçerlidir; Çin Hükümeti ise doğal yetiştirilmiş ürünleri de organik gıda kapsamı
içinde kabul etmektedir.
Dünya organik gıda pazarı 1999–2003 yılları arasında %15,4 büyüyerek, 2003
yılında 40 milyar dolarlık bir pazar haline gelmiştir. Dünya organik tüketim pazarının
lideri %34.00'lük bir payla ABD’dir. Avrupa ülkeleri %26.50 ile ikinci, %25.50 ile
Asya Pasifik ülkeleri üçüncü büyük pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın
geri kalan ülkelerinin pazar payları toplamı %14.00’tür. Uzmanlar, 2008 yılında
dünya organik pazarının %13.70 büyüyerek 76,1 milyar dolarlık bir pazar olacağını
öngörmektedir (Çizelge 1) (Anonim, 2004b).
Coğrafi açıdan bize en yakın konumda bulunan Avrupa’nın organik sektör
verilerini incelediğimizde Avrupa’nın, 1999–2003 yılları arasında %11 büyüyerek,
10,6 milyar dolarlık bir pazar haline geldiğini görmekteyiz. Çizelge 2. 2007 yılının
sonuna kadar Avrupa’da %11’in altında yıllık bir büyüme öngörülmekte ve organik
sektörünün 2008 yılında 17,3 milyar dolarlık bir pazar olması beklenmektir. Bu
tahmin Avrupa’da büyüme dinamiklerinin pazar konsolidasyonuna ve kalite
gelişimine yöneldiği anlamını taşımaktadır. Uzmanların görüşü, pazarın artan talep
karşısında gelişeceği ve ürün yelpazesinin çeşitlenmesinin sonucunda talebin
artacağıdır (Çizelge 3) (Anonim, 2004a).
Avrupa Birliğinin 25 ülkesinde organik sertifikalı veya geçiş sürecinde bulunan
alan 2003 yılı verilerine göre 5,7 milyon hektardır. 2002 yılına oranla bu alan %4’lük
bir artış göstermiştir (Sahota, Amarjit 2004). 2005 yılında ise organik sertifikalı veya
geçiş sürecinde bulunan alan 6,1 milyon hektar olarak kaydedilmiş; 2004 yılına
oranla bu alan yine %4’lük bir artış göstermiştir (Hamm, ark., 2004). Bu alanın
önümüzdeki yıllarda gerek ülkelerin yerel üreticilerine verdikleri, gerekse AB’nin
sağladığı hibe programları ile artması beklenmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde
organik bitkisel ve hayvansal üretim ağırlıklı olarak konvansiyonel bitkisel ve
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hayvansal üretimden geçiş şeklinde gerçekleşmiş, organik üretim Avrupa’daki yeni
girişimciler tarafından fazla talep görmemiştir. Konvansiyonel tarımdan organik
tarıma geçişi en çok destekleyen ülke ise Almanya olmuştur.
Organik gıdaya tüketici talebi her Avrupa ülkesinde aynı şeklide gelişmemiştir.
Bu nedenle Avrupa pazarını temel olarak üç grupta incelemek gereklidir:
1. Organik pazarı gelişmiş ülkeler: Bu ülkelerde en önemli satış kanalı olarak
supermarketler karşımıza çıkmaktadır. Çevrecilik ve hayvan hakları bilinci
gelişmiştir. Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, İsviçre ve İngiltere bu
gruba giren ülkeler arasındadır.
2. Organik pazarı büyümekte olan ülkeler: Bu ülkelerde organik gıda butikleri ve
doğrudan satış kanalları geçerlidir. Finlandiya, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz,
İsveç’in organik pazarları halen gelişmektedir.
3. Organik pazarı yeni gelişmeye başlayan ülkeler: Bu ülkelerde genellikle satış
organik üreticilerinden direk tüketiciye şeklinde gerçekleşmekte ve belli birkaç
noktada satış yapılmaktadır. Belçika, Yunanistan, İrlanda ve İspanya bu gruba
dahil ülkelerdir (Anonim, 2004c).
Avusturya, Belçika, Fransa ve Almanya, organik tarımcılığa en fazla destek
veren ülkelerdir. Almanya bu desteğe rağmen, tüketici talebinin üretimden fazla
olmasından dolayı, Avrupa’nın en büyük organik gıda ithalatçısı konumundadır.
Almanya’da organik gıda tüketim pazarının %38’i ithal ürünlerden oluşmaktadır.
İngiltere ve Fransa organik tüketim pazarında hızlı bir büyüme kaydederken,
Avusturya ve Danimarka 90’larda yakaladığı büyüme hızını kaybetmiştir. Genel
olarak Avrupa’nın gelişmiş organik pazarlarında üretim ve talep aynı hızda
gelişmemiştir. Bunun en önemli sebebi, konvansiyonel tarım alanlarının organik
üretime geçişinin zaman almasıdır. Bunun sonucunda arz talebi henüz
karşılayamadığından Avrupa ülkeleri ithalata yönelmiştir. Ülke bazında Avrupa’yı
incelediğimizde ise karşımıza aşağıdaki tablo çıkmaktadır (Çizelge 4).
Almanya 3,1 milyar Euro’luk bir ciro (Demiryürek, 2004) ve 734.027 hektarlık bir
organik ekim alanıyla Avrupa’nın en gelişmiş organik pazarına sahiptir. Aldi, Plus ve
Penny indirim market zincirlerinin pazara girmesi ve çeşitli yemek yerlerinin organik
mönüler sunmasıyla tüketici grubu büyümüştür. 2003 yılında Almanya’nın %38’lik
ithalatında en önemli ürün yaş meyve ve sebzedir. Almanya organik yaş sebze ve
meyve alımını ağırlıklı olarak İtalya, İspanya ve Fransa’dan yapmaktadır. Toplam
ihracatın %30’unu yaş gıda oluştururken, yumurta ve et ürünlerinin ihracatı %20’lik
bir paya sahiptir. Diğer ithal ürünler fındık/fıstık, çay, kahve, baharat, kahvaltı
gevreğidir. Bu ürünler genelde bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden alınmaktadır.
Almanya’da toplam gıda pazarı içinde organik gıdanın ağırlığı ise 2001 yılı verilerine
göre %2,1’dir (Anonim, 2004c).
İngiltere 1,7 milyar euro’luk bir pazar büyüklüğüne (Demiryürek, 2005) ve
688,373 hektarlık organik tarım alanına sahiptir (Anonim, 2004d). İngiltere’de
organik tüketimi Avrupa ortalamasının %10 üzerinde seyretmektedir. Ana satış
noktaları büyük zincir süpermarketlerdir. Genellikle başarılı ve bilinen markalar
tüketici tarafından tercih edilirken bir taraftan da bu zincir süpermarketler “no name”
denilen fason olarak üretilen kendi markalarını raflara taşımaya uğraşmaktadır.
Yine de toplam organik pazarın %40’ı ithal ürünlerden oluşmaktadır. En çok ithal
edilen ürünler arasında yaş sebze, meyve, sağlık otları, kahvaltı gevreği, çay ve
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kahve yer almaktadır. Tüm ithalatın %50’si Avrupa Birliği ülkelerinden yapılmakta,
diğer %50’lik ithalat ABD, Mısır, Arjantin, Güney Afrika ve Orta Amerika’dan
yapılmaktadır (Anonim, 2004c). İngiltere 2002 yılında, dış ülkelere daha az bağımlı
hale gelmek için, ulusal bir program lanse etmiştir (Anonim, 2006).
Fransa’da 1,6 milyar Euro’luk bir pazar büyüklüğüne (Anonim, 2004c) ancak
550,000 hektarlık bir organik tarım alanına sahiptir. Marketlerde doğal ve organikinorganik karışık ürünlerin piyasaya girmesiyle fiyat savaşları yaşanmış ve bu fiyat
savaşları marketlerde organik rafların küçülmesine yol açmıştır. Buna rağmen
pazar 2002 yılından 2003 yılına %5 büyümüştür. 2005 yılında özellikle Paris’te
organik konusu etrafında birleşmiş çeşitli gruplar çocuklar üzerine eğilmiş,
çocuklara akşamüstleri organik ürünler verilmesi için çağrı yapmış ve bu girişim
okullar tarafından desteklenmiştir. Fransa’da organik gıdada en çok kabul gören
etiket Fransız hükümetinin “ab” etiketidir (agriculture biolugue). Pazarın sadece
%10’u ithal ürünlerden oluşmakta ve bu miktarın %60’ı Almanya, İngiltere, ABD ile
İskandinav ülkelerinden, %40’ı ise 3. dünya ülkelerinden yapılmaktadır. Asya
ülkelerinden ihracat neredeyse hiç yapılmamaktadır. İthal ürünler ağırlıklı olarak
taze sebze ve meyve, meyve suları, tropikal meyveler, kurutulmuş meyveler,
kahvaltı gevreği, kahve, çay, baharat, fındık-fıstık ve hazır gıdalardır. Organik hazır
gıda pazara yeni giren ve talebi giderek artan bir üründür (Anonim, 2004c).
İsviçre, nüfus oranına göre en yüksek organik tüketici pazarına sahip olan
ülkeler arasındadır. 742 milyon Euro’luk bir pazar büyüklüğüne; 110,000 hektarlık
organik tarım alanına sahiptir ve hala büyümekte olan bir pazardır. Toplam gıda
pazarı içinde organik gıdanın ağırlığı 2001 yılı verilerine göre %3,7’dir. Taze gıda
toplam organik pazarının sadece %7,5’ini oluşturmaktadır. Ana satış kanalları
supermarketler, özellikle Coop ve Migros süpermarket zincirleridir. İki rakip işletme
organik gıda konusunda, farklı stratejiler kullanmaktadır. Coop sürekli olarak
organik ürün ve marka çeşitlerini arttırırken, Migros çok bilinmeyen organik
markaları raflardan çekerek, bilinen markaların organik-inorganik karışık ürünlerini
tercih etmektedir. Ancak bu rekabet Fransa’da ki gibi pazarı daraltmamış hatta
büyütmüştür. Ayrıca Almanya’nın ALDİ ve LIDL gibi indirim market zincirlerinin
İsviçre’de faaliyet göstermesiyle pazarda rekabet oldukça artmıştır. Özellikle
tropikal ürünler ve yağ tohumu ithal edilmektedir. İsviçre’nin özel kuruluşlarından
Bio Suisse ülkenin ve Avrupa’nın en saygın organik etiketidir. İsviçre’nin organik
ithalatı koşullarını belirlemiş olan Bio Suisse bu koşulları belirlerken özellikle yerli
üreticinin çıkarlarını da gözetmiştir. İşviçre’ye organik ürün ithalatı yapmak için
öncelikle ürünün ülkede yetiştirilememesi; ülkede varolan başka bir ürünle rekabet
etmemesi; kabul gören bir organik sertifikaya sahip olması ve dağıtımının uçakla
yapılmaması gerekmektedir (Anonim, 2004c).
İtalya 1,4 milyar euro’luk bir pazar büyüklüğüne ve 1.150.000 hektarlık organik
tarım alanına sahiptir. Büyük bir tüketici pazarına sahip olmamakla beraber,
Avrupa’nın en büyük organik ürün tedarikçisi konumundadır. Toplam gıda pazarı
içinde organik gıdanın ağırlığı 2001 yılı verilerine göre sadece %0,7’dir. İhraç edilen
ürünler arasında %19,5 kahvaltı gevreği, %8,7 zeytin, %5,6 meyve ve makarna,
makarna sosları ile şarap yer almaktadır. Organik sebze ve meyve üretimi ülkenin
güneyinde yapılmaktadır. Organik gıdanın küçük bir pazar payı olmasına rağmen
zaman içinde ülkede organik ithalatı için bir ihtiyaç doğmuş ve İtalyan şirketleri
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Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle ortaklık kurma girişimlerine başlamıştır. Ülkenin
organik ithalatçıları ise kuzeyde yer almaktadır. Makarna dışında işlenmiş ürünler
ile yaş meyve ve sebze özellikle muz (Kolombiya) ithal edilen ürünler arasındadır.
Ek olarak fındık-fıstık (İspanya, Güney Amerika, Yeni Zelanda), kahve, bal
(Nikaragua), süt (Almanya ve Avusturya) ithal edilmektedir. İtalyan şirketleri
bürokratik nedenlerden dolayı daha çok Avrupa Birliği üyelerinden ithalat yapmayı
tercih etmektedir (Anonim, 2004c).
Batı Avrupa’da organik gıda satışında en önemli kanallar genel olarak
supermarket zincirleridir. Bu zincir marketler yerel üreticilerin yanı sıra kendi fason
ürettikleri organik ürünleri ve global markaları da raflarına koymaktadır (Anonim,
2007). Almanya ve Hollanda’da organik gıda butikleri, supermarketlere dağıtım
açısından anahtar bir rol oynamaktadır. Ayrıca çiftliklerden ve butik tarzı organik
marketlerden de satış gerçekleşmektedir. Batı Avrupa’da kafe ve restaurantlarda
organik mönüler sunulması ise yeni gelişmekte olan bir satış kanalıdır (Schmid ve
ark., 2004). Avrupa organik pazarı daha şimdiden rekabet içinde ve fiyat baskısı
altındadır. Bu durumun en önemli nedenleri arasında indirim market zincirlerinin
pazara girmesi, organik-inorganik karışık ürünlerin satışa konulması ve son olarak
market zincirlerinin fason olarak aldıkları ürünleri kendi markaları altında ucuza
satması sayılmaktadır.
2003 yılında Avrupa organik ürün tüketimi kategori dağılımı; unlu mamuller
%29,4, taze sebze ve meyve %28,6, süt ürünleri %25,8, et ürünleri %11, hazır gıda
%1,6, meyve suları %1,4 olarak gerçekleşmiştir. %29,4 pazar payına sahip unlu
mamuller 3.11 milyar dolar; %28,6 olan yaş sebze ve meyve 3.03 milyar dolarlık bir
ciroya karşılık gelmektedir. Çizelge 4. Avrupa’da pazarın gelişmeye başladığı 2001
yılının ürün kategori dağılımı verilerine baktığımızda ise karşımıza çıkan dağılım
farklılık göstermektedir. Pazar ilk olarak organik taze sebze, meyve ve hayvansal
gıdalarla ivme kazanmaya başlamıştır. Yukarıda ismi geçen ülkelerin 2001 yılında
organik gıda ürünlerinin üretim ve tüketim tonajlarını incelediğimizde ise karşımıza
çıkan tablo ekteki gibidir. Çizelge 5. Türkiye’de ürün kategori dağılımına ilişkin
geçerli bir araştırma yapmak pazarın küçüklüğü nedeniyle pek mümkün olmamakla
beraber benzer bir yaklaşımın, yaş sebze ve meyve ile hayvansal gıdanın organik
pazarının gelişmesinde önemli bir rol oynadığı yaklaşımının ülkemiz için de geçerli
olması akılcı gözükmektedir.
Avrupa’daki organik tüketicisini ağırlıklı olarak 25-40 yaş arası genç aileler ve
50lilerini aşmış bireyler oluşturmaktadır. Bu iki grupta şehirli, üniversite mezunu,
orta veya yüksek gelirli bir profile sahiptir. Ancak fiyatların düştüğü oranda pazarın
büyüme kaydedeceği ve giderek tabana yayılacağı herkesçe kabul edilen ortak bir
görüştür (Subaşı, 2006). Almanya’dan örnek verecek olursak, Aldi gibi indirim
market zincirlerinin organik gıda satmaya başlamasıyla, Almanya’da organik tüketici
profilinin geliştiği gözlenmiştir. Yalnız ortak diğer bir görüş pazarın büyümesinin
ekonomik koşullarla ilgili olduğu kadar bilinç düzeyiyle de ilgili olduğudur. Zira
Avrupalı tüketicinin organik ürün tercih etmesinde rol oynayan faktörleri
incelediğimizde bu görüşün doğru olduğunu görebiliriz. Avrupalı ağırlıklı olarak
ekolojik kaygılar ve gıda güvenliği nedenleriyle organik gıda tüketimine yönelmiştir
(Subaşı, 2006). Tüketimin artması, organik ürünlerin hem fiyatının düşmesine hem
de çeşitliliğinin artmasına ve daha çok alıcı anlamına gelir. Örneğin yoğun bir
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organik tüketicisine sahip olan İsviçre’de bazı süper marketlerde 35.000’in üzerinde
organik ürün çeşidi bulmak mümkündür ve tüketici kitlesi giderek artmaktadır.
Türkiye sebze üretimi konusunda dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. Yıllık
sebze üretimi 25 milyon tonun üzerindedir. Tarım açısından son derece elverişli
koşullara sahip olan ülkemizde iklim çeşitliliği en büyük avantajımızdır. İklim
çeşitliliği ile birlikte çok çeşitli sebze ve meyve türlerini farklı bölge ve mevsimlerde
yetiştirme olanağına sahibiz (Tüzün, 2004). Tüm bu kıstaslar organik sebze ve
meyvecilik için de geçerlidir. Ancak Türkiye'de organik ürünlerin pazar hacmi 2003
yılında sadece 23 bin tonluk bir üretim karşılığı 40 milyon dolardı. Bu rakamın 36,9
milyon doları ihracattan sağlanmıştır. Türkiye'de zaten organik ürün üretimi
1980'lerde yurtdışından gelen kuru incir, üzüm talebiyle başlamıştır. Şu an
Türkiye’de 170 organik sertifikalı ürün bulunmaktadır. Gerçi ihracatta yıllar içinde
azalmış 2004 yılında yaklaşık 16 bin ton olarak gerçekleşmiş ve 33 milyon dolar
gelir elde edilmiş; 2005 yılında yine yaklaşık olarak 9 bin ton ihracat yapılmış ve 32
milyon dolar gelir elde edilmiş; 2006 yılında ise ihracat bir miktar yükselerek
yaklaşık 10 bin ton olarak gerçekleşmiş ve 28 milyon dolar gelir elde edilmiştir
(Anonim, 2004e). Ancak herşeye rağmen Türkiye’de organik pazarda ayakta
kalmak için, en azından Türkiye organik pazarı belli bir büyüklüğe gelene dek, en
akıllı alternatif ihracat olarak görülmektedir. İhracat yapmak içinse, bize coğrafik
olarak yakın olan Batı Avrupa ülkeleri hem gelişmiş bir pazara hem de organik ürün
ithalat potansiyeline sahip olduğundan cazip gözükmektedir. 2005–2008 yılları
arasında genel olarak Avrupa’da rağbet görecek ithalat ürünleri aşağıdaki gibidir:
Az derecede, meyve suları (portakal), et ürünleri (sakatat), baharat, fındık/fıstık,
susam ve bal; orta derecede, kurutulmuş meyve (tropikal), pirinç ve şeker; iyi
derecede tropikal meyve ve kahve ithalat konusunda rağbet görecektir (Anonim,
2004c).
Avrupa pazarına ihracat yapmak için aranan en önemli koşul ürünlerin öncelikle
AB standartlarına ve ihracat yapılacak ülkenin organik standartlarına uygun
olmasıdır. AB’nin organik standartları olmasına rağmen en çok kabul gören ve
tercih edilen organik etiketleri İsviçre’nin Bio Suisse ile Almanya’nın Demeter
etiketleridir. Bu etiketlerin elde edilmesinden sonra küçük ve orta ölçekli işletme ve
çiftliklerin, ihracat için düşünmeleri gereken başlıca konular dağıtım, ulaştırma ve
pazarlamadır. Özellikle taze gıda satışında ilk çözülmesi gereken sorun ulaştırma
ve dağıtımdır. Ürün hem hassas olduğundan hem de çok kesin bazı standartlara
uyması gerektiğinden bu konu yüksek önem taşımaktadır. Daha sonra ele alınması
gereken konu pazarlamadır. Pazarlamadan kasıt tüketicinin talebinin hangi ürünlere
olduğu, ürünlerin nasıl paketleneceği ve satış sonrası işin takibi gibi konulardır.
Kısıtlı pazar olanakları, yüksek sertifika ödemeleri, yüksek dağıtım masrafları ve
koordinasyon zayıflığı gibi sorunları olan küçük ve orta ölçekli çiftlik ve işletmeler
için pazarlama çok gerekli bir kalem gibi görünmese de aslında hayati önem
taşımaktadır. Kısıtlı pazarlama bilgisi sonucu yapılan yanlış tercihlerin durumu daha
iyiye götürmediği ortadadır.
Sonuç olarak Avrupa organik pazarı giderek artan ve büyüyen bir pazara
sahiptir. Türkiye’de ise bu büyüklükte bir pazarın kısa vadede oluşması zor
gözükmektedir. Bu nedenle Türkiye’de organik sektöründe hizmet veren tüm
işletmelerin kalkınabilmeleri için kısa vadede iç pazar kadar dış pazarlara da
350

yönelmeleri akılcı bir yaklaşım olacaktır. Bu arada iç pazarın büyümesi içinse
tüketicinin bilinçlenmesine yönelik yapılacak çalışmaların önemli bir katkı yapacağı
varsayılmaktadır.
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Çizelge 1. Global organik gıda pazarı tahmini büyüme (milyar $).
Yıl
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Milyar $
40,0
45,7
52,3
59,5
67,4
76,1
Ortalama, 2003–2008

Büyüme %
14.80
14.30
14.40
13.60
13.30
12.90
13.70

Kaynak: Global Organic Food, Indusry Profile”, Reference code:0199–0853, Datamonitor, November
2004, http://www.datamonitor.com, erişim tarihi: 03.2006

Çizelge 2. Avrupa organik gıda pazar gelişimi (milyar $).
Yıl
1999
2000
2001
2002
2003

Milyar $
6,3
7,3
8,5
9,5
10,6
Ortalama, 1999–2003

Büyüme %
15.30
17.40
12.10
11.00
13.90

“Europe Organic Kaynak: “Europe Organic Food, Indusry Profile”, Reference code:0201–0853,
Datamonitor, November 2004, http://www.datamonitor.com, erişim tarihi: 03.2006
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Çizelge 3. Avrupa organik gıda pazarı tahmini büyüme (milyar $).
Yıl
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Milyar $
10,0
11,7
13,0
14,3
15,7
17,3
Ortalama, 2003–2008

Büyüme %
11.00
10.70
10.50
10.20
10.20
10.00
10.70

Kaynak: “Europe Organic Food, Indusry Profile”, Reference code:0201–0853, Datamonitor, November
2004, http://www.datamonitor.com, erişim tarihi: 03.2006

Çizelge 4. Ülke bazında organik gıda ithalatı 2001.
Sebze
Meyve
Süt
Et
Yumurta

Almanya
40,000
80,000
20,000
600
75

İngiltere
29,351
73,300
4,900
3,100
15

Fransa
30,000
40,000
27,000
1,000
0

İsviçre
5,253
10,995
0
0
3

İtalya
15,000
18,000
25,000
2,800
15

Kaynak: Hamm, Ulrich & Gronefeld, Friederike. The European Market for Organic Food: Revised and
Updated Analysis, Volume 5, Omiard. Published by School of Management and Business, Wales,
United Kingdom, 2

Çizelge 5. Avrupa organik gıda pazar bölümlemesi (pazar payı%) 2003.
Kategori
Unlu mamuller
Sebze ve meyve
Süt ve süt ürünleri
Et ve et ürünleri
Hazır gıda
Meyve suları
Diğer

Pazar payı %
29.40
28.60
25.80
11.00
1.60
1.40
2.30

Kaynak: “Europe Organic Food, Indusry Profile”, Reference code:0201–0853, Datamonitor, November
2004, http://www.datamonitor.com, erişim tarihi: 03.2006
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Çizelge 6. Ülke bazında organik gıda üretim ve tüketim miktarları 2001.
Sebze/Ü
Sebze/T
Meyve/Ü
Meyve/T
Süt/Ü
Süt/T
Et/Ü
Et/T
Yumurta/Ü
Yumurta/T

Almanya
200,000
214,300
63,000
126,999
410,000
319,000
45,000
28,000
230
285

Fransa
126,000
146,000
47,000
69,650
218,000
164,200
32,500
33,000
354
272

İngiltere
56,062
64,631
5,422
76,552
218,000
142,200
4,660
7,427
150
150

İsviçre
19,730
24,786
3,570
14,241
191,000
146,440
4,000
1,647
26
29

İtalya
156,854
114,000
400,000
172,000
209,850
193,660
13,640
10,698
84
96

Kaynak: Hamm, Ulrich & Gronefeld, Friederike. The European Market for Organic Food: Revised and
Updated Analysis, Volume 5, Omiard. Published by School of Management and Business, Wales,
United Kingdom, 2004

ORGANİK VE KONVANSİYONEL TARIM METODU İLE ÜRETİLEN SOYANIN
VERİM, MALİYET VE KALİTE KRİTERLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
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ÖZET
Bu çalışma, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait deneme arazisinde
2003-2005 yılları arasında yürütülmüştür. Soya fasulyesinin organik ve geleneksel
tarım sistemleri ile üretilmesi sonucu ortaya çıkan verim, maliyet ve kalite
kriterlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır ve Savoy çeşidi kullanılmıştır. Bu
çalışma karşılıklı üretim parselleri şeklinde yapılmış, her parselden 5’er adet örnek
almak suretiyle de t testine tabi tutulmuştur. Organik ve geleneksel yöntemlerle
üretilen soya bitkisinin verim, kalite kriterleri ve ekonomik analizi sonuçlarına
bakılarak, Karadeniz bölgesi sahil kesiminde organik soya tarımı tavsiye edilebilir
nitelikte bulunmuştur.
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COMPARISON REGARDING YIELD, COST AND QUALITY CRITERIA OF
SOYBEAN PRODUCED BY USING ORGANIC INPUT AND CONVENTIONAL
CULTIVATION METHOD
This study has been carried out at the experimental field of Black-Sea
Agricultural Research Institute between the years 2003 and 2005. It was aimed to
compare yield, cost and quality criteria of Soybean grown by using organic and
conventional cultivation systems and Savoy cultivar was used in this study.
Production parcels were located in the field as comparison plots. 5 samples were
taken from both organic and conventional production parcels and these samples
were analyzed according to T test. As a result of yield, quality criteria of soybean
grown by organic and conventional methods and economic analysis it was
established that organic soybean cultivation was advisable for the coastal area of
Black-Sea Region of Turkey.
Keywords: Ecological Agriculture, Soybean, Yield, Cost, Quality
GİRİŞ
Dünya nüfusunun hızla artışı tarımsal üretim artışı zorunluluğunu da
beraberinde getirmiştir. Tarımsal üretim artışı için yoğun olarak kimyevi gübre ve
ilaç kullanılmaya başlanmış, üretim belli bir noktaya kadar artmış ancak çevre
tahrip olmuş, doğal denge bozulmuştur. Ayrıca kimyasal ilaçlar tarım ürünlerinde
kalıntı bırakarak, kimyevi gübreler ise yeraltı sularına karışarak insan sağlığını
tehdit etmeye başlamıştır. Bu olumsuzluklar karşısında özellikle gelir seviyesi
yüksek gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, birçok ülkede üretici ve tüketiciler
örgütlenerek doğal dengeyi bozmadan, çevreyi kirletmeden, insanlarda ve diğer
canlılarda toksik etki yapmayan temiz ürünler üretmeye ve tüketmeye
başlamışlardır. Bu amaçları gerçekleştiren üretim sistemine ‘Organik Tarım’ adı
verilmektedir (Aksoy ve Altındişli, 1999). Organik tarım gelecek kuşaklardan ödünç
aldığımız dünyanın ve sağlığımızın korunması için önümüzde varolan bir
seçenektir.
1990’lardan itibaren organik tarım Avrupa’da çok hızlı bir gelişim göstermiştir.
1998 yılında AT ve EFTA (Europen Free Trade Association) ülkelerinde 85.337
tarım işletmesinde, 2 milyon hektar alanda organik tarım yapılmaktadır. Tarım
alanlarının %1,4’ü, tarım işletmelerinin % 1,1’i organik tarıma geçmiştir. ABD’de
1995 yılında 2,8 milyar USD olan organik gıda pazarı %26 artarak 1996’da 3,5
milyar USD’na ulaşmıştır (Aksoy, 1999). Görüleceği gibi organik tarım dünyada hızlı
bir artış göstermektedir. Ülkemizin de organik tarım pazarından hak ettiği payı
alabilmesi için araştırmalara hız verilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde organik tarım 1984-85’te Avrupalı alıcılardan gelen talepler üzerine
organik kuru üzüm ve kuru incir ile başlamıştır (Aksoy, 2001).
1990-2000 yılları arasında ülkemizde organik tarım üretimi 96 kat, üretici sayısı
42 kat, ürün çeşidi 12 kat artış göstermiştir (Anonim, 2000). Dünya’da 11 milyar
USD ticaret hacmine ulaşan organik ürünlerden ABD ve AB önemli pay
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almaktadırlar (Öztürk, 2001). 2004 yılında ülkemizde üretilen organik ürünlerin
parasal değeri 36.076.319,57 USD tutarına ulaşmıştır (Anonim, 2005).
ABD’de 0-2 yaş grubu çocuk mamalarının imalinde organik ürün kullanımı
zorunludur (Kayahan, 1999).
Organik ürün üretiminde düşük miktarda pestisit kullanımı olan ülkeler ve
bölgeler diğerlerine oranla daha şanslıdır. Ülkemizde pestisit kullanımında hektara
düşen etkili madde 500-600 g civarındadır. Bu kullanım FAO verilerine göre
gelişmiş, hatta Polonya gibi gelişmekte olan ülkelerin bile altındadır. Bu durum
ülkemiz adına organik tarımın uygulanabilmesi için avantaj teşkil etmektedir (Delen,
1999).
Organik tarım birçok kesimde hiçbir gübre ve tarım ilacının kullanılmadığı,
gerektiğinde verimin ve kalitenin düşük olabileceği alternatif bir tarım şekli olarak
düşünülmektedir. Oysa organik tarım, kuralları yasalarla ve yönetmeliklerle
belirlenmiş, dikkat, bilgi ve özveri gerektiren, üretim süreci bağımsız kontrol ve
sertifikasyon kuruluşlarınca denetlenen, pazarda tüketici memnuniyeti nedeni ile
talebi olan bir üretim şeklidir. Geleneksel üretimle karşılaştırıldığında verim, seçilen
ürüne, üretim süresine ve yapılan uygulamaların etkinliğine bağlıdır. Çoğunlukla
doğal dengeye ulaştıktan sonra verim düşüklüğünden söz etmek zordur.
Ülkemizde çok farklı koşullar, biyolojik zenginlik ve koşullara adapte olmuş
ürünler organik tarım açısından avantajlar olarak görülmektedir. Diğer bir avantaj
ise bazı bölgelerde sentetik girdi tüketimi Avrupa ülkelerinin ortalamalarına yaklaşıp
kirlilik sorunlarına yol açarken bir kısmında henüz girdi kullanımının çok düşük
olmasıdır. Ancak başarı için tekniklerin bilinmesini ve özellikle başlangıçta bilgi
birikimini gerektirmektedir. Organik tarımda ekolojik koşulların ve ürünün
interaksiyonu başarıyı etkilediğinden ileriye dönük ihtiyaç duyulacak konularda
araştırmaların bir an önce yürütülmesi gerekmektedir (Aksoy ve Altındişli, 1999).
AB’de organik üretime geçiş sürecinde birim alan başına belirli bir destek
sağlandığı için organik üretimin hızla yayılması sağlanmıştır. Bunun en güzel örneği
ekili alanlarının % 20’sinde organik tarım yapan Avusturya’dır (Aksoy,1999).
Bölgemizde organik tarım konusunda çok fazla çalışma bulunmamaktadır.
yapılan bu çalışma ile soya fasulyesinin organik ve konvansiyonel tarımda verimleri,
maliyetleri, ve bazı kalite kriterleri tespit edilerek önemli bir eksiklik giderilmiş ve veri
tabanı oluşturulmasına katkıda bulunulmuştur.
LİTERATÜR ÖZETİ
Dobbs ve ark. (1998), ekolojik tahıl üretiminde net kâr düzeyinin geleneksel
tarıma göre daha düşük olduğunu bildirmektedirler.
Heissenhiber ve Ring (1992) bildirdiğine göre ekolojik tarım tekniğinin
uygulandığı tek yıllık bitkilerde verimin % 7-43 arasında düşebilmekte, bu düşüş
ekolojik tarıma ilk geçildiği yıllarda fazla olmakta, sonraki yıllarda verimin
yükselmektedir.
Ertem (1993), organik ürünlerde protein ve kuru ağırlık içeriğinin geleneksel
ürünlerden daha yüksek olduğunu bildirmektedir.
Akgüngör, (1996), ekolojik tarımın verim kaybına neden olmadığını bildirmiştir.
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Tozan ve Ertem (1998)’e göre organik ürünlerin son tüketici fiyatları geleneksel
ürünlere göre çok pahalı olmaktadır. Bu fark %24-65 arasında olabilmekle beraber,
ortalama % 30-35 arasındadır.
Beşirli ve ark. (2001), domates’te organik ve inorganik olarak kullanılan bitki
besinlerinin verim ve meyve kalitesi üzerine etkileri arasında önemli farklılık
bulamamışlardır.
Demir ve Polat (2001), domateste yaptıkları çalışmada organik ve geleneksel
domatesler arasında meyve ağırlığı ve meyve verimi bakımından önemli fark
bulamamıştır.
Kratochvil, (2004.b) 2002 yılında yaptığı çalışmada organik soyanın geleneksel
soyadan daha yüksek verim verdiğini belirtmektedir.
Kratochvil, (2004.a) soya ve mısır üzerinde çalışmıştır. Çalışma sonucunda
geleneksel soya veriminin organik soyadan daha yüksek verim verdiğini, nem
içeriğinin ise organik soyada daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Aynı şekilde
mısırda da geleneksel mısırın organik mısırdan daha yüksek verime sahip
olduğunu belirlemiştir. Maliyet bakımından da organik soyanın maliyeti
gelenekselden daha yüksek olmuştur.
Gizlenci ve Ark. (2005a), Savoy ve Macon soya çeşitlerinde en uygun sıra aralığı
ve tohum miktarının tespiti için yaptıkları çalışmada, Savoy çeşidi için uygulamalar
arasında farklılık olmadığını belirlemiş ancak en yüksek verimi 70 cm sıra aralığı ve
50 bitki sıklığı/m2 uygulamasından elde etmişlerdir.
Ching (2005), Pensilvanya’da ekstem iklim şartlarında organik gübreli, baklagil
gübreli ve geleneksel tarım uygulamalarının riskleri ve faydalarını araştırmıştır.
Araştırmada organik perselin suyu bünyesinde daha çok tuttuğu, mısır ve soya için
ilk geçiş süreci yıllardan sonra organik parsel verimlerinin geleneksel parsele
yaklaştığını ifade etmişlerdir.
MATERYAL VE METOT
Deneme 2003-05 yılları arasında Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü deneme arazisinde yürütülmüştür. Denemede Savoy soya çeşidi
kullanılmıştır. Üretim parselleri şeklinde 0,5 da’lık alanlarda kurulan denemede
sonuçlar her parselden 5’er adet örnek (5m * 1,40m: 7 m2) alarak t testi ile
karşılaştırılmıştır. İstatistik analiz için MSTAT-C paket programı kullanılmıştır.
Deneme de 8 kg/da tohum kullanılmış ve 70 cm sıra aralığına, Mayıs ayında
ekilmiştir. Denemede bakım işleri Kara (1996)’ ya göre gerçekleştirilmiştir. Organik
parselde yapılan işlemler ise organik tarım ile ilgili yönetmeliğe (Anonim, 2002)
uygun olarak yapılmıştır. Alınan gözlemler ve yapılan ölçümler Tarımsal Değerleri
Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı (Anonim, 2001a)’ na göre yapılmıştır.
Denemede alınan gözlemler: bitki boyu (cm), 1000 tane ağırlığı (g), nem (%),
protein (%), kuru madde (%), yağ (%), bitkide bakla sayısı, dal sayısı, ilk bakla
yüksekliği (cm) ve verim (kg/da). Protein, kuru madde ve yağ analizleri Samsun
Ticaret Borsası, Gıda Laboratuvarında yaptırılmıştır. Organik tarımda tek yıllık
ürünlerde 2 yıllık geçiş süreci uygulanması nedeni ile; 2002 yılında boş olan arazide
2003 yılında deneme kurularak bu iki yıl geçiş süreci olarak değerlendirilmiş ve
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2003 yılı verileri değerlendirmeye tabi tutulmamıştır (Acar ve Gizlenci, 2003). Geçiş
sürecinin tamamlanmasından sonra 2004 ve 2005 yılı verileri organik ürün olarak
analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışma mısır denemesi ile dönüşümlü olarak
gerçekleştirilmiştir. Birinci yıl soya olan parsele ikinci yıl mısır, mısır olan parsele de
soya ekimi yapılmış ve dönüşümlü olarak deneme gerçekleştirilmiştir.
Soya toprak isteği bakımından fazla seçici değildir. Uygun bir soya fasulyesi
yetiştiriciliği için tarlanın orta derecede verimli, kumlu-killi ve kireçli-kil bünyeli bir
toprağa sahip olması gerekir. Soya fasulyesinde pH bakımından bakteri oluşumu
için kritik nokta 3,5 – 3,9 arasında değişim gösterir (Kara, 1996, İlisulu, 1973).
Deneme yerine ait bazı toprak özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgeden de
anlaşılacağı gibi deneme yeri, toprak istekleri yönünden çok seçici olmayan soya
için uygundur.
Soya sıcağı sever ve gelişme süresince 2500-4000 oC’lik toplam sıcaklık ister.
Soyanın çimlenme ve gelişmesi için optimum sıcaklık 25-30 oC’dir. Soya
fasulyesinin maksimum verimi için mevsimlik su ihtiyacı iklim ve gelişme dönemi
uzunluğuna bağlı olarak 450-700 mm arasındadır, soya kısa gün bitkisidir (Kara,
1996). Deneme yerine ait iklim özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Görüldüğü gibi
2004 ve 2005 yıllarında soya bitkisinin vejetasyon periyodu boyunca düşen yağış
miktarı sırasıyla 366,1 mm ve 368,8 mm ile uzun yıllar ortalaması olan 299,6
mm’den daha yüksek olmuştur. Ancak buna rağmen soyanın istediği su miktarının
bunun üzerinde olması ve yağış dağılımının da soyanın isteklerine cevap verecek
durumda olmaması nedeniyle yağmurlama sulama yapmak suretiyle su ihtiyacı
karşılanmıştır. Ortalama sıcaklıklar da 2004 yılında 19,0oC, 2005 yılında ise 19,7oC
gerçekleşmiş ve soya bitkisinin optimum sıcaklık isteği olan 25-30 oC’nin altında
olmuştur.
Çalışmada organik ve geleneksel sistemlerin ekonomik olarak da
karşılaştırılması yapılmıştır. Ekonomik analiz “kısmi bütçe analiz” yöntemine göre
yapılmış, uygulamalarda sadece farklı olan kalemler değerlendirmeye alınmış, aynı
olan masraf kalemleri hesaba dahil edilmemiştir (Perrin ve ark., 1976, Uzunlu ve
Özcan, 1987). Ekonomik analizde, geleneksel ürün fiyatları için Samsun Ticaret
Borsası fiyatları, organik ürün için ise Samsun’da faaliyet gösteren bir organik tarım
firmasının fiyatları esas alınmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bitki boyu (cm): Çizelge 3 incelendiğinde 2004 yılında bitki boyunun organik
parselde 77,8 cm, gelenekselde ise 67,9 cm olduğu görülmektedir. 2005 yılında ise
organik parselde 71,9 cm, gelenekselde 72,9 cm olarak ölçülmüştür. 2004 yılında
uygulamaların bitki boyuna etkisi önemli (P<0.05), 2005 yılında ise önemsiz
bulunmuştur. İki yılın birleştirilmesi sonucunda organik parsel bitki boyu 74,85 cm,
geleneksel parselde ise 70,40 cm olmuş ve bitki boyu üzerine uygulamaların etkisi
(P<0.05) önemli olmuştur. Birleştirilmiş sonuca bakıldığında organik parseldeki bitki
boyunun, geleneksel parseldeki bitki boyundan 4,45 cm daha uzun olduğu
görülmektedir. Gizlenci ve ark. (2005b), Samsun şartlarında yaptığı çalışmada
Savoy soya çeşidinin bitki boyunun 55,7 cm ile 86,7 cm arasında değiştiğini
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belirlemişlerdir. Bu çalışmada elde edilen 74,85 cm ile 70,40 cm’lik bitki boyları
Gizlenci ve ark. (2005b) tarafından elde edilen sonuçlar ile paralellik
göstermektedir.
1000 tane ağırlığı (g): 2004 yılında 1000 tane ağırlıklarının uygulamalar
arasındaki farklılığının önemsiz olduğu Çizelge 3’ten anlaşılmaktadır. 2005 yılında
ise uygulamalar arasındaki fark çok önemli (P<0.01) çıkmış, organik parseldeki
1000 tane ağırlığı gelenekselden daha yüksek olmuştur. Birleştirilmiş sonuçlara
göre ise uygulamalar arasındaki fark önemli (P<0.05) olmuş ve organik parselde
184,8 g ile 171,6 g olan geleneksel parselden daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuç
Gizlenci ve ark. (2005b) tarafından savoy çeşidi için bulunan 168,0-244,1 g ‘lık
1000 tane ağırlıkları ile uyum göstermektedir.
Nem (%): Çizelge 3’ün nem satırı incelendiğinde; uygulamaların nem üzerine
olan etkisi 2004 yılında çok önemli (P<0.01), 2005 yılında önemsiz, birleştirme
sonucunda da 2004 yılında olduğu gibi çok önemli (P<0.01) olduğu görülmektedir.
Birleştirme sonucunda organik parselin nemi 14,17 ile 14,91 olan geleneksel
parselden daha düşük gerçekleşmiştir. Ancak Kratochvil (2004.a) tarafından
yapılan çalışmada organik soyanın neminin 15,4 ile 14,9 olan geleneksel soyadan
yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu farklılık çeşitlerin, uygulanan sistemlere olan
responslarının farklı olmasından kaynaklanabilir.
Protein (%): Çizelge 3’e göre 2004 ve 2005 yıllarında uygulamaların protein
oranlarına etkisi çok önemli (P<0.01), birleştirme sonrasında ise önemsiz çıkmıştır.
Birleştirme sonrasında organik soyanın protein oranı % 35,77 ile % 33,60 protein
içeriğine sahip olan geleneksel soyadan daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuç, organik
ürünlerde protein ve kuru ağırlık içeriğinin geleneksel ürünlerden daha yüksek
olduğunu bildiren Ertem (1993) ile uyum göstermektedir.
Kuru madde (%): Organik ve geleneksel parsellerin kuru madde oranları
arasındaki fark isatistiki olarak önemsiz çıkmasına rağmen, birleştirme sonrasında
aralarındaki fark çok önemli (P<0.01) çıkmış, organik soyanın kuru madde oranı %
90,09 ile % 89,91 olan geleneksel soyadan daha yüksek çıkmıştır (Çizelge 3). Elde
edilen bu sonuç, organik ürünlerde protein ve kuru ağırlık içeriğinin geleneksel
ürünlerden daha yüksek olduğunu bildiren Ertem (1993) ile paralellik
göstermektedir.
Yağ (%): Çizelge 3’te % yağ içerikleri incelendiğinde, uygulamaların soyanın yağ
içeriğine etkileri 2005 yılında çok önemli (P<0.01) olmakla birlikte, 2004 yılında ve
birleştirme sonucunda önemsiz çıkmıştır. Birleştirme sonucunda geleneksel soya %
22,38 yağ içeriği ile geleneksel soyanın % 21,09 olan yağ içeriğinden yüksek bir
değer vermiştir. Protein oranının organik soyada, % yağ içeriğininde geleneksel
soyada yüksek çıkması, protein ve yağ içerikleri arasında negatif ilişki olduğunu
göstermektedir. Alvarez ve ark. (2004) tarafından yapılan çalışmada ekim
zamanının gecikmesine bağlı olarak yağ içeriğinin azalmasına karşılık, protein
içeriğinin artmasını tespit etmişlerdir. Bu sonuç, çalışmada bulunan sonucu
destekler niteliktedir.
Bitkide bakla sayısı (Adet): Çalışmanın yapıldığı her iki yılda ve birleştirme
sonunda uygulamaların bitkide bakla sayısı üzerine etkisinin istatistiki olarak
önemsiz olduğunu Çizelge 3’te görmekteyiz. Birleştirme sonunda organik soyada
bakla sayısı 58,06 adet, geleneksel soyada ise 59,26 adet olarak belirlenmiştir. Bu
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sonuç Gizlenci ve ark. (2005b)’nın Savoy soya çeşidinde tespit ettiği 37,0 – 60,4
adet bakla sayısı ile paralellik göstermektedir.
Dal sayısı (Adet): Ana sapta yan dal sayısı incelenecek olursa çalışmanın
yapıldığı her iki yılda ve birleştirme sonucunda uygulamaların dal sayısı üzerine
etkisi istatistiki olarak önemsiz çıkmıştır. Birleştirme sonucunda dal sayısı organik
soya için 4,94, geleneksel soya için ise 4,90 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 3).
Gizlenci ve ark. (2005b) tarafından Savoy soya çeşidi ile yaptıkları çalışmada dal
sayısının 3,1-5,6 arasında olduğu tespit edilmiştir. Organik soya için 4,94 ve
geleneksel soya için 4,90 olarak gerçekleşen dal sayısı bu araştırmacıların tespit
ettiği değer aralığında yer almaktadır.
İlk bakla yüksekliği (cm): İlk bakla yüksekliği üzerine uygulamaların etkisi 2004
yılında çok önemli (P<0.01), 2005 yılı ve birleştirme sonucunda ise önemsiz
çıkmıştır (Çizelge 3). Gizlenci ve ark. (2005b) savoy soya çeşidinin ilk bakla
yüksekliğinin Samsun koşullarında 5,4 – 9,8 cm arasında değiştiğini bildirmektedir.
Çalışmamızda elde edilen sonuçlar da bu araştırmacılarla tam bir uyum
içerisindedir.
Verim (kg/da): Verim üzerine uygulamaların etkisi 2004 yılında ve birleştirme
sonucunda istatistiki olarak önemsiz çıkmış ancak 2005 yılında farklılık önemli
(P<0.05) çıkmıştır. 2004 yılında organik soya verimi 230,1 kg/da ile geleneksel
soyanın 258,5 kg/da olan veriminin altında seyretmiş, ancak 2005 yılında organik
soyanın lehine dönerek gelenekselden % 25 daha fazla verim vermiştir. Bu durum
organik tarımın uygulandığı tek yıllık bitkilerde, ilk yıllarda verimin %7-43 arasında
düştüğünü ancak sonra organik ürün verimlerinin arttığını belirten Heissenhiber ve
Ring (1992) ile paralelik göstermektedir. Birleştirme sonrasında organik soya 240,0
kg/da, geleneksel soya ise 229,3 kg/da verim değerine ulaşmışlardır. Bu durumda
organik soyanın verimi, geleneksel soyadan % 10,5 daha yüksek olmuştur.
Kratochvil (2004b) organik soyanın veriminin geleneksel soyadan daha yüksek
olduğunu bildirmektedir. Akgüngör (1996), organik tarımın verim kaybına neden
olmadığını belirtmektedir. Bülbül ve Tanrıverdi (1999) organik fındıkta verimin önce
azaldığını fakat daha sonra organik fındığın veriminin arttığını tespit etmişlerdir.
Tüm bu çalışmalar bulunan verim değerlerini destekler niteliktedir (Çizelge 3).
Organik ve geleneksel soyanın ekonomik analizi: Çizelge 4 incelendiğinde
organik soyanın masraf toplamının çalışmanın yapıldığı her iki yılda ve birleştirme
sonucunda geleneksel parselden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun sebebi
organik uygulamada kullanılan gübre bedelinin daha yüksek olmasıdır. Brüt gelir
2004 yılında organik soyada geleneksel soyadan 28,4 YTL daha az olmuştur.
Ancak 2005 yılında verim artışına bağlı olarak, organik soyanın brüt geliri,
geleneksel soyadan 49,9 YTL daha yüksek olmuştur. İki yılın birleştirilmesinde
organik soyanın geleneksel soyadan 11,7 YTL daha fazla brüt gelire sahip olduğu
görülmektedir. Uygulamalar arasındaki brüt kârlar incelendiğinde, organik soyanın
2004 yılında geleneksel soyaya göre 8,28 YTL daha az brüt kârı olmasına rağmen,
2005 yılında verim artışının da olmasıyla birlikte 35,53 YTL daha fazla brüt kâr
getirmiş olduğu görülmektedir. Birleştirilmiş sonuçlara göre de organik soyanın brüt
kârı geleneksel soyanın brüt kârından 13,58 YTL daha fazla olmuştur.
Bülbül ve Tanrıvermiş (1999), fındıkta yaptıkları çalışmada organik fındığın
geleneksel fındıktan % 20 daha fazla net kâr getirdiğini tespit etmişlerdir. Bu
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çalışmada da organik olan soyanın geleneksel olandan daha fazla kâr getirmiş
olması Bülbül ve Tanrıvermiş (1999) ile uyum göstermektedir. Soya bitkisinin,
çalışmanın yapıldığı Samsun ekolojisinde herhangi bir ana zararlısına ve
hastalığına rastlanmamıştır. Bu sebeple hem verim düşüşleri olmamış, hem de
mücadele masrafı olmadığı için organik soya gelenekselden daha yüksek kâr
getirmiştir. % olarak ifade edecek olursak, birleştirilmiş sonuçlara göre; organik
soyanın dekara brüt kârı gelenekselden % 11,5 daha yüksek olmuştur.
SONUÇ
Soya bitkisinin organik ve geleneksel yöntemlerle üretilmesi sonucunda, verim
bakımından aralarında önemli farklılık çıkmamıştır. Birinci yıl geleneksel parselin
verimi daha fazla çıkmış, ancak ikinci yıl bu fark organik soya lehine değişmiştir.
İkinci yıl organik soya veriminin artmasının nedenleri; organik parselde topraktaki
doğal dengenin oluşması, bölgede soya için önemli bir hastalık ve zararlı
bulunmamasıdır. Verim bakımından organik parselde kayıp olmamış, aksine ikinci
yıl geleneksel soyadan daha yüksek verim elde edilmiştir. Yıl birleştirme sonucunda
organik soya verimi geleneksel soyadan % 5 daha yüksek olmuştur.
İncelenen kalite kriterlerinden 1000 tane ve kuru madde bakımından
uygulamalar arasında istatistiki olarak fark bulunmuş, diğer kriterler bakımından
fark bulunmamıştır. Bulunan farklılıklar da organik soyanın lehine olmuştur.
Yapılan kısmi bütçe analizi sonucunda da; organik soyanın birleştirilmiş
sonuçlara göre brüt kârı gelenekselden % 11,5 daha yüksek hesaplanmıştır.
Organik ve geleneksel yöntemlerle üretilen soya bitkisinin verim, kalite kriterleri
ve ekonomik analizi sonuçlarına bakılarak, Karadeniz bölgesi sahil kesiminde
organik soya tarımı tavsiye edilebilir nitelikte bulunmuştur.
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Çizelge 1. Samsun lokasyonu deneme yerinin iklim özellikleri1.
Uzun yıllar
ortalaması
Yıllar
Yağış Sıcaklık Yağış Sıcaklık Yağış Sıcaklık Yağış Sıcaklık
o
o
o
o
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
C
C
C
C
Nisan
45,0
8,7
101
11,4
74,2
11,3
58,3
11,1
Mayıs
54,7
16,2
56,2
15,0
44,2
15,7
50,6
15,3
Haziran 3,3
20,7
77,6
20,0
37,4
19,3
47,9
20,0
Temmuz 37,2
23,4
68,1
21,7
12,6
23,4
31,3
23,1
Ağustos 3,4
24,1
14,6
22,9
0,8
24,6
31,5
23,2
Eylül
94,0
19,5
66,2
18,9
137,5 20,4
50,9
19,8
Ekim
194,7 17,5
83,4
15,6
138,3 14,7
87,4
15,9
Toplam 432,3 130,1
445,0 129,4
467,1 125,5
357,9 128,4
Ortalama 61,8
18,6
66,7
17,9
63,6
18,5
51,1
18,3
1
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Samsun
2003

2004

2005

Çizelge 2. Samsun lokasyonu deneme yerinin toprak özellikleri* (soya ve mısır için).
Toplam
Fosfor (P2O5)
Potasyum
Tuz
Kg/da
(K2O) Kg/da
Killi
0,74
0,098
16,630
83,6
*
Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun
Bünye

Kireç %

Organik
Madde %
7,60
2,85
pH

Çizelge 3. Organik ve geleneksel soya parsellerinde verim ve bazı bitkisel
karakterlere ait değerler.
Alınan gözlemler

2004 yılı

2005 yılı

Birleştirilmiş
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Organik
soya

Geleneksel
soya

Önemlilik

Organik
soya

Geleneksel
soya

Önemlilik

Organik
soya

Geleneksel
soya

Önemlilik

Bitki boyu (cm)
1000 tane ağ. (g)
Nem (%)
Protein (%)
Kuru madde (%)
Yağ (%)
Bitkide bakla
sayısı (adet)
Dal Sayısı (adet)
İlk bakla
yüksekliği (cm)
Verim (kg/da)

77,8
187,7
14,00
34,02
90,14
20,74

67,9
186,2
15,14
36,35
89,81
20,87

*
ÖD
**
**
ÖD
ÖD

71,9
181,8
14,34
37,51
90,04
21,43

72,9
157,0
14,68
30,85
90,01
23,89

Ö.D.
**
Ö.D.
**
Ö.D.
**

74,85
184,8
14,17
35,77
90,09
21,09

70,40
171,6
14,91
33,60
89,91
22,38

*
*
**
Ö.D.
**
Ö.D.

69,60

70,08

ÖD

46,52

48,44

Ö.D.

58,06

59,26

Ö.D.

6,56

5,80

ÖD

3,32

4,0

Ö.D.

4,94

4,90

Ö.D.

10,16

8,16

**

6,6

6,8

Ö.D.

8,38

6,48

Ö.D.

230,1

258,5

ÖD

249,9

200,0

*

240,0

229,3

Ö.D.

*ÖNEMLİ (P<0.05), ** ÇOK ÖNEMLİ (P<0.01), Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında fark yoktur.
ÖD: konular arasındaki fark istatiksel olarak önemli değildir.

Çizelge 4. Organik ve geleneksel soya parsellerinde kısmi bütçe analiz tablosu
(YTL/da).

1-Toprak işleme, ekim
ve dikim
Rototiller

9,00

Tırmık çekme

10,00
8,00

Geleneksel
soya parseli
(YTL)

Organik soya
parseli (YTL)

Birleştirilmiş

Geleneksel
soya parseli
(YTL)

2005 yılı
Organik soya
parseli (YTL)

Geleneksel
soya parseli
(YTL)

Değişken masraflar

Organik soya
parseli (YTL)

2004 yılı

9,50
9,00

8,50

2-Bakim işleri
Gübreleme

5,00

1,00

5,00

4,00

İlaçlama

1,00

5,00

10,00

1,00
7,00

3-Çeşitli girdiler
Tohum

25,00

20,00

23,40

19,50

24,20

Gübre

20,00

4,50

20,00

4,50

20,00

19,75
4,50

Toplam

59,00

37,50

58,40

44,00

58,70

40,75

230,1

258,5

249,9

200,0

240

229,3

-

-

-

-

0,63

0,51

0,675

0,580

Gelirler
Brüt gelir (YTL)
Verim kg/da
Yan ürün (saman)
YTL/da
Satış fiyati YTL/kg
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0,55+0,17: 0,48+0,17:

Toplam

0,72

0,65

144,96

131,83

179,93

130,00

162,45

130,92

85,96

94,24

121,53

86,00

103,75

90,17

Brüt kâr
Brüt kâr

BATI AKDENİZ BÖLGESİ ORGANİK VE ENTEGRE TURUNÇGİL
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
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ÖZET
Bu araştırma Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 2000-2003
yıllarında, Washington Navel portakalı ve Star Ruby altıntopu turunçgil çeşitlerinin
bulunduğu iki ayrı lokasyonda yürütülmüştür. Araştırmada, her iki turunçgil
çeşidinde konvansiyonel, entegre ve organik yetiştiricilik verim, meyve kalitesi,
üretim maliyetleri ve gelir gibi temel göstergelere göre karşılaştırılmıştır. Bu çalışma
ile Akdeniz Bölgesinde başarılı bir organik turunçgil yetiştiriciliğinin yapılabileceği
ortaya konmuştur. Ekonomik analiz sonuçlarına göre de organik yetiştiricilik net
gelir açısından karlı bulunmuştur.
Bu bildirinin amacı, araştırmanın teknik çıktıları ile ilgili kısa bilgi verdikten sonra,
ekonomik analiz sonuçlarını, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmış çalışmalarla,
geniş bir şekilde tartışmaktır.
Anahtar Kelimeler: Turunçgil, Organik, Ekonomik Analiz
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ABSTRACT
THE DETERMINATION OF BASIC PARAMETERS OF ORGANIC AND
INTEGRATED CITRUS PRODUCTION IN WESTERN MEDITERRANEAN
This study was carried out in Western Mediterranean Agricultural Research
Institute between 2000-2003 at two different plots Washington Navel orange and
Star Ruby grapefruit species are grown. In the study for both citrus species the
methods of conventional, integrated and organic farming systems were compared
with the basic parameters such as yield, fruit quality, production cost and income.
With the study, it was found that a successful organic citrus production could be
realized in Mediterranean region of Turkey. The results of economic analysis also
indicate that organic production system has the highest net economic return.
The main objective of this paper is; after giving brief information regarding
agronomical results of the study, to discuss economic analysis results by comparing
the findings of similar national and international studies.
Keywords: Citrus, Organic, Economic Analysis
GİRİŞ
Türkiye turunçgil meyveleri yetiştiriciliği hem yurtiçi tüketim hem de ihracat
açısından önemli meyve grubundan birisini oluşturmaktadır. Üretim açısından yaş
meyveler içerisinde üçüncü sırada yer almakla birlikte ihracat açısından birinci
sırada bulunmaktadır. 2004 yılı verilerine göre Türkiye turunçgil meyveleri üretimi
2.707 bin ton olup, bunun 1.300 bin tonu portakal, 670 bin tonu mandarin, 600 bin
tonu limon ve 135 bin tonu Altıntoptan oluşmaktadır. Antalya ili Türkiye portakal
üretiminin merkezi durumunda olup, genel turunçgil meyveleri üretiminde de önemli
bir yere sahiptir. Türkiye portakal üretiminin ortalama %30’u Antalya ili tarafından
karşılanmaktadır (Anonim, 2006a).
Yıllar arası dalgalanmalara rağmen Türkiye turunçgil üretiminin ortalama %2026’sı ihraç edilmektedir. 2004 yılında bu oran %23,5 olarak gerçekleşmiştir
(Anonim, 2006b). İhracatın yöneldiği en önemli pazarlar AB ülkelerinde olup, bu
ülkelerde tüketici tercihleri giderek sağlıklı ürünlere yönelmektedir. Avrupa’dan
gelen taleple başlayan organik ürünler üretiminin çeşitlenmesi de bir noktada yine
bu ülkelerden gelen talep doğrultusunda oluşmaktadır. Konvansiyonel turunçgil
meyveleri ihraç edilmekte olan bu pazarlar Türkiye için potansiyel organik turunçgil
pazarını da oluşturmaktadır. Ancak bu gelişmiş Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinin
portakal mandarin gibi organik turunçgil ihtiyaçları İtalya, İspanya, İsrail, Fas ve
Mısır gibi ülkeler tarafından karşılanmakta, Türkiye elinde bulundurduğu potansiyeli
kullanamamaktadır.
Gerek konvansiyonel sistemden organik sisteme geçiş olsun, gerekse yeni
organik bahçe tesisi olsun, başarılı bir organik yetiştiricilik için değişik üretim ve
özellikle de yönetim metodu gerekmektedir. En azından üç yıllık bir geçiş dönemi
gerekli olup, kullanılan girdiler ve yapılan uygulamaların her aşamasında uyulması
gereken kurallar mevcuttur. İşletmenin başarılı olabilmesi ve ekonomik olarak
varlığını sürdürebilmesi için diğer önemli gereksinim gider-gelir hesabının iyi
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yapılması ve ekonomik bir yetiştiricilik için gereken tedbirlerin baştan planlanması
gerekmektedir.
Turunçgil yetiştiricilerine geleneksel ve entegre yetiştiriciliğe alternatif olabilecek
organik turunçgil yetiştiriciliği ilişkin bitki besleme, bitki koruma ve ekonomik
sonuçlara yönelik parametrelerin bilimsel yöntemlerle belirlenmesi, oluşturulan
deneme parsellerinin demonstratif bir özellik taşımasıyla üreticilerin ilgilerinin
çekilmesi amaçlanarak bu çalışma yürütülmüştür.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Araştırmada bitki materyali olarak, Antalya Narenciye ve Seracılık Araştırma
Enstitüsü’nün Aksu II arazisindeki 40 yaşlarındaki Washington Navel portakal
parseli ile Serik/Kayaburnu arazisindeki 15 yaşlarında Star Ruby kırmızı altıntop
parseli kullanılmıştır. Ekonomik analiz için ana kaynağı 2002–2003 yıllarında bu
deneme parsellerinde yapılan uygulamalardan elde edilen veriler oluşturmuştur.
Konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında yapılmış çalışmalardan da ikincil veri kaynağı
olarak yararlanılmıştır.
Metot
Washington Navel portakal ve Star Ruby kırmızı altıntop çeşitlerinde
konvansiyonel, entegre ve organik tarım yöntemleri karşılaştırmalı olarak bir arada
uygulanmıştır. Projede, her parselinde 8 ağaç bulunan 3 tekerrürlü tesadüf
parselleri deneme deseni kullanılmıştır. Bitki besleme çalışmaları, her parsel için
ayrı ayrı gerçekleştirilen yaprak ve toprak analizlerine göre yapılmıştır. Bitki koruma
çalışmalarında “Gözle İnceleme Yöntemi”, Steiner Darbe Yöntemi, Yabancı ot
örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemlerden elde edilen bulgular dikkate
alınarak her parseldeki konvansiyonel, entegre ve organik tarıma uygun
mücadeleye karar verilmiştir.
Meyve hasat döneminde ağaç başı ortalama verimler ile her tekerrürden alınan
25 adet meyve örneği üzerinde pomolojik analizler yapılmıştır.
Araştırma konusu olan ürünlerin maliyetlerinin hesaplanması “meyve
bahçelerinde maliyet hesaplamalarında uygulanan” genel yönteme göre yapılmıştır
(Açıl, 1974). Üretim maliyeti iki aşamada hesaplanmıştır. İlk aşama tesis maliyeti
ikinci aşama ise üretim maliyetidir.
Tesis maliyeti; portakal ve altıntop bahçelerinin tesisten itibaren meyveye
yatıncaya kadar olan 4 yıllık dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde kullanılan girdiler
ve yapılan işçilik masrafları her yıl için ayrı ayrı toplanarak bu gider unsurlarına faiz,
genel giderler ve çıplak arazi değerinin %5’ten faizi eklenmek suretiyle
hesaplanmıştır. Dört yıllık masraflar toplamı turunçgil bahçelerinin ekonomik ömrü
olan 40 yıla bölünerek üretim giderlerinde sabit masraf unsuru olarak kullanılacak
olan “tesis masrafları yıllık amortisman payı” bulunmuştur.
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Portakal ve altıntop üretim maliyetlerinin hesaplanmasında, her üç ayrı üretim
sistemini dikkate alan değişen ve sabit üretim giderleri belirlenmiştir. Üretim
dönemleri itibariyle dekara girdi, işçilik ve alet-makine tamir ve bakım masrafları
hesaplanarak bulunan değere döner sermaye faizinin eklenmesiyle değişen
masraflar oluşturulmuştur. Döner sermaye faiz oranı, T.C. Ziraat Bankası
tarafından bitkisel üretim için uygulanan faiz oranı üzerinden, değişen masrafların 9
aylık bir dönemde yapıldığı dikkate alınarak bulunmuştur (Kıral ve ark. ,1999).
Hasat edilen ürünlerin tüccara bahçede teslim edilmesi nedeniyle pazarlama
giderleri değişen masraf unsurlarına dâhil edilmemiştir.
Sabit giderler ise, genel idare giderleri, çıplak arazi değerinin %5’ten faizi, aletmakine sermayesi amortismanı, alet-makine sermayesi faizi, tesis dönemi
amortisman payı ve tesis sermayesi faizinden oluşmaktadır. Bu sabit gider
kalemlerine organik yetiştiricilikte “sertifikasyon gideri” ilave edilmiştir. Deneme
alanında yer alan bütün meyve ağaçlarına ait verimler tespit edilmiştir. Ürünlerin
satış fiyatı ile verimlerinin çarpılması ile Gayrisafi Üretim Değeri (GSÜD) elde
edilmiş, bu tutardan toplam üretim giderlerinin çıkartılması ile net kar
hesaplanmıştır.
Organik yöntemlerle üretilen ürünler ile konvansiyonel yöntemlerle üretilen
ürünlerin toplam üretim giderlerinin ve brüt üretim değerlerinin (GSÜD) bilinmesi,
farklı teknolojilerin uygulandığı üretim
faaliyetlerinin kar düzeylerinin
karşılaştırılması açısından önemlidir (Lee, 1992). Brüt üretim değerinden toplam
üretim giderlerinin çıkartılması ile elde edilen net kar, değişik üretim dallarının
karlılığının karşılıklı olarak ortaya konması amacı ile kullanılan bir araçtır (Aras,
1988). Net kar Organik ve konvansiyonel yetiştiricilikte kar düzeyinin
karşılaştırılması için kullanılabilecek bir kriter olarak kabul edilebilecektir (Akgüngör,
1996). Yapılan diğer bazı karşılaştırma çalışmalarında brüt ve net gelir (marj)
karşılaştırma kriteri olarak kullanılmıştır (Higginbotham ve ark., 1996; Leake, 1996;
Clark ve ark., 1999). Verilen literatürler doğrultusunda, çalışmamızda da, net kar
konvansiyonel, entegre ve organik üretim sistemlerinin karşılaştırma kriteri olarak
kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bitki Besleme Çalışmaları
Denemenin yürütüldüğü üç yıl boyunca organik tarım parsellerinde hiçbir
kimyasal gübre uygulaması yapılmamış olup, bunun yerine her yıl sonbaharda iyi
yanmış koyun-keçi gübresi ile ilk baharda fiğ-arpa tohumları ekilerek toprağa
karıştırılmış ve düzenli bakım işlemleri uygulanmıştır. Yapılan toprak analiz
sonuçlarına göre organik parselde diğer parsellere göre topraktaki besin maddesi
miktarında herhangidir azalma olmadığı, yaprak analizlerinin de bu paralelde
olduğu ortaya konmuştur.
Bitki Sağlığı Çalışmaları
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Üç yıl boyunca Washington Navel ve Star Ruby bloklarının organik
parsellerinde, ekonomik zarar eşiğini aşan veya aşabilecek zararlılara (Turunçgil
unlubiti, Turunçgil beyazsineği, Yıldız koşnili, Kabuklubitler, vb.) karşı yararlı böcek
veya yararlı böcek+yazlık beyazyağ kombinasyonu, Harnup ve Portakal güvelerine
karşı MVP biopreparatı ile, C. capitata’ya karşı ise uygun zamanda (Eylül başında)
ve yeterli sayıda Mc Phail (2 adet/10 ağaç) veya Clansel şişesi (3 adet/10 ağaç) gibi
kitlesel imha tuzaklarının yanı sıra Sarı yapışkan görsel tuzaklar asılarak turunçgil
bahçelerindeki organik yetiştiricilikte zararlılarla başarılı bir mücadele yapılabileceği
ortaya konmuştur. Fakat Mc Phail ve Clansel şişesi tuzaklarında daha fazla sayıda
C. capitata yakalanırken, hiç yararlı böceğe rastlanmaması, bunun yanı sıra sarı
yapışkan görsel tuzaklarda ise az sayıda C. capitata yakalanırken hiç
azımsanmayacak sayıda C. montrouzieri, R.cardinalis, C. bipustulatus, Chrysopa
sp. ve S. parcesetosum gibi yararlıların da yakalanmış olması, Sarı yapışkan
tuzakların C. capitata mücadelesinde çok uygun olmadığını ortaya koymuştur.
Pomoloji Çalışmaları
Washington Navel portakalı ve Star Ruby altıntopu 2000–2001–2002 yılları
ortalama verim ve pomolojik analiz değerlerinde; konvansiyonel, entegre ve organik
parsellere ait ürünlerde anlamlı bir farklılık gözlenmemiş olup, tekerrürler ve yılların
ortalaması olan sonuçlar Çizelge 1’de verilmiştir.
Konvansiyonel, Entegre ve Organik Üretim Tekniğinin Uygulandığı Washington
Navel Portakalı Üretim Maliyeti
Washington Navel portakalı girdi giderleri, her üç üretim sistemi için, gübre,
tarım ilacı, elektrik, mazot gibi harcama kalemlerinden oluşmaktadır (Çizelge 2).
Sözkonusu girdilerin kullanım miktarları uygulanan üretim sistemine göre az veya
çok değişiklik göstermektedir. En önemli farklılık gübre ve mücadele ile ilgili
giderlerdedir. Toplam gübre gideri 147.1 YTL ile en yüksek organik üretim
tekniğinin uygulandığı parselde oluşmuş bunu 81.2 ve 79.7 YTL gibi birbirine çok
yakın tutarlarla konvansiyonel ve entegre yetiştiricilik izlemiştir. Gübre giderleri
içerisinde en önemli kalemi oluşturan çiftlik gübresi, organik parsellerde her yıl
uygulanmış, entegre ve konvansiyonel parsellere ise 3 yılda bir verilmiştir.
Hasatta kullanılan plastik kasalar, üretim faaliyetinde kullanılan, diğer aletekipman ile birlikte bir yıldan fazla süreyle kullanılabildikleri için amortisman payları
dikkate alınmıştır.
Washington Navel portakalı üretim maliyeti içerisinde değişken masraflar
toplamı (%56,6) sabit masraflar toplamından (%43,4) daha yüksek bulunmuş olup,
değişken giderler içerisinde en büyük pay girdi giderlerine aittir. Yapılan bakım
işlemleri ve girdilerin uygulanmasında kullanılan işgücü üretim sistemlerine göre
değişiklik göstermiş olup, en fazla işgücüne organik yetiştiricilikte ihtiyaç duyulmuş,
bunu entegre ve konvansiyonel yetiştiricilik izlemiştir.
Çizelge 2’den izlenebileceği gibi gerek kullanılan girdilerin gerekse işçilik
giderlerinin organik yetiştiricilikte daha yüksek olması üretim masrafları toplamının
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da en yüksek olmasına neden olmuştur. Buna rağmen en yüksek net kar yine
organik parselden elde edilmiştir. Net karın yüksek olmasına neden olan en önemli
faktör yüksek verim ve yüksek satış fiyatıdır. Üretim sistemleri içerisinde en yüksek
verim organik parselden (4 388 kg/da) elde edilmiş, bunu konvansiyonel (4 178
kg/da) ve entegre (3 832 kg/da) parseller izlemiştir. Konvansiyonel ve entegre
ürünler yaklaşık 0.3 YTL’den satılırken organik ürün 0.6 YTL’den satılmıştır.
Konvansiyonel, Entegre ve Organik Üretim Tekniğinin Uygulandığı Star Ruby
Altıntopu Üretim Maliyeti
Star Ruby altıntopu denemelerinin yapıldığı organik, entegre ve konvansiyonel
parseller için yapılan ekonomik analizlere ilişkin sonuçlar Çizelge 3’te verilmiştir.
Washington Navel portakalında olduğu gibi Star Ruby altıntopunda her üç deneme
parselinde materyal giderleri; gübre, tarım ilacı, mazot ve elektrikten oluşmaktadır.
Organik ve konvansiyonel Star Ruby parsellerinde bu dört gider grubu içerisinde en
yüksek harcama gübre için yapılmış, bunu mücadele, elektrik ve mazot izlemiştir.
Entegre parsel girdi giderlerine bakıldığında en çok harcamanın mücadele için
yapıldığı, bunu gübre, elektrik ve mazot giderlerinin izlediği söylenebilir. Üretim
sistemleri birbiriyle mukayese edildiğinde en düşük girdi masrafı 183.3 YTL ile
konvansiyonel parsele yapılmıştır. Entegre ve organik parsel için sırasıyla
konvansiyonelden yaklaşık %27 ve %48 daha fazla girdi gideri sözkonusudur.
Toplam işçilik masrafı 82.9 YTL ile en fazla entegre parsel için yapılmış, bunu
75.6 ve 63.2 YTL ile organik ve konvansiyonel izlemiştir. Konvansiyonel ve entegre
üretim sistemi için en fazla işçilik hasat işleminde kullanılmıştır. Organik parselde
ise zararlı populasyonun takibi ve bazı zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan
tuzakların asımı, kontrolü ve kaldırılması için kullanılan işgücü en fazladır. Organik
parsel için harcanan işgücünün yaklaşık %54’ü bu amaçla kullanılmıştır. Diğer
önemli işgücü ihtiyacı ise organik parselde çiftlik gübresi uygulamasında, entegre
ve konvansiyonelde ise mücadele için gerekli olmuştur.
Star Ruby denemelerinden üç yılın ortalaması olarak elde edilen verim sonuçları
konvansiyonel, entegre ve organik yetiştiricilikte sırasıyla 3 210 kg/da, 2 826 kg/da
ve 2 766 kg/da olmuştur. En yüksek üretim giderine karşılık en düşük verim organik
yetiştiricilikten elde edilmiştir. Buna ilave olarak organik Star Ruby meyvesi
konvansiyonelden yaklaşık %34 daha fazla fiyatla satılmıştır (Oysa organik portakal
satış fiyatı konvansiyonele göre %100 daha yüksek olarak gerçekleşmiştir). Bu
durum net gelirin de en düşük olması sonucuna yol açmıştır. Konvansiyonel
yetiştiriciliğin net karı organikten 1.7 kat daha fazladır. Burada dikkat çekilmesi
gereken diğer bir husus entegre yetiştiricilikte net gelirin eksi olarak ortaya
çıkmasıdır. Konvansiyonel ile mukayese edildiğinde entegre yetiştiricilik için yapılan
harcamalar daha yüksek olduğu halde verim daha düşük çıkmıştır. Diğer taraftan
entegre yetiştiricilikten elde edilen ürünlerin satışı konvansiyonel ile aynı fiyattan
olmuştur. Bu durumda entegre yetiştiricilik yapan üretici zarar etme riski ile karşı
karşıya gelmektedir.
Salihli ve Kemalpaşa’da organik ile konvansiyonel yöntemle üretilen çekirdeksiz
kuru üzümün üretim maliyeti karşılaştırılmıştır (Akgüngör, 1996). Çalışmada
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organik tarımda kullanılan girdiler için yapılan harcamanın konvansiyonel tarıma
göre %12 civarında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu farkı yaratan en büyük
etken ise çiftlik gübresinden kaynaklanmaktadır ki bu sonuç bizim bulgularımızı da
desteklemektedir. Her iki araştırmada özellikle organik yetiştiricilikte mücadele
masrafları gider kalemleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun en önemli
nedenleri organik yetiştiricilikte daha çok koruyucu uygulamalara ve biyolojik
mücadeleye ağırlık verilmesi, kullanımına izin verilen mücadele ilaçları, biyolojik
kontrol ajanları gibi girdilerin Türkiye’de henüz piyasasının oluşmamış olması ve
yüksek fiyatlarla satılmasıdır.
Enstitüde yapılan çalışmada en yüksek verim Washington Navel portakalı
parselinden elde edilirken, Star Ruby altıntopunun organik parselinden en düşük
verim elde edilmiştir. Yukarıda bahsedilen çalışmada Salihli yöresinde organik
olarak üretilen kuru üzümün ortalama verimi ile konvansiyonel yöntem ile üretilen
çekirdeksiz kuru üzümün ortalama verimi arasında istatistiksel bir fark
bulunamazken Kemalpaşa yöresinde organik olarak üretilen kuru üzümün veriminin
konvansiyonel olarak üretilen çekirdeksiz kuru üzümün veriminden %35 oranında
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
ABD'de (Washington) 1994-1999 yılları arasında yürütülen bir çalışmada, elma
yetiştiriciliğinde
organik,
entegre
ve
konvansiyonel
üretim
teknikleri
karşılaştırılmıştır (Reganold ve ark., 2001). Denemenin iki ayrı yılında organik ürün
üretim maliyeti diğer iki sistemden daha yüksek çıktığı halde, 1999 yılında organik
tarım maliyeti bariz şekilde diğer iki sistemin maliyetinden düşük çıkmıştır. Bazı
yıllarda, organik yetiştiriciliğin yapıldığı parsellerden daha yüksek verim alınırken,
bazı yıllarda konvansiyonel parsellerden daha yüksek verim alınmıştır. Ancak
toplamda her üç sistemden de elde edilen verimler arasında önemli farklılık
görülmemiştir
Özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda verim düşüklüğüne ve maliyet
artışına rağmen net kar yüksek çıkmaktadır. Bu ülkelerde organik yetiştiricilik
özellikle geçiş döneminde, devlet tarafından desteklendiği gibi, satış fiyatı piyasa
fiyatı ve prim toplamından oluşmaktadır. İspanya’da yapılan bir çalışmada
(Caballero ve ark., 1992), konvansiyonel ve organik portakal ile mandarin
yetiştiriciliği karşılaştırılmıştır. Organik mandarin Konvansiyonele göre maliyeti
yüksek ve verimi düşük olduğu halde satış fiyatının etkisiyle (organik ürün satış
fiyatı yaklaşık %34 daha yüksektir) net kar daha yüksek çıkmıştır. Organik
portakalda ise fiyat (organik ürün satış fiyatı yaklaşık %29 daha yüksektir) yüksek
maliyeti ve düşük verimi telafi edecek derecede yüksek oluşmadığından net kar
daha düşük çıkmıştır. Enstitüde yapılan çalışmada da net kar, satış fiyatının
etkisiyle organik portakalda daha yüksek organik altıntopta ise daha düşük
oluşmuştur.
Organik ürün piyasasının oluştuğu gelişmiş ülke pazarlarında organik ürünler
geleneksele göre %30-50 civarında daha yüksek olarak işlem görmektedir.
Türkiye’de henüz tam bir piyasa oluşmadığından üretici ya da pazarlamacı
satabildiği en yüksek fiyatla satış yapmaya çalışmakta bu durum tüketici talebinin
yetersiz kalmasına ve üreticinin güvenilirliğinin sorgulanır olmasına neden
olmaktadır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Organik turunçgil yetiştiriciliği ile ilgili, gerek araştırma çalışmasından gerekse
literatüre dayalı verilerden elde edilen sonuç; özellikle organik tarıma geçişin ilk
yıllarında maliyetlerde belirli bir artış ve verimde bir düşüşün olduğudur. Maliyetin
yükselmesinde en önemli etken özellikle çiftlik gübresine dayalı bitki besleme
giderlerindeki artıştır. Birçok ülkede çiftlik gübresi normal şekliyle değil
kompaslaştırılarak kullanılmaktadır. Bu konuda yurtdışında yapılan bir çalışmada
çiftlik gübresinin bitkisel atıklarla kompostlaştırılıp kullanılmasıyla normal
kullanımının 1/3’ü ile aynı verime ulaşıldığı belirlenmiştir (El-Araby, 2002).
Türkiye’de pahalı bir girdi olan çiftlik gübresi giderini azaltmak için bu türlü
yöntemlerden yararlanılması gerekmektedir. Kompost yapımına uygun olan diğer
atıkların da değerlendirilmesi ve yeniden kullanımının sağlanması hem çevre
kirliliğinin önlenmesi hem de işletme giderinin azaltılması açılarından çok önemlidir.
Bu konuda yapılmış bazı araştırmalar bulunmakla birlikte uygulanmaya aktarılanlar
son derece yetersizdir.
Organik yetiştiricilikte bitki koruma amacıyla kullanılan biyolojik mücadele
ajanları, biyolojik pestisitler ve tuzak gibi birçok girdi genellikle yurtdışından ithal
edilmektedir. Oysa Türkiye bu türlü ürünlere ham madde oluşturulması açısından
son derece zengin bir tarımsal biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Bu kaynaklardan
sürdürülebilir bir şekilde yararlanmayı sağlayacak, uygulamaya yönelik araştırma
çalışmalarına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.
Organik tarıma geçişte, çok yıllık bitkilerde, bariz bir verim düşüklülüğünden
bahsetmek yanıltıcı olabilecektir. Çalışmada Washington Navel portakalının verimi
düşmediği halde, Star Ruby altıntopunda düşme görülmüştür. Yukarıda literatürleri
verilen çalışma sonuçlarının bazılarında verimin düştüğü, bazılarında değişmediği,
hatta arttığı ortaya konmuştur. Organik tarım işletmecisinin iyi bir teknik bilgiye
sahip olması ve bitkiyi çok iyi tanıyarak yetiştiricilik yapması verimin düşme riskini
en aza indirebilmektedir. Bu konuda üreticilerin eğitilmeleri gerekmektedir.
Türkiye’de turunçgil meyveleri yaş meyve sebze içerisinde gerek üretim gerekse
ihracat değeri açısından büyük önem taşımaktadır. Yaş meyve sebze ihracatı
içerisinde ihracat üretim oranı en yüksek olan gruptur. Yıllar arası dalgalanmalara
rağmen 1940’lı yıllarda beri sürekli bir artış eğilimi ile ihraç edilen bu ürünler Dış
Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarına göre 2005 yılında 385 milyon dolara varan bir döviz
geliri sağlanmış,. ihraç edilen organik ürünler içerisine son yıllarda organik olarak
yetiştirilen turunçgil meyveleri de girmiştir. Bu proje kapsamında elde edilen organik
turunçgil meyvelerinin önemli bir bölümü de ihraç edilmiştir. Organik ürünlerle ilgili
yapılan bir çalışmada, turunçgillerin de içinde bulunduğu meyvelerin taze,
dondurulmuş ya da kurutulmuş olarak ihracat potansiyellerinin olduğu, Türkiye’nin
en önemli rakiplerinden olan İspanya’nın bu konuda önemli ilerlemeler kaydettiği,
Türkiye’nin vakit kaybetmeden organik tarım pazarlarında yerini alması gerektiği
vurgulanmıştır (Gündüz, 1994).
Küreselleşen dünyada yoğun bir rekabetin yaşandığı pazarlarda Türkiye’nin
varlığı sürdürmesi ya da yeni pazarlar edinebilmesi mevcut üretim sistemini yeniden
gözden geçirerek çevreyi koruyan, ürünlerde kalıntı bırakmayan sistemleri bir an
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önce uygulamasına ve sistemin başarılı olabilmesi için gereken verim artırıcı,
maliyet düşürücü tedbirleri almasına bağlıdır. Bu sistemlerin en önemlilerinden birisi
organik yetiştiricilik olup, dünya çapında kabul görmektedir.
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Çizelge 1. 2000–2003 yılı ortalama değerleri üzerinden Washington Navel Portakalı
ve Star Ruby Altıntopu konvansiyonel, entegre ve organik parsellere ait
verimler ve pomolojik analiz değerleri.
Çeşit ve sistem
Washington
konvansiyonel
Washington
entegre
Washington
organik
Star Ruby
konvansiyonel
Star Ruby
entegre
Star Ruby
organik

Verim
(kg)

Meyve
ağırlığı
(g)

İndeks

Kabuk
kalınlığı
(mm)

Dilim
sayısı
(adet)

Çekirdek
sayısı
(adet)

Usare
(%)

SÇKM
(%)

Asit
(%)

SÇKM/
asit
(%)

208.9

225.3

1.01

5.3

10.6

0.00

39.4

12.3

1.2

10.8

191.6

260.7

0.99

5.2

10.4

0.01

39.8

11.5

1.0

11.5

219.3

247.2

1.01

5.0

10.5

0.00

39.8

12.2

1.2

10.6

156.0

422.7

1.16

5.4

12.3

0.74

43.9

10.8

2.4

4.8

141.2

421.5

1.17

5.4

12.3

0.80

43.6

11.0

2.5

4.7

138.3

439.8

1.18

5.3

12.2

0.92

40.2

10.8

2.7

3.8

Çizelge 2. Geleneksel, entegre ve organik Washington Navel portakalı üretim
maliyeti (YTL/da).
1. Girdi giderleri
1.1. Gübre gideri
1.2. Mücadele ilacı gideri
1.3. Elektrik gideri (sulama için)
1.4. Mazot gideri
Girdi Giderleri toplamı
2. İşçilik giderleri
2.1.Toprak işleme
2.2. Tava yapma
2.3. Gübreleme (kimyasal)
2.4. Çiftlik gübresi uygulama
2.5. Yeşil gübreleme (arpa+fiğ)
2.6. Mücadele (İlaç)
2.7. Biyolojik mücadele (Pazarit/predatör)
2.8. Tuzak asılması
2.9. Tuzak kontrolü
2.10. Tuzak toplanması
2.11. Sulama
2.12. Budama
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Konvansiyonel

Entegre

Organik

81.2
69.5
19.5
19.0
189.3

79.7
143.0
19.5
23.7
265.9

147.1
124.7
19.5
19.8
311.1

12.0
3.0
3.5
3.1
12.8
12.0
20.3

3.9
3.0
3.5
3.1
31.0
2.6
1.1
12.0
0.4
12.0
20.3

4.9
3.0
9.3
1.7
23.7
3.3
1.1
12.0
0.4
12.0
20.3

2.13. Hasat
İşçilik gideri toplamı
3. Alet-makine tamir bakım masrafı
4. Döner sermaye faizi (%44)
A. Değişken masraflar toplamı
Genel idare giderleri (Ax0,03)
Çıplak arazi değerinin %5'ten faizi
Alet-makine sermayesi amortismanı
Alet-makine sermayesi faizi
Tesis dönemi amortisman payı
Tesis sermayesi faizi
Sertifikasyon gideri
B. Sabit masraflar toplamı
C. Üretim masrafları toplamı (A+B)
D. Wahington üretimi (kg/da)
E. Üretim maliyeti (YTL//da)
F. Üretim maliyeti (YTL//kg)
G. Satış fiyatı (YTL/kg)
H. GSÜD (YTL)
I. Net kar (YTL)

41.8
108.4
5.7
133.5
436.8
13.1
150.0
11.4
5.4
116.1
116.1
412.0
848.8
4.178
848.8
0.2
0.3
1 448.5
599.7

38.3
131.2
5.7
177.2
580.0
17.4
150.0
11.4
5.4
116.1
116.1
416.3
996.3
3.832
996.3
0.3
0.3
1 328.6
332.2

43.9
135.4
5.7
199.0
651.2
19.5
150.0
11.4
5.4
116.1
116.1
80.8
499.3
1 150.4
4.388
1 150.4
0.3
0.6
2 413.4
1.263.0

Çizelge 3: Geleneksel, entegre ve organik Star Ruby Altıntopu üretim maliyeti
(YTL/da).
Konvansiyonel
1. Girdi giderleri
1.1. Gübre gideri
1.2. Mücadele ilacı gideri
1.3. Elektrik gideri (sulama için)
1.4. Mazot gideri
Girdi giderleri toplamı
2. İşçilik giderleri
2.1.Toprak işleme
2.2. Gübreleme (kimyasal)
2.3. Çiftlik gübresi uygulama
2.4. Yeşil gübreleme (arpa+fiğ)
2.5. Mücadele (ilaç)
2.6. Biyolojik mücadele (pazarit/predatör)
2.7. Tuzak asılması
2.8. Tuzak kontrolü
2.9.Tuzak toplanması
2.10. Sulama
2.11. Budama
2.12. Hasat

Entegre

Organik

95.9
49.4
19.5
18.4
183.3

83.4
110.0
19.5
19.1
232.0

147.1
89.1
19.5
14.8
270.5

3.9
3.5
3.1
9.4
4.7
7.5
31.2

3.9
3.5
3.1
15.8
2.6
1.1
12.0
0.4
4.7
7.5
28.3

4.9
3.1
1.0
10.5
2.8
1.1
12.0
0.4
4.7
7.5
27.7
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İşçilik giderleri toplamı
3. Alet-makine tamir bakım masrafı
4. Döner sermaye faizi (%44)
A. Değişken masraflar toplamı
Genel idare giderleri (Ax0,03)
Çıplak arazi değerinin %5'ten
Alet-makine sermayesi amortismanı
Alet-makine sermayesi faizi
Tesis dönemi amortisman payı
Tesis sermayesi faizi
Sertifikasyon Gideri
B. Sabit masraflar toplamı
C. Üretim masrafları toplamı (A+B)
D. Wahington üretimi (kg/da)
E. Üretim maliyeti (YTL//da)
F. Üretim maliyeti (YTL//kg)
G. Satış fiyatı (YTL/kg)
H. GSÜD (YTL)
I. Net kar (YTL)

63.2
11.2
113.4
371.1
11.1
150.0
22.4
8.3
116.1
116.1
423.9
795.1
3.120
795.1
0.3
0.3
936.0
140.9

82.9
11.2
143.5
469.5
14.1
150.0
22.4
8.3
116.1
116.1
426.9
896.4
2.826
896.4
0.3
0.3
847.8
-48.6

75.6
11.2
157.2
514.6
15.4
150.0
22.4
8.3
116.1
116.1
80.8
509.1
1 023.7
2.766
1 023.7
0.4
0.4
1 106.4
82.7

ORGANİK VE KONVANSİYONEL ZEYTİN ÜRETİMİNİN ETKİNLİK AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ
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Erdemir GÜNDOĞMUŞ

Zeki BAYRAMOĞLU

1

ÖZET
Bu çalışmada Ege bölgesinde organik ve konvansiyonel zeytin yetiştiriciliğinde
veri zarflama yöntemi kullanılarak üretim etkinliğinin ölçülmesi, etkinsizliğin
nedenlerinin araştırılması ve iki üretim sisteminin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu
çerçevede Manisa, İzmir ve Aydın illerinde Ocak 2005 döneminde uygulanan
anketler ile elde edilen veriler ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. Basit tesadüfi
örnekleme yöntemine göre belirlenen 51 adet organik ve 43 adet konvansiyonel
zeytin üreticisine anket uygulanmıştır.
İşletme grupları itibariyle analiz sonuçlarına göre teknik etkinlik; organik
işletmeler ortalamasında 0,753 ve konvansiyonel işletmeler ortalamasında ise 0,898
olarak tespit edilmiştir. İşletmelerin gerek bireysel gerekse ölçeğe getiri durumlarına
göre hesaplanan etkinlik katsayıları neticesinde konvansiyonel işletmelerin daha
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etkin çalıştıkları saptanmıştır. Ancak, kaynak dağıtım etkinliği açısından organik
işletmelerin daha iyi durumda olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Ekonomik Etkinlik, Teknik Etkinlik, Veri
Zarflama Yöntemi, Zeytin Yetiştiriciliği

ABSTRACT
COMPARING EFFICIENCY RESULTS OF ORGANIC AND CONVENTIONAL
OLIVE PRODUCTION: A CASE OF AEGEAN REGION
The aim of this study is to measure the technical efficiency coefficients of organic
and conventional olive growing farms in Aegean Region using Data Envelopment
Analysis (DEA) and to determine production and input losses caused by
inefficiency. The evaluations were made in the highlights of questionnaires done by
in January 2005 period in Manisa, İzmir and Aydın Provinces. The questionnaires
are applied to 51 numbers of organic and 43 numbers of conventional farmers
determined by simple random sampling method.
For the analysis results by farmer groups, the average technical efficiency
coefficients are determined as 0.753 for organic farms and 0.898 for conventional
farms. According to the coefficients calculated for individual and different returns to
scale, it can be stated that conventional farms are rather efficient than organic
farms. On the other hand, organic farms having more advantageous on allocative
efficiency than that of conventional farms.
Keywords: Organic Agriculture, Economic Efficiency, Technical Efficiency, Data
Envelopment Analysis, Olive Growing
GİRİŞ
Stratejik planlamanın ve üretim kontrolünün özü, işletme içi kaynakların en etkin
bir biçimde kullanılması esasına dayanır. Bu nedenle, sürekli değişim gösteren
rekabet koşullarına ayak uydurabilmek ve daha uzun süre yaşayabilmek amacıyla
günümüz işletmeleri ellerinde bulundurdukları kaynakları en etkin bir şekilde
kullanmak zorundadır. Hangi sektörde olursa olsun, karlılık esas alındığından olaya
etki eden etmenleri girdi bazında azaltma, çıktı bazında ise artırma yolunun
verimlilik analizinin temelini oluşturması, işletmelerin olmazsa olmaz bir kavramı
durumuna gelmiştir. Nitekim sistemi oluşturan girdilerin ve çıktıların sayıları, o
sistem üzerinde yapılan analizin türünü de ayrıştırmaktadır.
Bir endüstrinin veya üretim faaliyetinin verimliliğinin ölçümü, ekonomi
teorisyenleri kadar politika düzenleyiciler için de önemlidir. Yeni kaynaklara ihtiyaç
duymadan bir endüstrinin verimlilik artışıyla çıktısını artırmanın mümkün olup
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olmadığını bilmek çok önemlidir (Yılmaz ve ark. 2002). Kaynakların kıt olması,
kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması konusunu öne çıkarmaktadır.
Gerek dünyada gerekse Türkiye’de çeşitli tarım ürünlerinin organik üretimi ile
konvansiyonel yetiştiriciliğinin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasına
yönelik çok sayıda araştırmanın yapıldığını biliyoruz. İki üretim sisteminin faaliyet
sonuçlarının ekonomik açıdan karşılaştırmaları neticesinde çok karmaşık bir
durumun ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Çünkü elde edilen sonuçlar
üründen ürüne ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilmektedir. Ancak bu
araştırma sonuçlarının geneline göre bir değerlendirme yapılacak olursa; organik
tarım sistemi daha düşük birim alan verimliliği, fazla işgücü ve az enerji kullanımı,
münavebeye uyulan, ürünün satış fiyatına bağlı olarak değişen net kar düzeyine
sahip bir üretim sistemidir. Ancak söz konusu üretim sisteminin konvansiyonel
üretim sistemiyle etkinlik ölçümü açısından karşılaştırılmasına yönelik dünya
literatüründe az sayıda araştırma bulunurken, Türkiye’de hiç rastlanmamıştır.
Dünyada ise son birkaç yılda organik ve konvansiyonel işletmelerin teknik ve
ekonomik etkinliği açısından karşılaştırmaların İtalya, İsveç, Yunanistan ve
Finlandiya gibi ülkelerde hububat, zeytin, pamuk vb. ürünlerde yapıldığı
görülmektedir (Tzouvelekas ve ark. 2001/a,b, Tzouvelekas 2002, Oude Lansink ve
ark. 2002, Madau 2005).
Bu çalışmada Ege bölgesinde organik ve konvansiyonel zeytin üretiminde veri
zarflama yöntemi kullanılarak etkinlik ölçümlerini tahmin etmek ve karşılaştırma
yapmak amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Araştırmanın ana materyalini Aydın, İzmir ve Manisa illerinde yer alan ve basit
tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen organik ve konvansiyonel olarak zeytin
yetiştiren işletmelerden anket yoluyla derlenen veriler oluşturmaktadır.
Bu çalışmada kullanılan girdi-çıktı katsayıları basit tesadüfi örnekleme
yöntemiyle seçilmiş 51 organik ve 43 konvansiyonel zeytin işletmesinden anket
yoluyla toplanmıştır. İşletmelerde 2 yıllık üretim faaliyet sonuçlarının ortalaması
dikkate alınmıştır .Bunun nedeni ise, zeytinde periyodisitenin varlığıdır. Bu amaçla
2003 ve 2004 üretim yıllarına ait ortalama değerlerin yer aldığı tanımlayıcı
istatistikler Çizelge 1’de gösterilmiştir. Organik işletmelerde işletme başına düşen
ortalama zeytinlik alanı 3,6 ha iken, konvansiyonel işletmelerde 3,2 ha olarak
bulunmuş olup, aralarındaki fark istatistiki açıdan önemli değildir. Zeytin üretimi
açısından organik işletmelerde hektara zeytin üretimi konvansiyonel işletmelere
oranla % 1 daha fazla bulunmuş olup, istatistiki açıdan verim düzeylerinde bir
farklılık bulunmamaktadır. İşgücü kullanımı organik işletmelerde % 11 daha fazladır.
Çekigücü kullanımı açısından, konvansiyonel işletmelerde 41,2 traktör saat/ha
olarak hesaplanan değer, organik işletmelerde 24,2 traktör saat/ha ile daha

378

düşüktür. Konvansiyonel işletmelerde 365,4 kg/ha/yıl kimyasal gübre kullanımına
karşılık, organik işletmelerde yoğun bir şekilde çiftlik gübresi kullanılmaktadır.
Metot
Örnekleme
Araştırmanın örnekleme aşamasında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma,
Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 2002 yılına ilişkin organik
üretim yapan işletme kayıtları esas alınmıştır. Bu listede yer alan en az 3 yıldır
organik zeytin üretimi yapan işletmelerin sayısı 481 olup, aşağıdaki basit tesadüfi
örnekleme yöntemine göre, anket uygulanacak işletme sayısı 51 olarak tespit
edilmiştir (Güneş ve Arıkan 1988).

n=

N .σ 2
N .D + σ 2

Burada,
N: toplam populasyon,
σ2: populasyon varyansı,
D: d2/t2 değeri olup, d: kitle ortalamasından müsaade edilen hata miktarını ve t:
ise araştırmada öngörülen % 95 güven sınırına karşılık gelen t tablo değerini (1,96)
ifade etmektedir.
Organik üreticilerin bulunduğu köylerde konvansiyonel olarak zeytin yetiştiren
toplam 451 işletmeden aynı örnekleme yöntemine göre anket uygulanacak
konvansiyonel zeytin işletme sayısı 43 olarak saptanmıştır. Her iki işletme grubunda
da zeytin üretim alanı dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Organik zeytin
işletmelerinin % 56’sı Aydın, % 33’ü İzmir ve % 11’i Manisa illerinde bulunmakta
olup, örnek hacminin söz konusu illere dağıtılmasında da bu oranlar dikkate
alınmıştır.
İncelenen organik ve konvansiyonel zeytin işletmelerinde genellikle muhasebe
kayıtları tutulmamaktadır. Tarım ekonomisi araştırmalarında sağlıklı ve güvenilir
verilerin sağlanmasında en önemli materyalin muhasebe ve üretim kayıtları
olmasına karşın, bu kayıtların mevcut olmadığı durumlarda, anket ile elde edilen
verilerden yararlanılması uygun ve güvenli bir yöntem olmaktadır (Yang 1986).
Seçilen üreticilere yönelik anketler, Aralık 2004 - Ocak 2005 döneminde
uygulanmıştır. Zeytinde periyodisitenin varlığı nedeniyle araştırma iki üretim
dönemini kapsamaktadır (2003 ve 2004 üretim yılları)
Zeytin İşletmeleri İçin Veri Zarflama Analizi Modeli
İşletmelerin üretim etkinliğini ortaya koymak amacıyla kullanılan bir ölçüm olan
ekonomik etkinlik, kaynak kullanım etkinliği ve teknik etkinlik olmak üzere iki
unsurdan oluşur. Teknik etkinlik belli bir miktar girdi ile maksimum üretim miktarına
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ulaşma yeteneğini göstermektedir. Kaynak dağıtım (tahsis) etkinliği ise işletmelerin
üretimde kullandıkları girdileri fiyatları ile orantılı olarak dağıtma yeteneğinin bir
ifadesidir (Farrel 1957, Ceyhan ve ark. 2004) Etkinliğin ölçülmesinde yaygın olarak
parametrik olmayan bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi (VZA) veya parametrik bir
yöntem olan Olasılıklı Sınır Analizi (OSA) kullanılmaktadır. Bununla birlikte, etkinlik
ölçümlerinde iki nedenden dolayı VZA, OSA’ya göre daha fazla tercih edilmektedir.
Bunlardan ilki VZA yapılırken özel bir üretim fonksiyonuna gereksinim
duyulmamaktadır. İkinci neden ise etkinliğin ölçüsü olarak kabul edilen hata terimine
ait dağılımın tipinin önceden belirlenmesi gerekmemektedir. (Coelli ve ark. 2002).
Bu nedenle araştırmada söz konusu üretim faaliyetinde etkinliğin ölçülmesinde
parametrik olmayan VZA kullanmıştır.
Çiftçiler çıktılardan daha çok girdileri kontrol etme eğiliminde olduklarından, bu
araştırmada Farrell’in girdiye yönelik etkinlik ölçümleri kullanılmıştır. Her iki işletme
gurubu için de çok girdili-tek çıktılı bir model oluşturulmuştur. Her bir bireysel
işletme için girdiye yönelik ekonomik etkinlik aşağıdaki doğrusal programlama
modelinin çözümü ile elde edilmiştir:
*

Min λ xi w i ' x i ,
− y i + Yλ ≥ 0 ,
*

x i − X λ ≥ 0,

λ ≥ 0,
Burada wi i’inci işletme için girdi fiyatları vektörünü, xi* i’inci işletme için
hesaplanan girdi miktarları masraf minimizasyonu vektörünü ve yi ise çıktı düzeyini
simgelemektedir. λ ise Nx1 sabitler vektörüdür.
Sözü edilen zarflama formu, daha az kısıtlayıcı içerdiği için genelde tercih
edilmektedir. Elde edilen xi* değeri i’inci işletme için etkinlik değerini ifade etmekte
ve 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. xi* değerinin 1’e eşit olması işletmenin sınır
üzerinde bulunduğunu veya Farrell (1957)’in tanımına göre teknik etkinliğe sahip
olduğunu göstermektedir. Etkin olmayan işletmelerde ise xi* değeri 1’den küçük
olacaktır. Yukarıdaki problemin örneğe alınan her bir işletme için çözümü ile N
sayıda xi* değeri elde edilecektir (Coelli ve ark. 1998). Herhangi bir işletmenin sahip
olduğu etkinlik değeri, analize dahil edilen diğer birimlere ve faktörlere bağlı olarak
değişecektir. İşletmelerde toplam masraf etkinliği veya ekonomik etkinlik (EE)=
wi′xi* /wi′xi formülü yardımıyla hesaplanmıştır. Kaynak kullanım (tahsis) etkinliği ise
AE=CE/TE formülü ile hesaplanmıştır (Coelli ve ark. 1998).
Banker ve ark. (1984), ölçeğe göre sabit getiri (ÖSG) varsayımına dayalı VZA
modelini, ölçeğe göre değişen getiriyi (ÖDG) dikkate alacak şekilde geliştirmişlerdir
ve bu model BCC olarak bilinmektedir. Gerçekten de, üretim birimlerinin tümü
optimal ölçekte faaliyette bulunmadıkları takdirde, ölçeğe göre sabit getiri
tanımlamasının kullanımı, ölçek etkinlikleri ile karışmış bir teknik etkinlik ölçümüyle
sonuçlanmaktadır (Günden Miran 2001). Bu nedenle ÖSG modeline konveksliği
sağlayan bir sınırlayıcı (N1’λ=1) ilave edilerek model ÖDG modeline
dönüştürülmüştür. Modele bu sınırlayıcının eklenmesi ölçek etkinliğini hesaplamaya
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engel olduğundan, ölçek etkinliği hesaplanırken ÖSG koşullarındaki minimum
maliyet, ÖDG koşullarındaki minimum maliyete oranlanarak bulunmuştur (Banker
ve ark. 1984).
Etkinlik ölçümlerinin tahmini, Coelli (1996) tarafından geliştirilmiş DEAP 2.1
paket programında yapılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Yapılan VZA sonucunda, organik ve konvansiyonel zeytin yetiştiriciliğinin etkinlik
sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. Organik işletmelerin ekonomik etkinliği ortalama
0,693 olup, 0,435 ile 1 arasında değişmektedir. Bu durumda organik zeytin
yetiştiriciliği için yapılan işgücü, çekigücü ve çiftlik gübresi masrafları %30,7
azaltılmalıdır. Diğer taraftan, konvansiyonel zeytin yetiştiriciliğinde ekonomik etkinlik
ortalama 0,763 ile daha yüksek hesaplanmış olup, 0,328 ile 1 arasında
değişmektedir. Buradan, konvansiyonel zeytin yetiştiriciliği için yapılan çekigücü,
işgücü, tarım ilacı ve kimyasal gübre masraflarının %23,7 azaltılması gerektiği
görülmektedir.
Organik zeytin yetiştiriciliğinde etkinsizliğin temel kaynağı teknik yetersizliktir.
Nitekim organik işletmeler için teknik etkinlik katsayısı ortalama 0,753 olarak
hesaplanmıştır. Bu değere göre, organik grupta etkin olmayan işletmelerin üretim
miktarında herhangi bir azalma olmaksızın, girdi miktarının %24,7 oranında
azaltabileceği ortaya çıkmaktadır.
Konvansiyonel zeytin yetiştiriciliğinde ise etkinsizliğin nedeni, daha çok kaynak
dağıtımı etkinsizliğinden ortaya çıkmaktadır. Konvansiyonel işletmelerde kaynak
dağıtım etkinlik katsayısı 0,848 ve teknik etkinlik katsayısı 0,898 olarak
hesaplanmıştır. Ortalama kaynak dağıtım etkinliği katsayısına göre, konvansiyonel
zeytin yetiştiriciliğinde optimal girdi kombinasyonunda olması gerekenden %15,2
oranında daha fazla girdi kullanıldığı belirlenmiştir. Organik zeytin yetiştiriciliğinde
kaynak dağıtım etkinliği ise ortalama 0,919 olarak bulunmuş olup, konvansiyonel
işletmelere göre nispeten yüksek bir değerdedir. Organik işletmelerin kaynak
dağıtımı açısından %37,25’i etkindir. Buna karşın, bu oran konvansiyonel
işletmelerde ancak %18,60’dır (Çizelge 3).
İşletmelerin teknik yönden etkinliği, teknik etkinliğin saf teknik etkinlik ve ölçek
etkinliği olarak ikiye ayrılması ile de incelenmiştir. Bu oranlar karşılaştırıldığında
özellikle organik zeytin yetiştiriciliğinde teknik etkinliği sağlayamamanın temel
sebebi saf teknik yetersizliktir. İki üretim sisteminde de ölçek etkinlikleri birbirine
yakın değerde bulunmuştur. Saf teknik etkinsizlik, üretim tekniğindeki eksik ve
yanlış uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Saf teknik etkinlik, organik zeytin
işletmelerinde daha yüksek olması beklenmektedir. Çünkü organik tarım
konvansiyonel tarıma göre daha fazla teknik bilgiye dayalı bir üretim sistemidir.
Ancak, bölgede organik tarım üreticilerine yeterli teknik bilgi verilmemesi bu durumu
açıklamaktadır.
Ölçek etkinliği analizine göre, organik işletmelerin %50,98’i ölçeğe azalan,
%25,49’u ölçeğe sabit getiriye sahiptir. Konvansiyonel sistemle zeytin yetiştiriciliği
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yapan işletmeler için bu oranlar ise, ölçeğe artan getiriye sahip olanlar %44,19,
ölçeğe sabit getiriye sahip olanlar %30,23 ve ölçeğe azalan getiriye sahip olanlar
%25,58 şeklindedir (Çizelge 4). İki üretim sisteminin ölçek analizi sonucu, organik
işletmelerde ölçeğe azalan getiriye sahip işletmelerin, konvansiyonel işletmelerde
ise ölçeğe artan getiriye sahip işletmelerin daha yoğunlukta olduğu yorumu
yapılabilir. Bu durum, her iki üretim sisteminin yapısına ve amaçlarına nispeten
uygunluk göstermektedir. Çünkü iki üretim sisteminde uygulanan teknikler
açısından temel farklılıklardan biri, kimyasal girdi kullanımıdır.
Yapılan etkinlik analizi sonucunda organik ve konvansiyonel zeytin yetiştiriciliği
için üretim ve girdi kayıpları hesaplanmıştır. Bu kayıplara gözlenen verilerden,
analizi sonucu elde edilen tahmin verilerinin çıkartılması sonucu ulaşılmıştır. Buna
göre organik zeytin yetiştiriciliğinde hektara verim kaybı 76,94 kg olarak belirlenmiş
ve bunun parasal değeri 46,62 YTL’dir. Bu değerler konvansiyonel zeytin
yetiştiriciliğinde sırasıyla 70,49 YTL ve 38,77 YTL’dir. Girdi kayıpları ise organik
zeytin yetiştiriciliğinde hektara toplam 226,45 YTL ve konvansiyonel zeytin
yetiştiriciliğinde ise 146,60 YTL/ha olarak hesaplanmıştır (Çizelge 5). Bu kayıplar
işletmelerin etkin çalışmaları halinde ortadan kalkacaktır.
Bulunan araştırma sonuçlarının, benzer konuda daha önce yapılmış araştırma
sonuçları ile uyumlu olduğu söylenebilir. Öncelikle aynı üründe farklı yörede yapılan
(Tunus) bir çalışmada zeytin işletmeleri için farklı yöntemle hesaplanan teknik
etkinlik katsayısı 0,82 olarak bulunmuştur (Lachaal ve ark. 2005). Bu oran, organik
ve konvansiyonel işletmeler için bu çalışmada hesaplanan değerlerin arasında yer
almaktadır. Organik ve konvansiyonel işletmeler için yapılan etkinlik
karşılaştırmalarında ise, farklı bir yöntemle yapılmış olmasına karşın, pamuk,
hububat ürünleri ve bütün bir işletme faaliyetleri için organik işletmelerin
konvansiyonel işletmelere oranla daha az etkin oldukları saptanmıştır (Larsen ve
Foster 2005; Tzouvelekas ve ark. 2001/b; Madau 2005).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ege Bölgesinde organik ve konvansiyonel olarak yapılan zeytin yetiştiriciliğinin
etkinlik ölçümlerinin karşılaştırıldığı bu çalışmada, çok girdili-tek çıktılı VZA modeli
kullanılmıştır. Organik zeytin yetiştiriciliğinde ekonomik ve teknik etkinlik
katsayılarının, konvansiyonel zeytin yetiştiriciliğine göre daha düşük olduğu
saptanmıştır. Diğer bir ifadeyle, organik zeytin yetiştiren işletmeler, konvansiyonel
işletmelere oranla daha düşük etkinliğe sahiptir. Organik işletmelerde ölçek
etkinliğine göre saf teknik etkinlik katsayısının da oldukça düşük çıkması, bu işletme
grubunda teknik etkinsizliğin temel nedeninin üretim tekniğini yeterince etkin
kullanamadıkları sonucunu çıkarmaktadır. Bulunan sonuç, beklenene uygunluk
göstermektedir. Çünkü organik tarımda kimyasal girdi kullanılmaması, daha az
enerji ve daha fazla işgücü kullanımı nedeniyle, işletmelerin etkinlik sınırına yakın
çalışmalarını etkileyebilmektedir. Diğer yandan, bu olgu, organik tarımın daha fazla
bilgiye dayalı bir üretim sistemi olması ile de açıklanabilmektedir. Nitekim
konvansiyonel tarımda üretim kulaktan dolma bilgiler veya komşu üreticiden
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gördüklerini yapma şeklinde olabilmektedir. Oysa organik tarım belirli bir teknik bilgi
altyapısında gerçekleştirilebilmektedir. Aslında bu sonuç, Türkiye’de organik üretim
ve pazarlama sistemi hakkında da bilgi vermektedir. Bilindiği gibi, Türkiye’de
organik ürün satın alan ve yurt dışına pazarlayan firmalar, kimyasal girdinin
kullanılmadığı yörelerde çiftçilere eksik bilgiler aktarıp, ürünlerini bu şekilde satın
alacakları sözünü vererek, organik tarımın felsefesi ve işleyişi hakkında daha fazla
bilgi vermekten kaçınmaktadırlar. Çoğunluğu daha yüksek fiyat beklentisi içinde
olan bu üreticiler, söz konusu firmalara ürün satma eğilimindedir.
Ölçek etkinliği analizi, organik işletmelerin büyük bir çoğunluğunun uygun
ölçekte olmasına karşın, teknik olarak etkin olmadıklarını göstermiştir. Söz konusu
organik işletmeler işletme ölçeklerini ayarlamak yerine, kullandıkları girdi
bileşimlerini ayarlamak suretiyle daha etkin konuma gelebileceklerdir.
Araştırma sonuçları ile gerek organik gerekse konvansiyonel işletmelerin
gereğinden fazla girdi kullandıkları saptanmış ve etkin olabilmek için girdi
kullanımlarını optimum düzeye çekmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, özellikle
organik üreticilere söz konusu ürünü satın alan organik tarım ticareti yapan
firmaların gerekli teknik bilgiyi ulaştırmaları ve üreticilerin özellikle hastalık ve
zararlılarla mücadelede yeni tekniklerin kullanımı konusunda yardımcı olmaları
gerekmektedir. Örneğin; fenomon yapışkan tuzaklar, konvansiyonel meyvecilikte
bile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kimyasalların zirai mücadelede yer
almadığı organik meyvecilikte bu malzemenin kullanılması oldukça faydalı
olabilecektir.

KAYNAKLAR
Banker, R.D., A.A. Charnes and W.W. Cooper, 1984. Some Models Estimating
Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management
Science, 30(9):1078-1092.
Ceyhan, V., H.A. Cinemre, M. Bozoğlu, K. Demiryürek ve O. Kılıç, 2004. Karadeniz
Bölgesindeki Alabalık İşletmelerinde Ekonomik Etkinlik. Türkiye VI. Tarım
Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004 Tokat, s.255-262.
Coelli, T., 1996. A Guide to DEAP Version 2.1:A Data Envelopment Analysis
(Computer) Program. CEPA Working Paper 96/08, Department of
Econometrics, University of New England, Armidale.
_______, P. Rao, and G. Battese, 1998. An Introduction to Efficiency and
Productivity Analysis. Kluwer Academic Publishers, Boston, USA.
_______, S. Rahman and C. Thirtle, 2002. Technical, Allocative, Cost and Scale
Efficiencies in Bangladesh Rice Cultivation: A Non-parametric Approach.
Journal of Agricultural Economics, 53(3):607-626.
Farrell, M.J., 1957. The Measuremnt of Productive Efficiency. Journal of Royal
Statistical Society 120(3):253-281.
Günden, C. ve B. Miran, 2001. Pamuk Üretiminde Teknik Etkinlik: Bir Örnek Olay.
TZOB Yayın No:211, Ankara, 139 s.

383

Güneş,T. and R. Arıkan, 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği. A.Ü. Ziraat Fakultesi
Yayınları, Ders Kitabı:305, Ankara.
Lachaal, L., B. Karray, B. Dhehibi and A. Chebil, 2005. Technical Efficiency
Measures and Its Determinants for Olive Producing Farms in Tunusia: A
Stochastic Frontier Analysis. African Development Bank (2005):580-591.
Larsen, K. and K Foster. 2005. Technical Efficiency Among Organic and
Conventional Farms in Sweden 200-2002: A Counterfactual and Self Selection
Analysis. Paper prepared for presentation at the American Agricultural
Economics Association Annual Meeting, Providence, Rhode Island, July 24-27,
2005.
Madau, F., 2005. Technical Efficiency in Organic Farming: an Application on Italian
Cereal Farms Using a Parametric Approach. Paper Prepared Fpr Presentation
at the XI. Congress of the EAAE, August 24-27, 2005, Copenhagen, Denmark.
Oude Lansink, A., K. Pietola and S. Backman, 2002. Efficiency and Productivity of
Conventional and Organic Farms in Finland 1994-1997. European Review of
Agricultural Economics 29(1):51-65
Tzouvelekas, V., C.J. Pantzios and C. Fotopoulos, 2001/a. Technical Efficiency of
Alternative Farming Systems: the Case of Grek Organic and Conventional
Olive-Growing Farms. Food Policy 26(6):549-569.
_____________, C.J. Pantzios and C. Fotopoulos, 2001/b. Economic Efficiency in
Organic Farming: Evidence From Cotton Farms in Viotia, Greece. Journal of
Agricultural & Applied Economics 33(1):35-48.
_____________, C.J. Pantzios and C. Fotopoulos, 2002. Measuring Multiple and
Single Factor Technical Efficiency in Organic Farming. British Food Journal
104(8):591-609.
Yang, W.F., 1986. Research Methods in Agricultural Management, (translator:
Metin Talim). Ege University, Faculty of Agriculture, No: 90, Ege Üniversity
Press, İzmir.
Yılmaz, C., T. Özdil, ve G. Akdoğan, 2002. Seçilmiş İşletmelerin Toplam
Etkinliklerinin Veri Zarflama Yöntemi ile Ölçülmesi. Manas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları:20, Süreli
Yayınlar Dizisi: 6, Sayı 4, Bişkek, 2002, s.174-183.

Organik
Ortalama
Gözlem sayısı (n)
Ortalama zeytinlik alanı (ha)
Ortalama zeytin üretimi (kg/ha) *
İşgücü kullanımı (Eig saat/h/yıl) *
Çekigücü kullanımı (Tsaat/ha/yıl) *
Çiftlik gübresi kullanımı (kg/ha/yıl)
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Konvansiyonel

S.sapma

Ortalama

51

S.sapma
43

Organik/konva
nsiyonel x 100

Çizelge 1. İncelenen işletme gruplarına ait bazı tanımlayıcı istatistikler.

3,6a

±

0,8

3,2 a

±

1,2

109

6.907,0a
665,2a
24,2a
15.382,0a

±
±
±
±

361,0
54,5
1,6
1446,6

6.831,0 a
597,6 b
41,2 b
-

±
±
±

286,4
52,7
0,9

101
111
59
-

Kimyasal gübre kullanımı (kg/ha/yıl)*
365,4** ±
24,0
Tarım ilacı kullanımı (kg/ha/yıl)*
4,9** ±
0,8
(*)2 yıllıküretim ortalamasıdır. (**)Saf madde cinsindendir.
b Organik ve konvansiyonel işletmelere ait ortalama değerler arasındaki fark, istatistiki açıdan
önemlidir. (p<0,05)

Çizelge 2. İncelenen işletme gruplarında etkinlik ölçüm tahminleri.

0,693

Organik işletmeler
En
En
düşük yüksek
0,435
1,000

0,919
0,753
0,773
0,969

0,699
0,568
0,574
0,874

Ortalama
Ekonomik etkinlik
Kaynak dağıtım
etkinliği
Teknik etkinlik
Saf teknik etkinlik
Ölçek etkinliği

1,000
1,000
1,000
1,000

0,018

Konvansiyonel işletmeler
En
En
Varyans
düşük
yüksek
0,763
0,328
1,000
0,019

0,004
0,018
0,018
0,001

0,848
0,898
0,918
0,977

Varyans

Ortalama

0,374
0,716
0,744
0,840

1,000
1,000
1,000
1,000

0,012
0,010
0,008
0,001

Çizelge 3. İncelenen işletme gruplarında etkin işletme sayısı ve oranı.

Ekonomik etkinlik
Kaynak dağıtım etkinliği
Teknik etkinlik
Saf teknik etkinlik
Ölçek etkinliği

Etkin işletme sayısı
Organik
Konvansiyonel
5
5
19
8
6
13
7
16
32
30

Etkin işletme oranı (%)
Organik
Konvansiyonel
9,80
11,63
37,25
18,60
11,76
30,23
13,73
37,21
62,75
69,77

Çizelge 4. İncelenen işletme gruplarında ölçek analizi.

Ölçeğe artan getiri
Ölçeğe azalan getiri
Ölçeğe sabit getiri

Organik işletmeler
Zeytin
İşletme Oran
Zeytinlik
üretimi
sayısı
(%)
(ha)
(kg/yıl)
13
25,49 5.666
1,02
26
50,98 6.696
0,71
12
23,53 15.809
2,28

Konvansiyonel işletmeler
Zeytin
İşletme Oran
Zeytinlik
üretimi
sayısı
(%)
(ha)
(kg/yıl)
19
44,19 128.790
12,76
11
25,58 131.630
14,90
13
30,23
80.351
20,46

Çizelge 5. İncelenen işletme gruplarında etkinsizlik sonucu ortaya çıkan kayıplar.

Ortalama kayıp
miktarı (ha)
Birim değerler
Ortalama kayıp
değer (YTL)
Toplam girdi kaybı
(YTL)

Organik İşletmeler
Çeki
gücü

Üretim

İşgücü

76,94

166,02

0,61

1,00

46,62

166,02

-

Konvansiyonel işletmeler
Çeki
Tarım
gücü
İlacı

Çiftlik
gübresi

Üretim

İşgücü

10,06

2,19

70,49

65,91

3,45

2,37

3,40

12,00

0,55

1,00

3,40

25,00

0,28

34,19

26,24

38,77

65,91

11,71

59,32

9,65

226,45

-

Kim
Gübre
34,47

146,60
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ÖZET
Türkiye’de arıcılık sektörü son yıllarda giderek önem kazanmıştır. AB’ye uyum
çerçevesinde sağlıklı, kaliteli ve kalıntısız bal üretmek için konvansiyonel bal üretimi
yanında organik bal da üretilmeye başlanmıştır. Organik bal üretimi; arıcılıkta suni
besleme ve kimyasal ilaçlama olmadan, organik tarım alanlarında veya doğal yapısı
bozulmamış florada her aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak yapılan bir üretim
faaliyetidir. Türkiye’de 2005 yılı itibariyle 127 üretici 24475 kovanda organik arıcılık
yapmış ve aynı yıl 572.71 ton organik bal üretilmiştir. Organik bal üretiminin
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yaklaşık %72’si Muğla’da, %16’sı İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada alan
verilerine dayalı olarak organik ve konvansiyonel bal üretiminin ekonomik yönleri
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın verileri İzmir-Kemalpaşa Çambel
köyünde organik ve konvansiyonel bal üretimi yapan seçilmiş üreticilerden
derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik Bal Üretimi, Ekonomik Analiz, Karlılık
ABSTRACT
COMPARATIVE ECONOMIC ANALYSIS OF ORGANIC AND CONVENTIONAL
HONEY PRODUCTION: A CASE OF IZMIR
Beekeeping is a very important sector in Turkey recently. Framework of EU
adaptation to healthy, quality and non-contaminated conventional honey production,
organic honey production has started as well. Organic honey production has
certificated and controlled practices without artificial nutrition and pest applications
in natural flora. There are 127 organic beekeepers who have 24475 organic bee
hives and they produce organic honey in Turkey. 72% of organic honey production
was supplied from Muğla, also 16% of these production from Izmir. In this study,
economic aspects of organic and conventional honey production had been
determined as comparative. Data have been collected from organic and
conventional beekeepers in Kemalpaşa Çambel village of Izmir province.
Keywords: Organic Honey Production, Economic Analysis, Profitability
GİRİŞ
Türkiye’de son yıllarda arıcılık faaliyeti tüketicinin bal ve diğer arı ürünlerine olan
talebinde ortaya çıkan değişmeler nedeniyle giderek önem kazanmıştır. Türkiye’de
arıcılık sektörü 2004 yılı verilerine göre yaklaşık 4.3 milyon kovan varlığı ile
dünyada ikinci, yıllık 74 bin ton bal üretimi ile de dördüncü sırada bulunmaktadır
(Anonim, 2005; Anonim, 2006h). Ancak, Türkiye uygun ekolojik yapısı ve zengin
nektar kaynaklarına sahip olmasına karşın, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi
açısından dünyada yeterince tanınmamaktadır. Üretilen balın büyük bir bölümü yurt
içinde tüketilmekte, dışsatıma giden miktar ise sınırlı kalmaktadır. Gelişmiş
ülkelerdeki tüketicilerin ve bal sanayinin sağlıklı, kaliteli ve güvenilir arı ürünlerine
yönelmeye başlamaları,Türkiye’de de kalıntısız konvansiyonel bal elde etme
çabalarını artırmanın yanısıra, sınırlı düzeyde de olsa organik bal üretiminin
başlamasının itici gücü olmuş ve organik balın dışsatım şansı da doğmuştur.
Bu bildiride öncelikle Türkiye’de arıcılığın genel durumu ile organik arıcılığa
ilişkin gelişmelere yer verilmiş, daha sonra bir örnek oluşturması açısından, DPT
tarafından finanse edilen ve E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi ve Zootekni
Bölümleri tarafından İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Çambel köyünde uygulamalı olarak
yürütülen “organik arıcılık projesi”nin bazı ekonomik sonuçları (bal üretim ve verim
durumu, bal pazarlaması, masraflar, brüt üretim değeri, brüt kar) sunulmuştur.
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Ayrıca, Türkiye’nin kaliteli bal üretimini artırabilmesi, gerek AB ülkelerine dışsatım
olanaklarının artırılması, gerekse organik arı ürünleri üretiminde söz sahibi bir
konuma gelmesi açısından mevcut sorunların çözümüne ilişkin önerilere de yer
verilmiştir.
TÜRKİYE’DE ARICILIĞIN GENEL DURUMU
Türkiye 2004 yılı itibariyle dünya kovan varlığının(60 milyon) 6.8’ni, Dünya bal
üretiminin de %5.36’sını oluşturmaktadır (Anonim, 2006h). Türkiye’de aynı yıl 4 392
646 adet kovandan toplam 73 677 ton bal elde edilmiş olup, kovan başına bal
verimi (16. 77 kg), dünya ortalamasının (21.91 kg) altındadır (Anonim, 2005;
Anonim, 2006h).
Türkiye’de 2004 yılı toplam bal üretiminin %26.44’ü (19521 ton) Ege
Bölgesi’nden, %24.72’si (18250ton) Karadeniz Bölgesi’nden, %13.51’i (9978 ton)
Akdeniz Bölgesi’nden sağlanmaktadır. Muğla ve İzmir illeri, 2004 yılı itibariyle kovan
sayısı, bal ve balmumu üretim miktarı açısından Ege bölgesinde 1.ve 2. sırayı
almaktadır. Bu iki il, Ege Bölgesi toplam kovan sayısının yaklaşık %71.80’ini, bal
üretiminin %61.51’ini, balmumu üretiminin ise %56.52’sini oluşturmaktadır (Anonim,
2004).
Türkiye’nin 2004 yılında 16.76 milyon $ karşılığında gerçekleştirdiği 6 bin ton bal
dışsatımı ile dünya bal dışsatım miktarı içindeki payı %1.58, dışsatım değeri içindeki
payı ise %1.93 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye bal üretiminin sadece %22’lik
bölümünün dışsatıma gittiği belirlenmiştir. Türkiye bal dışsatım miktarının %70’den
fazlası AB ülkelerine yönelik iken, geri kalanı ABD, Avustralya, Endonezya,
Türkmenistan ile Arap ülkelerine satılmaktadır. 2004 yılında dışalım miktarı ise 380
ton olup dünya dışalım miktarının %0.10’unu ve 0.65 milyon $ dışalım değeri ile
dünya bal dışalım değerinin %0.08’ini oluşturmaktadır (Anonim, 2006h).
TÜRKİYE’DE ORGANİK ARICILIĞA İLİŞKİN GELİŞMELER
Türkiye’de 1985 yılından bu yana yurt dışından gelen talepler doğrultusunda
geleneksel bitkisel ürünlerle başlayan organik üretim, 2002 yılından itibaren de
hayvancılıkta, yumurta tavukçuluğu, arıcılık ve süt sığırcılığı alanında gelişmeye
başlamıştır.
AB ülkelerinde organik üretim 24 Haziran 1991 tarih ve 2092/91 sayılı
yönetmeliğe göre yürürlüğe girmiş, 1992 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır
(Anonim, 2006n).
2092/91 sayılı yönetmeliğe tamamlayıcı yönetmelik olarak çıkarılan 19 Temmuz
1999 tarih ve 1804/1999 no’lu yönetmelik ile hayvancılık alt sektörlerinin üretim
dalları itibariyle üretim koşulları, hayvan refahı, bakım, besleme, hastalıkların
önlenmesi, hayvansal ürünlerin tanımlanması konuları eklenmiştir. Bu hususlara
göre AB organik tarım yönetmeliği dünyadaki en önemli organik tarım standardıdır.
Sadece bu yönetmeliğe göre ürünler “Organik” olarak etiketlenmekte ve
sertifikalandırılmış olan ürünler AB’nin özel etiketi ile rahatlıkla tanınabilmektedir.
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AB’deki bu gelişmelere uyum sağlamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı(TKB)
tarafından çıkarılan “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla
Üretilmesine İlişkin Yönetmelik” 24 Aralık 1994 tarih ve 22145 sayılı Resmi Gazete’
de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, 29 Haziran 1995 tarih ve 22328 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan düzeltme metni ile yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Daha
sonra AB mevzuatındaki değişiklikler doğrultusunda 11 Temmuz 2002’de “Organik
Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” çıkarılmış ve bu
yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 22 Ağustos 2003 tarih ve 25207
sayılı Resmi Gazete ile 14 Ağustos 2004 tarih ve 25553 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır. Aynı yıl 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de “Arıcılık Yönetmeliği”
yürürlüğe girmiştir.
Diğer taraftan, “Organik Tarım Kanunu” 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi
Gazete'de, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 10
Haziran 2005 tarih ve 25841 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Türkiye’de
organik arıcılığın yapılabilmesi için arıcıların uyması gereken temel kurallar 10
Haziran 2005’de yayınlanan yönetmeliğin 21. maddesinde belirtilmiştir.
TKB istatistiklerine göre 2002-2004 yılları arasında organik kovan sayısında ve
bal üretiminde belirgin bir artış gözlenmiştir. 2002 yılında organik kovan sayısı 200
iken, 2003 yılında 12653 adet, 2004 yılında da 27839 adet olmuştur (Anonim,
2006k; Anonim, 2006p). Organik bal üretimi ise 2002 yılında 923 ton iken, 2003
yılında 1100 tona yükselmiş, 2004 yılında ise 937.3 ton olarak gerçekleşmiştir.
Bunun 408.5 tonu Muğla ilinden, 204 tonu da İzmir ilinden elde edilmiştir. Aynı yıl
organik üretim yapan arıcı sayısı 159 olmuştur.
Türkiye genelinde 2005 yılında geçiş sürecindeki organik arıcı sayısı ise 243’e
yükselmiş, kovan sayısı 26011 adet olmuş, bal üretimi de 97.8 ton olmuştur. Bunun
72 tonu iç piyasada tüketilmiş, geri kalanı dışsatıma yönlendirilmiştir. 2005 yılında
organik bal sertifikası alan üretici sayısı Türkiye genelinde 127 olup; kovan sayısı
24475 adet, bal üretimi de 572.7 ton olmuştur. Bunun yaklaşık 37 tonu iç piyasaya
verilmiştir. Elde edilen balın büyük bir bölümü dışsatıma yönlendirilmiş, başta AB
ülkelerinden Almanya en büyük dışalımcı konumuna gelmiştir. Çizelge 1’de
Türkiye’de organik bal dışsatım miktarı ve değeri verilmiştir. 2002 yılına kıyasla
2004 yılında organik bal dışsatım miktarının azaldığı, organik balın ağırlıklı olarak
yurt içinde tüketildiği ortaya çıkmaktadır.
Bununla birlikte, son yıllarda Türkiye’de arıcılığın geliştirilmesi konusunda çeşitli
yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler aşağıda kısaca
özetlenmiştir.
Türkiye’de arıcılık sektöründeki gelişmelere bağlı olarak, bal ve diğer arı
ürünlerinin pazarlanmasında gerek birliklerin kurulduğu, gerekse kooperatiflerin
faaliyetlerini sürdürdüklerini söylemek mümkündür. Bu tip kooperatiflerin Fethiye,
Ordu ve İzmir bölgesinde çok sınırlı sayıda bulunduğu ve etkin çalışamadıkları
söylenebilir. Örneğin; Uruguay’da kooperatiflerin ülke içi bal pazarlamasında %20
dışsatımda ise %35-40 gibi bir pazar payı bulunmaktadır (Anonim,2006m).
Türkiye’deki üretici örgütlenmesinin yukarıdaki örnekte verilen düzeylere çıkarılması
durumunda, bundan hem arıcılar ve hem de ülke ekonomisi olumlu yönde
etkilenecektir.
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Türkiye’de kooperatiflerin dışında son derece iyi örgütlenmiş durumda bulunan
“Arı Yetiştiricileri Birlikleri” ve bunların üst organizasyonu olan “Türkiye Arı
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB)” bulunmaktadır. Bu birliklere profesyonel arıcılık
yapanların %80’i üyedir. Türkiye Arıcıları Merkez Birliği, Uluslararası Arıcı Birlikleri
Federasyonu olarak faaliyet gösteren Apimondia'ya 2005 yılında üye olmuştur. Bu
durum Türk balını uluslararası platformda tanıtmada önemli bir adım olacaktır.
Üretilen balın yaklaşık %70’i de bu üyeler tarafından üretilmektedir. Bu birlikler 75
ilde örgütlenmiş olup, 27 975 üyeye ve 3 390 835 adet kovana sahiptirler (Anonim,
2007).
Türkiye’de daha önce gözardı edilen arıcılık sektörü 2003 yılından itibaren
desteklenmeye başlamış, 2003 yılında toplam hayvancılık desteklemeleri içinde
arıcılığın payı %0.1 iken, bu pay 2004 yılında %0.40’a, 2005 yılında %1.93’e
yükselmiştir (Anonim, 2006).
Arıcılık sektörünü geliştirmek için çeşitli destekler uygulanmaya konulmuştur.
TKB arıcılık sektöründe verimi artırmak amacıyla ana arı kullanımını teşvik etmek
ve yaygınlaştırmak için 2003 yılından itibaren üretim izni almış ana arı üreticileri
tarafından üretilen ana arıyı satın alarak kullanan arıcılara ve Arı Yetiştiricileri
Merkez Birliği’nin üyesi olanlara/olmayanlara ana arı başına ödeme yapmakta olup,
2005 yılında bu desteği birliğe üye olan üreticiler için 15 YTL/adet, birliğe üye
olmayan üreticiler için ise 7.5 YTL/adet olarak uygulamıştır.
Diğer bir destek de süzme bal primidir. Hayvancılığın desteklenmesi hakkında
uygulama esasları 2006/9 nolu tebliğin 20. maddesine göre Arı Yetiştirici birliği
üyesi olan veya İl/ İlçe Müdürlüklerince düzenlenen kurslarda başarılı olarak belge
alan ve en az 50 kovan faal arısı bulunan (bu arılarını ve arılıklarını İl/İlçe
Müdürlüklerine tespit ettirerek tutanağa bağlatmak zorundadır) üreticilerin üretmiş
olduğu süzme balı satmaları ve bununla ilgili fatura ve/veya müstahsil makbuzu ile
İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, sattıkları beher kilogram süzme
bal için destekleme ödemelerinden yararlandırılmaktadır. Süzme bal primi 2005
yılından itibaren birliğe üye olan üreticiler için 40 Ykrş/kg, birliğe üye olmayan
üreticiler için de 30 Ykrş/kg olarak verilmiş, 2006 yılında ise prim 60 Ykrş/kg ve 30
Ykrş/kg olarak uygulanmıştır (Anonim, 2006k). Üreticiler, bu primden en az 500 kg
ve en fazla 10.000 kg ürün için yararlanmaktadırlar. Ayrıca 15 Mart 2005 tarih ve
25756 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2005/1 nolu Tebliğe” göre
bala teşvik olarak ton başına 65 $ ihracat iadesi uygulaması başlatılmıştır.
Diğer taraftan, Türkiye’de farklı çalışmalarla kaliteli bal üretimi teşvik
edilmektedir. Bu çalışmalara aşağıda kısaca değinilmiştir.
Avrupa Birliği Tarafından DAKP (Doğu Anadolu Kırsal Kalkınma Programı)
kapsamında 2006 yılında Hakkari Yüksekova ilçesi için toplam 260.000 € bütçeli
Arıcılık ve Cevizcilik Projesi onaylanmıştır. Diğer taraftan Ankara ilinde 2006
yılından itibaren Tarım Bakanlığı tarafından organik bal üretim projesi devreye
alınmış, yöredeki toplam 1515 adet konvansiyonel kovan polen tuzaklı organik
kovanlarla değiştirilmiş ve üreticilere ihtiyaç duydukları arıcılık malzemeleri
dağıtılmıştır. Ayrıca proje çerçevesindeki üreticiler sertifikasyon kuruluşu tarafından
kontrol edilmeye başlanmıştır. Projedeki ana hedef organik kovan sayısını en az
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6000’e çıkararak kaliteli organik bal ve arı ürünleri elde etmek ve üreticilere yeni
istihdam alanları yaratmak ve göçü geriye çevirmektir (Anonim, 2006d).
Bununla beraber, arıcılık sektöründe faaliyet gösteren Ordu Arıcılık Araştırma
Enstitüsünün yürüttüğü Ülkemiz Koşullarında Organik Arıcılık Araştırmaları adlı
proje sonuçlanmıştır (Anonim, 2006e).
Ayrıca TEMA tarafından desteklenen Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzaları
Erozyon Kontrolü, Doğal Kaynakların Yönetimi ve Kırsal Kalkınma Projesi
kapsamında 198 erkek ve 130 kadına organik bal üretiminin bölgede
yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Anonim, 2006f).
Bunun dışında üniversiteler tarafından yapılan DPT destekli ve AB destekli arıcılık
projelerinde de ilgili bölgelerde organik arıcılığı geliştirmek ve kaliteli bal üretimi
elde etmek için pilot alanlarda eğitim ve yayım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Organik üretimin gelişmesinde en önemli engellerden birisi de bilgi yetersizliği
olarak ifade edilmektedir (Anonim, 2000). Bu nedenle bilgi ve emek yoğun üretim
şekli olan organik tarımda çiftçi eğitimi ve yayım çalışmalarının farklı boyutları
bulunmaktadır. Örneğin tüketicinin bilinçlendirilmesi, üreticinin eğitimi, iç ve dış
pazarın geliştirilmesinde eğitim ve bilişim teknolojilerinin kullanımı gibi konular bu
kapsamda ele alınabilmektedir. Bu amaçla dünyada organik üretim ile ilgili yayım
çalışmalarında çoğunlukla katılımcı yaklaşımlar kullanılmaktadır (Karaturhan ve
Boyacı, 2005). Türkiye’ de de son yıllarda yürütülen organik üretim projelerinde bu
yaklaşımlar kullanılarak çiftçi eğitimi ve yayım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
İzmir Kemalpaşa Çambel köyünde yürütülen DPT destekli proje çerçevesinde
bu üretim şeklinin yayılabilmesi için çiftçi eğitiminde katılımcı yaklaşımlardan
“Katılımcı Kırsal Değerlendirme (PRA: Participatory Rural Appraisal)” kullanılmıştır.
Bu yönteme göre öncelikle organik arıcılık yapanlar ve yapmak isteyen gönüllü
arıcılardan oluşan toplam 25 kişilik bir grup oluşturulmuştur. Arıcıların seçiminde
aynı zamanda organik arıcılık yapan Köy Grup Teknisyeninin görüşleri alınmıştır.
Bu gruplardaki üreticilerle yapılan tartışmalardan sonra ilk yıl için (2004/2005)
eğitim sıklığı 15 günde bir olarak belirlenmiştir. Ayrıca arıcıların organik arıcılık
projesinden beklentileri ve bilgi gereksinimleri saptanmıştır. Daha sonra saptanan
konulara göre eğitim programı düzenlenmiştir. Üç ay süren teknik ve ekonomik
(pazarlama, işletmecilik, kooperatifçilik vb.) konuların ele alındığı eğitimden sonra
arıcılara sertifikaları verilmiştir.
Üreticiler tarafından belirlenen eğitim konuları ise; Organik Arıcılık,
Arı
Hastalıkları ve Mücadelesi, Organik Arıcılıkta Kullanılan Ekipmanlar, Organik
Arıcılık yapılabilecek yerlerin tespiti, Arı ürünlerinin korunması ve çeşitliliğinin
sağlanması,Çam koşnili ile mücadele, Kooperatif aracılığı ile pazarlama, Türkiye’
deki arıcılık ve arı ürünleri üretim mevzuatı ile AB’deki mevzuatın karşılaştırılması,
Çam balının üretilmesinde bilgilendirilme, Üretilen arı ürünlerinin pazarlanması ve
fiyat ile ilgili eğitimin verilmesi, Gezginci arıcılık, Organik bal üretiminde bilgi akışı
şeklindedir.
İZMİR’DE SEÇİLMİŞ İŞLETMELERDE KONVANSİYONEL VE ORGANİK BAL
ÜRETİMİNİN EKONOMİK SONUÇLARI
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Bal Üretim ve Verim Durumu
Bildirinin bu bölümünde, İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Çambel köyünde organik ve
konvansiyonel bal üretim ve verim durumu karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve bu
amaçla birbirine yakın sayıda kovana sahip olan işletmeler alınarak veriler analiz
edilmiştir. Çalışmada, organik üretim yapan iki ayrı işletmenin 200 ve 300
kovandaki 2005 yılı faaliyetine ait ekonomik sonuçlar, konvansiyonel üretimin
yapıldığı 100 ve 300 kovandaki ekonomik sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Araştırma alanında organik üretim yapan işletmelerin toplam bal üretiminin
konvansiyonele göre daha fazla olduğu dikkati çekmektedir. Buna bağlı olarak
kovan başına elde edilen verim de daha yüksektir. 200 kovanlı organik üretim
yapan işletmede toplam üretim 5152 kg iken, 100 kovana sahip konvansiyonel
üretim yapan işletmede bal üretimi 1820 kg olarak gerçekleşmiştir. Kovan başına
verim ise, organik üretimde 25.76 kg, konvansiyonel üretimde 18.29 kg’dır. Diğer
taraftan 300 kovanlı organik üretime bakıldığında, toplam üretimin 9234 kg olduğu
buna karşın konvansiyonel üretimin ise 4995 kg olduğu dikkati çekmektedir.
Bununla birlikte kovan başına verim değerlerine bakıldığında, organik üretimde
30.78 kg, konvansiyonel üretimde ise 16.65 kg olarak gerçekleştiği görülmektedir
(Çizelge 2). Bu sonuçlar ışığında, organik ve konvansiyonel üretim yapan arıcılar
farklı nektar kaynakları ve farklı ekolojik koşullarda üretim yapsalar da, organik bal
üretiminde belirli bir kurallar dizisi (manejman, populasyon gelişimi, özel bir
besleme yapılmaması, kontrol v.d.) izlendiği için, konvansiyonele göre daha yüksek
verim elde edilebilmektedir.
Bal Pazarlaması ve Fiyatlar
İzmir ilinde organik ve konvansiyonel bal dört farklı şekilde pazarlanabilmektedir.
(1) Üreticiler ürünlerini direkt tüketiciye semt pazarında perakende satabilmektedir.
(2) Bir kooperatife verebilmektedir. (3) Dışsatımcıya satabilmektedir. (4) Bal işleyen
firmalara toptan verebilmektedir. Organik üretim yapan üreticiler bal satışını
çoğunlukla 860 gr’lık kavanozlarda perakende olarak, konvansiyonel üretim yapan
üreticiler ise 27- 28 kg’lık tenekelerde toptan şekilde ve genellikle peşin olarak
yapmaktadır. Bununla birlikte satış ve üretim şekline bağlı olarak bal satış fiyatı da
farklılık göstermektedir. Organik bal fiyatlarının konvansiyonel bal fiyatlarına göre
daha yüksek olması bu durumu destekler niteliktedir (Çizelge 3). Araştırma
alanında 2005 yılı itibariyle süzme organik balda (çiçek ve çam fiyat ortalaması)
üretici eline geçen fiyat 10 YTL/kg iken, konvansiyonel bal fiyatı ortalama olarak (iki
işletme ortalaması) 4.10 YTL/kg olarak hesaplanmıştır.
Diğer taraftan, Türkiye’de iç piyasada tüketiciler organik çam balını 12-20
YTL/kg’dan (9-14 $/kg), organik çiçek balını ise 15-25 YTL/kg’dan (11-18 $/kg)
satın almaktadır. İtalya’daki tüketiciler ise balın niteliğine göre 18-25 $/kg (Anonim,
2006j) arasında bir fiyat ödemektedir. Kanada’da ise tüketicilerin organik bal için
konvansiyonel bala göre %30-35 oranında daha fazla fiyat ödedikleri saptanmıştır
(Anonim, 2006a). Aslında bu ödenen prim organik bal üretiminin getirdiği ek
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masrafları karşılamak için yeterli olmamasına karşın, üreticiye daha iyi bir fiyat
avantajı yaratması yönünden önemlidir.
Değişken Masraflar
Araştırma sonuçlarına geçmeden önce Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki bal
üretim masraflarını incelemekte yarar vardır. Örneğin Kanada’da yapılan bir
araştırmada kovan başına toplam üretim masrafı; 600’den az kovana sahip
işletmelerde 152 $, 600 ile 1000 arasında kovana sahip işletmelerde 156 $,
1000’den fazla kovana sahip işletmelerde ise 114 $ olarak saptanmıştır
(Chaudhary, 2001). ABD’de yapılan bir araştırmada 10 kovana sahip bir işletmede
kovan başına toplam üretim masrafı 128 $ olarak hesaplanmıştır (Gegner, 2003).
Türkiye’de ise İzmir ve Muğla illerini kapsayan bir araştırmada çam balı üretimi
yapılan kovanlarda kovan başına düşen ortalama üretim masrafının 35 $ (52811
YTL) olduğu belirlenmiştir (Saner ve ark., 2005).
Bu çalışmada, organik ve konvansiyonel balın değişken masrafları, temel petek
bastırma, şeker (organikte kullanılmamaktadır), bal (organik üretimde kovan içinde
bırakılmaktadır), su, yakıt-nakliye, ilaç, teneke/kavanoz, konaklama ve sertifikasyon
ücretinden oluşmaktadır. Araştırma alanında organik ve konvansiyonel bal
üretiminin değişken masrafları incelendiğinde, her iki üretim şeklinde de genellikle
ilk sırayı yakıt-nakliye masrafı almaktadır. 200 kovanlı organik bal üretiminde yakıtnakliye masrafı toplam değişken masraflar içinde % 47.87’lik bir pay almakta, bunu
%15.96 ile bal/şeker masrafı izlemektedir. 300 kovanlı organik bal üretiminde ise
%34.04 ile ilk sırada yer alan bal/şeker masrafını, %24.43 ile teneke/kavanoz
masrafı izlemektedir. Konvansiyonel üretimde her iki işletmede de yakıt-nakliye
masrafı değişken masraflar içinde %61.63 ve %71.01, bal/şeker masrafı ise
%13.87 ile %13.31 oranında pay almaktadır (Çizelge 4).
Organik ve konvansiyonel bal üretiminin değişken masrafları karşılaştırıldığında
organik balın üretim masrafları içerisinde yakıt masraflarının ilk sırayı aldığı
görülmektedir. Özellikle organik bal üretimi için kovanların tarım alanlarından uzak
bölgelerde bulunması önem taşımaktadır. Arıcılar bu nedenle daha fazla yol
katetmektedirler. Organik arı yetiştiriciliği yapılacak alan, kovanlardan itibaren uçuş
yarıçapı 3 km. olmak zorunda olduğundan ve bu alanda aynı zamanda organik ve
konvansiyonel arıcılık birlikte yapılamamaktadır (T.C. Resmi Gazete, 10 Haziran
2005, Madde 21)
Diğer önemli masraf unsurları konaklama ve sertifikasyon ücretleridir.
Üreticilerin ayrı ayrı sertifikasyon yaptırmaları yerine grup olarak sertifikasyon
yaptırmaları maliyeti azaltıcı etki yapabilecektir. Bunun dışında organik bal
üretiminde peteğin organik olması önemlidir. Üreticiler kendi peteklerini
bastırmaktadırlar.
Önemli masraf unsurlarından biri de varroa’ya karşı mücadelede kullanılan
organik içerikli ilaçlardır. Bu ilaçların yurt dışından gelmesi ilaç maliyetini
yükseltmektedir. Diğer önemli bir maliyet unsuru kovan konaklama ücretidir.
Genelde organik bal üretimi yapanların bu konaklama ücretini götürü olarak
ödedikleri belirlenmiştir.
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Ayrıca, kovan konaklama ücreti de üreticiler için önemlidir. Genelde organik bal
üretimi yapanların bu konaklama ücretini götürü olarak ödedikleri belirlenmiştir.
Bununla birlikte, Meksika’da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; organik ve
konvansiyonel bal üretiminde kovan başına verim aynı olmasına karşın (32 kg),
organik bal fiyatı (0.84 $/kg), konvansiyonel bal fiyatından (0.74 $/kg) yüksektir.
Dolayısıyla, organik balın (geçiş ürünü) maliyeti (0.25 $/kg), konvansiyonel balın
maliyetine (0.24 $/kg) yakın olmasına karşın, organik baldan elde edilen brüt ve net
kar (26.90, 18.90 $/kovan), konvansiyonel baldan elde edilen brüt ve net kardan
(23.70, 16.00 $/kovan) yüksektir (Anonim, 2006 c).
Brüt Kar
Bu bölümde araştırma alanında organik ve konvansiyonel bal üretiminin
ekonomik yönden karşılaştırılması amacıyla brüt kar analizine yer verilmiştir. 200
kovanlı organik bal üretiminde toplam brüt kar 46485 YTL olup, kovan başına brüt
kar 232.43 YTL olarak gerçekleşmiştir. 300 kovanlı organik bal üreten işletmede
kovan başına brüt kar 263.73 YTL olarak hesaplanmıştır. Konvansiyonel bal üreten
işletmeler açısından durum değerlendirildiğinde ise, kovan başına brüt karın 100
kovanlı işletmede 39.05 YTL, 300 kovanlı işletmede ise 72.58 YTL olduğu
belirlenmiştir (Çizelge 5). Bu sonuçlar doğrultusunda organik bal üretiminin
konvansiyonel bal üretimine göre daha avantajlı olduğu ve organik üretimde kovan
başına brüt karın konvansiyonele göre 4-6 kat yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak
aradaki bu farkın, organik bal üretimi yapan işletmelerin perakende olarak kavanoz
üzerinden satış yapmalarından kaynaklandığı söylenebilir.
ORGANİK BAL ÜRETİMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
Organik bal üretiminin avantajları; ürün için daha yüksek fiyat elde edilmesi ya
da ürüne fiyat primi verilmesi, ürünün kolay pazarlanabiliyor olması, çevreye zararın
minimize edilmesi sonucu temiz ve kaliteli ürün elde edilmesi, alıcı için ürün
garantisi sunulması, üretimden tüketime ürünün geri izlenebilirliğinin sağlanabilmesi
iken, dezavantajları ise; kayıt tutmanın gerekli oluşu, zararlı yönetiminin
kısıtlanması, besleme yönetiminin kısıtlanması, sertifikasyon maliyetleri, sertifika
alıncaya kadar geçen sürede ortaya çıkan kalıntı analiz sonuçları, dışalımda
bulunan ülkelerin organik bala düşük prim vermeleri, uygun konaklama yerlerini
bulmadaki güçlükler olarak sıralanabilir (Annand, 2006).
Ancak araştırma verileri olumlu sonuç vermesine karşın, Türkiye’de organik bal
üretimi konvansiyonel bal üretimine alternatif olarak görülmemeli, daha kaliteli arı
ürünleri elde ederek dış pazar olanaklarını arttırmada bir fırsat olarak
değerlendirilmelidir.
SORUNLAR VE ÖNERİLER
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Bal üretiminde AB (25)’in kendine yeterlilik durumunun 2004 yılı itibariyle %54
olduğu ve AB’nin ithal ettiği ballar içinde endüstriyel olarak ve fırın ürünleri için
kullanılan ballar ile tek orijinli sofralık özel ballar olduğu dikkate alınırsa Türkiye’nin
AB ülkelerinin dış pazar talepleri doğrultusunda sağlıklı, kaliteli bal ve diğer arı
ürünleri üretme konusundaki çalışmalarını sürdürmesi gerekmektedir. Böylece AB
bal dış açığının önemli bir bölümünü Türkiye’den sağlayabilecektir. Organik bal
pazarı AB’nde toplam bal pazarının %1’ine sahip olup, oldukça küçük ölçeklidir.
Örneğin İngiltere, Almanya ve Hollanda’da organik bal piyasası 2000 tonu
bulmaktadır.
Türkiye’de 2003 yılı verilerine göre üretilen 1100 ton organik balın %10’u (109
ton) dışsatıma gitmekte, geri kalanı iç piyasada tüketilmektedir (Anonim,
2006g).Türkiye’nin spesiyal ballarını dışsatıma yönlendirerek pazardaki yerini
garantilemesi gerekmektedir.
Son yıllarda Türkiye’ye Çin’den de bal gelmesi, diğer sektörlerde olduğu gibi
Çin’in %40’lık pazar payı ile çok büyük bir rakip olması, Türkiye’nin çok iyi
amenajman çalışmaları, iyi bir örgütlenme ve iyi bir pazar araştırması ile koşullarını
rekabet eder duruma getirmesi ve dünyaya ürettiği çam balını tanıtması
gerekmektedir.
Türkiye’de bal konusunda yaşanan dış ticaret sorunları ve iç piyasa da yaşanan
bal güvenilirliği konusundaki sıkıntıların ancak bal üreticisinin örgütlenmesi ile
aşılabilmesi mümkündür. Bal ve diğer arı ürünleri işleme tesislerinin arıcıların üye
oldukları kooperatiflerin çatısı altında kurulması, hem arı ürünlerinin daha kolay
pazarlanmasını sağlayacak ve bu pazarlamadan üreticiye dönen kısmın
büyüklüğüne olumlu yansıyacağı gibi tüketicinin de daha güvenilir bal tüketmesini
sağlayacaktır.
Üreticinin konvansiyonel bal üretiminden organik bal üretimine geçişi üretici
örgütlerinin organizasyonu ile daha kolay aşılacaktır. Böylelikle en azından daha
kolay ve ucuza sertifikasyon hizmeti satın alınabilecektir.
Kooperatifler ile mevcut birlikler arasında hiçbir organik bağ bulunmamaktadır.
Kooperatiflerin ticari hayatta faaliyette bulunmaları birliklere göre daha kolaydır.
Yasal bazı düzenlemeler gereği birliklerin tam anlamıyla ticari hayatta faaliyetleri
kısıtlanmıştır. Bu eksikliklerini kooperatifler aracılığı ile giderebilirler.
Adı ne şekilde olursa olsun, üretici bazında oluşturulan her tip örgütlenme
modelinin üreticiye ve sektöre getirecekleri göz ardı edilemez. Bu nedenle; bir tek
örgütlenme modelini öne çıkarıp diğerini engellemeden, birbirleri arasında bir
organik bağ kuracak şekilde konuya yaklaşmak ve buna göre projeler üretmek
gerekmektedir.
Organik balda sertifikalandırma olması bala prim kazandırmaktadır. Ancak
üzerinde önemle durulması gereken nokta, konvansiyonel ballarda kalite
standartlarının iyileştirmesiyle organik bal için ortaya çıkan boşluğun azalabileceği
yönündedir.
Gerek konvansiyonel ve gerekse organik arı ürünleri dışsatımında rekabet
gücünün yükseltilmesine yönelik olarak, dışsatım desteklerinin dış ticarete konu ve
markalı ürünlere göre yönlendirilmesi gerekmektedir.
Üreticilerce organik bal üretiminin benimsenebilmesi için; hastalık ve zararlılarla
etkin mücadele yaparak kovan başına bal verimi korunabilmeli, ayrıca maliyet
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artışları karşısında üreticiyi memnun edebilecek fiyat düzeyleri elde edilebilmelidir.
Türkiye’de organik bala iç piyasada da talep artmakta olup, birçok büyük satış
merkezlerinde farklı markalar altında organik bal satışı yapılmaktadır. Ancak
özellikle Almanya ve diğer AB ülkelerine de önemli düzeyde dışsatım
gerçekleştirilmektedir.
Organik arıcılık, özel bilgi ve bilince, deneyime ve işbirliğine dayalı bir üretim
şekli olup, çiftçi eğitimi ve yayım çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Bu yöntemin
başarısı için çiftçilerin bireysel motivasyonu, bilgi ve beceri kazanmaları yanında
grup veya topluluk olarak eyleme geçmeleri gerekli görülmektedir. Kısacası;
uygulamalı eğitimlere de ağırlık verilmelidir.
Organik üretimde; karar alma ve yenilik üretme becerilerini üreticilere transfer
edilmesini sağlayan, interaktif ve esnek bir yapı oluşturulmaktadır. Bu nedenle
yayım çalışmalarında katılımcı yaklaşımlara yer verilmelidir. Bu da gerek yöntem
gerekse hedef bakımından yayımda değişimi getirmektedir.
Organik bal ve diğer arı ürünleri üretiminde yerel bilgi ve uygulamaların önem
kazanması beklenmektedir. Bu amaçla da organik bilgi ağının kurulması, derlenen
yerel bilgilerin bu ağa aktarılması ve uygulamaya dönüştürülebilmesi için gerekli
görülmektedir.
Ayrıca Türk balını uluslararası arenada da tanıtmak için üretici-firma bazında ve
akademik alanda sempozyum ve fuarlara katılınması gerekmektedir.
Türkiye’nin arıcılık sektöründe pazar ölçeğini büyütebilmesi için gerek kaliteli
konvansiyonel gerekse organik bal ve diğer arı ürünleri üretimini artırması
gerekmektedir. Bu durum bir yandan üreticinin gelir seviyesini yükseltirken,
tüketicinin de sağlıklı ve kaliteli arı ürünlerine ulaşmasını sağlayabilecektir.
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Çizelge 1. Türkiye’nin organik bal üretimi, dışsatım miktarı ve değeri.
Yıllar
Üretim miktarı (ton)
Dışsatım miktarı (ton)
2002
923
385
2003
1100
109
2004
937.3
32
Kaynak: TKB Organik Tarım İstatistikleri, Çeşitli Yıllar.
Ege İhracatçılar Birliği Kayıtları, İzmir, Çeşitli Yıllar.

Dışsatım değer (1000 $)
852
295
96

Çizelge 2. Araştırma alanında organik ve konvansiyonel bal üretim ve verimi.
Kovan sayısı (adet)
Toplam üretim (kg)
Kovan başına verim (kg/kovan)

Organik
200
300
5152
9234
25.76
30.78

Konvansiyonel
100
300
1820
4995
18.20
16.65

Çizelge 3. Araştırma alanında organik ve konvansiyonel bal pazarlaması.
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Kovan sayısı (adet)
Bal satış yeri
Bal satış şekli
Bal ambalaj şekli
Bal satış fiyatı (YTL)

Organik
200
300
Pazar (P)
Pazar (P)
Peşin
Peşin
Kavanoz
Kavanoz
10
10

Konvansiyonel
100
300
Firma (T) İhracatçı (T)
Peşin
Peşin
Teneke
Teneke
3.93*
4.29**

*Bal teneke fiyatı 110 YTL/kg, ** 120 YTL/kg olarak alınmıştır.
(P): perakende, (T): toptan satışı ifade etmektedir.

Çizelge 4. Araştırma alanında organik ve konvansiyonel balın üretim masrafları ve
oransal dağılımı (YTL-%)***.
Organik
Kovan sayısı
(adet)

200

%

300

Konvansiyonel
%

100

%

300

%

Değişken masraflar
Temel petek
ve petek
bastırma
Bal*/şeker
(çuval)
Su masrafı
Yakıt-nakliye
İlaç masrafı
Tenekekavanoz
Konaklama
ücreti
Sertifikasyon/
analiz ücreti
Değişken
masraflar
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225

1.79

1400

10.59

250

7.70

540

9.59

2000*

15.96

4500*

34.04

450

13.87

750

13.31

10
6000
1000

0.08
47.87
7.98

20
2400
50

0.15
18.15
0.38

10
2000
288

0.31
61.63
8.88

20
4000
45

0.36
71.01
0.80

1800**

14.36

3230

24.43

97

2.99

278

4.94

800

6.38

600

4.54

150

4.62

200

3.55

700

5.58

1020

7.72

------

------

------

12535

100.0
0

1322
0

100.00

3245

100.0
0

5633

100.00

toplamı
Kovan başına
değişken
62.68
44.07
32.45
18.77
masraf
*Organik bal üretimi yapanlar kovan başına yaklaşık 15 kg bal (besin maddesi ) olarak
kovanda bırakılmaktadır.
**Kavanoz şeklinde pazarlanmaktadır.
***Sadece fiilen ödenen masraflar dikkate alınmıştır. Geçici işci çalıştırılmamıştır. Arıcılıkta
aile olarak çalıştıkları için aile işgücü karşılığı hesaplanmamıştır.

Çizelge 5. Araştırma alanında organik ve konvansiyonel bal üretiminde brüt kar
(YTL).
Kovan sayısı (adet)
Brüt üretim değeri
Süzme bal
Polen
Toplam üretim değeri (1)
Değişken masraflar (2)
Brüt kar (1-2)
Kovan başına brüt kar

Organik
200

300

Konvansiyonel
100
300

51520
7500
59020
12535
46485
232.43

92340
-----92340
13220
79120
263.73

7150
--7150
3245
3905
39.05

21407
6000
27407
5633
21774
72.58

ORGANİK TARIM POTANSİYELİNİN VE ORGANİK ÜRÜN TÜKETİM EĞİLİMİNİN
BELİRLENMESİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ
Serenad OTAR

67

Mesude ÜNAL

1

Aysun ÇELİK

1

ÖZET
Son yıllarda, çevresel kirliliğin ve geleneksel tarımda kullanılan kimyasal
girdilerin insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin bilimsel çalışmalarda
vurgulanması, insanları sağlıklı beslenme yöntemleri arayışına yönlendirmiştir. Bu
süreçte; üretimde, sentetik-kimyasal gübre ve ilaçlar kullanılmadan üretimden
tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifika esaslarına uygun olarak
gerçekleştirilen organik tarım önemli bir seçenektir.
Bu çalışma; sınırlı alanda tarım arazisine sahip olan Kocaeli İli’nde, organik
tarım potansiyelinin ve organik ürün tüketim eğiliminin belirlenmesi amacıyla
67
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yürütülmüştür. Yapılan organik tarım potansiyeli değerlendirmeleri sonucunda,
Kocaeli İli’nde organik tarımın gelişmeye açık olduğu ortaya konmuştur.
Türkiye’de 2005 yılı itibariyle 175.074 ha alanda, 289.080 ton üretim ile yapılan
organik tarım faaliyetleri, Türkiye’nin en büyük sanayi şehri olan Kocaeli İli’nde de
2
gelişmeye başlamıştır. İl’de organik tarım: Kandıra İlçesi Deliveli Köyü’nde 1700 m
2
örtüaltı ve 24.000 m açık alanda sebze üretimi; Karamürsel ilçesi Ulaşlı
Beldesi’nde 3800 m2 açık alanda çilek ve domates üretimi ile uygulanmaktadır.
Kocaeli İli’nde organik tarımsal üretimin Yuvacık Baraj Havzası’nda 10 köy
kapsamında proje aşamasında bulunduğu saptanmıştır.
Kocaeli İli’nde organik ürün tüketim eğiliminin belirlenebilmesi için gerekli veriler
anketlerle sağlanmış ve SPSS istatistik programında değerlendirilmiştir. Sonuç
olarak, çalışmada farklı eğitim ve gelir düzeyi grupları ile organik ürün tüketimleri
arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kocaeli İli, Organik Tarım, Organik Ürün Tüketimi
ABSTRACT
DETERMINATION OF THE POTENTIAL OF THE ORGANIC AGRICULTURE
AND CONSUMPTION TRENDS: A CASE OF KOCAELİ PROVINCE
In recent years, emphasizing negative effects of environmental pollution and
chemical inputs used in conventional agriculture in scientific studies, steered people
towards seeking healthier nutrition methods. In this progression, organic
production, without using synthetic-chemical fertilizers and pesticides, in which
every phase of production is carried out according to certification essentials, is an
important alternative.
This study is carried out to determine the organic agriculture potential and
consumption tendencies in Kocaeli City which has limited agricultural fields. As a
result of the carried out evaluations of organic agricultural potentials, it has been
manifested that organic agricultural production in Kocaeli City is at the beginning
stage.
By 2005, in Turkey's biggest industrial province, Kocaeli City, organic agriculture
activities with 289.080 tons of production on 175.074 hectares of area are starting
to grow up.Organic agricultural production in Kocaeli City is carried out in following
villages; 1700 m2 of greenhouse and 24,000 m2 of open field vegetable production
in Deliveli Village in Kandıra town, 3800 m2 of open field strawberry and tomato
production in Ulaşlı Village in Karamürsel town. In addition, organic agricultural
production in 10 villages of Yuvacık Dam Basin is determined to be at project stage.
To determine organic product consumption tendencies in the city, a public
survey is carried out and evaluated with SPSS statistics program. Eventually, the
relationship between people groups with different educational backgrounds and
incomes, and their organic product consumptions is exposed.
Keywords: Kocaeli, Organic Agriculture, Organic Product Consumption
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GİRİŞ
Üretimde kimyasal girdilerin kullanılmadığı, çevreye ve insan sağlığına saygılı,
üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir üretim biçimi
olarak tanımlanabilen organik tarımın geçmişi 20. yüzyıla dayanmaktadır (Kayahan,
1999). Ülkemizde ekolojik tarım, 1984-1985’li yıllarda geleneksel ihraç ürünlerinden
olan kuru üzüm ve incirin organik ürün olarak yurt dışından talep edilmesiyle
başlamıştır. Üretilen ürünlerin hemen tamamı ihraç edilmekte, yurt içi pazarı
şimdilik çok küçük payı oluşturmaktadır (Altındişli, 2002). Avrupa ve ABD’de
organik tarımın yapılanması üreticiden başlayarak, aşağıdan yukarı doğru iken;
Türkiye’de organik tarımla ilgilenen şirketlerden üreticiye doğru bir yapılanma söz
konusudur (Demiryürek, 2004). Ürün yelpazesindeki çeşitlenme tamamen yurt
dışından gelen taleplere göre oluştuğu için, en büyük üretim miktarı kuru ve
kurutulmuş ürünlerde olmuştur. Üretim alanları incelendiğinde, toplam alanın
%52’sini kuru ve kurutulmuş ürünlerin oluşturduğu, bunu tarla bitkilerinin (%24)
takip ettiği, en küçük üretim alanına ise sebze ve üzümsü meyve (%1) üretiminin
sahip olduğu görülmektedir (Aksoy, 1999). Organik ürünlerin dış alımını yapan
ülkeler arasında %61’lik payla Almanya başta gelmekte, ardından %15 ile Fransa,
%3 ile Hollanda, %3 ile İsviçre ve %2 ile diğerleri izlemektedir (Çalışkan, 2002).
Organik tarıma geçiş; çevre kirliliğinin önlenmesi, toprak verimliliğinin devam
ettirilmesi, yenilenebilir kaynaklardan yararlanılması, beslenme fizyolojisini dikkate
alarak kaliteli bir yaşam sağlanması gibi avantajlar oluşturacaktır (Turhan ve
Canan, 2005). Türkiye bir taraftan dünya ticaretindeki payını artırma yönünde çaba
göstermesi, bir taraftan da az olan kendi iç tüketimini fazlalaştırması yoluna
gitmelidir (Demir ve Gül 2004).
Kocaeli İli’nin Doğal-Kültürel Özellikleri ve Tarımsal Üretim Potansiyeli
Kocaeli İli, Marmara Bölgesi’nde 29° 22ı-32° 21ı doğu boylamları ile 40° 31ıı
41°13 kuzey enlemleri arasında yer alır. İl, doğu ve güneydoğusunda Sakarya,
güneyinde Bursa İlleri, batısında Yalova İli, İzmit Körfezi, Marmara Denizi ve
İstanbul İli, kuzeyinde de Karadeniz ile çevrilidir (Anonim, 2002). Kocaeli İlinde
topografik yapı, alçak yayla ile tepelik arazi arasında değişmektedir. Yükseklik deniz
seviyesi ile 646 m. arasındadır (Özyuvacı, 1978).
Kocaeli İli arazi varlığının toprak gruplarına göre dağılımında ilk üç sırayı kireçsiz
kahverengi orman toprakları (%70,56), redzina topraklar (%15,89) ve alüviyal
topraklar (%4,65) almaktadır. İl topraklarının %29.03’sini de I- II- III ve IV. sınıf
araziler, %70.97’sini VI-VII-VIII sınıf araziler, oluşturmaktadır. Kocaeli iklimi Körfez
kıyılarıyla Karadeniz kıyısında ılıman, dağlık kesimlerde ise daha serttir Kocaeli
ilinin bitki örtüsü, kuzeyden güneye doğru gidildikçe Karadeniz bitki örtüsünün yerini
Akdeniz bitki örtüsü almaya başlar (Anonim, 2002).
2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre; Kocaeli ili nüfusu 1 206 085 kişi ve
nüfus yoğunluğu 344 kişi/km2’dir. Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden
birisidir. İlde yaklaşık 400 adet birinci sınıf ve 6800 adet de ikinci ve üçüncü sınıf
401

gayri sıhhi müessese bulunmaktadır. İlde iş kanununa tabii toplam işyeri sayısı 26
621 adettir. İl genelinde nüfusun %64,92’si kentlerde, %35,08’i ise köylerde
yaşamaktadır. Köy nüfusunun kent nüfusundan fazla olduğu ilçeler İzmit ve
Kandıra’dır. Kocaeli ili’nin toplam yüzölçümü 3505,27 km2 olup, Türkiye
yüzölçümündeki payı %0,44’tür. İl yüzölçümünden tarım alanları %44.72, ormanlık
ve fundalık alanlar % %39.42, çayır-mera alanları %0.6, diğer araziler ise %8.6
oranında pay almaktadır. İlin Türkiye yüzölçümündeki payı % 1’in altında olmasına
rağmen tarım alanı, orman ve fundalık alan Türkiye ortalamasının üzerinde, çayır
ve mera alanları ise ortalama değerin oldukça altındadır (Anonim, 2002). Kocaeli İli
tarım alanlarının kullanım amaçlarına göre dağılımı Çizelge 1’de verilmiştir.
Kocaeli İlinde Organik Ürün Varlığının Araştırılması
Kocaeli İlinde tarım; sanayi tesislerinin fazlalığı, nüfusa bağlı olarak gelişen
konut alanlarının artışı ve bu girdilerin doğal sonucu çevre kirliliği ile tehdit
altındadır. Sınırlı alanda bulunan I. sınıf ve çevre kirliliğinden uzak tarım
topraklarında yapılacak organik üretim, sürdürülebilirliği sağlayacaktır. Kocaeli
İli’nde organik tarım, Kandıra ilçesi Deliveli Köyü’nde 1700 m2 örtüaltı ve 24 000 m2
açık alan sebze üretimi ile başlamıştır. Yağmurlama ve damlama sulama sisteminin
uygulandığı alanda; domates, patlıcan, hıyar, biber, mısır, maydanoz, roka, tereotu,
marul türleri yetiştirilmektedir. ETKO’dan alınan sertifika ile gerçekleştirilen
üretimde, ürünler organik ürünler pazarında İstanbul’da değerlendirilmektedir.
Üretici, organik tarım alanını genişletmeyi hedeflediğini belirtmiştir. Karamürsel
2
İlçesi, Ulaşlı Beldesi’nde 3800 m açık alanda çilek ve domates üretimi ETKO’dan
alınan sertifika ile yapılmaktadır.
Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü teknik elemanınca hazırlanan
“Yuvacık Baraj
Havzasında Organik Tarımsal Üretim” projesi taslağı bulunmaktadır. Projenin
gerçekleşmesi ile organik tarım uygulamaları yaygınlaşacaktır. Havza’da İl’e bağlı
10 köy bulunup, köylerin 7’sinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi mevcuttur. Yuvacık
Havzası, 257590 hektar olup, kullanılabilir tarım arazisi (I-IV arası sınıflar) 75626
hektardır. Üretilen tarımsal ürünler; çilek, mısır, fasulye ve lahana ağırlıklıdır.Havza
ekolojisi, üzümsü meyvelerin üretimi için uygundur.Üzümsü meyveler aynı zamanda
pazarın talep ettiği ürünler olduğundan ağırlıklı olarak organik tarım üretiminde,
üzümsü meyvelerin üretimine yer verilecektir. Ayrıca brokoli ve Brüksel lahanasının
üretimi planlanmaktadır.
Kocaeli İli’nde çevresel tehditleri içermeyen; doğal dengeyi koruyan organik
tarımın öncelikle desteklenmesi, üretimin yaygınlaştırılması ve tüketim taleplerinin
artması için halkın bilinçlendirilmesi amaçlanmalıdır.
MATERYAL VE METOT
Bu araştırmanın verileri, anket formları hazırlanarak Kocaeli İli’nde rastgele
belirlenen 200 tüketici ile yapılan yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Farklı
eğitim ve gelir düzeyine sahip kişilere ulaşılmaya çalışılmış,farklı gelir gruplarına
sahip yöreler seçilmiş ve buradan elde edilen bilgiler farklı eğitim düzeylerine göre
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gruplandırılmıştır.Elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar ortamına aktarıldıktan
sonra SPSS 13.0 programı ile istatistiksel anlamda analiz edilmiştir.
ÇALIŞMA SONUÇLARI
Görüşülen tüketicilerin %30,5’i kadın, %60,5’i erkektir. %43’ünün geliri 501-1000
YTL arasındadır. En yüksek gelir seviyesine sahip olanlar %10,5, en düşük gelir
seviyesine sahip olanlar %23’dür. Çalışma için görüşülen tüketicilerin %34,5’i 30-39
yaş aralığındadır. Sadece ilkokul eğitimi alanlar %11,5, Lise –Üniversite eğitimi alan
ve mezun olanlar %69’dur. Çalışma kapsamında görüşülen tüketicilerin %86’sı
organik ürün kavramı hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Organik ürün
kavramı hakkında bilgi sahibi olma oranı ile eğitim düzeyi ve gelir seviyesi ilişkileri
Şekil 1. ve Şekil 2. ‘de görülmektedir.
Bağımsız değişken olan eğitim düzeyinin bağımlı değişken olan organik ürün
kavramı hakkında bilgi sahibi olma düzeyini etkilediği görülmektedir. Görüşülen
tüketicilerin organik ürün kavramını öğrenmelerine kaynak oluşturmuş olan unsurlar
Medya, eğitim vb.) ve tüketicilerin bu unsurlardan bilgi kaynağı olarak yararlanma
oranları Şekil 2’de belirtilmektedir.
Organik ürün tüketimi ve sıklığı, son bir yılda tüketilen organik ürünler,organik
ürün tüketiminin az olması nedenleri, organik ürün tercihleri ve bu ürünlerin tercih
edilme nedenleri,organik ürüne ve üretimine duyulan güven ve organik ürünlerin
temin edildiği yerler hakkındaki tüketici görüşleri aşağıdaki Çizelge 3.1’de
verilmiştir.
Sağlık riskleri konusunda duyarlı oldukları görülen tüketiciler özellikle hormon
(%36.4), tarımsal ilaç (%23.7) ve koruyucu katkı maddeleri(%15.7) kullanımını
sağlığı tehdit edici unsur olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Görüşülen tüketicilerin
%51’i “Organik gıdaların sağlıklı koşullarda üretilip pazarlandığına emin misiniz?”
sorusuna “Hayır “ yanıtını vermiştir. Organik gıdaların sağlıklı koşullarda üretilip
pazarlandığına emin olmayanların %50,6’sı yükseköğretim mezunudur,%41’inin
gelir düzeyi 501- 1000 YTL arasındadır. Tüketicilerin soruları yanıtlarken birden
çok cevap seçeneğini tercih ettikleri görülmüştür. Dikkat çekici bir diğer önemli
unsur da mahalle pazarlarında “doğal ürün”,”köy ürünü” diyerek satışı yapılan
ürünlerin “organik ürün” olarak algılanmasıdır. Bu durum bir kavram karmaşası
yaşandığını göstermekte ve güven eksikliğine yol açmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Organik Tarım kavramının henüz tam olarak tanınmaması, bilgi ve güven
eksikliği, üretimin her aşamasında aynı kontrol duyarlılığının gösterilmediğinin
düşünülmesi,organik üretimin Türkiye’de yeterli düzeyde yapıldığına duyulan
inançsızlık ülkemizde organik ürün tüketimini sınırlandıran nedenler arasında
sayılabilir. Ülkemizde ve sanayileşmenin getirdiği çevre kirliliği tehditi ile karşı
karşıya kalan Kocaeli İli’nde de insan ve çevre sağlığına dost bir tarımsal üretim
şekli olan organik tarımın yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Organik tarımın
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yaygınlaştırılması ve organik ürün tüketiminin arttırılması ancak üretici ve
tüketicilerin organik tarım ve organik ürün kavramları ve olumlu nitelikleri
hususunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile mümkün olabilir. Bunun yanı sıra
organik ürün üretim maliyetlerinin azaltılmasının sağlanması, organik ürün
üretiminin artmasıyla oluşabilecek “ürün arzı”nın oluşturabileceği rekabet ortamı,
organik ürün fiyatlarında bir azalma sağlayarak üretimde ve tüketimde tercih edilme
oranını arttırabilir.
Organik tarım üretiminin arttırılması ve organik ürünlerin iç pazarda da
değerlendirilmesi üreticiyi ekonomik açıdan rahatlatacak, tüketicilerin ise doğru
beslenme biçimlerine yönelimlerini sağlayacaktır.
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Çizelge 1. Kocaeli İli tarım alanlarının kullanım amaçlarına göre dağılımı.
Kullanım amacı
Tarla
Sebzecilik
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Alan (hektar)
131530
3493

% Payı
88.47
2.35

Zeytinlik
193
Meyvelik
13394
Süs Bitkileri
25
Toplam
148635
Tarım İl Müdürlüğü Brifing Notları.

0.1298
9.01
0.0168

90,00%
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Şekil 1. Organik ürün kavramı-gelir seviyesi.
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Şekil 2. Organik ürün kavramı-eğitim seviyesi.

405

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

34,50%
28,50%

15,00%

27,50%

10,00%

9,50%

5,00%

0,00%
MEDY A

EĞİTİM

ÇEV RE

A İLE

Şekil 3. Organik kavramının öğrenildiği kaynaklar.

Çizelge 2. Organik ürün tüketim eğilimi değerlendirme sonuçları.
GELİR

Değerlendirme sonuçları

Organik ürün
alma durumu

Son bir yılda
tüketilen
organik ürün
çeşidi

Organik ürün
tüketiminin az
olmasının
nedeni

Tercih edilen
organik ürün
çeşidi
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Evet alıyorum (Top. %82,5)
Hayır almıyorum (Top. %17,5)
Meyve
Kuru meyve
Kuru gıda
Sebze
Unlu mamül
Sütlü mamül
Diğer gıdalar (yumurta, süt, bal,
zeytinyağı, Tıbbi ve ıtri bitkiler)
Fiyatı (Top. %30,5)
Çeşit azlığı (Top.%12)
Tanıtım yetersizliği (Top. %36,5)
Albenisi olmaması (Top.%7,5)
Yararına inanmama (Top.%3,5)
Diğer(bilgi ve güven eksikliği…vb)
(Top. %10)
Taze meyve-sebze
(Top.%83,8)
Dondurulmuş
meyvesebze(Top.%1,9)
Organik unlu
Gıda
mamüller(Top.%5,6)
(Top.%95,8)
Sütlü
mamüller(Top.%3,1)
Meyve
suyu(Top.%1,9)
Bebek
maması(Top.%3,8)
Diğer
Tekstil, Kozmetik,
op.%4,2)
Oyuncak…vb

500YTL
ve altı

5011000YTL

10011500YTL

1501YTL
ve üzeri

Okumayazma
bilmeyen

Okumayazma
bilen

İlkokul
mezunu

23,6
20,0
34,2
20,0
20,0
26,1
25,0
16,7

44,2
37,1
36,7
40,0
40,0
41,7
41,7
33,3

21,2
34,3
16,5
20,0
20,0
20,9
16,7
33,3

10,9
8,6
12,7
20,0
20,0
11,3
16,7
16,7

1,8
5,7
3,8
2,6
-

3,0
5,7
1,3
2,6
-

12,1
8,6
15,2
13,9
16,7

EĞİTİM
Ortaokul
ve dengi
okul
mezunu
15,8
2,9
24,1
16,5
8,3
-

Lise ve
dengi
okul
mezunu
27,9
11,4
29,1
20,0
20,0
31,3
33,3
33,3

Yükseköğretim
mezunu
39,4
65,7
26,6
80,0
80,0
33,0
58,3
50,0

12,1

33,3

27,3

27,3

-

-

3,0

12,1

30,3

54,5

21,3
12,5
31,5
40,0
-

44,3
41,7
43,8
40,0
71,4

21,3
25,0
23,3
20,0
28,6

13,1
20,8
1,4
-

3,3
4,1
-

1,6
6,8
6,7
-

11,5
4,2
12,3
26,7
14,3

13,1
29,2
11,0
26,7
-

16,4
20,8
32,9
40,0
14,3

54,1
45,8
32,9
71,4

5

30,0

30,0

35,0

-

-

5,0

-

20,0

75,0

23,9

45,5

20,1

10,4

2,2

1,5

14,2

15,7

30,6

35,8

33,3

-

66,7

-

-

-

-

-

66,7

33,3

33,3

33,3

22,2

11,1

-

11,1

-

-

33,3

55,6

-

4,1

20,0

20,0

-

-

-

20,0

-

80,0

-

100

-

-

-

33,3

-

33,3

-

33,3

23,1

45,6

20,6

10,6

-

-

16,7

33,3

-

50,0

28,6

28,6

28,6

14,3

-

14,3

-

14,3

14,3

57,1

Fiyatı(Top.%4,9)
Sağlıklı olması(Top.%84)
Lezzeti(Top.%9,2)
Diğer(Kendi üretimi olması…vb)
(Top.%1,8)
Çiftlik-Köy ürünleri alarak(Top.%21,8)
Tanıdıktan alarak(Top.%9,1)
Sertifikalı olmasına dikkat
ederek(Top.%46,7)
Etiket bilgilerine bakarak(Top.%19,4)
Diğer(Üretim aşamaları ve oranları
bilinen doğal ürün tercih ederim)
(Top.%3)
İnternetten alış-veriş ile(Top.%3,1)
Mahalle pazarlarından(Top.%15,3)
Marketten(Top.%20,2)
Şahısdan(Top.%8,6)
Süpermarketten(Top.%49,7)
Diğer(kendi üretiyor,özel
işletmelerden) (Top.%3,1)

Organik ürün
tercih
nedenleri

Organik ürün
güvenilirliğini
n ölçümü

Organik ürün
temin yerleri

50,0
23,4
20,0

37,5
41,6
66,7

12,5
22,6
6,7

12,4
6,7

1,5
6,7

12,5
2,2
-

37,5
12,4
6,7

12,5
17,5
6,7

25,0
24,8
60,0

12,5
41,6
20,0

33,3

66,7

-

-

-

33,3

-

-

33,3

33,3

33,3
20,0

41,7
40,0

16,7
40,0

8,3
-

5,6
-

13,3

16,7
6,7

25,0
13,3

38,9
46,7

13,9
20,0

23,4

44,2

22,1

10,4

1,3

2,6

13,0

14,3

20,8

48,1

18,8

46,9

12,5

21,9

-

3,1

9,4

12,5

25,0

50,0

-

80,0

20,0

-

-

-

-

-

20,0

80,0

20,0
24,0
36,4
15,4
35,9

40,0
40,0
48,5
35,7
50,7

20,0
20,0
15,2
21,4
22,2

20,0
16,0
14,8

9,1
-

4,0
3,0
7,1
2,5

12,0
21,2
21,4
8,6

20,0
4,0
24,2
21,4
16,0

40,0
48,0
9,1
28,6
29,6

40,0
32,0
33,3
21,4
43,2

-

60,0

20,0

20,0

-

-

-

-

20,0

80,0

ORGANİK EKMEK ÜRETİMİ
Dilek ARDUZLAR68

M. Hikmet BOYACIOĞLU1

ÖZET
Son yıllarda organik gıdalara duyulan ilginin artmasıyla fırıncılık ürünlerinde de
organik üretime geçiş faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu ürünlerden birisi olan organik
ekmek üretiminde; suni gübre ve tarım ilacı kullanılmayan topraklarda yetişen
buğday taneleri uygun değirmenlerde un haline getirildikten sonra, sadece izin
verilen katkı maddelerinin kullanımı ile sertifiye edilmiş maya, tuz ve su kullanılarak
ekmek haline getirilmekte ve ambalajlanarak satışa sunulmaktadır. Literatürde bu
konu üzerine yapılmış sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Mevcut çalışmaların bir
kısmında konvansiyonel ve organik yöntemle üretilmiş ekmeklerin özellikle duyusal
özellikleri karşılaştırılmış ve ekmeklerin hazırlanmasında kullanılan unların ve
hamurların kalite özellikleri belirlenmiş, üretim teknolojisine yönelik çalışmalar
yapılmıştır. Diğer bazı araştırmalarda yine her iki yöntemle üretilen ekmeklerin
68
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mikrobiyal özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmada, organik ekmeğe yönelik bilgiler
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Organik, Buğday, Ekmek, Üretim
ABSTRACT
ORGANIC BREAD PRODUCTION
In recent years, transition process of organic production in bakery products is
also accelerated because of increasing interest on organic foods. In organic bread
production, after cereal grains grown in soils where no artificial fertilizers and
agricultural pesticides are used are brought to flour state through certified mills,
they are processed to bread only by using permitted chemical additives and
certified leavening agent, salt and water and released in market after packaging.
There are limited studies on this subject in scientific literature. In some of the
present researches, especially sensory properties of organically produced bread
were compared with conventionally one and the quality factors of flours and dough
used in bread preparation were evaluated and also in some of the researches were
made on production technologies. In some other studies microbiological properties
of bread produced with both methods were examined. In this review, information
about organic bread production will be given.
Keywords: Organic, Wheat, Bread, Production
GİRİŞ
Günümüzde giderek daha fazla insanın, kendilerini ve ailelerini beslemek için
daha güvenilir ve güvenli bir yol olduğunu düşünmeleri nedeniyle organik gıdaları
tercih etmeleri, tahmini küresel organik gıda ve içecek pazarının 2006 yılında 36.7
milyar $’a ulaşması ile sonuçlanmıştır (Anonim, 2006a). Son yıllarda organik
gıdalara duyulan ilginin artmasıyla fırıncılık ürünlerinde de organik üretime geçiş
faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu ürünlerden birisi olan organik ekmek üretiminde; suni
gübre ve tarım ilacı kullanılmayan topraklarda yetişen buğday taneleri uygun
değirmenlerde un haline getirildikten sonra, sadece izin verilen katkı maddelerinin
kullanımı ile sertifiye edilmiş maya, tuz ve su kullanılarak ekmek haline getirilmekte
ve ambalajlanarak satışa sunulmaktadır (Anonim, 2005).
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de birkaç firma tarafından
organik ekmek üretimine başlanmıştır. Bu ürünlerden birisi olan organik tam
buğday ekmeğinin etiketinde; organik tam buğday unu, içme suyu, doğal ekşi
hamur mayası, natürel tuz (sodyum klorür) içerdiği beyan edilmiştir. Diğer bir
organik buğday ekmeğinin üretiminde ise organik un, organik deniz tuzu, organik
ekmek mayası (organik kuru üzüm, organik bal, doğal kaynak suyu, organik un),
doğal kaynak suyu kullanıldığı belirtilmektedir (Anonim, 2006b).
Bu bildiride, organik ekmek üretimine yönelik mevcut literatürde bulunan bilgiler
derlenmiştir.
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ORGANİK EKMEK ÜRETİMİ VE ORGANİK EKMEK ÜRETİMİNDE BUĞDAY
KALİTESİ
Ekmeklik buğday kalitesi için kalite özellikleri; tane kalitesi, öğütme ve un
kalitesi, fiziksel hamur kalitesi ve ekmek kalitesine ilişkin faktörleri içermektedir.
Organik ekmeklerin yapımında kullanılan buğdayların kalite özelliklerinin
belirlenmesine yönelik olarak Haglund ve ark. (1998) yaptıkları bir araştırmada,
farklı tarımsal uygulamalar kullanılarak üretilen organik ve konvansiyonel tam
buğday unu ekmeğini incelemişlerdir. Çalışmada A-, B-, C- ve D- olarak tanımlanan
4 farklı uygulama gerçekleştirilmiştir. A- konvansiyonel tarım uygulaması olup,
kimyasal gübre ve pestisit kullanılmış ve ekim nöbeti (rotasyon) arpa/yulaf/kışlık
buğday1/bahar şalgam kolzası/kışlık buğday2’dir. B- çiftlik gübresinin kullanıldığı
ekolojik tarım olup ekim nöbeti yulaf-bezelye/arpa/örtü altı/nadas1/nadas2/kışlık
buğday’dır. C- ekolojik olan bu yöntemde, konvansiyonel metotlara göre çiftlik
hayvanı
kullanılmadan
toprak
ekimi
yapılmış
ve
ekim
nöbeti
bezelye/patates/yulaf/örtü altı/yeşil gübre (kırmızı yonca ve daimi çavdar otu)/kışlık
buğday’dır. D- ise çiftlik hayvanı kullanılmadan yapılan ekolojik tarımda minimum
ziraat sistemi uygulanmıştır ve ekim nöbeti bezelye/kışlık buğday1/yulaf/örtü
altı/yeşil gübre /kışlık buğday2’dir.
Söz konusu araştırmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde, konvansiyonel
yöntemle üretilmiş buğdayların unlarının protein içeriği, farinograf su kaldırma
değeri, zedelenmiş nişasta içeriği, farinograf yumuşama derecesi, ekmek hacmi ve
elastikiyeti organik olanlara göre daha fazla bulunmuştur. Özellikle ekolojik
yöntemlerden B- ve C- uygulanarak elde edilen unlar yüksek kül ve nişasta
içeriğine, uzun hamur gelişme süresine (yoğurma süresi) ve yüksek hamur
stabilitesine (yoğurmaya tolerans) sahip bulunmuştur (Çizelge 1).
Araştırmada ekmek üretim yönteminin etkisinin belirlenmesi amacıyla iki farklı
yoğurma hızı kullanılmıştır: Yüksek (1 dak. %30 kapasite, 1 dak. %40, 3 dak. %60,
10 s. %100) ve düşük (1 dak. %30-1495, 1 dak. %40-1945, 2 dak %60-2378 ve 10
s. %100-4743 dönüş/dak). Ekmek denemeleri sonunda A-, B- ve C- ekmekleri kuru
ve daha az elastikiyette ve hacimde bulunmuştur. Genel anlamda, düşük yoğurma
hızıyla üretilmiş organik ekmekler, konvansiyonel olanlara göre daha kuru ve daha
az elastiktir. Örneklerin tanımlayıcı profil analizi kullanılarak gerçekleştirilen duyusal
değerlendirilmesinde ise, elastikiyet, renk, ekşimsi koku, asit tadı, kuruluk ve aroma
değerlendirilmiştir. Duyusal analiz sonuçlarına göre konvansiyonel yöntemle
üretilmiş ekmeğin diğerlerine göre açık kahve renkte olduğu, ekolojik sistem D-’den
elde edilenin ise daha yoğun aromaya sahip olduğu ifade edilmiştir. Buna karşın,
düşük yoğurma hızıyla üretilen A-, B- ve C- ekmeklerinin ise en elastik dokuda
olduğu belirtilmiştir (Haglund ve ark., 1998).
Khilberg ve ark. (2004) yaptıkları bir çalışmada ise, tam buğday tava ekmeğinin
duyusal özellikleri üzerine üretim sisteminin (organik ve konvansiyonel), öğütme
tekniğinin (taş değirmen, valsli değirmen), değişik formülasyonların (düşük ve
yüksek un miktarı, düşük ve yüksek yoğurma düzeyleri) etkisini incelemişlerdir.
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Duyusal tanımlayıcı profil analizinde temel olarak ekmek içi görünüşü, ekmek içi ve
kabuğunun aroması, lezzeti ve dokusu değerlendirilmiştir.
Araştırmada elde edilen toplu sonuçlar incelendiğinde; öğütme tekniği, üretim
sistemi ve pişirme sistemine kıyasla duyusal özellikler ve ekmek dilim alanı üzerine
daha fazla etkili bulunmuştur. Resimleme tekniğine göre öğütme yöntemi, pişme
performansına büyük etkide bulunmuş, sonra sırasıyla tarım sistemi, un miktarı ve
yoğurma düzeylerinin etkili olduğu belirtilmiştir.
Sadece öğütmenin etkisine bakılacak olursa; zedelenmiş nişasta, ekstensograf
uzamaya karşı maksimum direnç (Rm) ve elastikiyet (E) değerleri ve farinograf su
kaldırma, yoğurma süresi ve yoğurmaya tolerans değerleri valsli değirmende
öğütülen unlarda, taş değirmenlerde öğütülenlere göre daha yüksek çıkmıştır
(Çizelge 2). Valsli değirmende öğütülen unlarla hazırlanan tam buğday ekmeklerinin
dokusu sıkı, taş değirmenlerde öğütülen unlarla hazırlanan tam buğday ekmekleri
ise deforme olmuşluk, kavrulmuş hububat özelliğiyle karakterize edilmiştir.
Un miktarının ve yoğurma hızının etkisi değerlendirildiğinde, valsli değirmende
öğütülmüş buğdaylarda un miktarının, taş değirmenlerde öğütülenlerde ise,
yoğurma düzeyinin pişme performansında asıl öneme sahip olduğu ifade edilmiştir.
Bu çalışmada uygulanan tarım sistemleri şu şekildedir: A- çiftlik hayvanı
olmadan, kimyasal gübre ve pestisitlerin kullanıldığı konvansiyonel tarım olup ekim
nöbeti kışlık buğday2/arpa/kışlık kolza/kışlık buğday1/şeker kamışı/bezelyedir. Bçiftlik hayvanı ile kimyasal gübre ve pestisitlerin kullanıldığı konvansiyonel tarım
olup, azot çiftlik gübresine ilave edilmiş ve ekim nöbeti arpa-örtü altı-kaba yoncaparmak otu/nadas1/nadas2/kışlık buğday/şeker kamışı-bezelyedir. C- çiftlik hayvanı
kullanılan biyodinamik bir sistem olup, B-’deki çiftlik gübresi kullanılmış, biyodinamik
karışım (humus ve quartz) ve saman kompostlanarak ilave edilmiş, ekim nöbeti
arpa/örtü altı-kaba yonca-parmak otu/nadas1/nadas2/kışlık buğday/şeker
kamışı/%40 yulaf, %60 bezelye, parmak otu ekin-daimi çavdar otu ve kırmızı
yonca’dır. D- çiftlik hayvanı ile B-deki çiftlik gübresi kullanılmış olan ekolojik tarım
olup, arpa/örtü altı-kaba yonca-parmak otu/nadas1/nadas2/kışlık buğday-şeker
kamışı/%40 yulaf, %60 bezelye, parmak otu ekin-daimi çavdar otu ve kırmızı
yonca’dır. Tarım sisteminin buğday kalite özelliklerine etkisine bakıldığında;
konvansiyonel buğday, organik olana göre daha düşük protein ve kül içeriğine,
fakat daha yüksek yoğunluğa sahip bulunmuştur. C- ve D-’ye ait buğdaylar; A-, Bve E- göre daha yüksek potasyum ve fosfor, ancak daha düşük azot içermektedir
(Çizelge 3). Organik buğdaylardan yapılan C-, D-, E- ekmeklerinin duyusal
kalitesindeki varyasyonlar konvansiyonel A- ve B- ekmeklerine göre daha fazla
bulunmuştur.
Kihlberg ve ark. (2006) yaptıkları bir araştırmada ise, konvansiyonel (A-B) ve
organik (C-E) tarım sisteminin, hasat zamanının ve hazırlama-pişirme tekniğinin
tava ekmeğinin duyusal özelliklerine etkisini incelemişlerdir. Genel olarak hasat
yılından kaynaklanan farklılık, formülasyondaki modifikasyonların veya üretim
sisteminin etkisinden daha büyük olmuştur.
Hasat zamanının etkisi dikkate alındığında; 1999 yılına ait buğdaylardan
hazırlanmış organik ve konvansiyonel ekmeklerin dilim alanları “vitalite” analiz
(resimleme) tekniği ile incelenmiş ve herhangi bir fark bulunmamıştır. Bununla
birlikte, 2000 yılına ait olan buğday ile hazırlanmış konvansiyonel ekmeklerde ise
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daha geniş bir dilim alanı elde edildiği ifade edilmiştir. Duyusal sonuçlardaki fark ise
aroma ve lezzet karakteristiklerinden ziyade, dokusal özelliklerde daha belirgin
bulunmuştur. 1999 yılında hasat edilmiş buğdayla hazırlanan ekmeklerin 2000
yılında hasat edilen buğdaylardan yapılan ekmeklere göre önemli düzeyde daha
düşük ekmek içi karakteristiklerine (elastikiyet, pürüzsüzlük), daha yoğun aromaya,
sıkıştırılabilirliğe, çiğnemeye direnç ve daha düşük renk yoğunluğuna ve yüksek
ekmek kabuğu sertliğine sahip olduğu belirlenmiştir.
Tarım sisteminin etkisinin ekmek kalitesine etkisi incelendiğinde ise, organik
tarım sistemiyle üretilen ekmeklere göre konvansiyonel olanlar önemli düzeyde
yüksek elastikiyete sahip bulunmuştur. Gübresiz olarak konvansiyonel tarımla
yetişen A199-A600 ekmekleri ve ilave gübrenin olduğu biyodinamik sistemle
yetiştirilen C99-C00 ekmekleri tüm diğer örneklere göre en fazla duyusal özellik
farklılığı gösteren grup olmuştur. C99’dan elde edilen un en düşük protein içeriğine
ve Zeleny sedimantasyon değerine sahip örnek olarak tespit edilmiştir. Ekmek
hazırlama tekniğinde modifikasyonlar ise ekmek aromasında ve lezzetinde büyük
değişikliğe neden olmuştur (Kihlberg ve ark. 2006).
Bir diğer çalışmada Zorb ve ark., (2006) İsviçre’de, organik ve konvansiyonel
tarım ile yetiştirilmiş buğdayları GC-MS kullanarak aminoasit, şeker, şeker alkolleri,
şeker fosfatları ve nükleotidler bakımından incelemişlerdir. Araştırıcılar, 250 adet
metaboliti belirlemişler ve bunların 52 tanesini 14’ü aminoasit, 11’i şeker ve şeker
türevi, 5’i şeker alkolleri, 12’si organik asit ve 10 tanesi de diğer metabolitler olmak
üzere tanımlamışlardır. Söz konusu metabolitlerden sadece 8’i tarım tekniğine göre
önemli farklılık göstermiştir. Şekerler ve nükleotidler bakımından farklılık ihmal
edilebilir düzeyde olup, proteinlerde alanin ve valinde farklılık gözlenmiştir. Myoinositol miktarı organik olanda önemli düzeyde daha fazla bulunmuştur. Organik
asitlerde (gliserat, hidroksiglutarat) az ancak önemli farklılıklar tespit edilmiştir.
Araştırma sonucunda, genel anlamda tarım tekniklerinin buğday tane kalitesi ve
içeriğinde büyük bir farklılık yaratmadığı değerlendirmesi yapılmış ve daha az gübre
ve hiç pestisit kullanmadan konvansiyonel buğdayın kalitesiyle aynı buğdayı organik
tarımla üretmenin mümkün olduğu ifade edilmiştir.
Organik buğdayların mikrobiyal kalitesini incelemek amacıyla, İtalya’da organik
ve konvansiyonel yöntemlerle üretilen hububat bazlı ürünlerdeki okratoksin A (OTA)
kontaminasyonu üzerine yapılan bir araştırmada, en yüksek OTA
kontaminasyonunun organik unlarda görüldüğü, ancak irmik ve pirinç bazlı
ürünlerde OTA kontaminasyonu açısından iki yöntem arasında belirgin ve önemli bir
farkın olmadığı belirtilmiştir (Biffi ve ark., 2004).
Almanya’da organik ve
konvansiyonel, buğday ve çavdar ekmeklerinin (çavdar ekmeğinde unun minimum
%90’ı çavdar unu, karışık çavdar ekmeğinde çavdar ununun buğday ununa oranı
70/30 ve 80/20, karışık buğday ekmeğinde çavdar ununun buğday ununa oranı
30/70 ve 40/60, buğday ekmeğinde ise unun minimum %90’ı buğday unu olan)
trikotesen kontaminasyonunu GC-MS kullanarak belirleyen bir diğer çalışmada ise,
deoksinivalenol kontaminasyonunun organik çavdar ekmeğinde, yüksek oranda
buğday unu içeren organik ekmeğe göre daha az oranda; organik ekmeklerdeki
deoksinivalenol kontaminasyonunun ise konvansiyonel olanlara göre daha düşük
olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4) (Schollenberger ve ark., 2005).
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Literatürde halihazırda organik ekmek üzerine yapılmış az sayıda çalışma
bulunmaktadır. En fazla tüketilen gıda ürünlerinin başında olan ekmeğin organik
olarak üretim yöntemlerine ve kalite özelliklerine yönelik kapsamlı araştırmaların
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Çizelge 1. Konvansiyonel ve organik tarımla yetiştirilmiş buğday unlarının kimyasal
bileşimleri ve fiziksel hamur özellikleri (Haglund ve ark., 1998).

Kimyasal özellikler
Protein oranı, %km
Düşme sayısı, s
Kül oranı,% km
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Konvansiyonel
A

B

Ekolojik-Organik
C

D

10.8
365
1.62

8.8
325
1.75

9.3
328
1.73

9.2
305
1.71

Nişasta oranı, % km
Zedelenmiş nişasta, % km
Diyet lifi, % km
Fiziksel hamur özellikleri
Su kaldırma, %
Yoğurma süresi, s
Yoğurmaya tolerans, s
Yumuşama derecesi, BE

69.1
3.8
11.9

70.9
3.0
11.7

70.9
2.7
12.3

69.2
2.8
11.4

56.7
165
135
95

52.7
225
240
55

53.8
195
195
80

54.4
165
150
85

Çizelge 2. A2-B Konvansiyonel, C-E organik tarım sisteminde yetişen buğdayın
(İsveç) valsli değirmende (r) ve taş değirmende (s) öğütülmesiyle elde
edilen tam buğday unlarının bazı kalite özellikleri (Khilberg ve ark.
2004).

Protein
%

Düşme
sayısı
s

Zedel.
nişasta
%

A2r
A2s
A5r
A5s
Br
Bs
Cr
Cs
Dr
Ds
Er

11.7
11.7
11.1
11.1
12.2
12.1
12.4
12.4
12.2
12.3
12.8

271
324
300
352
322
344
295
325
310
312
273

Es

12.6

293

Un

Ekstensograf dak.

7.60
3.05
7.30
2.87
7.82
2.96
6.73
2.75
7.07
2.70
7.09

Rm
BU
240
225
290
235
220
220
275
260
290
245
270

45
E
mm
71
75
59
87
67
87
52
72
52
66
58

Rm/
E
3.38
3.00
4.92
2.70
3.28
2.53
5.29
3.61
5.58
3.71
4.66

2.76

225

74

3.04

Farinograf

Rm
BU
250
220
315
250
230
225
270
255
315
265
285

90
E
mm
72
77
62
84
66
83
58
62
62
72
63

250
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Rm/
E
3.47
2.86
5.08
2.98
3.48
2.71
4.66
4.11
5.08
3.68
4.52

Su
kaldır.
%
62.5
56.8
59.8
55.6
64.0
57.6
62.2
57.9
62.6
57.3
62.8

Yoğ.
Süre.
dak.
15.0
9.5
15.5
10.0
15.0
8.0
13.5
12.0
14.5
11.0
12.0

3.57

58.3

11.0

Yoğ.
toler.
dak.
>9.0
8.0
>9.0
9.0
8.0
7.5
10.5
10.5
>9.5
12.0
>10.
0
10.0

Çizelge 3. A2-B konvansiyonel, C-E organik tarım sisteminde yetişen kışlık
buğdayların (İsveç) bazı kalite özellikleri (Khilberg ve ark. 2004).
Buğday
örneği
A2
A5
B
C
D
E

Ort. protein
1988-1998
%
11.8
11.9
12.1
9.8
9.9
9.7

Kül
%

Hacim ağırlığı
g/l

Fosfor
%

Potasyum
%

Azot
%

1.60
1.54
1.65
1.95
1.81
1.81

822
824
817
725
769
793

0.40
0.40
0.41
0.47
0.48
0.45

0.49
0.49
0.49
0.57
0.51
0.45

1.96
1.66
1.89
1.87
1.86
1.95
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Çizelge

4.

Organik ve konvansiyonel, buğday ve çavdar
deoksinivalenol içeriği (Schollenberger ve ark., 2005).

Toplam, Konvansiyonel
Toplam, Organik
Konvansiyonel çavdar ekmeği
Organik çavdar ekmeği
Konvansiyonel karışık çavdar ekmeği
Organik karışık çavdar ekmeği
Konvansiyonel karışık buğday ekmeği
Organik karışık buğday ekmeği
Konvansiyonel buğday ekmeği
Organik buğday ekmeği

Analizlenen
örnek sayısı

Pozitif örnek
yüzdesi %

74
27
10
4
22
7
22
12
20
4

96
82
80
75
100
86
96
75
100
100

ekmeklerinin

Pozitif örneklerdeki
ortalama DON miktarı
(µg/kg)
184
62
59
18
155
71
280
47
167
116

ÇANAKKALE KOŞULLARINDA ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEYVE
KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Nilüfer KALECİ69

Murat ŞEKER1

Mustafa SAKALDAŞ1

ÖZET
Bu çalışma zeytin ve zeytinyağı üretiminin organik tarım koşullarında yapılabilme
imkanlarını araştırmak amacıyla yapılmıştır.
Çalışma, bölgenin önemli yağlık çeşidi olan Ayvalık zeytin çeşidi ağaçları
üzerinde yapılmış ve ağaçlar konvansiyonel ile organik olmak üzere iki farklı
koşulda yetiştirilmiştir. Yetiştirme koşulları arasındaki farklılıkların saptanmasında
ağaçların morfolojik ve pomolojik özellikleri incelenmiştir. Morfolojik özelliklerden
sürgün sayısı, sürgündeki somak sayısı, sürgündeki meyve sayısı (adet)),
69
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414

pomolojik özelliklerden meyvenin 100 dane ağırlığı (g), 1 kg’daki meyve sayısı
(adet), et oranı (%), meyve eni ve boyu (mm) ve meyvedeki % yağ miktarı ile ağaç
verimi (kg/ağaç) saptanmıştır.
Sonuç olarak, organik tarım tekniklerine göre yetiştirilen zeytin ağaçlarında,
meyve verimi konvansiyonel tarım tekniklerine göre yetiştirilenlerden az olmuş,
ancak zeytin meyvesinin ve yağının kalitesinde farklılık olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Yetiştiricilik, Zeytin, Verim, Meyve Kalitesi,
Zeytinyağ
ABSTRACT
EFFECS ON FRUIT QUALITY OF ORGANİC OLIVE GROWING IN
ÇANAKKALE CONDITIONS
This research was realized in order to determine olive and olive oil production
possibilities in the organic farming conditions.
Studies were conducted on Ayvalık olive cultivar which is an important cultivar
used for olive oil in this region. The trees were grown in two different conditions
named organic and conventional farming.
The morphological and pomological data of trees were obtained to determine
the differences between organic and conventional olive farming. The number of
shoot, number of cluster on a shoot , number of fruit in a cluster from morphological
parameters and 100 fruit weight (g),number of fruit in 1kg, flesh ratio (%), fruit
length and width (mm). oil in dried fruit (%) and yield (kg/tree) from pomological
parameters and were determined.
Finally, yields of trees grown in the organic farming conditions were lower from
than conventional agricultural conditions. However, there were not differences
between olive fruits quality and olive oil quality of trees in two growing system.
Keywords: Organic Growing, Olive, Yield, Fruit Quality, Olive Oil
GİRİŞ
Çanakkale ili ve çevresi Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılan önemli
bir yöresidir. Bu yörenin önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ve zeytinyağı
üretimi, özellikle klimatolojik faktörlerinde etkisiyle Dünya’nın hiçbir yerinde olmayan
kaliteli zeytinyağını vermektedir. Yörede zeytincilik konvansiyonel tarım
diyebileceğimiz sistemde yapılmaktadır. Bununla birlikte çoğu zeytinliklerde,
ağaçlara konvansiyonel tarımın gerektirdiği kültürel bakım işlemlerin tam ve
zamanında yapılmadığı görülmektedir. Bu da ağaç verimi ile zeytin ve zeytinyağı
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanısıra özellikle verimin de yıldan
yıla dalgalanma göstermesi, hem üretici ve hemde ülke ekonomisi için çok büyük
parasal kayıplara neden olmaktadır. Ayrıca üreticiler tarafından gübreleme ve
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ilaçlama gibi bazı bakım işlemlerinin bilinçsiz olarak uygulanması da çevre ve insan
sağlığı için olumsuz etkilere neden olacak birikimlere yol açmaktadır. Bu sorunların
giderilmesi için Dünya’nın önemli zeytin ve zeytinyağı üreten ülkelerinde organik
tarım çalışmaları artan bir hızla devam etmektedir.
Dünya zeytin üretiminin yaklaşık %26’sını gerçekleştiren İspanya’da organik
tarımın zeytin ve zeytinyağında uygulanması amacıyla bazı kurumsal ve yapısal
organizasyonlara gidilmiştir. Bunlardan “Ekoliva” modeli, zeytin ve zeytinyağı
üretiminin sosyoekonomik ve kültürel bir bakış açı ile organik üretime katılımın
sağlanmasını, promosyonu, eğitimini, araştırmasını ve yayımını yapmak üzere
hazırlanmış bir organizasyondur (Yalçınkaya, 2001). İspanya’nın kuzeyinde
Andalusia’da bölgesindeki zeytinlerde organik ve konvansiyonel tarım
uygulamalarının kıyaslandığı bir başka çalışmada ise, dikimden itibaren ağaçlara
uygulanan tüm kültürel işlemler (sulama, toprak işleme, gübreleme, bitki koruma,
hasat, taşınma, ve budama) her iki sistem için değerlendirilmiştir (Parra-Lopez ve
Calatrava-Requena, 2006).
Konvansiyonel ve organik tarım çevresel, ekonomik ve tarımsal açıdan
değerlendirildiğinde organik tarımın hemen her durumda konvansiyonel tarımdan
daha uygun olduğu görülmüştür. Zeytin üretiminde Dünya’nın önemli bir ülkesi olan
İtalya’da da son on yıldır organik zeytin yetiştiriciliği üzerine artan bir talep olduğunu,
bunun nedeninin ise mevcut türlerin organik işleme sistemlerine uygun olması
olduğu belirtilmektedir. Bunun yanında ekstra saf zeytin yağının insanların
sağlığındaki koruyucu etkilerinin anlaşılmış olması ve tabii yüksek kalitedeki bu
ürünlerin pazarda iyi fiyat bulmasından kaynaklandığı da belirtilmiştir (Fabbri ve
Ganino, 2002).
Diğer ürünlerde olduğu gibi organik zeytin üretiminin yapıldığı alanlarda da
meyve verim ve kalitesinin artırılmasında kültürel uygulamaların yeterli düzeyde
yapılması gerekmektedir. Bu uygulamalar hem ürün miktarını ve hemde ürün
kalitesini artıracaktır. Organik zeytin üretiminde en önemli aktiviteler hastalık ve
zararlılarla mücadele ve gübrelemedir (Pajaron, 2000). Zeytinin organik tarım
tekniği ile yetiştirilmesinde ağaçların beslenmesi üzerine çeşitli gübrelerin (Talaie ve
Taheri, 2001., El-Khashab ve ark. 2005) ve hastalık ve zararlılara karşı çeşitli
organik kökenli ilaçların (Civantos ve Villalta 1999., Pettachi ve Minnocci 1997.,
Pala ve ark. 1999., Efe ark. 2002) uygulandığı denemeler yapılmıştır.
Zeytin ağaçlarında verim, meyve ve yağ kalitesi üzerine ekolojik faktörlerin yanı
sıra çeşitli kültürel uygulamaların da önemli derecede etkisi olduğu yapılan
çalışmalarda belirlenmiştir. (Çolakoğlu ve Canözer,1985., Oktar ve ark.1994.,
Ismail ve ark.1999)
Ülkemizde organik zeytin yetiştiriciliği konusunda araştırmalara yeni
başlanmıştır. Konvansiyonel ve organik tarım ile yetiştirilen zeytin ağaçları
üzerindeki karşılaştırmalı çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada, Çanakkale
koşullarındaki konvansiyonel ve organik tarım ile yetiştirilen zeytin bahçelerindeki
zeytin meyve verim ve kalitesi ile yağ özellikleri incelenmiştir.
MATERYAL VE METOT
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Bu araştırma, 2005-2006 yılları arasında Çanakkale ili İntepe beldesi’nde
şahıslara ait iki ayrı mevkide bulunan Ayvalık zeytin çeşidine ait zeytin bahçelerinde
gerçekleştirilmiştir. Bahçelerde birisi konvansiyonel, diğeri organik olmak üzere iki
ayrı sistemde yetiştiriciliği kıyaslamak üzere deneme parselleri oluşturulmuştur. Her
ki bahçede ki parselleri oluşturan bitkiler 12 yaşlı zeytin ağaçlarından meydana
gelmiştir. Konvansiyonel yetiştiricilik için şeçilen bahçe, daha önceki uygulamalarda
da teknik talimat ve öneriler doğrultusunda bakımı yapılmış, sağlıklı ağaçlardan
meydana gelmiştir. Organik olarak yetiştiricilik için seçilen bahçe ise, 3 dekar gibi
küçük bir alandaki deniz kıyısındaki ağaçlardan meydana gelmiş olup, bu ağaçlara
hiç bir şekilde çiftlik gübresi dışında sentetik gübreleme ve ilaçlama gibi organik
tarım talimatlarına aykırı işlem yapılmamış ağaçlardan oluşmuştur. Bahçenin
etrafını oluşturan çeşitli türdeki ağaçlarda da herhangi bir uygulama yapılmadığı
saptanmıştır.
İki ayrı mevkide oluşturulan denemede her parsel 4 tekerrürlü ve her tekerrürde
4 ağaç olacak şekilde tesadüf parselleri deneme desenine göre düzenlenmiştir.
Parseli oluşturan ağaçların etrafında birer sıra ağaç şahit bitki olarak bırakılmıştır.
Çalışmanın başlangıcında her parselden yaprak ve toprak örnekleri alınarak
toprağın yapısı belirlenmiş, konvansiyonel olarak yetiştiricilik yapılacak ağaçlarda
gübreleme işlemleri analiz sonuçlarına göre önerilen dozlarda yapılmıştır. Zirai
mücadele uygulamaları ise zeytin entegre mücadele programında verilen
talimatlara göre yapılmıştır( Pala ve Zümreoğlu, 1999).
Organik olarak yetiştirilen zeytin ağaçlarında ağaçlara Şubat-Mart aylarında
sadece yanmış hayvan gübresi ağaçlara 60 kg/ağaç olarak verilmiştir (Canözer,
1983). Gerek analiz sonuçlarına ve gerekse gözlemlere dayalı olarak yapılan
incelemelerde, ağaçlarda besin maddesi noksanlığına ait herhangi bir belirti
görülmediği için başka bir uygulama yapılmamıştır. Bununla birlikte gerektiği
taktirde organik yetiştirme talimatı göre ruhsatlandırılmış organik kökenli besin
maddeleri ilave edilecek şekilde program yapılmıştır.
Bitki koruma çalışmaları, yörede zeytinde ekonomik düzeyde zarara yol açan
Zeytin sineği (Bactrocea oleae Gmel), Zeytin Güvesi (Prays olea Bern), Zeytin
halkalı leke (Spiloceae olegina Cast) ve Zeytin dal kanseri ( Pseudomanas
savastonoi Smith) gibi hastalık ve zararlılar üzerinde olmuştur. Çalışmamızda zeytin
sineğine (Bactrocea oleae) karşı populasyon takibi için haziran ayı sonu Temmuz
ayı başından itibaren monitör tuzakların asılarak takibi yapılmış, Temmuz ayından
itibaren ise her ağaca bir adet ekotrap asılmıştır. Bu aydan itibaren Ağustos-EylülEkim aylarında bu işlemlere devam edilerek böcek takibi yapılmıştır. Zeytin güvesi
ergin popülasyonu takibi için Mart sonu nisan başından itibaren her uygulama için
bir adet olmak üzere delta tipi feromon tuzak, bahçeye hakim rüzgar yönünde her
ağaca ayrı ayrı asılmıştır.
Çalışmamızda yine Kasım-Aralık ve Şubat-Mart aylarında zeytin halkalı leke ve
zeytin dal kanserine karşı hasattan sonra ve sürgünler oluşmadan önce organik
talimatın esaslarına uygun olarak Bordo bulamacı uygulaması yapılmıştır. Bahçede
diğer hastalık ve zararlıların ilgili herhangi bir belirti olmadığı için başka bir
uygulama yapılmamıştır.
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Organik olarak yetiştiricilik yapmak üzere ağaçlarda gerekli bakım işlemleri
(budama ve toprak işleme) organik yetiştiricilik talimatına uygun olarak yapılmıştır.
Ağaçlarda Kasım ayından itibaren zeytin hasadına başlamıştır.
Araştırmada her iki mevkideki uygulamadaki ağaçların dört farklı yönünden
işaretlenen sürgünlerde, sürgün gelişmesi (cm), sürgündeki ortalama somak sayısı
(adet) ve sürgündeki ortalama meyve sayısı (adet) saptanmıştır. Ayrıca hasat
edilen meyvelerde de ağaç verimi (kg/ağaç), 1 kg’daki meyve sayısı (adet/kg), 100
dane ağırlığı (g), et oranı (%), meyve eni ve boyu (mm) belirlenmiştir. Alınan
örneklerdeki meyvelerde % yağ, serbest yağ asitliği (% oleik asit cinsinden),
sabunlaşma sayısı (mg KOH/yağ ), iyod sayısı (%), yoğunluk (200C/200C) , kırılma
indisi (nD 200C) miktarı belirlenmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Konvansiyonel ve organik tarım yöntemlerine göre yetiştirilen iki ayrı zeytin
bahçesinde ağaçların gelişimleri arasındaki farklılıkları incelemek üzere bazı
morfolojik ölçümler yapılmıştır (Çizelge 1). Sürgün gelişimi ve meyve sayısı
istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte konvansiyonel sistemde yetiştirilen
ağaçlarda rakamsal olarak (28,0 cm) daha fazla olduğu görülmektedir. Buda daha
konvansiyonel tarımda fazla gelişen sürgün ve yaprağın daha fazla meyveyi
beslediği anlamına gelmektedir. Somak sayısı arasında bir fark görülmemektedir.
Ancak bu ölçümlerin tam olarak irdelenebilmesi için daha uzun yıllar boyunca takip
edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
Konvansiyonel tarım yöntemlerine göre yetiştirilen zeytin bahçelerinde ağaçların
verimleri organik tarımla yetiştirilenlere göre daha fazla olmuştur (Çizelge 2).
Konvansiyonel tarımda yetiştirilen bahçede verim 27,50 kg/ağaç ile organik tarım ile
yetiştirilen ağaçların verim değerlerinin (15,17 kg/ağaç) iki katına yakın bir değer
vermiştir. Ancak meyvenin kalite kriterleri olan kabul edilen diğer özellikleri arasında
her iki tarım uygulamasında da istatistiki olarak bir fark görülmemektedir. 1 kg daki
meyve sayısı konvansiyonel olarak yetiştirilenlerde 388,6 adet, organik olarak
yetiştirilenlerde ise 300,9 adet olmuştur. Bu durum meyvenin büyüklüğünün organik
tarımda yetiştirilen ağaçlara göre daha az olduğu anlamına gelmektedir. Meyvenin
eni ve boyu ile ilgili ölçüm değerlerinin de bunu gösterdiğinini izlemek mümkündür.
Çeşitli nedenlerden dolayı 1 Kg daki meyve sayının fazla olduğu yıllarda meyve
gelişmesinin daha az olduğu, dolayısıyla daha küçük kaldığı yapılan pek çok
çalışmada da belirlenmiştir (Kaynaş ve ark. 1992).
Meyvenin % et oranı ise rakamsal olarak organik tarımla yetiştirilen ağaçlarda
daha yüksek görülse de büyük bir farklılık göstermediği görülmüştür. Konvansiyonel
tarımda % 82,1, organik tarımda % 84,9 olmuştur. Bu değerler Canözer (1991)’in
Ege bölgesinde yetiştirilen Ayvalık zeytin ağaçlarında buldukları değerlerle benzerlik
göstermektedir.
İki farklı tarım tekniği ile altında yetiştirilen zeytin bahçelerinden alınan zeytin
örneklerindeki yağa ait bazı özellikler incelenmiştir (Çizelge 3). Konvansiyonel tarım
yöntemlerine göre yetiştirilenlerde yağ oranı % 33,33 olarak, organik tarım
yöntemlerine göre yetiştirilenlerde ise % 31,46 olarak satanmıştır. Oysa daha
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önceki çalışmalarda Ayvalık çeşidinin yağ oranı %24,72 verilmiştir (Canözer, 1991).
Burada yapılan çalışmada bahçelerden alınan örneklerdeki zeytinlerin yağ içeriğinin
her tarım uygulamasında da bu değerden daha yüksek olduğu görülmektedir.
Zeytinyağının kalite kriteri olarak kabul edilen serbest yağ asitleri konvansiyonel
tarım uygulamalarında % 0,68 olarak saptanmıştır. Bu değer organik tarım
uygulamalarındaki (% 0,89) değerden biraz daha düşüktür. Ersoy (2000)’un belittiği
gibi natürel sızma zeytinyağlarında kabul edilen serbest asitlik derecesi oleik asit
cinsinden en çok %1 dir. Burada her iki bahçedeki örneklerinde bu değerin altında
olduğu dolayısıyla kaliteli sınıfta yer aldığı görülmektedir.
Sabunlaşma sayısı konvansiyonel tarımda ki zeytinyağlarınında 19,8 mg KOH/g
yağ, organik tarımda ise 193,4 mg KOH/g yağ olarak saptanmıştır. Elde edilen bu
değerler zeytinyağlarının Uluslararası saflık kriterleri (184-196 mg KOH/g yağ)
olarak kabul edilen değerler arasında bulunmuştur (Anonim, 1991).
İyot sayısı yağlarda bulunan doymamış yağ asitleri için bir ölçü olarak
görülmektedir. Yapılan çalışmada zeytinyağlarındaki iyod sayısı konvansiyonel (%
84,16) ile organik tarım uygulamalarındaki (% 83,73) zeytinyağlarında aynı değeri
vermiştir. Bu sonuçlar Çolakoğlu ve Canözer (1985)’in bulguları (% 80,71-% 88,65)
ile benzerlik göstermektedir. Bu değerler gıda mevzuatında belirlenen değerlerin
(%78-88) arasında bulunmaktadır (Ataman, 2000).
Konvansiyonel ve organik tarım uygulamalarındaki yağların yoğunluk ve kırılma
indisi değerleri arasında bir farklılık olmamıştır. Bu değerler de Gıda mevzuatındaki
değere yakın olmuştur (Ataman, 2000). Ayrıca araştırmada her iki tarım
uygulamasındaki ağaçların zeytinyağlarının yoğunluk ve kırılma indisi değerlerinin
aynı olduğunu görmekteyiz.
Sonuç olarak, organik tarım tekniklerine göre yetiştirilen zeytin ağaçlarında,
meyve verimi konvansiyonel tarım tekniklerine göre yetiştirilenlerden az olmuş,
ancak zeytin meyvesinin ve yağının kalitesinde farklılık olmadığı saptanmıştır.
Burada organik tarım çalışmalarından elde edilen ilk veriler dikkate alınarak yorum
yapılmıştır. Ancak, zeytin gibi uzun ömürlü bir ağacın organik tarım koşulları altında
verim, meyve kalitesi ve zeytinyağı üzerine etkilerinin anlaşılmasında denemelerin
daha uzun yıllar devam etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte bu çalışmadan elde
edilen bulgulara dayanarak, Çanakkale yöresinin bir çok yerinde olduğu gibi zeytin
ağaçlarına bakımın eksik yada hiç uygulanmadığı veya topografik nedenle mümkün
olmadığı zeytin alanlarını organik tarım sistemine çevirerek üreticinin daha karlı
duruma geçirilmesinin mümkün olacağı söylenebilir.
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Çizelge 1. Konvansiyonel ve organik tarım yöntemlerine göre yetiştirilen ağaçların
sürgün gelişi, somak sayısı ve meyve sayısı (2005).
Uygulanan tarım
Konvansiyonel
Organik
LSD

Sürgün gelişimi (cm)
28,0
23,8
Ö.D

Somak sayısı (Adet)
6,3
6,8
Ö.D

Meyve sayısı (Adet)
8,5
6,6
Ö.D

Çizelge 2. Konvansiyonel ve organik tarım yöntemlerine göre yetiştirilen ağaçların
verim ve meyve özellikleri (2005).
Uygulanan tarım
Konvansiyonel
Organik
LSD

Ağaç
verimi
(kg/ağaç)
27,5 a
15,1 b
%1

1 kg meyve
sayısı
(adet /kg)
388,6 a
300,9 b
%1

100 dane
ağ. (adet)

Et oranı
(%)

327,4
337,3
Ö.D

82,1 b
84,9 a
%1

Meyve
eni
(mm)
15,6 b
17,3 a
%1

Meyve
boyu
(mm)
19,4 b
20,7 a
%5

Çizelge 3. Konvansiyonel ve organik tarım yöntemlerine göre yetiştirilen ağaçların
meyve yağ özellikleri (2005).
Uygulanan tarım
Konvansiyonel
Organik
LSD

Yağ
(%)
33,33
31,46
Ö.D

Serbest
yağ
asitliği
(%)
0,68 b
0,89 a
%5

Sabunlaşma
sayısı
(mg KOH/g)

İyot
sayısı
(%)

Yoğunluk
0
0
(20 C/20 C
su)

192,8
193,4
Ö.D

84,16
83,73
Ö.D

0.971
0.973

Kırılma
indisi
(nD
0
20 C)
1.469
1.469

ANKARA, KIRIKKALE VE ÇANKIRI İLLERİNDE ORGANİK TARIM
BİLGİLENDİRME PROJESİ
70

Cem ÖZKAN
73
Sabri GÜLERSÖNMEZ
75
Mehmet ERYILMAZ

71

Selçuk BAL
74
Ramazan TOPAK
1
Nilüfer Gökçek

72

Ali ÇAKMAK
5
Muzaffer Topak
Ali Kürşat ŞAHİN1

ÖZET
Avrupa Birliği-REC TÜRKİYE Bölge Ofisi tarafından desteklenen bu proje ile
Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illerinde 67 farklı köyden 450 üreticiye organik tarım
70

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, ANKARA
Asya Avrupa Araştırma ve Eğitim Kurumu, ANKARA
72
Aydos Vakfı, ANKARA
73
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ANKARA
74
Çevre ve Orman Bakanlığı, ANKARA
75
Ekotar Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu, MERSİN
71

421

bilgileri verilmiştir. Eğitim toplantıları, 12 ayrı köyde 2005 yılında gerçekleştirilmiştir.
Eğitim öncesi yapılan anketler, üreticilerin organik tarım yapmadığını ve organik
tarım konusunda eğitimli üretici oranının ise çok düşük düzeyde (% 1) olduğunu
göstermiştir. Eğitim toplantılarında üreticiler, organik tarımın tanımı, dünyada,
ülkemizde ve bölgedeki durumu, organik tarımın çevre, doğal denge ve insan
sağlığına katkıları, organik tarımın ekonomik yönü ve yasal süreci, organik tarımda
yetiştiricilik, bitki koruma, bitki besleme, ürün işleme ve pazarlama konularında
bilgilendirilmiştir. Eğitim sonrası gerçekleştirilen anket sonuçları, üreticilerin önemli
bir kısmının toplantılarda verilen bilgilere hakim olduklarını göstermiştir. Ayrıca,
1000 adet organik tarım kitapçığı hazırlanarak üreticilere dağıtılmıştır. Köy liderleri
ile birlikte yapılan proje değerlendirme toplantısı sonucunda organik tarım danışma
birimi oluşturulmuştur. Birime organik tarıma geçiş konusunda üreticilerden gelen
talepler ve proje kapsamına alamadığımız köylerden gelen eğitim toplantı istekleri,
projenin amacına ulaştığını göstermiştir. Proje ekibi uygulamaya yönelik organik
tarım proje çalışmalarını başlatmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Eğitim, Üretici, Ankara, Kırıkkale, Çankırı
ABSTRACT
AN ORGANIC AGRICULTURE KNOWLEDGE PROJECT IN ANKARA,
KIRIKKALE AND ÇANKIRI PROVINCES
Organic agriculture knowledge was given to 450 producers from 67 villages of
Ankara, Kırıkkale and Çankırı Provinces with this project which was supported by
European Unity-REC TURKEY Reagon Office. Education meetings were carried
out in 12 villages in 2005. The public survey before the education indicated that no
organic agriculture practices were realized, and the rate of educated producers on
organic agriculture was very low level (1%). The procuders were obtained
information about definition of organic agriculture, states of organic agriculture in
World, Turkey and the region, contribution of organic agriculture to environment,
natural balance and human health, economic way and legal process of organic
agriculture, growing, plant protection, fertilizer, product processing and marketing in
organic agriculture. The result of the final public suvey which was conducted after
the education indicated that a considarable amount of the producers was qualified
about ogranic agriculture. In addition, 1000 books including organic agriculture
knowledge were published and given out to the producers. An organic agriculture
information unit was constituted at the end of the evaluation meeting which the
village leaders participated in. The producer demands about organic agriculture to
the unit and organic education meeting demands from other villages in which we
couldn’t reach in the project showed that the project reached its’ objective. The
project group has already started studies of new projects about organic agriculture
practices.
Keywords: Organic Agriculture, Education, Producer, Ankara, Kırıkkale, Çankırı
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GİRİŞ
Tarım, “Doğal kaynakların insan yararına, bitkisel ve hayvansal üretim için
kullanılması” olarak tanımlanmaktadır (Kansu 2001). Ancak, doğal kaynakların bu
amaçlarla kullanımı zaman içinde önemli değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tarımda önemli gelişmeler kaydedilmiş, suni gübre
ve tarımsal ilaçların üretiminde ve tüketiminde çok fazla artışlar görülmüştür.
Sonuçta, tarımsal üretimde önemli verim artışları gerçekleştirilmiştir. Daha sonraları
artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak için tarımda kaydedilen bu gelişmeler,
çevre kirliliği başta olmak üzere birçok olumsuzlukları da birlikte getirmiştir.
Tarımdaki bu olumsuzlukların ana nedeni ise, tarımın ekonomik boyutunun fazlaca
düşünülmesi, diğer boyutlarının, özellikle de ekolojik boyutunun unutulmasından
kaynaklandığı bilinmektedir.
Bununla birlikte tarım doğayı bozmadan-doğaya zarar vermedengerçekleştirilemez. Basit olarak bir kültür bitkisinin ekimi için tarlanın sürülmesi ile o
alandaki yabancıotların ortadan kaldırılması, yabancıotlar üzerindeki doğal faunanın
önemli ölçüde değişmesine neden olabilmektedir. Çözüm ise doğayla uyumlu,
doğaya mümkün olduğunca az zarar veren tarım uygulamalarıdır. Bu bağlamda
karşımıza organik tarım çıkmaktadır. Organik tarım, biyolojik çeşitliliği, biyolojik
döngüyü ve toprağın biyolojik aktivitesini geliştiren ve arttıran ekolojik üretim sistemi
olarak tanımlanabilir (Anonim, 2005). Bu tarım şekli, bozulan agroekosistemdeki
ekolojik uygunluğun yeniden eski haline getirilmesi ve sağlıklı agroekosistemdeki
ekolojik uygunluğun korunması esasına dayandırılır.
Diğer tarftan organik tarım, çoğu zaman doğal üretimle karıştırılmaktadır (Özkan
2002). Doğal üretim, doğal dengeye zarar vermeyen, insan ve çevreye dost bir
üretim şeklidir. Ancak doğal üretimde, üretimin kalite ve verim artışına yönelik
tarımsal faaliyetler yoktur ya da sınırlıdır. Doğal alanlardan çilek, mantar, kekik vb.
ürünlerin toplanması doğal üretime bir örnektir. Organik tarımın öncelikli hedefi ise
birbirine bağlı olan toprak yaşamı, bitki, hayvan ve insan topluluklarının sağlığını ve
üretkenliğini arttırmaktır. Bu hedefler doğrultusunda organik tarım, doğal tarımda
olduğu gibi kaderci bir üretim sistemi olamayıp içerisinde doğal dengeye zarar
vermeyen ya da en az düzeyde zarar veren bir çok alternatif uygulamayı da
barındıran bir üretim sistemidir.
Bugün dünyada 17 milyon hektar alanda organik tarım yapılmaktadır. Bu
alanların kıtalara göre dağılımına bakıldığında, Okyanusya 7.7 milyon hektar ile
birinci, Avrupa 4.2 milyon hektar ile ikinci, Latin Amerika 3.7 milyon hektar ile
üçüncü, Kuzey Amerika 1.3 milyon hektar ile dördüncü, Asya 0.08 milyon hektar ile
beşinci, Afrika ise 0.06 milyon hektar ile son sırayı almaktadır (Anonim, 2004).
Ülkemizde organik tarım yapılan alanlar, tüm bitkisel üretim yapılan alanların
yaklaşık %0.1’ini oluştururken gelişmiş ülkelerde bu oran ortalama % 5
civarındadır. Ülkemizdeki organik bitkisel ürünlerin gerek üretimi ve gerekse
tüketimi gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok düşüktür. Ülkemizdeki organik
üreticilerin bölgelere göre yüzdelik dağılımı; Ege Bölgesi % 37, Karadeniz Bölgesi
%22, Doğu Anadolu Bölgesi % 16, İç Anadolu Bölgesi % 11, Marmara Bölgesi % 6,
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Akdeniz Bölgesi % 5 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 3’tür. Bölgelere göre
organik üretim alanlarının yüzdelik dağılımı ise, Ege Bölgesi % 41, Güney Doğu
Anodolu Bölgesi % 21, Akdeniz Bölgesi %17, diğer dört Bölge (Doğu Anadolu, İç
Anadolu, Karadeniz ve Marmara) % 21 şeklindedir (Aksoy ve ark., 2005).
Organik tarımın ülkemizde yeterince yaygılaşamamasının nedenlerinden birisi
de, üreticilerin organik tarım konusundaki bilgilerinin yetersiz oluşudur. Bu nedenle
İç Anadolu Bölgesi’nde organik tarımın yaygınlaştırılması amacıyla Ankara,
Kırıkkale ve Çankırı illerinde organik tarım bilgilendirme toplantılarının yapılması
planlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Organik tarım bilgilendirme projesi, Asya Avrupa Eğitim Kurumu önderliğinde
hazırlanmış, Avrupa Birliği-REC TÜRKİYE Bölge Ofisi’nin destekleri ile Ankara,
Kırıkkale ve Çankırı illerinde 2005-2006 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Proje, organik
tarım bilgilendirme toplantıları, bilgilendirme öncesi ve sonrası anket çalışmaları ve
bir değerlendirme toplantısı içermektedir. Üreticilerde organik tarım konusunda
farkındalık yaratma amaçlı yapılan çalışmalar, Aydos Vakfı’nın üyelerinin bulunduğu
söz konusu üç ilde 67 farklı köyden 450 üreticiyi kapsamaktadır. Organik tarım
konusundaki çalışmalar belirli merkezlerde yapılmıştır. Bu merkezler; Ovacık Köyü,
Elmapınar Köyü, Yukarıemirler Köyü, Meşeli Köyü, Akkuyu Köyü, Sarıkızlı Köyü,
Büyükavşar Köyü, Karahacı Köyü, Kutluşar Köyü, MalıKöy ve Şabanözü ilçesidir.
Eğitim öncesinde yapılan anketlerle üreticilerin organik tarım yaklaşımları tespit
edilmiştir. Eğitim sonrası yapılan anketlerle üreticilerin organik tarım konusunda
bilgilenme dereceleri değerlendirilmiştir. Ayrıca, eğitim toplantıları sonunda şeçilen
köy liderleri ile uygulamaya yönelik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Üreticilerin organik tarıma yaklaşımlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan ilk
anketlerde, organik tarım konusunda üreticilerin temel bilgilerini ölçen sorular
yöneltilmiştir. Bilgilendirme öncesi yapılan bu anket sonuçları değerlendirilerek,
organik tarım konusunda verilecek eğitimin içeriği belirlenmiştir.
Bilgilendirme toplantıları, organik tarım konusunda çalışan uzmanlar tarafından
gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda, genel literatür bilgileriyle birlikte organik tarım
konusunda yapılmış denemelerin sonuçları görsel sunular eşliğinde verilmiştir.
Organik tarım eğitim toplantılarında organik tarımın tanımı, Dünya’da, ülkemizde ve
bölgedeki durumu, organik tarımın çevre, doğal denge ve insan sağlığına katkıları,
organik tarımın ekonomik yönü ve yasal süreci, organik tarımda yetiştiricilik, bitki
koruma, bitki besleme, ürün işleme ve pazarlama konularında genel bilgiler
verilmiştir. Ayrıca bilgilendirme toplantılarında üreticilerin organik tarım konusunda
bireysel soruları konunun uzmanları tarafından yanıtlanmıştır.
Organik tarım bilgilendirme sonrası yapılan anketler, verilen eğitimlerin
üreticilerde organik tarım konusunda nasıl bir farkındalık yarattığını belirlemek
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla üreticilere organik tarım eğitiminde verilen
bilgilerden derlenen sorular yöneltilmiş ve organik tarım konusunda verilen eğitimin
etkinliği belirlenmiştir.
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Ayrıca proje ortakları Asya Avrupa Eğitim Kurumu ve Aydos Vakfı yetkilileri,
proje danışmanları ve eğitimcileri ve eğitimin verildiği köylerdeki köy liderleri ile
birlikte proje değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılarda bilgilendirme
toplantılarının ve anket sonuçlarının genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca,
ileriye dönük organik tarım konusunda yapılabilecek çalışmalar tartışılmıştır.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Organik tarım eğitimi öncesinde üreticilerin uygulamakta olduğu tarım şekli ve
organik tarıma olan yaklaşımlarını gösteren anket sonuçları Şekil 1’de
gösterilmiştir. Sonuçlar, genel anlamda üreticilerin %60’ının uygulamakta oldukları
geleneksel tarımda çalışmaktan memmum olmadığını göstermiştir (Şekil 1a).
Üreticilerin önemli bir kısmının (% 67) verilmekte olan genel tarım hizmetlerinin
kalitesinden memmun olmadıkları belirlenmiştir (Şekil 1b). Diğer taraftan üreticilerin
% 75’inin geleneksel tarımda kullandıkları girdilerin olumsuz etkilerden haberdar
olmadıkları (Şekil 1c), üreticilerin sadece %17’sinin organik tarımı bildiği ve % 1’inin
organik tarım konusunda eğitim aldıkları belirlenmiştir (Şekil 1d). Benzer olarak
organik gübre, organik mücadele yöntemleri, kontrol- sertifikasyon kuruluşları ve
ekolojk turizm konusundaki bilgili üretici oranları oldukça düşük düzeydedir (Şekil
1e,f,g,h).
Organik tarım bilgilendirme sonrası yapılan anket sonuçları, Şekil 2’de
göstermiştir. Üreticilerin % 91’i organik tarımın geleneksel tarıma göre doğal
dengeye daha az zarar verdiğini (Şekil 2a), % 66’si organik tarımda doğru toprak
işlemenin nasıl yapıldığını (Şekil 2b), % 96’sı organik tarımda nasıl ekim yapıldığını
(Şekil 2c), % 82’sinin üretim materyali olarak nasıl fide ve tohum seçileceğini (Şekil
2d), % 85’i hangi gübrelerin kullanılabileceğini (Şekil 2e), % 56’si hangi mücadele
yöntemlerinin kullanılabileceğini (Şekil 2f), % 95’i satışın nerelere yapılabileceğini
(Şekil 2g) ve % 88’i sertifikasyon kuruluşlarıyla çalışmanın zorunlu olduğu (Şekil 2g)
bilgilerine sahip oldukları belirlenmiştir.
Yine anket sonuçları, üreticilerin verilen bu eğitimden önemli ölçüde memnun
kaldıklarını göstermiştir. Üreticilerin % 85’i eğitimleri veren uzmanlardan memnun
kaldıklarını, ancak verilen eğitimin süresi ve eğitim yöntemlerinden memnuniyet
durumunun ise %51 düzeyinde kaldığı belirlenmiştir. Üreticilerin % 86’sının ise
eğitimde verilen dökümanların kendilerine kitap olarak ulaştırılmasını istemişlerdir.
Köy liderleri ile birlikte yapılan proje değerlendirme toplantısında, verilen
eğitimlerin başlangıç için yeterli olduğu, ancak üreticileri ikna etmek için uygulamalı
eğitimlerin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Yine bu toplantıda Organik Tarım
Danışma Birimi’nin oluşturulmasına karar verilmiştir.
Sonuç olarak organik tarım bilgilendirme toplantıları ile üreticilerde organik tarım
konusunda önemli ölçüde farkındalık yaratılmıştır. Birime, organik tarıma geçiş
konusunda talepler gelmeye başlamıştır. Ayrıca proje kapsamına alamadığımız
köylerden gelen eğitim toplantı talepleri, projenin amacına ulaştığını göstermiştir.
Proje ekibi ise uygulamaya yönelik organik tarım proje çalışmalarını başlatmıştır.
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ORGANİK TARIMDA MALÇ KULLANIMI
Cenk KÜÇÜKYUMUK76

Mustafa KELEN77

ÖZET
Organik tarım, kimyasal gübre ve ilaç kullanmaksızın yapılan tarım olarak
kısaca tarif edilmekle birlikte, tarımdaki tüm faktörleri (toprak, bitki, hayvan, böcek,
çiftçi vb) birbirleriyle yakın ilişkisi olan canlılar olarak ele alan bir yaklaşımdır.
Organik tarımda verim ve kaliteyi etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır ve bu
faktörlerin en önemlilerinden birisi de malç uygulamasıdır. Organik tarımda
malçlama, verimi artırmak, erkencilik sağlamak, topraktan su kaybını önlemek,
toprağın yapısını iyileştirmek, topraktaki mikroorganizma faaliyetini artırmak,
yabancı ot kontrolü sağlamak, erozyonu önlemek gibi amaçlara yönelik olarak
toprak üzerinin organik ve inorganik maddelerle kaplanmasıdır. Malç uygulaması
sırasında organik materyal olarak yaprak, ot, sap, saman, budama artıkları ve her
türlü ürün artıkları kullanılırken, inorganik materyal olarak bazı özel amaçlar için
farklı özellikteki plastiklerden de yararlanılmaktadır. Organik malç seçiminde
materyalin ayrışma durumu ve erozyonu önleyici etkisi önemli bir faktördür. Malç
kullanımının birçok avantajının olmasına karşılık, bazı durumlarda dezavantaj da
oluşturabilir. Bu makalede değişik malç kaynaklarının organik tarımda kullanımı ve
malç kullanımının başlıca etkileri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Malç, Toprak, Yabancı Ot Kontrolü
ABSTRACT
MULCH USE IN ORGANIC AGRICULTURE
While organic agriculture is defined as the agriculture practiced without the use
of chemical fertilizer and pesticides, it is an approach of considering all agricultural
factors (soil, plant, animal, insect, farmer and so on.) as living things closely
interacting with each other. There are many factors affecting yield and quality in
organic agriculture. Among these mulching is one of the most important
applications. Mulching in organic agriculture is to cover the soil surface to increase
yield, provide earliness, to prevent water loss from the soil, to improve soil
structure, to increase microbial activity in the soil, to control weeds and prevent
erosion. Leaves, weedy plants, stalk, hay, grass, pruning remaining and all kinds of
crop remaining are used as organic material in mulching. As inorganic material,
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various plastics are utilized for mulching. In the selection of organic mulches, the
materials decomposition status and its erosion-preventive effect are important
factors. Although having many advantages, mulching could lead to negative effects
in certain circumstances. In this review, the potential use of mulching in organic
agriculture and the main effects of the use of mulching were evaluated.
Keywords: Organic Agriculture, Mulch, Soil, Weed Control
GİRİŞ
Organik tarım, kimyasal gübre ve ilaç kullanmaksızın yapılan tarım olarak
kısaca tarif edilmekle birlikte, tarımdaki tüm faktörleri birbirleriyle yakın ilişkisi olan
canlılar olarak ele alan bir yaklaşım olup, üretim miktarı yanında ürün kalitesini de
dikkate alan alternatif bir üretim şeklidir. Bu üretim şeklinde toprağın fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinin optimum düzeyde tutulması, korunması,
geliştirilmesi ve bitkisel üretime uygun hale getirilmesi önemlidir. Bu bağlamda
toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinden olan bünye, strüktür, porozite, su tutma
kapasitesi, sıcaklığı, havalanması, organik madde içeriği ve reaksiyonu gibi
özelliklerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve üretim aşamasında bunu sağlayacak
uygulamalara yer verilmesi büyük önem arz etmektedir (Okur, 1999). Organik
tarımda hastalık ve zararlılarla mücadele etmek yerine, hastalık ve zararlıların
oluşumuna ve gelişimine neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması ve zararlılarla
mücadele eden faydalı böcekleri teşvik edecek çevresel şartların oluşturulması
genel bir yaklaşımdır.
Malçlama, verimi artırmak, erkencilik sağlamak, topraktan su kaybını önlemek,
toprağın yapısını iyileştirmek, topraktaki mikroorganizma faaliyetini artırmak,
yabancı ot kontrolü sağlamak, erozyonu önlemek gibi amaçlara yönelik olarak
toprak üzerinin organik ve inorganik maddelerle kaplanmasıdır (Sevgican, 1999).
Bütün bunların yanında malç uygulaması çevre dostu bir uygulama olup, toprak
sıcaklığının daha düzenli olmasında, toprağın organik madde içeriğinin artmasında,
yabancı ot çıkışının engellenmesinde, ürün kalitesinin artışında, yıkama yoluyla
besin kaybının önlenmesinde, zaman ve paradan tasarruf sağlanmasında da katkı
sağlar. Malç uygulaması ile yabancı ot kontrolü sadece organik tarımda kullanılan
bir yöntem değil, konvansiyonel tarımda da kullanılabilen önemli bir uygulamadır.
Toprakların organik madde içeriğinin zenginleştirilmesi ve erozyona karşı
korunması ve yabancı ot gelişiminin önlenmesi amacıyla malç kullanılması özellikle
gelişmiş ülkelerde hızla yaygınlaşmaktadır (Görcelioğlu, 1998). Tarımda kullanılan
malçlar başlıca organik ve inorganik kökenli malçlar olarak sınıflandırılırlar. Organik
ve inorganik malçlar benzer görevleri görürler. Ancak organik malçların geri
dönüşümlü ve çevre dostu olmaları nedeniyle organik tarımda daha çok tercih
edilmektedir. Sezon sonunda toprağa karıştırılan organik malçlar ayrışarak toprağa
organik madde sağlarlar.
Organik tarımda verim ve kaliteyi etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır ve
bu faktörlerin en önemlilerinden birisi de malç uygulamasıdır. Malç kullanımının
birçok avantajının olmasına karşılık, bazı durumlarda dezavantaj da oluşturabilir.
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Bu makalede; değişik malç kaynaklarının organik tarımda kullanımı ve malç
kullanımının başlıca etkileri üzerinde durulmuştur.
MALÇ KULLANIMININ ETKİLERİ
Yabancı Ot Kontrolü
Tarım alanlarında yabancı otlar ürün azalmasının yanında kültürel işlemlerin
zamanında ve istenilen etkinlikte yapılmasını engellemekte, zehirli tohumları ürüne
karışarak insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkilemekte, bitki hastalık ve
zararlılarına da konukçuluk etmektedir. Yabancı otlar kültür bitkileriyle su, ışık ve
mineral maddeler yönünden rekabete girmektedir ve bunun sonucunda kültür
bitkisinin veriminde önemli azalmalar meydana gelmektedir. Malç kullanımının en
önemli yararlarından biri, yabancı ot kontrolüne yaptığı katkıdır. Malçlar genellikle
ışığı engelleyerek yabancı otların gelişimini engellerler. Kullanılan malçın ışığı
geçirme özelliğine bağlı olarak yabancı ot gelişimini önleyici etkileri de farklılık
göstermektedir. Siyah plastik, taban örtüsü (agrotekstil, geotextile), çakıl taşları ve
parçalanmış kayalar yabancı ot gelişimi için fiziksel bir engel oluştururlar. Siyah
plastik malç, toprak yüzeyine ulaşan güneş ışığını engelleyerek içerisinde tüm tek
yıllık yabancı otları ve bazı çok yıllık yabancı otları kontrol eder. Fakat topalak gibi
bazı yabancı otlar plastik malçlar ile etkili bir şekilde kontrol edilemez. Şeffaf malç
ise yabancı otların gelişimini önlemede yetersiz kalmaktadır. Hatta şeffaf plastik
altında kalan yabancı otlar uygun sıcaklık ve nem nedeniyle daha güçlü bir gelişme
gösterebilmektedirler. Malçlar, rizomlarını ya da köklerini uzak mesafelere
gönderebilen atkuyruğu, kanyaş ve gündüzsefası gibi çok yıllık yabancı otlara karşı
sınırlı bir etkiye sahiptir. Malçlar tek başlarına yabancı ot kontrolü yapmazlar, fakat
organik tarımda yabancı ot yönetimi uygulamasında önemli bir role sahiptirler.
Toprak Neminin Korunması
Malç kullanımı toprak neminin korunmasında olumlu bir etkiye sahiptir. Malç
kullanımı toprak yüzeyinden buharlaşmayı önemli ölçüde azaltır. Bu aynı zamanda
toprağın çeşitli derinliklerinde bulunan tuzların yüzeye doğru hareketini de
yavaşlatabilir. Malç kullanımı bu yönüyle toprakta tuzluluk oluşumunu engelleyici bir
etkiye sahiptir. Malç uygulanmış alanlarda yetiştirilen bitkiler malç uygulamasının
olmadığı alanlarda yetiştirilenlere göre susuzluğa daha çok dayanır. Ayrıca malçlı
ortamlarda yetiştirilen bitkiler etkin su kullanımı nedeniyle daha iyi bir büyüme ve
gelişme göstermektedirler. Organik malçlar, toprak yüzeyinden olan buharlaşmayı
azaltmasının yanında toprağın su geçirgenliğini kolaylaştırarak, yağmur sularının
kolayca alt katlara sızmasına ve toprak neminin sürekli olmasına yardım ederler.
Plastik malçlar ise hem buharlaşmayı hem de toprak su geçirgenliğini azaltır.
Plastik malç aşırı yağışlı dönemlerde bitki kök bölgesinden fazla suyun
uzaklaştırılmasına yardım eder.
Beyazgül ve ark. (2001) plastik malç kullanımının pamukta su tasarrufu ile verim
ve kalitesi üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, pamuğun sulama suyu
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gereksiniminin malçlı ekimde 200-310 mm (2-3 su), malçsız ekimde 289-394 mm
(3-4 su), bitki su tüketiminin ise malçlı ekimde 494-615 mm, malçsız ekimde ise
564-677 mm olarak belirlemişlerdir. Araştırmacılar elde edilen sonuçlara göre maçlı
ekim sistemi ile en az 1 su (yaklaşık 100 mm) tasarruf edildiğini belirlemişlerdir.
Xu ve ark. (2007), iki farklı pirinç çeşidinde (Wuyujing 3 ve Shanyou 63)
geleneksel sulama yöntemi ve plastik malç uygulamalarını karşılaştırmışlardır.
Araştırmacılara göre her iki çeşit için plastik malçlı konularda, geleneksel sulama
yöntemi ile sulanan konuların %25’i kadar sulama suyu uygulaması yeterli
olduğunu, su kullanım etkinliğinin [WUE (Water Use Efficiency) = Verim / Sulama
suyu miktarı] geleneksel yöntemde1,76-1,95 iken, plastik malçlı konularda 8,5910,31 olduğunu belirlemişlerdir.
Toprak Sıcaklığı Üzerine Etkileri
Malçın toprak sıcaklığı üzerine olan etkisi kullanılan malç tipine göre farklılık
göstermektedir. Toprak yüzeyini bir katman şeklinde kapatan organik malçlar
ilkbahar aylarında toprağın ısınmasını geciktirici bir etkiye sahiptir. Yaz aylarında ise
organik malçlar toprağı daha serin tutmalarının yanında toprağın nem içeriğini
koruyarak da bitki büyüme ve gelişimi üzerine olumlu etkide bulunmaktadırlar.
Organik malçlar ayrıca kış donlarının toprak ve kök üzerindeki olumsuz etkisini
azaltıcı bir etkiye sahiptir. Plastik malçlar ise toprak sıcaklığını malçsız alanlara
göre birkaç derece artırıcı etkiye sahiptir. Bu açıdan şeffaf plastikler ışık
geçirgenliklerinin daha fazla olması nedeniyle siyah plastiklere göre toprak
sıcaklığında daha fazla artış sağlamaktadır. Plastik malçlar bitkisel üretimde
erkenciliğin sağlanması açısından da önemli katkı yapmaktadırlar. Erkencilik
açısından şeffaf malçlar siyah malça göre daha üstündür. Bununla birlikte şeffaf
malç güneş ışığını engelleyemediği için ot kontrolü sağlamada yetersizdir. Plastik
malç uygulaması toprak sıcaklığında artışa neden olmakta, sonuçta bitki kökleri
daha iyi gelişmekte ve bu durum kuvvetli bir büyümeyi teşvik etmektedir (Kelen ve
ark., 1995).
Toprak Yapısı Üzerine Etkileri
Fiziksel etkileri: Malçlar, kök gelişimini artırarak toprağın yapısını değiştirirler.
Yaprak, bataklık yosunu ya da parçalanmış ağaç kabuğu gibi malç materyalleri
ayrışırken toprağın organik madde içeriğini artırdığından dolayı toprak üzerinde
direk bir etkiye sahiptirler. Organik madde ise toprakta agregatlaşmayı sağlama,
toprak yapısını iyileştirme, toprağın havalanmasını, su geçirgenliğini ve su tutma
kapasitesini artırma şeklinde toprağın fiziksel özellikleri üzerine olumlu etkide
bulunur. Malç kullanıldığında toprak işleme azaltılır ya da tamamen terk edilir.
Malçlar toprakta bir tampon görevi gördüğünden dolayı ağır sağanak yağışların
toprak yapısına olan olumsuz etkisini engeller. Ayrıca malçlı alanlarda bazı
durumlar hariç toprak sıcaklığı daha sabit kalmaya eğilimlidir.
Kimyasal etkileri: Organik malçlar bitki materyallerinden oluştuğu için ayrışma
süreci boyunca toprağa çok küçük miktarlarda besin elementi sağlarlar. Bazı
durumlarda organik malç kullanımı toprakta geçici azot noksanlığına sebep olabilir.
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Yapraklar, testere talaşı, odun kırıntısı ya da saman gibi düşük azot ve yüksek
karbon içeriğine sahip organik materyaller malç olarak kullanıldığında topraktaki
mikroorganizmalar topraktan önemli miktarda azot kaldırırlar ve geçici olarak azot
eksikliğine neden olurlar. Bu olay toprak mikroorganizmalarının mevcut azotu
metabolizmaları için kullanmalarından dolayıdır. Eğer düzenli olarak azotlu gübre
verilmezse bir azot eksikliği görülebilir. Bazı durumlarda, mevcut azottaki geçici
azalma, kök bölgesinin altında olan azot süzülme kayıplarını da azaltabilir. Organik
madde, katyon değişim kapasitesini ve toprakta bulunan fosfor miktarını da artırır
(Tisdale ve Nelson, 1975).Organik malçların kullanımı toprak pH’sını az ya da çok
etkileyebilir. Asidik bataklık yosunları genellikle pH’yı düşürür. Diğer organik
malçların tümü toprak reaksiyonunu artırarak pH’yı biraz yükseltir. Meşe ve kayın
ağacı yaprakları taze olarak kullanıldığında ilk etkisi asidik olabilir. Fakat ayrışma
sürecinin sonunda alkali reaksiyon görülür. Meşe yapraklarının kullanımı sürekli
olursa toprak pH’sını düşürücü etki yapar.
Biyolojik etkileri: Malç uygulaması topraktaki doğal dengenin yeniden
oluşturulması, korunması ve sürdürülmesine katkı sağlar. Malç örtüsü toprak
organizmalarının etkinliğini artırır ve organik malçlar toprakta bulunan birçok
mikroorganizma için gıda görevi görürler.. Bu canlılar daha sağlıklı bir toprak yapısı
oluşmasına yardım ederler. Malç uygulamaları genelde toprak sıcaklığının sabit
olmasına da yardım ederler. Böylece toprak verimliliğinde önemli bir rolü olan
mikroorganizmaların faaliyetinin düşük sıcaklıklarda dahi devam etmesi sağlanmış
olur (Williams, 2000).
Malç kullanımı hastalık ve zararlıların oluşumu, gelişimi ve önlenmesi üzerine de
etki yapmaktadır. Florida’da 1988–1989 yıllarında yapılan bir çalışmada;
sonbaharda mavi, turuncu, kırmızı, alüminyum ve beyaz, ilkbaharda ise siyah renk
olmak üzere 6 farklı renkte malç kullanılarak Sunny domates çeşidinde meyve
verimi ve böceklerden zararlanma düzeyleri araştırılmıştır. Afit zararlısına karşı
alüminyum ve sarı malçta, thripsler zararlısına karşı alüminyum malçta, beyaz sinek
zararlısına karşı ise sarı, alüminyum ve turuncu renkli malçta en düşük düzeyde
zararlanma meydana geldiği saptanmıştır (Csizinszky ve ark., 1995). Saucke ve
ark. (2004) organik olarak yetiştirilen patateste kuru ot malçı uygulamalarının
etkilerini değerlendirmek için yapmış oldukları 3 yıllık araştırmada, malçlama
uygulamasının Y patates virüsünü ve yapraklar üzerindeki afit oluşumunu önemli
oranda azalttığını tespit etmişlerdir. Kuru ot malçı uygulamasının arpa gibi çeşitli
bitkilerde virüs hastalıklarını azalttığı bazı araştırmacılar tarafından bildirilmiştir
(Kendall ve ark, 1991; Jones, 1994).
Malç uygulamalarının bu olumlu etkileri yanında olumsuz etkileri de olabilir.
Böcekler ve kemirgenler bazı organik malçlarda kışı geçirebilirler. İstenmeyen
organizmalar (hastalık etmenli fungus, bakteri, nematodlar vb.) ve yabancı ot
tohumları organik malçlar aracılığıyla toprağa giriş yolu da bulabilirler. Organik
malçlar çok nemli olursa, üzerlerinde küf oluşumları görülebilir. Böyle durumlarda
organik malçlar karıştırılarak yüzeyin daha hızlı kuruması sağlanır ve küf oluşumu
azaltılabilir. Yabancı ot kontrolü için malçlar yeterli kalınlıkta olmalı, olmaması
halinde yabancı otların gelişimini engellemede malç kullanımı yetersiz kalabilir.
Plastik malç materyalleri ise toprak yüzeyindeki radyasyon değişim oranını
etkileyerek ve topraktaki su kaybını azaltarak bitkiler için farklı mikro ortam koşulları
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sağlamaktadırlar. Malç materyalinin rengine ve özelliğine göre yaratılan mikro
ortamdaki değişmeler, bitki gelişimi ve verimini etkileyebilen kök bölgesi sıcaklığı ve
nemi ile malç yüzeyinden yapraklara geri yansıtılan ışığın niteliği ve niceliğinden
kaynaklanmaktadır. Malçtan yansıtılan ışık spektrumu sadece bitki gelişimi ve
verimi değil, bitkilere gelen zararlıların davranışını da etkileyebilmektedir. Malçların
zararlıları çekme ya da uzaklaştırma özelliği, bitkileri virüs hastalıklarından korumak
için de önemli olabilmektedir (Liakatas ve ark., 1986; Abak ve ark., 1990; Pakyürek
ve ark., 1994; Csizinsky ve ark., 1995; Farios ve Santos, 1997).
Farios ve Santos (1997), tropik iklim koşullarında farklı renkteki plastik örtülerin
(şeffaf, beyaz ve siyah) karpuz yetiştiriciliğinde etkilerini araştırmışlardır.
Araştırmacılar uygulamaların afid populasyonuna etkisini belirlemek için tuzak
kurmuşlar, dikimden 35 gün sonra kontrol konusunda tuzakta 61 afid varken, şeffaf
plastikte 6 afid bulunduğunu, yoğunluğa göre sıralamanın azdan başlayarak şeffaf
plastik, siyah plastik, beyaz plastik, kontrol konusu olduğunu belirlemişlerdir. Afid
populasyonunun azalması ile birlikte insektisit kullanımı azalmıştır. 10 cm derinlikte
toprak sıcaklığı şeffaf plastikte beyaz plastikten 1.0°C, siyah plastikten 4.5°C,
kontrol konusundan ise 4.2°C yüksek bulunmuştur. Tüm plastik malç
uygulamalarının kontrol konusuna göre meyve ağırlığını ve toplam verimi artırdığı
tespit edilmiştir. Araştırmada, verim değerleri şeffaf plastikte 48.3 t/ha, siyah
plastikte 43.2 t/ha, beyaz plastikte 38.3 t/ha, kontrol konusunda ise 22.8 t/ha
bulunmuştur.
Erozyon Üzerine Etkileri
Malç uygulaması rüzgar ve yağışlardan kaynaklanan erozyona karşı toprağın
korunmasında önemli katkı sağlar. Organik malç uygulaması toprağı
zenginleştirmesinin yanında toprağın yağmur ile yıkanmasını da önler. Bu nedenle
kalın bir malç tabakası daha çok tercih edilir. Toprak yüzeyinin saman, kıyılmış
mısır sapları gibi bitki artıkları ile kaplanması, bölgenin yağmur karakteristiğine,
toprak tipine, meyil ve diğer etmenlere bağlı olarak toprak erozyonunu büyük
oranda azaltmaktadır. Işıldar (1999), Isparta-Atabey yöresinde yaptığı çalışmada
farklı bitki örtüsü koşullarında (meyve bahçesi, hububat, bağ ve boş) ve farklı
eğimlerde toprakların erozyona duyarlılığını incelemiştir. İncelenen eğim gruplarının
tümünde hububat örtüsü altındaki toprakların erozyona duyarlılıkları en düşük
çıkmış, meyve bahçesi ve bağ olarak kullanılan toprakların erozyona duyarlılıklarını
belirleyen asıl faktörün bitki örtüsü türünden çok toprak yüzeyinin malçla kaplı olma
durumu olduğunu belirlemiştir.
Verim, Kalite ve Erkencilik Üzerine Etkileri
Malç uygulamaları genel olarak verim, kalite ve erkencilik üzerine olumlu etkiye
sahiptirler. Ancak bu açıdan kullanılan malç ve yetiştirilen ürüne göre farklı sonuçlar
elde edilmektedir. Malç uygulamaları özellikle toprak yüzeyinde gelişen kabak,
salatalık, yer domatesi ve çilek gibi ürünlerin meyve kalitesindeki kayıpları önleyici
etkiye sahiptir. Malç uygulaması bu ürünlerin temiz ve kuru olarak kalmalarını
sağlar, çürümelerini ve küflenmelerini önler. Meyve çatlaması ve çiçek burnu
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çürüklüğü birçok durumda azaltılır. Domates yetiştiriciliğinde plastik malç kullanımı
ile verimde önemli artış sağlanmıştır (Demir, 1991).
Schonbeck ve Evanylo (1998), domateste yaptıkları çalışmada, organik
malçlamanın öğleden sonra toprak sıcaklığını azalttığı, toprak nemini ise yüksek
seviyelerde tuttuğunu, siyah plastik malçlamanın ise toprak sıcaklığını 1–2°C
artırdığını, buna karşılık toprak nemini erken yaz aylarında düşürdüğünü
belirlemişlerdir. Erkenci verimde en yüksek artışın siyah plastik malç
uygulamasıyla, toplam verimdeki en yüksek artışın ise sırasıyla organik malç,
plastik malç ve kağıt malçtan sağlandığı saptanmıştır.
Diğer Etkileri
Organik malç uygulamaları organik atıkların geri dönüşümünü sağladığı için
çevre dostu bir uygulamadır. Ayrıca toprağın organik maddece zenginleşmesine
katkıda bulunur. Parçalanmış organik materyalleri özellikle ağaçtan dökülen
yaprakları atmaktan ziyade onları geri dönüşümle toprağa kazandırmak ve malç
olarak değerlendirebilmek mümkündür. Malç uygulamaları sonucu tüm yetişme
dönemi boyunca toprak işleme yapılmayacağı için paradan ve zamandan tasarruf
edilebilir. Toprak sıkışmasının önüne geçmek mümkün olabilir. Organik malçlar
yıkanma yoluyla meydana gelen besin elementi kayıplarını azaltıcı etkiye sahiptir.
Bu olumlu etki özellikle kumlu topraklar için daha çok geçerlidir. Malçlı alanlarda
toprak işleme sonucu oluşan kök yaralanmaları ve kesilmeleri önemli ölçüde
azalmakta veya tamamen ortadan kalkmaktadır. Malç altındaki toprak gevşek ve
kolay dağılabilir yapıda kalır. Havalanma ve toprak mikrobiyal etkinliği artırılmış
olur. Plastik malç kullanımında enerji kazanımı ve sıcaklığın yükseltilmesinin
ötesinde damla sulama kolaylığı, su tasarrufu, yabancı otlarla savaş ve temiz ürün
elde etme gibi avantajları da söz konusudur. Malçlama amacıyla beyaz, siyah, gri
ve yeşil gibi renkli olanlar da kullanılabilmektedir (Abak ve Ertekin, 1985). Ayrıca
bazı malç materyalleri bitkilere çok zararlı olan böcekleri kaçırıcı etkiye sahiptir.
Malçlar bitkilere doğru güneş ışığını yansıtarak fotosentezin ve dolayısıyla bitki
besin üretiminin artmasını sağlayarak bitkinin büyümesine yardımcı olur.
MALÇ UYGULAMASINI SINIRLAYAN FAKTÖRLER
Malç uygulaması birçok avantaj oluşturmasına karşılık bazı durumlarda
dezavantaj da oluşturabilir. Bu durum malç kullanımını sınırlayıcı faktörler olarak
karşımıza çıkmaktadırlar. Bu olumsuz etkileri kısaca şöyle özetlenebilir:
14.Salyangoz, sümüklüböcek ve karıncalar gibi canlılar bir malç tabakası altında
yaşamlarını devam ettirmek için uygun koşulları bulabilirler ve bu canlılar arazide
bulunan ürünlerde zarara neden olabilirler.
15.Malç uygulaması için ürün artıkları kullanıldığında, hastalık ve zararlıların
artma riski ile karşı karşıya kalınabilir. Ağaç (sap) kurdu gibi zarar veren
organizmalar pamuk, mısır ya da şeker pancarı gibi ürünlerin saplarında yaşayabilir.
Bir sonraki ürüne bulaşma ihtimali olan bir hastalık riski varsa hastalıklarla bulaşık
bitki materyali malç olarak kullanılmamalıdır.
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16.Kuru ot gibi karbonca zengin bitkisel materyaller malç olarak kullanıldığında,
materyali ayrıştıran mikroorganizmalar tarafında topraktaki azot kullanılabilir. Bu
durum arazide geçici bir süre azot eksikliğine neden olabilir ve bitkilerin gelişmeleri
engellenebilir.
17.Malç kullanımının temel sınırlayıcı etmenlerinden biri de organik materyalin
bol ve ucuz olarak bulunabilme imkanı ile yakından ilişkilidir.
18.Plastik malçın toprağa serilmesi ve kaldırılması ek bir maliyet gerektirir. Malç
serme makinesine gereksinim duyulabilir. Bu ise işletme için ek maliyet anlamına
gelmektedir.
19.Plastik malç altında topraklar ilkbaharın sonlarına kadar ıslak kalarak kök
çürüklüğünü teşvik eden toprak koşulları oluşturabilir.
20.Genel olarak organik malçın hoş olmayan bir kokusu vardır. Geniş yığınlar
şeklinde yığınak yapılan organik materyaller anaerobik ayrışmaya uğrar. Anaerobik
ayrışma, yapraklar ve büyük yığınlarda bekletilen odun kırıntılarında genellikle sorun
olur. Bu nedenle malçı eğer yığın olarak bekleteceksek, havalandırmak için ayda 1–
2 kez karıştırmak gerekecektir. Havalandırma yapılmaması durumunda malçın
içindeki çoğunluğu bakteri olan mikroorganizmalar metan, asetik asit, amonyak gazı
ve hidrojen sülfür gazı gibi toksik maddeler üretirler. Toksik etkiye sahip malç 1.8–
2.5 arası pH değerine sahip olacaktır. Uygun bir şekilde oluşturulan organik
materyalin pH’sı 6.0–7.2 arası olur. Bozulmuş malç sirke, amonyak veya silaj
benzeri kokuya sahip olacaktır. Malçın bozulmuş olup olmadığında karar vermek
için pH testi yapılabilir.
MALÇ MATERYALLERİ
Bitkilerde toksik etki yapmayan hemen hemen bütün organik ve inorganik
maddeler malç materyali olarak kullanılabilir. Bazı malç materyalleri tek başlarına
kullanılırken, bazıları da birlikte kullanılabilir. Malç materyalleri başlıca iki gruba
ayrılır:
1. Organik malç materyalleri: Çok kullanılan ve kolaylıkla elde edilebilen
materyaller saman, kuru ot, yapraklar, ot kırpıntıları, testere talaşı, odun kırıntıları,
ufalanmış ağaç kabukları ve kurutulmuş bataklık yosunları gibi materyallerdir. Bu
materyaller sezon sonunda ya işlenerek toprağa karıştırılır ya da toprak yüzeyinde
bırakılır.
2. İnorganik malç materyalleri: Polietilen ve polivinilklorür (PVC) gibi çeşitli
plastik materyaller ve yabancı otun gelişmesini engelleyen taban örtüsü (kumaş,
yün vb.) bu amaçla kullanılabilir. Plastik materyaller siyah, beyaz, şeffaf, kırmızı ve
çeşitli renklerde olmaktadır. Bu materyallerin kullanım süreleri dolduğunda kaldırılır
ve araziden uzaklaştırılır.
Birçok organik yetiştirici toprağa karıştıramadıkları ve geri dönüşümünü
sağlayamadıkları için plastik malç kullanımından kaçınırlar (Anonim, 2004).
Organik Malç Materyalleri
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Çim kırpıntıları: Çim alanlarından elde edilebilecek çim kırpıntıları malç
amacıyla kullanılabilir. Çim kırpıntıları kullanılıyorsa üzerlerinde pestisit kalıntısı
olmadığından emin olunması gerekmektedir. Çim kırpıntıları çok küçük
olduklarından dolayı hemen bozulmaya başlarlar ve toprağa besin elementi
sağlarlar. Eğer içinde yabancı ot tohumları yoksa yaklaşık 5 cm kalınlığındaki çim
malçı yeterli bir yabancı ot kontrolü sağlar. İstenilen sonucu elde etmek için yeni
biçilmiş taze çim kırpıntıları yerine kurumuş olanını kullanmak gerekir.
Yapraklar: Yapraklar ağaçların yoğun olarak bulunduğu alanlarda yaygın olarak
kullanılır. 5-8 cm kalınlığındaki bir yaprak malçı uygulaması yabancı ot gelişimini
engellemede etkilidir. Rüzgarlı bölgelerde yaprakları yerlerinde tutmak zor olabilir.
Çok kuru yapraklar yangın tehlikesi oluşturabilir. Paket halinde ve ıslak yapraklar
ise toprağa olan su ve hava hareketini engeller. Yaprakların sıkışmasını ve çamur
gibi olmasını önlemek için saman gibi hafif materyallerle karıştırılabilir. Yapraklar
ayrıştıklarında toprağa karıştırılabilir.
Turba: Turba genellikle turba yosunu (peat moss) olarak adlandırılır ama bu
yanlış bir adlandırmadır. Turba; kamış, saz ve benzeri diğer su bitkilerinden
meydana gelirken, turba yosunu yosundan meydana gelir. Sphagnum yosunu
asidiktir ve bu materyalle yapılan malçlama, asit toprakta yetişen bitkiler için
yararlıdır. Diğer bitkiler için 5 cm kalınlığındaki sphagnum malçı üzerine her 100 m2
için 2-3 kg kireç taşı uygulamak asitliği giderir. Sphagnum yosunu ayrışmaya karşı
çok dayanıklıdır. Turbaların çoğu peyzaj alanlarında nötr bir zemin oluşturmak
amacıyla kullanılırlar. Turba malçının yüzeyi çok kuru olursa üzerine su dökülmeli
ve karıştırılmalıdır.
Çam dalları ve yaprakları: Bunlar sıklıkla yeni kurulan ya da soğuğa duyarlı süs
bitkilerinde kış koruması için tavsiye edilir ve aynı zamanda bir malç görevi de
görürler. Her daim yeşil ve iğneli yapraklı herhangi bir ağaç türü de iyi bir malç
kaynağıdır (Anonim, 1998). Sonbahar süresince toprağı ılık, yaz mevsimi süresince
de toprağı serin tutarak toprak sıcaklığını ayarlamada yardımcı olurlar. Yaklaşık 5
cm kalınlığındaki bir malç tabakası asidik ortamı seven ağaçlar ve çalı formundaki
bitkiler için iyi bir malç görevi görürler. Yağışlarla gelen su toprağa kolaylıkla
sızabilir. Yenilenme gereksinimi duymadan birkaç yıl arazide kalabilir.
Testere talaşı: Testere talaşının malç olarak kullanılması sırasında dikkatli
olunmalıdır. Düzenli gübreleme yapılmazsa azot eksikliğinin görülmesi
kaçınılmazdır. Zaten testere talaşının bilinen olumsuz etkisi genellikle materyali
ayrıştıran mikroorganizmaların hareketinden dolayı toprakta görülen azot
eksikliğidir. İçindeki toksik materyallerden dolayı, ceviz ağacından elde edilen
testere talaşı da bitkilerin büyümesine engel olabilir.
Ağaç kabukları: Ağaç kabuğu malçı son yıllarda oldukça yaygın olarak
kullanılmaktadır. İyi bir malç oluşturur ve özellikle peyzaj alanlarında oldukça güzel
bir görünüme sahiptir. Parçalanmış ağaç kabuğu malçı turba yosunundan biraz
daha uzun bir süre dayanıklıdır ve toprağa organik madde sağlar. Ağaç kabuğu
kullanılarak malç uygulaması yapılan bitkilerde azot eksikliğini önlemek için
başlangıçta azotlu gübre uygulanmalıdır (Bloksma, 2000).
Saman ve kuru otlar: Saman ve kuru otlar hem kış soğuklarından korunmak
için kış malçı, hem de bir yaz malçı olarak kullanılabilir. Yanıcılık özelliği yüksek
olduğundan dolayı bu malçın olduğu yerlerde ateş yakılmamalı ve dikkatli
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olunmalıdır. Malç uygulaması yapılan alanlarda bitkilerin beslenme yetersizliğinden
zarar görmelerini önlemek için azot takviyesi yapılmalıdır. Yabancı ot tohumları bu
malç materyali ile araziye girebilir. Saman kısa uzunluklarda kesilmezse, bu
materyalin sık yetişen bitkiler arasına uygulanması zor olabilir. Quanqi ve ark.
(2006) aynı arazide kışlık buğday ve ikinci ürün mısır yetiştiriciliğinde saman
malçının etkilerini araştırmışlar, saman malçının toprakların organik madde içeriğini
artırdığı, sulamanın malçsız parsellerde organik madde içeriğini azalttığını
belirlemişlerdir. Kışlık buğdayın yetişme dönemi boyunca saman malçı ve sulama
toprakların N içeriğini azaltırken, mevcut P içeriğini artırdığını, saman malçlı
parsellerde ise mevcut K içeriğinin arttığını tespit etmişlerdir. İkinci ürün mısırın
yetişme dönemi boyunca sulamanın mevcut K içeriğini artırdığı belirlenmiştir.
Odun kırıntısı-talaşı ve budama artıkları: Odun kırıntıları yavaş ayrışır ve azot
takviyesi yapılmazsa azot eksikliğine neden olabilir. Bu materyal sade görünümlü ve
iyi bir malç materyalidir (Anonim, 1998). Budama artıkları da iyi bir malç materyali
olarak kullanılabilir. Odun talaşı kullanılan arazilerde de azot eksikliği görülür, bu
nedenle biraz kompost ile karıştırılabilir. Yumuşak dokulu ağaçların odun talaşları
asit karakterlidir. Bu yüzden nötr ya da alkali toprakları tercih eden bitkilerde
kullanmak tavsiye edilmez (Williamson, 2006).
Kompost: Tamamen ayrışmış materyaller olan kompostlar da malç materyali
olarak kullanılabilir. Kompostlar malç özelliğinin yanı sıra bitkinin besin elementi
ihtiyaçının karşılanmasında da katkı sağlayacaktır. Malç olarak kompost
kullanıldığında, araziye uygulanmadan önce yabancı ot tohumlarından temizlenmiş
olması gerekmektedir. Hogue ve ark. (2005) tarafından 3 farklı zaman diliminde
yapılan araştırmalarda, ilk araştırma 1994 yılında M9 anacı üzerine aşılı Spartan
elma çeşidinde kağıt artıkları, yonca samanı (kuru ot), siyah plastik malç ve herbisit
uygulamaları yapılmış, dikimden sonraki ilk 5 yılın en düşük toplam verimi herbisit
uygulamasından, en yüksek verim ve ağaç gelişimi ise kağıt malçından elde
edilmiştir. Toprak pH ve Ca içeriği kağıt malç uygulamasında artmış, yonca samanı
(kuru ot) uygulamasında ise P ve K içeriği azalmıştır. Malçlar toprakların su tutma
kapasitesini artırmamışlar, ancak evaporasyonu azalttıkları için toprak nem içeriğini
herbisit uygulamasına göre daha uzun süre muhafaza etmişlerdir. 2 zaman
diliminde (1998) yapılan çalışmada M9 anacı üzerine aşılı Gala elma çeşidinde
kağıt malçı ve herbisit uygulamaları yapılmış, dikimden itibaren ilk 5 yılda ağaç
gelişimi ve verimi sprey maçlı konularında artış göstermiştir. 2001 yılında dikilen M9
ve B9 anaçları üzerine aşılı Gala elma çeşidinde herbisit, kağıt sprey malçı ve odun
artıklarından elde edilen kompost materyalleri uygulanmış, kağıt sprey malçı
yabancı ot kontrolü ve toprak nem içeriğinin uzun süre muhafaza edilmesini
sağlamıştır. Araştırmacılar; sonuç olarak, denemede kullanılan malç materyallerinin
elma ağaçlarında verim ve ağaç gelişimini artırdığını, toprak nem içeriğini malçsız
uygulamalara göre daha uzun süre muhafaza ederek, sulanan bahçelerde bile, su
stresine karşı bir tampon görevi gördüğünü belirlemişlerdir.
İnorganik Malç Materyalleri
Bunlar çoğunlukla plastik örtüler, taban örtüleri veya çakıl taşları gibi
maddelerdir. Bunların başlıcaları şunlardır;
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Siyah plastik: Siyah plastik yabancı otu önlemede çok etkilidir, aynı zamanda
toprak neminin uzun süreli korunmasını sağlar. Ancak plastik malçlar uzun süre
ıslak kalan zayıf drenajlı arazilerde kök çürüklüğüne neden olacağından dolayı bu
tip arazilerde tavsiye edilmez. Eğer suyun toprak içerisine doğu infiltre olmasını
isteniyorsa plastik üzerindeki delikler açılmalıdır. Drenaja yardımcı olmak için
üzerinde delikler bulunan plastik malçlar mevcuttur. Güneş ışığına çok sık maruz
kalıyorsa çabuk bozulur ve malç özelliğini kaybeder. Odun kırıntıları veya çam
yaprakları ile siyah plastik malçın üzerini örtmek sıcak adsorbsiyonu azaltır ve
yüzey görünümünü güzelleştirir.
Şeffaf plastik: Şeffaf plastik; özellikle erken ilkbaharda, güneş ışığını
geçirdiğinden ve toprak sıcaklığını artırdığından dolayı yabancı ot gelişimini
önlemede başarılı değildir.
Alüminyum kaplı plastik folyo: Yabancı ot gelişimini önlemede çok iyi bir malç
materyalidir. Ancak bu materyaller çok yavaş ayrışır ve oldukça pahalıdır.
Taban örtüsü: Bu materyalin; kumaş, yün veya plastik çeşitleri vardır. Bu
materyaller ayrışmaya karşı dayanıklıdırlar. Plastik malçların aksine, dokuma
materyaller su ve havanın toprağa geçişine izin verirler. Bazı yabancı ot türlerinin
kumaş üzerindeki açıklıklardan yetişip büyüyebilmelerine rağmen genelde yabancı
ot kontrolünde çok etkilidirler. Bu materyaller ekim-dikimden önce çıplak toprağa ya
da ekim-dikimden hemen sonra uygulanmalıdır.
Çakıl taşı ve ufalanmış kayalar: Bu materyallerin devamlılığı vardır ve çok
yıllık bitkilerde kullanılması en uygun olanıdır. 2-3 cm’lik bir çakıl taşı tabakası iyi bir
yabancı ot kontrolü sağlar. Açık renkli materyaller güneş ışığını yansıtırlar ve bitki
çevresinde daha sıcak bir ortam yaratabilirler.
Yıllık yağış miktarının düşük (150 mm’den az), potansiyel evapotranspirasyonun
ise oldukça yüksek olduğu (2000 mm’den fazla) Kanarya Adaları’nda bulunan
Lanzarote bölgesi Avrupa’nın en kurak bölgelerinden biridir. Tejedor ve ark. (2003),
yörede bol miktarda bulunan ve bazaltik bir materyal olan tephra’nın toprağın su
muhafazasına etkisini belirlemek için farklı tane büyüklüklerinde tephra materyalini
10-20 cm kalınlığında bir malç tabakası olacak şekilde kullanarak etkilerini
belirlemişlerdir. Nem ölçümleri Nisan 1998 tarihinden Nisan 2001 tarihine kadar 1
m derinlikte her 10 cm’de bir ve ayda bir kez olmak üzere iki farklı malç ve bir
kontrol uygulamasından alınmıştır. Toprak neminin; tephra malçlı parsellerde
malçsız parsellere göre yüzeye yakın derinliklerde ortalama 8 kat, 1m derinlikte ise
ortalama 2 kat daha fazla muhafaza edildiği tespit edilmiştir. araştırmacılar
tephranın bu olumlu etkisine neden olarak; düşük su tutma kapasitesi ve yüksek
porozite gibi fiziksel özellikleri ile su infiltrasyonunu artırması ve toprak yüzeyini
kaplayarak yüzey evaporasyonunu düşürmesini göstermektedirler.
ARAZİYE UYGULANMASI
Malç yılın herhangi bir zamanında uygulanabilirse de, ilkbaharda toprak
ısındıktan hemen sonraki dönemde uygulanması en iyi sonucu verir. Malçlar ya elle
ya da makineler yardımıyla uygulanabilir. Çimlenmenin ya da gelişmenin ilk
başlangıcı süresince malç, toprağın içinde gerekli sıcaklığı koruyan bir yalıtkan
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olarak görev yapar. Bu tohum ve fidelerin oldukça hızlı gelişmesine yardımcı olur.
Malç uygulama zamanının belirlenmesinde bitki türü, bitkinin yetişme dönemi ve
teknik ve kültürel uygulamalar önemli faktörlerdendir.
Bir malçın yabancı ot mücadelesinde başarılı olabilmesi için yabancı otlara
gelen güneş ışığını tamamen engellemesi gerekmektedir. Bazı malç materyallerinin
bunu başarabilmesi için diğerlerinden daha kalın bir uygulama katmanına
gereksinimleri vardır. Saman, kuru ot ve odun kırıntısı gibi organik malçlar güneş
ışığını engellemeleri için 10 cm ya da daha kalın bir tabaka halinde kullanılmalıdır.
Yabancı otları kontrol etmek için; ana ürün 5-8 cm uzunluğunda olduğunda yabancı
ot fidelerini araziden uzaklaştırmak ve organik malçı 3-5 cm kalınlığında uygulamak
gerekir. Uygulama yaparken ana ürünü örtmemeye dikkat edilmelidir. Organik
malçlar zamanla bozulur ve bir yıl sonra kalınlıkları, kullanılan materyal çeşidine
bağlı olarak, %60’a varan oranlarda azalır. Bu durumda malç ilavesi yapılmalıdır.
Plastik malçlar, güneş ışığını tamamen engellediği için yabancı ot kontrolünde
en yaygın kullanılan plastik malç rengi siyahtır. Son zamanlarda kızıl ötesi ışınları
geçiren renksiz plastikler kullanılmaya başlanmıştır. Plastik malçlar genelde bitki
sıra üzerlerine yerleştirilir ve kenarları toprak ile kaplanır. Plastik malç kullanımında
bitkinin su ihtiyacını karşılamak için damla sulama sistemine ihtiyaç duyulur.
Rüzgarlı koşullarda plastik malçı koruma zorluğunun yanında, ürün hasat edildikten
sonra kaldırılma zorunlulukları maliyeti artırıcı unsurlardır.
Malç uygulaması esnasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.
Bunlar şunlardır;
1. Plastik malç materyali dışındaki diğer materyallerin, kullanılmadan önce
yabancı ot, hastalık ve zararlılardan temizlenmiş olması gerekmektedir (Ertekin,
1997).
2. Malç tabakası çok kalın değilse, tohumlar ya da fideler malçlama materyalinin
arasına direk olarak ekilebilir ya da dikilebilir. Genç bitkiler taze malç materyalinin
ayrışma ürünlerinden zarar görebileceğinden dolayı, sebze parsellerinde en iyi malç
uygulama zamanı, genç bitkiler biraz geliştikten hemen sonrasıdır.
3. Malç, ekimden ya da dikimden hemen önce uygulanırsa tohumların malçı
delip çıkmasına müsaade etmek için malç tabakası çok kalın olmamalıdır. Malç,
dikili ya da ekili ürünlere de uygulanabilir ve toprak işlendikten sonra hemen
serilmesi en iyi olanıdır. Meyve ağaçları için bitki çevresine ya da arazinin her
tarafına eşit olarak serilerek uygulanabilir.
4. Ürün desenine bağlı olarak organik malçlar sonbahar ya da ilkbaharda
toprağa karıştırılabilir.
SONUÇ
Malç; gerek organik tarımda gerekse konvansiyonel tarımda birçok amaçla
kullanılmaktadır. Organik tarımda malç kullanımı ile verimi artırmak, erkencilik
sağlamak, topraktan su kaybını önlemek, toprağın yapısını iyileştirmek, topraktaki
mikroorganizma faaliyetini artırmak, yabancı ot kontrolü sağlamak, erozyonu
önlemek gibi amaçlar hedeflenmektedir. Bunların yanında; tüm yetişme dönemi
boyunca toprak işleme yapılmayacağı için paradan ve zamandan tasarruf
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edilmekte, toprak sıkışmasının önüne geçmek mümkün olmakta, parçalanmış
organik materyalleri atmaktan ziyade onların geri dönüşümü sağlanabilmekte ve
yıkanma yoluyla besin elementi kayıpları azaltılabilmektedir.
Malçlardan hiçbiri tek başına bütün bu yararları sağlayamaz. Bu nedenle
öncelikle bu yarar ya da katkılardan hangisinin en önemli olduğu kararlaştırılmalı ve
duyulan gereksinime en uygun olan malç seçilmelidir.
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ORGANİK TARIM VE KONVANSİYONEL TARIMDA ELDE EDİLEN BİTKİSEL
ÜRÜNLERİN MİNERAL ELEMENT İÇERİĞİ VE DEĞİŞİK BİLEŞİKLERİN
DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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ÖZET
Konvansiyonel (geleneksel, klasik) tarım uygulamaları sonucunda bozulan
ekolojik dengenin düzeltilmesi, sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve
mineral gübrelerin yerine doğal maddelerin ve yöntemlerin kullanılmasını içeren,
insan ve çevre sağlığını koruyan bir tarımsal üretim biçimi olan organik tarım
dünyada ve ülkemizde son yıllarda giderek artan bir öneme sahip olmaya
başlamıştır. Bununla birlikte konvansiyonel tarımla karşılaştırıldığında organik tarım
birçok avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajlara da sahiptir. Ülkemizde üretilen
organik ürünlerin hemen hemen tamamı ihraç edilmekle birlikte, ülkemizde de
tüketici bilincinin yavaş ta olsa bir artış göstermesiyle sağlık yönünden organik tarım
ürünlerine talepte bir artış gözlenmekte olup, organik ürünlerin tercih edilmesinde
ise daha çok renk, tat, aroma özelliklerinin daha iyi olmasının rol oynadığı
görülmektedir. Ancak, büyük oranda bitki tür ve çeşitlerine, bitkinin yetiştiği toprağın
mineral yapısına ve gübre uygulamalarına bağlı olarak değişen bitkisel ürünlerin
mineral element içeriği ve değişik bileşiklerin düzeylerinin organik ve konvansiyonel
tarım uygulamaları durumuna göre insan beslenmesine katkı yönünden
karşılaştırılması oldukça önem arz eden bir konudur. Ülkemizde bu konuya yönelik
çalışmaların oldukça sınırlı düzeyde olduğu görülmektedir. Sunulan bu derleme
çalışmasında dünyada ve ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarından yararlanılarak
organik ve konvansiyonel tarımda yetiştirilen bitkisel ürünlerin beslenme için önemli
mineral element içerikleri ve değişik bileşiklerin düzeyleri değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Organik Tarım, Konvansiyonel Tarım, Beslenme, Bitkisel
Ürünler, Mineral Element İçeriği
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ABSTRACT
EVALUATION OF THE LEVELS OF MINERAL ELEMENT CONTENTS AND
DIFFFERENT COMPOUDS OF PLANT CROPS OBTAINED UNDER
ORGANIC AND CONVENTIONAL AGRICULTURE
Organic agriculture which is an agricultural production system contains
improving ecological balance destroyed by conventional (traditional, classical)
agriculture, using natural matters and methods instead of synthethic chemical
pesticides, hormones and mineral fertilizers, protecting human and environmental
health has begun to have an increased importance recently in the world and
Turkey. However, organic argiculture has also some disadvantages besides many
advantages compared to conventional agriculture. Despite almost all amounts of
organic crops produced in our country are exported, an increase in demand for
organic crops with respect to health has also been observed with increased
consumers conscious which has getting slowly increased in our country, it has been
seen that better colour, flavour and aroma properties of organic crops play a main
role in consumer preference for organic crops. However, comparison of the levels
of mineral element contents and some compounds of plant crops which differ
mainly depending on plant species and varieties, mineral content of soil on which
plants grow and fertilizer application according to practices in organic and
conventional agriculture with respect to human health has substantially importance.
It has been shown that there are rather limited number of research on this subject
in our country. In this presented review work, the levels of mineral element contents
and different compounds of plant crops which produced under organic and
conventional agriculture having importance for nutrition were evaluated by referring
of the results of different studies carried out in our country and in the world.
Keywords: Organic Agriculture, Coventional Agriculture, Nutrition, Crops,
Mineral Element Content
GİRİŞ
Organik tarım sadece doğal girdilerin kullanımına dayalı, dünyada ve ülkemizde
giderek yayılım gösteren bir tarımsal üretim biçimidir. Konvansiyonel (geleneksel,
klasik) tarımda yetiştirilen ürünlerde pestisit, ticari gübre, büyüme düzenleyicileri gibi
maddelerin kullanılmasıyla ürünlerin kalitesi ve besleyici değeri üzerinde meydana
gelen muhtemel kayıpların ve zararlı etkilerin organik tarım yoluyla bertaraf
edileceği, kalite ve besleyicilik değerinin korunacağı ve/veya arttırılacağı düşüncesi
hakimdir. Ülkemiz şartlarında yetiştirilen organik tarımsal ürünlerin hemen hemen
tamamı ihraç edilmekte, ancak son yıllarda ülkemizde de çeşitli vasıtalarla tüketici
bilincinin daha çok gelişmesiyle birlikte doğal, kaliteli ve besleyici değeri daha
yüksek olduğuna inanılan organik tarım ürünlerine iç talepte az da olsa bir artış
olduğu gözlenmektedir (Kayahan, 2001; Kaya, 2003). Tüketicilerin tarımsal
ürünlerin besleyici kalite değerleri, bunların kimyasal yapısı (mineral elementler ve
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değişik bileşiklerin düzeyleri) konusunda bir bilgisi olmamakla birlikte ürünlerin içsel
kalite değerlerinin yansıması olarak algılanan renk, tat, aroma yoluyla bu kaliteyi
ölçmeye çalıştığı görülmektedir. Ülkemizde üretilen organik ürünlerin %61’ini kuru
meyveler, %21’ini tarla bitkileri, %5’ini üzümsü meyveler, %2’sini sebzeler, %2’sini
yaş meyveler ve %2’sini tıbbi ve baharatlı bitkiler oluşturmaktadır (Kaya, 2003).
Geçmişi ülkemizde oldukça yeni olan organik tarımla üretilen ürünlerin sağlık
üzerinde etkili olan mineral ve diğer bileşikler bakımından besin değeri konusunda
yapılan çalışmalar henüz çok az düzeydedir. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin mineral
besin ve diğer bileşikler bakımından düzeyi bitki tür ve çeşitlerine, çevresel
faktörlere, yapılan tarımsal uygulamalara göre değişiklik gösterebilmekte, bu
bakımdan organik ve konvansiyonel tarımla üretilen ürünlerin içerik bakımından
karşılaştırılarak bu konuda araştırmaya dayalı sistematik bilimsel bilgilerin ortaya
konulması bilinçli üretim ve tüketim bakımından önem taşımaktadır. Bu konuda
ülkemizde fazla sayıda olmasa da dünyada özellikle son yıllarda giderek artan
sayıda çalışmalar yapılmaktadır. Sunulan bu çalışmada organik ve konvansiyonel
olarak yetiştirilen tarımsal ürünlerin sağlık üzerinde etkili olan mineral element ve
diğer bileşikler bakımından karşılaştırıldığı çalışmalara yer verilmiştir.
ORGANİK TARIM VE KONVANSİYONEL TARIM ALTINDA YETİŞTİRİLEN
TARIMSAL ÜRÜNLERİN SAĞLIK ÜZERİNDE ETKİLİ BESİN İÇERİKLERİ
Organik tarımı benimseyenler konvansiyonel tarıma göre organik tarım altında
yetiştirilen ürünlerin insan sağlığı bakımından daha faydalı olduğunu düşünürler.
Karşı görüşü benimseyenler ise tersini savunmaktadırlar ve ancak şüphesiz ki iki
tarım sistemi altında üretilen ürünlerin besleyicilik değerleri arasında bir fark olduğu
da bir gerçektir. Genel düşünce suni besinler ve pestisitlerle yetiştirilen bitkilerin
doğal savunma mekanizmalarını kaybettiği yönündedir. Organik tarım savunucuları
tarafından suni gübre ve pestisitlerle yetiştirilen ürünlerin hastalıklara
dayanıklılığının azaldığı, insan sağlığı üzerinde etkili olan mineraller, vitaminler ve
savunma ile ilgili ikincil metabolitlerin içeriklerinin seyreldiği görüşü ileri
sürülmektedir. Konvansiyonel tarım savunucuları ise organik tarımda bitkilerin
yetersiz beslendiği ve hastalıklara karşı korunamadığı gerekçesiyle organik
ürünlerin daha az protein, şeker ve vitamine sahip olduklarını, bunun ise bitkilerin
hastalıklara karşı savunmasını sağlayan ikincil metabolitlerin düzeyini arttırdığını,
bu ikincil metabolitlerin de insan sağlığı üzerinde pestisitler ve diğer zehirli bileşikler
kadar zarar verici olduğunu iddia etmektedirler (Brand ve Molgaard, 2001).
Organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen meyve ve sebzeler insan sağlığını
olumlu olarak etkileyen bileşikler içermektedir. Organik olarak yetiştirilen meyve ve
sebzelerin konvansiyonel sistemde yetiştirilenlere göre tat, beslenme değeri
açısından daha üstün olup olmadığını net bir şekilde cevaplayabilmek günümüzde
henüz zordur. İki tarımsal istemde yetiştirilen ürünlerin muhtemel kalite farklılığı
konusunda daha açık bir yargıya varmak ve bununla ilgili bilimsel bir veri dosyası
oluşturabilmek için bu konuda yapılacak araştırma çalışmalarında 1) uygun bir
çalışma yaklaşımı izlemek (perakende market ürünleri, çiftlik, araştırma
merkezinde elde edilen ürünleri karşılaştırmak) 2) hasat öncesi üretim yerinin hasat
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prosedürünü, hasat sonrası muamele ve analitik metodoloji ile ilgili standartları
oturtmak ve bunları izlemede hassasiyetle yaklaşmak gereği vardır (Lester, 2006).
Mineral elementler insan sağlığı bakımından önem taşıyan maddeler olup
tüketilen gıda maddeleri yoluyla günlük belli oranlarda vücuda alınmaları
gereksinimi vardır. Bitkiler kendi yaşam döngülerini tamamlayabilmek için 16 besin
elementine ihtiyaç göstermekle birlikte toprakta bulunan diğer mineralleri de
yapılarına almaktadırlar. Bitkilerin doğada bulunan mineral elementlerden en az 74
tanesini bünyelerinde bulundurdukları saptanmıştır (Kacar ve Katkat, 1998). İnsan
sağlığı bakımından önemli rolleri olan mineral elementlerin başlıcaları kalsiyum,
magnezyum, potasyum, bakır, demir, mangan, çinko, krom, selenyum, kobalt,
nikel, molibden, vanadyum ve iyot, vitaminler ise A vitamini, B grubu vitaminler, C
vitamini, D vitamini (kaynağı güneş) E vitamini, K vitamini olarak sayılabilir (Anonim,
1998; 2006). Bu mineraller tüketilen hayvansal ve bitkisel ürünlerle günlük olarak
vücuda alınmaktadırlar. Dolayısıyla günlük gıdaların mineral bileşimleri ve vitamin
içerikleri insanların bu mineraller ve vitaminleri yeterli düzeyde alabilmeleri
bakımından son derece önemlidir.
Meyve ve sebzelerin tüketimiyle insanlardaki bazı kronik hastalık risklerini
azaltıcı yönde bir ilişki vardır. Fitokimyasallar özellikle fenolik bileşikler birtakım
mekanizmalar yoluyla bu sağlık üzerindeki olumlu etkilerden kısmen sorumludur.
Başta vitaminler, mineraller ve lifler olmak üzere bitkisel ürünler bunları tüketen
insanların sağlığı üzerinde yararlı etkileri olan birçok bileşene sahiptir; bununla
birlikte meyve ve sebzelerdeki fitokimyasallar temel beslenmeyi sağlamasının yanı
sıra en azından kısmen biyoaktif fitokimyasallar kanseri önleyici etkiye sahip
olabilmektedir (Hollman ve Katan, 1999; Dillard ve German 2000). Bitkilerde aynı
anda birçok fonksiyonu yerine getiren fitokimyasallar vardır. Bu bileşikler bitkiyi
koruyucu etki yaparlar, örneğin fenoller, fenolikasitler ve flavonoidleri kapsayan bir
sınıf fitokimyasalları oluşturur ve komşu bitkilere karşı allelopati yaparlar. Bu
bileşikler bitki tohumunun dağılımını ve tozlaşmayı sağlayan bitkiye çekici veya
bitkiyi koruma amacıyla böcekleri bitkiden uzak tutucu roller olmak üzere çoklu ek
görevlere sahiptirler (Roda ve ark., 2003). Bitkilerde fenolik bileşikler şikimik asit
metabolik yolunda ikincil metabolitler olarak üretilirler. Fenoliklerin aromatik
aminoasidi fenilalaninden biyosentezini katalize eden anahtar enzim olan fenilalanin
amilaz (PAL) bitkinin yüksek UV ışınları, düşük sıcaklık, böcek saldırısı, patojen
enfeksiyonu veya besin noksanlığı gibi biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı
koymasını sağlar yani çevresel faktörler bitkilerde bulunan fenolik bileşiklerin tip ve
miktarını etkileyebilmektedir (Winkel-Shirley, 2002). Son zamanlarda yapılan
çalışmalar fitokimyasalların antioksidan (hücre tahribatını önleyici etki) özellikler
gösterdiği ve insanlardaki kanser üzerinde önleyici etkisi olduğunu göstermiştir (Ou
ve ark., 2005; Dillard ve German, 2000) Bitkilerde ikincil metabolit bileşiklerin
oluşumunda çevresel faktörlerin rol oynaması nedeniyle organik tarımsal üretim
sisteminin bitkilerin fenolik bileşik seviyesini arttırdığı belirtilmektedir. Meyve ve
sebzeler C vitamini, E vitamini, karoteoidler gibi değişik antioksidan bileşikleri
içerirler. Bitkisel orijinli besinlerde bulunan flavonoidler, taninler ve diğer fenolik
bileşikler aynı zamanda potansiyel bir antioksidandırlar (Salah ve ark., 1995; Van
Acker ve ark., 1996). Bitkilerde bulunan başlıca flavonoidler; antosiyaninler (oenin,
cyanidin, delphinidin), flavon-3-oller (quercetin, kaempferol), flavonlar (rutin,
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luteolin, chrysin, apigenin), flavan-3-oller ((epi)catechin, epigallocatechin,
epigallocatechin gallate, epicatechin gallate), flavanonlar (taxifolin, narirutin
(naringenin-7-rutinoside), hesperetin), theaflavinler (theflavin, theflavin-3-gallate,
theflavin digallate), hidroksisinnamateleri (kaffeik asit, cholorogenik asit, p-kumarik
asit) kapsar (Rice-Evans ve ark., 1996).
Davis ve ark. (2004) tarafından Amerika’da 1950’den 1999’a kadar 43 meyve ve
sebzenin mineral besin element içeriklerine ait bilgiler derlenerek değişim gösterip
göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada 13 besin elementinden 6’sının 50 yıllık
periyotta azalış gösterdiği, 7’sinin ise önemli bir değişim göstermediği belirlenmiştir.
Fosfor ve kalsiyum %9’la %16 arasında değişen oranda azalış göstermiştir. Protein
%6 oranında, riboflavin %38 oranında, askorbik asit (C vitamininin ön bileşiği) %15
oranında azalmıştır. İngiltere’de benzer şekilde yapılan bir araştırmada 1930’la
1980 arasında yetiştirilen meyve ve sebzelerin mineral içerikleriyle ilgili sonuçların
incelendiği bir çalışmada benzer bir azalış olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma
sebzelerde kalsiyum, magnezyum, bakır ve potasyum önemli oranda bir azalış
olduğunu göstermiştir. Buna dayalı olarak geçen 50 yıl içerisinde bu besin elementi
sebze ve meyvelerdeki besin elementi içeriğindeki azalışın besinlerdeki kalite
düşüşüyle paralel olarak ilişkili olduğu bildirilmiştir. İlgili çalışmada organik ve
konvansiyonel üretim sistemi karşılaştırması yapılmamakla birlikte, geçmişten
günümüze meyve ve sebzelerin besin element içeriğindeki azalış yönündeki bir
değişimin dikkate değer olduğu görülmektedir.
Organik ve konvansiyonel tarım koşulları altında yetiştirilen ürünlerin besinsel
değeriyle ilgili son yıllarda oldukça fazla sayıda çalışma yapılmıştır. Organik tarımla
üretilen ürünlerdeki besin element içeriğinin hiçbir zaman konvansiyonel tarım
ürünlerindekinin altında olmadığı, çoğu durumda daha yüksek olduğu
belirtilmektedir. Bununla birlikte organik ürünlerde bulunan daha yüksek seviyedeki
besin içeriklerinin konvansiyonel ürünlerdeki düşüşü tamamıyla telafi edecek
boyutlarda olmadığı bildirilmektedir. Worthington (2001) tarafından yapılan
çalışmada organik ve konvansiyonel tarımla üretilen değişik meyve, sebze ve tane
ürünlerinin besinsel durumu araştırılmış, konvansiyonel olarak yetiştirilen ürünlere
göre organik olarak yetiştirilen ürünlerin %27 oranında daha fazla oranda demir,
%29,3 oranında daha fazla magnezyum ve %13,6 oranında daha fazla fosfora
sahip olduğu bildirilmiştir.
Smith, (1993) tarafından iki yıllık bir periyotta organik ve konvansiyonel olarak
yetiştirilen elma, patates, armut, buğday ve tatlı mısırın mineral içeriği analiz
edilmiştir. Organik ürünlerde birim ağırlık başına mineral seviyesinin konvansiyonel
olarak yetiştirilen ürünlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Organik olarak
yetiştirilen ürünler konvansiyonel olanlara göre kalsiyum için %63, krom için %78,
demir için %73, magnezyum için %118, molibden için %178, fosfor için %91,
potasyum için %125 daha yüksek çinko için 560 oranında daha yüksek mineral
element seviyesine sahip olduğu gösterilmiştir.
Organik, konvansiyonel ve hidroponik sistemde yetiştirilen sera domateslerinin
besin elementleri ve kalitesi araştırılan çalışmada organik (peat yosun ve karides
kompostu) olarak üretilen domateslerin yalnızca inek gübresi kompostunda
yetiştirilen domateslere göre daha yüksek kalsiyum, bakır, demir, fosfor ve çinko
içeriğine sahip olduğu ve daha geç olgunlaştığı belirlenmiştir. Konvansiyonel ve
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hidroponik sistemde yetiştirilen domateslerin ortalama total C vitamini içerikleri
organik olarak üretilen domatesten daha yüksek olarak bulunmuş ancak domatesin
mineral içerikleri üzerine üretim metotlarının etkisinin çok az olduğu bildirilmiştir
(Auclair ve ark., 1995).
Organik ve inorganik ortamın 2 domates çeşidinde kalsiyum, demir, potasyum,
fosfor ve C vitamini içeriği üzerine etkisi incelenmiştir. Domates çeşitleri kum veya
peat-perlitte (hidroponik substrat) makro ve mikro elementleri içeren tam besin
solusyonu verilen koşullarda ve %100 vermikompost veya %50 vermikompost+%50
toprakta (organik substrat) sulanarak yetiştirilmiştir. Fizyolojik olgunluk zamanında
hasat edilen domates meyvelerinin fosfor, potasyum, kalsiyum, demir ve C vitamini
içerikleri belirlenmiştir. Organik substratta yetiştirilen domates meyveleri hidroponik
ortamda yetiştirilen domates meyvelerine göre önemli oranda daha fazla kalsiyum
ve C vitamini içeriğine; daha düşük demir içeriğine sahip olmuş; organik ve
hidroponik substratlarda yetiştirilen domates meyvelerinin fosfor ve potasyum
içeriklerinde ise herhangi bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir (Premuzic ve ark.,
2001).
Demir ve ark. (2003 a) tarafından yürütülen bir çalışmada farklı ticari organik
gübre (Complex, Maxicrop, Ko Humax, Kelpak, Ormin K) uygulamaları ile
yetiştirilen ekolojik domates ve konvansiyonel tarımla yetiştirilen (26 kg/da Triple
Süper Fosfat, 66 kg/da Potasyum Nitrat) domatesin potasyum, sodyum,
magnezyum, kalsiyum, bakır, çinko, mangan ve demir içerikleri araştırılmıştır.
Sonuçta organik gübreler arasında en yüksek sodyum, magnezyum, çinko, demir
elementleri içeriği Ormin-K gübresi uygulamasıyla, en yüksek potasyum ve
kalsiyum içeriği Maxi Crop gübre uygulamasıyla, en yüksek bakır içeriği ise
Complex gübre uygulamasıyla elde edilmiştir. Organik gübreler ve konvansiyonel
gübre uygulaması altında yetiştirilen domateslerin mineral içerikleri arasında fazla
bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.
Yeşil gübreleme ve değişik organik materyalleri uygulamalarının domatesin
kalitesi üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada; burçak (Vicia sativa L.) yeşil
gübre olarak; organik materyal olarak ise koyun gübresi, melas ve Org-E-Vit
uygulanmıştır. Sonuçlara göre yeşil gübreleme domatesin suda çözünebilir total
kuru madde miktarını önemli oranda arttırırken; gübrelemexuygulamalar
interaksiyonu askorbik asit içeriğini önemli seviyede etkilemiştir (Ece ve Uysal,
2006).
Organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen domatesteki antioksidan seviyesinin
araştırıldığı bir çalışmada organik domateslerin yaş madde üzerinden C vitamini,
karotenoidler ve polifenol içeriklerinin (klorgenik asit dışındaki) konvansiyonel
domatesten daha yüksek olduğu bulunmuştur, ancak kuru madde üzerinden
likopen ve naringenin bakımından önemli bir farklılığın olmadığı gösterilmiştir.
Domates püresinde yapılan analizlerde ise iki üretim sistemi altında yetiştirilen
domates püresinde karotenoid içeriklerinin farklılık göstermediği, ancak organik
domates püresinin daha yüksek C vitamini ve polifenol içeriğine sahip olduğu
gösterilmiştir. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmada ise (3 hafta boyunca günlük 96 g
olarak tüketilen domates püresi) iki tarım sistemi altında yetiştirilen domates
püresinin insan plazmasındaki C vitamini ve likopen seviyesinde bir farklılık
yaratmadığı gösterilmiştir (Caris-Veyrat ve ark., 2004).
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Organik ve konvansiyonel tarım altında yetiştirilen Matador ıspanak çeşidinin
kalite ve nitrat içeriklerinin araştırıldığı bir çalışmada sentetik gübrelerin (Triple
süper fosfat, Amonyum sülfat, Amonyum nitrat) uygulandığı konvansiyonel tarım
altında yetiştirilen ıspanaktaki en yüksek nitrat içeriği (348,6 mg/kg) belirlenmiş;
değişik organik gübrelerin (sığır gübresi, tavuk gübresi, koyun gübresi, deniz
yosunu, biobenzim) uygulandığı ıspanak bitkilerinde nitrat içeriklerinin ise sırasıyla
123,1 mg/kg, 182,9 mg/kg, 109,9 mg/kg, 134,6 mg/kg değerleriyle konvansiyonel
tarıma göre önemli oranda daha düşük nitrat içeriklerinin bulunduğu saptanmıştır
(Beşirli ve ark., 2004).
Kaya ve ark. (2004) tarafından yürütülen bir çalışmada organik ve konvansiyonel
olarak yetiştirilen brokoli ve karnabaharda verim ve bazı kalite parametreleri
araştırılmıştır. Sonuçta organik olarak yetiştirilen karnabaharın C vitamini içeriğinin
54.33 mg/100g, konvansiyonel tarımla yetiştirilenin ise 54,43 mg/100 g olduğu;
organik brokolinin C vitamininin 54,96 mg/100 g olduğu saptanmıştır.
Konvansiyonel ve organik olarak yetiştirilen karnabahar ve brokolinin nişasta
içeriklerinde istatistiki olarak önemli bir farklılık olmadığı; toplam suda çözünebilir
kuru madde miktarların ise organik ve konvansiyonel brokolide bir farklılık
göstermezken, organik karnabaharın toplam suda çözünebilir kuru madde
miktarının (%6,76) konvansiyonel karnabaharınkinden (%6,23) daha yüksek olduğu
bulunmuştur.
Demir ve ark. (2003 b) tarafından 2 farklı marul çeşidiyle yürütülen bir çalışmada
organik üretim yapılan marullara 6 farklı organik gübre (çiftlik gübresi, kan unu,
Compleks, Maxicrop, Ko Humax, Kelpak, deniz yosunu) uygulanmış, konvansiyonel
tarım yapılan marullara sentetik olarak NPK gübreleri uygulanmıştır. Sonuçta iki
farklı tarımsal uygulama altında yetiştirilen marul çeşitlerinin mineral içerikleri
arasında önemli farklılıklar olmadığı, konvansiyonel tarımla yetiştirilen marulların
verimlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. En yüksek kalsiyum, magnezyum,
sodyum, demir ve mangan içeriği deniz yosunu uygulamasıyla elde edilirken, en
yüksek potasyum içeriği Complex gübresi uygulamasıyla, en yüksek çinko içeriği
Ko Humax gübresiyle, en yüksek bakır içeriği ise konvansiyonel tarımla yetiştirilen
marullarda tespit edilmiştir.
Organik (kireç ve kompost gübresi uygulanmış) ve konvansiyonel olarak (toprak
analizlerine dayalı olarak NPK gübreleri uygulanmış havuçta (Daucus carota L. cv.
Cellobunch) ve lahanada (Brassica oleracea L. var. capitata cv. Lennox) verim,
vitamin ve mineral içerikleri araştırılmıştır. Çalışmada uygulanan kompost için 170
kg N/ha, lahana için 300 kg n/ha oranında (kompostun azot yarayışlılığının %50
civarında olduğu hesabıyla) uygulanmıştır. Havuç yaprak ve kökü, lahana baş kısmı
12 makro ve mikro element bakımından analiz edilmiş, olgunlaşan ürünlerde C ve
E vitamini, alfa ve beta karoten miktarları belirlenmiştir. Sonuçlara göre havuç ve
lahananın verim ve vitamin içeriğinin uygulanan tarımsal sistemden etkilenmediği
gösterilmiştir (Warman ve Havard, 1997).
Değişik sebzeler uzun süreli kompost uygulanan (12 yıl) organik tarım ve
konvansiyonel olarak yetiştirildiği denemede topraktaki besin elementi seviyesi,
yaprak dokusu ve bitkisel ürünlerin yenilen kısımlarındaki besin elementleri
belirlenmiştir. Çalışma sonucunda kompost (hayvan gübresi, gıda artıkları, çiftlik
avlu artığı ve saman içerikli) uygulanan parsellerde yetiştirilen havuç, biber, soğan,
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domates, yeşil fasulyede daha yüksek taze ürün verimi elde edilirken, karnabahar
ve Brüksel lahanasında ise konvansiyonel olarak gübrelenen parsellerde daha
yüksek verim alınmıştır. Kompost uygulanan topraklar konvansiyonel gübre
uygulanan topraklardan daha yüksek pH, katyon değişim kapasitesi (KDK), karbon,
azot, fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko ve bor içeriklerine sahip olmuş, ancak
kompost uygulanan topraklardaki daha yüksek mineral element içerikleri yetiştirilen
ürünlerdeki bitki yaprak dokusu besin içeriğinde bir artışa yol açmamıştır. Organik
gübre uygulanan parsellerde yetiştirilen bitkilerde belirlenen 16 elementten yalnızca
fosfor ve potasyum bitkilerin yapraklarında daha yüksek bulunurken, bitkilerin
yenilebilir kısımlarındaki fosfor miktarı önemli oranda daha yüksek
konsantrasyonlarda bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre uzun dönemli kompost
kullanılan topraklarda yetiştirilen bitkilerin konvansiyonel olarak gübrelenen
topraklarda yetiştirilen bitkilerle benzer verime sahip olduğu ve birçok bitkisel
üründe benzer elementel içeriğe sahip olduğu gösterilmiştir (Warman, 2005).
Blatt ve McRae (1998) tarafından 6 sezon boyunca bir toprak tipi üzerinde
kurulan tarla denemelerinde balık iskeleti unu ve balık, ıstakoz ve yengeçten
meydana gelen deniz sedimenti karışımından oluşan organik materyalin 80 kg N
-1
ha kapsayan şekilde uygulanan ve NPK (17-17-17) ve N’un dahil edilmediği
kontrol gübreleri (0-17-17) uygulaması havuç, yeşil fasulye ve lahana rotasyon
şeklinde yetiştirilerek karşılaştırılmıştır. Organik materyal uygulaması altında NPK
uygulamasıyla (17-17-17) karşılaştırıldığında toprağın pH’sı ve kalsiyum düzeyi
zamanla bir artış göstermiştir, magnezyum düzeyi ise deniz sedimenti uygulaması
altında en yüksek düzeyde meydana gelmiştir. Toprak ve yaprak potasyum düzeyi
balık iskeleti unu uygulaması altında en düşük düzeyde meydana gelmiştir; bu da
bu materyalin düşük potasyum seviyesinin bir yansıması olmuştur (balık unu
iskeleti NPK:6-10-1). Yaprak azot, kalsiyum, magnezyum, demir ve bor NPK (1717-17) uygulaması ve organik uygulama altında tutarlı bir etkilenme göstermemiştir
ancak yaprak mangan düzeyi NPK (17-17-17) uygulaması altında daha yüksek
olmuştur. Lahana ve havucun verimi organik uygulama koşulları altında NPK (1717-17) uygulamasına eşdeğer olmuş ancak yeşil fasulye verimi NPK (17-17-17)
altında önemli oranda daha yüksek olmuştur. Toprak ve yaprak sonuçları
tekrarlanan organik uygulamaların bitki büyümesi üzerinde zararlı bir etkiye yol
açmadığı ve bu organik uygulamalar altında lahana ve havucun veriminin gübre
uygulamasına eşdeğer olduğu gösterilmiştir.
Bitkilerde salisilik asit patojen enfeksiyonunun kimyasal bir göstergesidir ve
aspirindeki anti-iltihap özelliğinden sorumludur. Yapılan bir çalışmada marketten
alınan organik ve organik olmayan sebzelerden yapılan çorbaların salisilik asit
miktarları belirlenmiştir. Organik sebzelerden yapılan çorbaların salisilik asit
içerikleri 8-1040 ng/g arasında değişim göstermiş ortalama olarak 117 ng/g olmuş;
organik olmayan sebzelerden yapılan çorbaların salisilik ait içerikleri ise 0-248 ng/g
arasında değişim göstermiş ortalama olarak ise 20 ng/g olmuştur. Sonuçta organik
olarak üretilen ürünlerden alınan günlük salisilik asit miktarının daha yüksek olduğu
belirlenmiştir (Baxter ve ark., 2001).
Young ve ark. (2005) tarafından yürütülen çalışmada marul bitkisi organik olarak
sertifikalı alanda ve konvansiyonel olarak yetiştirilmiş ve fenolik asitler (örn. kafeik
asit ve gallik asit) aglikon ve glikosid flavonoidleri (örn. apigenin, kemiferol, lutelin
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ve quercetin) içeren 9 fenolik çeşidi ölçülmüştür. Sonuçta organik olarak yetiştirilen
marulun konvansiyonel olarak yetiştirilen marul arasında fenolik içeriği bakımından
önemli bir farklılık olmadığı bulunmuştur ve organik üretim tekniğinin tek başına
bitkinin fenolik içeriğinin artmasında etkili olmadığı kanısına varılmıştır.
Siyah kuş üzümü (Ribos nigrum) değişik oranda fenolikler ve yüksek antioksidan
aktivitesine sahip olmasıyla gıda sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle
organik ve konvansiyonel ticari çiftliklerde yetiştirilen siyah kuş üzümlerinde
hidroksisinnamik asitler, flavonoidler ve antosiyaninler belirlenmiştir. Bu bileşikler
bakımından iki tarım sistemi altında yetiştirilen kuş üzümlerinin içeriklerinde farklılık
görülmemiştir. Bununla birlikte tarım sistemlerinden bağımsız olarak kuş üzümü
örneklerinde başlıca fenolik bileşiklerin içerikleri %24 ile %77 arasında bir değişim
göstermiştir (Anttonen ve Karjalainen, 2006).
Organik ve konvansiyonel olarak üretilen olgunluk döneminin değişik
aşamalarında hasat edilen Syrah üzümlerinin antosiyanin kompozisyonu araştırılan
çalışmada olgunlaşma başlangıcından tam olgunlaşma zamanına kadar örnekleme
yapılarak 9 çeşit antosiyanin miktarı belirlenmiştir. Konvansiyonal olarak yetiştirilen
üzümlerin organik olanlara göre olgunlaşma sırasında daha yüksek total
antosiyanin içeriğine sahip olduğu gösterilmiştir. Antosiyanin birikimi üzüm tanesi
oluşum başlangıcından 28 gün sonra (sıcaklık artışıyla birlikte) maksimum
seviyesine ulaşmıştır, daha sonra hasata kadar düşüş eğilimi göstermiştir.
Konvansiyonel tarımla üretilen üzüm örneklerinde delfinidin, petudin, malvidin ve
asilate malvidin glukozid oranlarının organik olarak üretilen üzümlere göre daha
yüksek olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada organik ve konvansiyonel bitkisel
ürünleri karşılaştıran diğer çalışmaların aksine konvansiyonel olarak üretilen
üzümlerin daha yüksek antosiyanin içeriğine sahip olduğu gösterilmiştir (Vian ve
ark., 2006).
Tarozzi ve ark. (2006) tarafından organik kırmızı portakalın konvansiyonel
olarak üretilene göre daha yüksek düzeyde hücresel seviyede oksidatif zarara karşı
koruyucu olan kimyasal içeriğe (fenoller, antosiyanin ve askorbik asit) total
antioksidan aktiviteye ve in vitro bioaktiviteye sahip olup olmadığı araştırılmıştır.
Sonuçlara göre, organik kırmızı portakal konvansiyonel olarak üretilene göre önemli
oranda daha yüksek seviyede total fenolikler, total antosiyoninler ve askorbik asit
düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra organik kırmızı portakal
ekstraktının organik olmayana göre daha yüksek düzeyde antioksidan seviyesine
sahip olduğu ve fare kalp damar hücresinde lipitler ve serbest radikalleri içeren
konjuge diene oluşumunu çok güçlü şekilde inhibe etme kapasitesine sahip olduğu
gösterilmiştir. Organik bitkisel ürünlere olan artan talep çevreyi koruyucu ve gıda
güvenliği, pestisid kalıntıları ve diğer sentetik kimyasallara maruz kalma etkilerini
kapsayan beslenme ve sağlık arasındaki ilişki konusu ile ilgili yönlerine
atfedilmektedir.
Çilek kronik hastalık riskini azaltıcı etkisiyle korelasyon gösteren yüksek
düzeyde antioksidan seviyelerine sahiptir. Yürütülen bir çalışmada antioksidan
profillerini ve meyvelerin sağlık üzerindeki muhtemel yararlarını karakterize
edebilmek için 8 değişik çilek çeşidinde (Earliglow, Annapolis, Evangeline, Allstar,
Sable, Sparkle, Jewel ve Mesabi) total serbest ve bağlı fenolik içeriği, total flavonoid
ve total antosiyanin içerikleri belirlenmiştir. Fenolik içerikleri üzerine değişik
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çeşitlerin etkileri total oksi radikal yoketme kapasitesi, insan karaciğer kanserinde
kanserli hücre çoğalmasını inhibe edici aktivitelerinin ölçümüyle karşılaştırılmıştır.
Serbest fenoliklerin en yüksek (Earliglow) ve en düşük (Allstar) içeriği çeşitler
arasında %65 düzeyinde farklılık göstermiştir. Suda çözünür ve bağlı ve etil
asetatta çözünür bağlı fenolik içeriklerinin çeşitlerin total fenolik içeriğinin ortalama
%5’i düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Annapolis çeşidinin total flavanoid içeriği en
düşük total fenolik içeriğine sahip olan Allstarın 2 katı daha fazla olmuştur.
Antosiyanin içeriği en yüksek Evangeline çeşidinde saptanmış olup bu değer en
düşük antosiyanin içeriğine sahip olan Allstarın iki katından fazladır. Serbest fenolik
içeriği total antioksidan aktivitesi ile zayıf bir korelasyon gösterirken, flavonoid ve
antosiyanin seviyesi ile total antioksidan seviyesi herhangi bir korelasyon
göstermemiştir. İnsan karaciğer kanser hücresi HepG2’nin çoğalması doza bağımlı
olarak çilek çeşitlerinin ekstraktlarına maruz bırakıldığında kanserli hücre en
yüksek düzeyde Earliglow çeşidi ekstraktıyla inhibe edilirken, en düşük düzeyde
inhibe edici etki ise Annapolis çeşidi ekstraktıyla meydana getirilmiştir. Çilek
çeşitlerinin kanser hücresinin çoğalmasını inhibe edici etki ile antioksidan içeriği
arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır (Meyers ve ark., 2003).
İki çilek (Fragariaxananossa Duch) çeşidinde (Allstar ve Honeoye) kompost
uygulaması meyvelerin askorbik asit (AsA) ve glutathione (GSH) ve
AsA/dehidroaskorbik asit (DHAsA) ve GSH/okside glutathione (GSSG)
seviyelerinde artışa yol açmıştır. Artan gübre ve kompost uygulamasıyla çileklerdeki
.
.peroksil radikal (ROO ), süperoksit radikal (O2 ), hidrojen peroksit (H2O2), hidroksil
.
-1
radikal (OH ) ve singlet oksijen (O2 ) absorbans kapasiteleri de önemli oranda artış
göstermiştir. Yetiştirme ortamı (kompost)xgübre interaksiyonu çileklerin fenolikler
ve flavonoid içerikleri bakımından önemli olmuştur. Tam gübre uygulaması %50
toprak, %50 kompost ve %100 kompost uygulaması altında çilek meyveleri en
yüksek fenolikler, flavanol ve antosiyanin içeriklerine sahip olmuşlardır. İki çilek
çeşidinde de antioksidan aktiviteleri ile AsA ve GSH ve AsA/DHAsA ve GSH/GSSG
oranları arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (Wang ve Lin, 2003).
Olsson ve ark. (2006) tarafından organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen 5
çilek çeşidinin antioksidan seviyeleri karşılaştırılmış, çilek çeşitlerinden elde edilen
ekstraktın kolon kanser hücreleri (HT29) ve göğüs kanser hücreleri (MCF-7)
çoğalması üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuçlara göre en yüksek dozda
uygulamayla organik olarak üretilen çileklerden elde edilen ekstraktların
konvansiyonel olarak üretilen çileklerden elde edilen ekstraktlara göre iki kanser
türü hücrelerinin de çoğalmasını inhibe etme oranının daha yüksek olduğu
gösterilmiştir. Kanser hücreleri üzerindeki antikanserojen etkinin çileklerin yüksek
düzeyde askorbat veya C vitamini içeriğiyle doğru orantılı olduğu bildirilmiştir.
Organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen elma çeşitlerinin total şeker, asit ve
fenol içeriğinin karşılaştırıldığı bir çalışmanın sonuçlarına göre konvansiyonal
tarımla yetiştirilen elmalardaki total şeker içeriğinin 115 ile 160 g kg-1 arasında
değişim gösterdiği, organik tarım altında yetiştirilen bazı elma çeşitlerinin daha
yüksek total şeker içeriğine sahip olduğu gösterilmiştir. Asit içeriği bakımından
organik ve konvansiyonal elma çeşitlerinin benzer olduğu, fenol içeriği bakımından
ise organik olarak yetiştirilen elmaların konvansiyonel olandan daha yüksek düzeye
sahip olduğu belirlenmiştir. Tüketilen bitkisel ürünlerin şeker içeriklerinin bilinmesi
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diabet hastaları bakımından çok önemli olup bu tip hatalar için genel tavsiye 12 g
karbonhidrat içeren 100 g meyve olarak belirtilmektedir, bu özelliğin elmada en çok
bilinen çeşitler olan Golden Delicious ve Gala’nın sahip olduğu bildirilmektedir.
Diabet hastaları için sindirimde insulin miktarının adapte edilmesi için tüketilen
ürünün karbonhidrat içeriğinin bilinmesi gereği nedeniyle yöresel çeşitlerin şeker
içeriklerinin belirlenmesi önem taşıdığı, ayrıca organik olarak yetiştirilen elma
çeşitlerinin daha yüksek fenolik içeriğine sahip olması nedeniyle bunların
tüketilmesinin tercih edilmesinin insan sağlığı bakımından daha fazla yararlı etkiye
sahip olduğu bildirilmektedir (Hecke ve ark., 2006).
Avusturya ve Slovenya’da 17 organik olarak yetiştirilen elma çeşidi ve 11
konvansiyonel olarak yetiştirilen elma kabuğu ve meyve etinde fenolik içerikleri
belirlenmiştir. Fenoliklerden klorogenik asit, p-kumarik asit, prosiyanidin B3,
prototekhuik asit, (-)-epikatekin, floridzin, rutin ve quercetin-3-rhamnosid elma
kabuklarında HPLC ile analiz edilmiştir. Elma meyve kabuğu fenolik içeriği
bakımından organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen çeşitlerin arasında herhangi
bir fark tespit edilememiştir. Ancak, organik olarak yetiştirilen elmaların meyve
etinde konvansiyonel olarak yetiştirilenlere göre daha yüksek fenolik içeriği
belirlenmiştir. Organik olarak yetiştirilen çeşitlerde fenolik bileşiklerinin
konsantrasyonunun daha yüksek olmasının stres faktörlerine cevabın bir sonucu
olabileceği bildirilmektedir. Her iki yetiştirme sistemi altında da elma örneklerinin
tümü göz önünde tutulduğunda elma kabuklarının meyve etinden %10 oranında
daha yüksek fenolik içeriğine sahip olduğu bu nedenle elmanın insan sağlığını
etkileyen fenolikler bakımından kabuğuyla birlikte tüketilmesinin daha faydalı
olduğu belirtilmektedir (Veberic ve ark., 2005).
Aynı çiftlikte organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen sarı erikte (Prunus
domestica L.) yetiştirilen farklı agronomik pratiklerin antioksidan vitaminler (askorbik
asit, E vitamini, beta karoten) fenolikler (total polifenoller, fenolik asitler, flavonoller)
konsantrasyonunun düzeyleri karşılaştırılmıştır. Organik erikler işlenmiş toprak,
üçgül ile örtülü toprak, doğal çayır ve otlarla örtülü toprak olmak üzere 3 farklı
toprak üzerinde yetiştirilmiştir. Organik ve konvansiyonel erikler arasında
makroelement içerikleri arasındaki farklılık az oranda iken, antioksidan vitaminler
ve fenolik içerikleri bakımından önemli düzeyde farklılıkların olduğu gösterilmiştir.
Diğer toprak ortamlarına göre yüzeyi üçgül ile örtülü toprakta yetiştirilen organik
erikler daha yüksek alfa-gama tokoferoller ve beta karoten içeriğine sahip olmuştur.
Konvansiyonel eriklerin ise total polifenol içeriği daha yüksek olmuştur.
Konvansiyonel olarak yetiştirilen erikte quercetin içeriği daha yüksek iken, organik
olarak yetiştirilen erikte ise myresitin ve kaempferol içerikleri daha yüksek
bulunmuştur. Aynı tarımsal uygulama ve iklimsel koşullar altında toprak yönetiminin
insan sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip bileşiklerin konsantrasyonunu etkileyen
başlıca faktör olduğu bildirilmiştir (Lombardi ve ark., 2004).
Konvansiyonel ve organik olarak yetiştirilen şeftali (Prunus persica L. cv. Regina
bianca) ve armut (Pyrus communis L. cv Williams) polifenoloksidaz (PPO) aktivitesi
ve total polifenol içeriği karşılaştırılmıştır. Organik meyveler yüzeyi yonca ile örtülü
toprak (A örnekleri), yüzeyi yabancı otlarla örtülü toprak (B örnekleri) ve sürülmüş
toprakta (C örnekleri) yetiştirilmiş olarak 3 farklı alandan örneklenmiştir;
konvansiyonel olarak yetiştirilen meyveler ise işlenmiş toprak üzerinde
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yetiştirilmiştir. Organik armut örnekleri konvansiyonel şeftali örnekleriyle
karşılaştırıldığında istatistiki olarak önemli seviyede yüksek polifenol (eşdeğer mg
tannik asit/100 g taze örnek) sahip olurken, organik armut örneklerinden B ve C
örnekleri konvansiyonel olarak yetiştirilen armut örneklerine göre daha yüksek
düzeyde polifenol içeriğine sahip olmuştur. Organik şeftali ve armut örneklerinden
elde edilen ekstraktların büyük çoğunluğunda polifenol oksidaz aktivitesi (U. E./100
g taze örnek) ise konvansiyonel örnek ekstraktlarına göre önemli oranda yüksek
olduğu gösterilmiştir (Carbonaro ve ark., 2001).
SONUÇ
Organik ve konvansiyonel olarak üretilen ürünlerin insan beslenmesi için önem
taşıyan mineraller ve insan sağlığı üzerinde çeşitli hastalıklardan koruyucu etki
gösteren bileşikler bakımından farklılıklar gösterdiği incelenen çalışmalardan
görülmektedir. Bu ise tüketicilerin ürün tercihinin en önemli kısımlarından birini
oluşturması yönüyle son derece önemli bir konudur. Bu konu üzerinde dünyada son
yıllarda artan oranda çalışma yapılmasına rağmen ülkemizde bu konuda yapılan
çalışmalar dünyanın değişik ülkelerine göre henüz yeterli oranda değildir. Bu
konuda ülkemizde de güvenilir bilimsel verilere dayalı değerlendirme yapılabilmesi
için sistematik ve multidisipliner çalışmalara ağırlık verilmesi gereği vardır.
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ANKARA İLİ BEYPAZARI İLÇESİNDE ORGANİK TARIM EĞİTİMİ
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ÖZET
Ankara İli Beypazarı İlçesi’nde organik tarımı geliştirmek amacıyla 2003-2006
yıllarında çiftçilere yönelik teorik ve pratik eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalar, Beypazarı Belediyesi tarafından desteklenmiştir. Teorik eğitimler
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi uzmanları tarafından verilmiştir. Bu eğitimlerde
çiftçiler, organik tarımın tanımı, prensipleri, sulama ve organik gübre, kontrol
yöntemleri ve ürün işleme konularında bilgilendirilmiştir. Uygulamaya yönelik
çalışmalar, sera ve tarla koşullarında demonstrasyon amaçlı gerçekleştirilmiştir.
Sera ve tarla koşullarındaki organik sebze üretiminde yazlık ve kışlık ekim
yapılmıştır. Bazı hastalık ve zararlılardan kaynaklanabilecek riskleri azaltmak
amacıyla farklı bitkilerin bir arada ekimi uygun görülmüştür. Yazlık ekim döneminde
domates, hıyar, biber, patlıcan, marul; kışlık ekim döneminde ise ıspanak, marul,
kırmızı turp, yeşil soğan, tere ekimi gerçekleştirilmiştir. Üretimde fide dikiminden
hasada kadar tüm faaliyetler, organik tarım kurallarına göre gerçekleştirilmiştir.
Yapılan organik tarım uygulamaları çiftçilere gösterilmiştir. Sonuçlar organik
tarımın, kaderci bir üretim sistemi olmadığını ve içerisinde çevreye duyarlı birçok
alternatif uygulamayı içerdiğini göstermiştir. Elde edilen sonuçları diğer çiftçilerle
paylaşmak ve organik tarımı daha geniş kitlelere tanıtmak için üretilen yaş ve
işlenmiş ürünler ile bazı fuar ve festivallere katılım gerçekleştirilmiştir. Bunlar;
Agrotec 2004 Tarım Fuarı (Ankara), Orta 2004 Organik Tarım Fuarı (Antalya)
Ekolojik Ürünler ve Çevre Teknolojileri Fuarı (2005), Beypazarı Geleneksel Havuç,
Güveç ve Tarihi Evler Festivali 2004-2005-2006 (Beypazarı)’dır.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Sebze, Çiftçi, Yayım, Beypazarı, Ankara
ABSTRACT
ORGANIC AGRICULTURE TRAINING IN BEYPAZARI (ANKARA) PROVINCE
Theoretical and practical training of farmers were carried out in Beypazarı
(Ankara) Province between the years of 2003-2006 in order to develop organic
agriculture in the region. The studies were supported by Beypazarı Municipality.
The theoretical training was given by the experts of Agriculture Faculty (Ankara
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University). In this educations, the farmers were informed about the definition of
organic agriculture and its’ principles, irrigation and organic fertilizer, control
methods, and product processing. Practical organic agriculture studies were carried
out in greenhouse and field conditions for demonstrative purpose. Organic
vegetable production studies were accomplished in summer and winter seasons.
Mix planting systems were used in order to decrease risks of some pest and
disease problems. In summer season, tomato, cucumber, pepper, eggplant,
lettuce, and in winter season, spinach, lettuce, red radish, green onion and garden
cress were planted. All practices from seedling to harvest were accomplished by
organic regulations and they were displayed to the farmers. The results indicated
that organic agriculture is not a fatalist production system, and includes lots of
environmentally sensitive alternative practices. We also participated in some
agriculture fairs and festivals with the organically raw and processed vegetables to
share our results with other farmers and introduce organic agriculture to the public.
These are; Agrotech 2004 Agriculture Fair (Ankara), Orta 2004 Organic Agriculture
Fair (Antalya), Ecologically Products and Environment Technology Fair 2005
(İstanbul), Beypazarı Traditional Carrot, Earthenware Cooking and Historical
Hauses Festival (2004, 2005, 2005 Beypazari).
Keywords: Ecological Organic Agriculture, Vegetable, Farmer, Demonstration,
Beypazarı, Ankara
GİRİŞ
Ülkemizde organik tarım yapılan alanlar, tüm bitkisel üretim yapılan alanların
yaklaşık %0.1’ini oluştururken gelişmiş ülkelerde bu oran ortalama %5 civarındadır.
Ülkemizdeki organik bitkisel ürünlerin gerek üretimi ve gerekse tüketimi gelişmiş
ülkelerle kıyaslandığında çok düşüktür. Organik üretim bugün ülkemizde daha çok
kuru meyve ve sebzelerde yapılmaktadır. Ülkemizdeki organik üreticilerin bölgelere
göre yüzde dağılımı; Ege Bölgesi %37, Karadeniz Bölgesi %22, Doğu Anadolu
%16, İç Anadolu Bölgesi %11, Marmara Bölgesi %6, Akdeniz Bölgesi %5 ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi %3’tür (Aksoy ve ark., 2005).
İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara iline bağlı olan Beypazarı ilçesi, önemli bir tarım
potansiyeline sahiptir. İlçe nüfusunun %70’i, geçimini tarım yoluyla sağlamaktadır.
Beypazarı ilçesinin tarımsal üretimi büyük oranda tarla bitkileri ve sebze üretimine
dayalıdır (Çizelge 1). İlçe, toplam 76.460 dekar alanda sebze yetiştiriciliği ile öne
çıkmakta, Ankara ve İstanbul illerinin sebze ihtiyacının önemli bir kısmını
karşılamaktadır. Özellikle marul ve havuç yetiştiriciliğinin ilçe tarımına büyük bir
katkısı bulunmaktadır. Ayrıca kış sebzeleri de büyük ölçüde yetiştirilmektedir.
Türkiye havuç üretiminin yaklaşık %48’i ilçede yapılmaktadır. Ayrıca, toplam alanın
yaklaşık 1/4’lik kısmında ikinci ve hatta üçüncü ürün yetiştirilmektedir. İlçede tarımı
yapılan sebzelerin dağılım miktarı Çizelge 2’de gösterilmiştir (Anonim, 2005).
Diğer taraftan, son yıllarda bölgede gerçekleştirilen turizme yönelik altyapı
faaliyetleri, turizmin ilçede önemli bir gelir kaynağı oluşturacağını göstermektedir.
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Beypazarı ilçesinin tarım ve turizm faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanmasına
katkı amacıyla yöre çiftçilerine organik tarım eğitiminin verilmesi planlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Ankara İli Beypazarı İlçesi’nde organik tarımı geliştirmek amacıyla 2003-2006
yıllarında yöre çiftçilerine teorik ve uygulamalı organik tarım eğitimi verilmiştir.
Teorik organik tarım eğitimleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi uzmanları
tarafından verilmiştir. Bu eğitimlerde çiftçiler, organik tarımın içeriği, prensipleri,
organik yetiştiricilik, sulama, organik gübre, hastalık, zararlı ve yabancıot mücadele
yöntemleri konusunda bilgilendirilmiştir.
2
Uygulamalı organik eğitimler ise, Beypazarı Belediyesi’ne ait 240 m ’lik tünel tipi
naylon sera ve 1 da’lık tarla arazisinde sebze yetiştiriciliği yapılarak
gerçekleştirilmiştir. Yazlık ekim döneminde domates, hıyar, sivri biber, dolma biber,
patlıcan, kabak çeşitlerinin yetiştiriciliği yapılmıştır. Kışlık ekim döneminde ise
ıspanak, marul, turp, yeşil soğan üretimi gerçekleştirilmiştir. Organik tarıma ilgi
duyan yöre çiftçilerine, sera ve tarla koşullarında gerçekleştirilen organik tarım
uygulamalarının demonstrasyonu yapılmıştır. Üretimde fide elde edilmesinden
hasada kadar tüm yetiştiricilik, bitki besleme ve bitki koruma faaliyetleri Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı’nın organik tarım yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmiştir
(Anonim, 2004).
Sağlıklı bitki yetiştirmek ve mümkün olduğu kadar az bitki koruma problemleriyle
karşılaşmak için ekim öncesi toprak organik tarım kurallarına uygun olarak
işlenmiştir. Gübre olarak öncelikle yanmış çiftlik gübreleri kullanılmıştır. Genelde
ekim öncesi doğrudan kullanılan bu gübreler, bitki gelişimine bağlı olarak
gübreleme tankı ve damla sulama kanalıyla da bitkilere verilmiştir. Yine gerekli
görüldüğü durumlarda, bazı sertifikalı organik gübrelere de yer verilmiştir.
Hastalık, zararlı ve yabancı otların varlığı ve/veya populasyon yoğunluğunun
tespiti için günlük gözlemler yapılmıştır. Bu amaçla, doğrudan göz ile incelemenin
yanında mercek, sarı yapışkan tuzaklar ve pitfall tuzaklarından yararlanılmıştır.
Hastalık, zararlı ve yabancı otların sürekli izlenmesi, muhtemel ürün kayıplarının
zamanında önlenmesi için farklı mücadele stratejilerinin değerlendirilmesine olanak
sağlamıştır. Mücadele yöntemi olarak, kültürel önlemler, biyolojik mücadele ve
biyoteknik savaşım yöntemlerine öncelik verilmiştir. Gerekli görüldüğünde sentetik
olmayan ilaçların kullanıldığı kimyasal savaş uygulamalarından da yararlanılmıştır.
Bazı hastalıkların (Alternaria solani, Phytophthora infenstans, CMV) epidemi
yapmasını önlemek için hastalıklı bitki organları ve/veya bitkinin tamamı üretim
alanından uzaklaştırılmıştır. A. solani zararından kaçınmak için, ekim zamanının
öne alınması yoluna gidilmiştir. Sera dışından zararlı bulaşmalarını önlemek için
sera pencereleri böcek neti ile kaplanmıştır. Bitkilerde tozlanmaya yardım amacıyla
Bombus arıları kullanılmıştır. Yabancıot mücadelesi, el çapası uygulamaları ve
organik malç uygulamasıyla yapılmıştır. Malç uygulamasında buğday samanından
yararlanılmıştır.
Biyolojik mücadele uygulaması olarak yaprakbiti, thrips ve kırmızı örümceklere
karşı Gelin böceği (Coccinella semptempunctata) uygulaması gerçekleştirilmiştir.
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Bu amaçla ilkbaharda üretim alanı etrafındaki yabancıotlar üzerindeki gelin böceği
populasyonu sıvı şeker uygulamasıyla desteklenmiş, daha sonra gerekli
görüldüğünde bu faydalı böceklerin larva ve erginleri toplanarak zararlılara karşı
salımı yapılmıştır.
Kimyasal mücadele olarak, organik tarımda kullanılmasına izin verilen
pestisitlerden ve bitkisel orijinli yerel ekolojik uygulamalardan yararlanılmıştır.
Organik pestisitlerden, bakırlı preparatlar, kükürt ve Neem Azal önerilen dozlarda
kullanılmıştır. Yaprakbiti, kırmızı örümcek ve thrips zararına karşı kullanılan bitkisel
orijinli yerel ekolojik uygulamalarda ise Özkan ve ark., (2004)’nın önerdiği yöntem
ve oranlar kullanılmıştır. Uygulamalarda Alternaria solani ve Phytophthora
infenstans’a karşı bakırlı preparat uygulamaları, yaprakbitlerine karşı Neem Azal,
acıbiber, sarımsak, tütün ve Arap sabunu uygulaması, Pas akarına karşı kükürt
uygulaması, kırmızı örümceklere karşı, kükürt, acı biber ve Arap sabunu
uygulaması, thripslere karşı acı biber uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Organik tarım uygulamalarından elde edilen sonuçları diğer çiftçilerle paylaşmak
ve organik tarımı daha geniş kitlelere tanıtmak için, üretilen yaş ve işlenmiş
sebzeler ile bazı fuar ve festivallere katılım gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla,
Beypazarı Belediyesi adına 2004, 2005 ve 2006 yıllarında Beypazarı Geleneksel
Havuç Güveç ve Tarihi Evler Festivali’ne (Beypazarı), AgroTEC 2004 Uluslararası
Tarım Fuarı’na (Ankara), ORTA 2004 Organik Tarım Fuarı’na (Antalya) katılım
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, IV. Uluslararası Organik Ürünler ve Çevre Teknolojileri
Fuarı’na (İstanbul) ise, organik tarıma eğilimli yöre üreticileri ile birlikte katılım
gerçekleştirilmiştir.
ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİ VE SONUÇ
Üreticilere yönelik gerçekleştirilen teorik eğitimlerle Beypazarı çiftçilerinde
organik tarım konusunda bir farkındalık yaratılmıştır. Düzenlenen bu seminerlerde
en çok soru bitki koruma sorunları konusunda gelmiştir. Demonstrasyon amaçlı
gerçekleştirilen uygulamalarla üreticilere organik tarım yöntemi ile yeterli miktarda
sağlıklı ürünlerin yetiştirilebildiği gösterilmiştir. Gerçekleştirilen sebze üretimiyle
üreticilere organik tarımın kaderci bir üretim şekli olmadığı, bitki koruma
sorunlarının sentetik tarım ilaçları kullanılmadan çözülebildiği gösterilmiştir.
Ürünlerin doğrudan ya da işlenerek farklı fuar ve festivallerde sergilenmesiyle,
tüketicilerde organik tarım bilincinin oluşmasına katkı sağlanmıştır. Bölgede organik
tarım uygulamaları, hala çok düşük düzeydedir. Bu duruma, üreticilerin geleneksel
tarıma olan sıkı bağımlılıkları önemli bir etken olarak gösterilebilir. Organik tarım
konusundaki gerçekleştirilen bu faaliyetlerin basında yer alması, bölge turizminin
gelişmesine olumlu katkılar sağladığı gözlemlenmiştir. Bölgedeki benzer
çalışmalara olan desteğin artarak sürdürülmesi, Beypazarı’nın organik tarım ve
ekolojik turizimde önemli bir merkez haline gelmesinde etkili olabilecektir.
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Çizelge 1. Beypazarı ilçesinde ürün çeşidi bazında tarımsal üretim oranları.
Kullanım durumu
Tarla bitkileri (nadas dahil)
Sebze bitkileri
Meyve alanları
Bağ alanları
Toplam

Miktarı (dekar)
551.040
76.460
6.400
7.840
641.740

Oran (%)
85,87
11,91
1,00
1,22
100

Çizelge 2. Beypazarı ilçesinde sebze üretim alanları ve üretim miktarları.
Ürün çeşidi
Havuç
Marul
Soğan (taze)
Ispanak
Kabak
Domates
Diğerleri
Toplam
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Alanı (dekar)
20.000
18.000
7.500
5.500
5.500
4.900
14.060
76.460

Üretim miktarı (ton)
105.000
42.200
7.500
3.850
7.480
24.500
-
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ÖZET
İnsan nüfusunun hızla arttığı dünyamızda, bu artış hızına bağlı olarak besin
maddesi gereksiniminin de aynı oranda karşılanması gerekliliği ön plana çıkmıştır.
Yeşil Devrim sonucu verimi yüksek çeşitler, tarımsal ilaç ve kimyasal gübre
kullanımı devrim sayılmıştır. Ancak, son 30 yıl içerisinde bu devrimin ve hızlı
sanayileşmenin insan sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri ürkütücü boyutlara
ulaşmıştır.
Son yıllarda üretimine ve tüketimine olan gittikçe artan talep nedeniyle adada da
bu akımın bir parçası olma yolunda çeşitli adımlar atılmıştır. Bu bağlamda, adada
bulunan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-Gelecek İçin Projeler (UNDP-PFF)
adı altında organik tarım teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Bu kuruluş sayesinde
adada Avrupa Birliği müktesebatının yanında organik tarımın ada üreticilerine
tanıtılıp uygulatılması için çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu bağlamda Organik
Tarım ve Yaşam Derneği (ORYAD) faaliyete geçirilmiştir. Dernek çalışmalarını
UNDP-PFF ile birlikte üretici ve tüketiciyi bilinçlendirme şeklinde yürütmektedir.
Adada hali hazırda bir İtalyan Sertifkasyon ve Kontrol Kuruluşu olan ICEA’nın
kontrolleri sonucunda 7 üretici Avrupa Birliği Organik Tarım Logosunu ile
sertifikalandırılmış ve bu sayı hızla artmaktadır. Tarım Bakanlığı bu oluşumların
hızını görmüş ve adanın bu konulardaki yasal eksikliğinin giderilmesi ve üretimin
desteklenmesi için yeni düzenlemelere başlamıştır.
Kuzey Kıbrıs’ın ada olması ve organik tarıma elverişliliği büyük bir avantajdır.
Tarımsal işletmelerin küçüklüğü nedeniyle iyi bir organizasyon yapılarak üreticilerin
organik tarıma yönelmeleri ve dünya pazarlarındaki yerlerini almaları daha da
hızlandırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: KKTC, Organik Tarım, ORYAD, Sertifika, UNDP-PFF, Ürün
Abstract
ORGANIC FARMING ACTIVITIES IN CYPRUS
Demand for food is getting higher and higher in the world due to population
increamet.The demand must be met one way or another.Increases in use of highly
productive cultivars, pesticides and excess amount of fertilizers were accepted as
82
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turning points of agricuşltural activities and production after the green
revolution.However, the revolution and industrilizayion turned out to be potentiol
threat for human health and environment in a great extent inlast 50 years. Thus,
organic farming has gained good momentum in all over the world.
Several small attemps were being reilized in organic farming activities in Cyprus
as well due to steadely growing demands for organic products. Organic farming in
the island is being supported by UNDP(United Nation Development ProgrammPartnership for thje Future).Beside this organization, several activities were being
accomplished in the island as far as organic farming is concerned as in the case of
ORYAD(Organic Framing and Life Association).
Seven growers were certified by ICEA(An Italian certification Company) by now
and the number is steadely increasing in the island. Meanwhile, the Ministry of
Agriculture of TRNC is renewing its preasenrt regulations in parallel to growing
demad for organic farming activities and organic food.
Cyprus has great advantages in organic farming because of its climate,
situation and also being away from the main lands. A well planned new organization
is highly needed in the island. Farms are mostly small scaled and runed by families.
This can be another advantage for the island.
Keywords: TRNC, Organic Farming, ORYAD, Certification, UNDP-PFF,
Production

KKTC’YE GENEL BAKIŞ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC); 32-34 Doğu meridyenleri ile 34-35
Kuzey paralelleri arasında Akdeniz’in kuzey doğusunda yer almaktadır. Ada
sözkonusu denizin üçüncü büyük adasıdır (İPŞ, 2004). Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde tipik Akdeniz iklimi hüküm sürmekte olup yazlar oldukça sıcak ve
uzun, kışlar ise son derece ılıman geçmektedir. Ortalama yağış miktarı yıllara göre
değişmekle birlikte ortalama 444 mm’dir. Bilindiği gibi, tarımsal yetiştiricilikte en
önemli öğelerden birisi sudur. Adadaki yağışların düzensizliği ve yer altı
kaynaklarının sınırlı oluşundan dolayı su yetersizliği tarımsal üretimi sınırlamakta ve
olumsuz etkilemektedir.
Ada, tarımsal açıdan değerlendirildiğinde, ikim koşullarının yetiştiricilik için
uygun olması nedeniyle son derece önemli özelliklere sahiptir. Ancak, tarım
toprakları ve sulama suyu açısından değerlendirildiğinde ise ortaya bazı sınırlayıcı
faktörler çıkmaktadır. Bunların en önemlileri; toprak tuzluluğu, kireçliliği ve sulama
suyu tuzluluğudur.
Ada coğrafi yönden incelendiğinde; Beşparmak dağları, Beşparmak dağlarının
kuzey doğusunda yer alan Karpaz bölgesi, Trodos ve Beşparmak Dağları arasında
kalan geniş Meserya Ovası ve kıyılarındaki alüvial karakterdeki ovaların adanın
tarım arazilerini oluşturduğu görülmektedir. Tarım arazilerinde yapılan yetiştiriciliğin
büyük bölümünü turunçgiller ve tarla bitkileri oluşturmakta olup bunun yanında
sebzecilik ile meyve yetiştiriciliği de yaygın olarak yapılmaktadır.
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Ülke nüfusunun yaklaşık % 40,4’üne yakını kırsal kesim bölgelerinde ikamet
etmekte ve toplam çalışan nüfusun % 14,50’lik kısmı tarım alanında çalışmaktadır.
2004 yılı verilerine göre 329,890 hektarlık toplam alan içerisinde yaklaşık olarak %
56,71’ine karşılık gelen 187,068 hektarlık alan tarımsal faaliyetlerde
kullanılmaktadır (İPŞ, 2004).
KKTC’DE ORGANİK TARIM ÇALIŞMALARI
Adada ilk Organik Tarım çalışmaları Birleşmiş Milletler Kalkınma ProgramıGelecek İçin ortaklık projeleri (UNDP-PFF) çerçevesinde Lefkoşa/KKTC’de
yapılmış ve bir günlük bilgilendirme kursu ile üreticilere organik tarım tanıtılmıştır.
İlgi duyan üretici, tüketici ve ziraat mühendisleri 14 Şubat – 7 Mart tarihleri arasında
yine UNDP-PFF’in katkıları ile Avrupa Birliği (AB) direktifleri ve yönetmeliğinin
incelendiği 15 günlük bir eğitim kursuna katılmışlardır. 15 günlük eğitimin ardından
konuya ilgi duyan 14 üretici UNDP-PFF’in teşvikleri ile organik tarıma
başlamışlardır.
Bununla eş zamanlı olarak konuya ilgi duyan herkes tarafından Organik Yaşam
ve Tarım Derneği (ORYAD) adı altında bir dernek kurulmuştur. Bu derneğin
amaçları arasında organik tarımın ada içinde ve yurt dışında tanıtımını ve aynı
zamanda uygulanmasını sağlayıcı aktivitelerde bulunmaktır.
Bütün bu çalışmalar AB 2092/91. yönetmeliğine göre yapılmıştır. Bunun nedeni
KKTC’ de halen Organik Tarım yasaları bulunmamasıdır.
UNDP –PFF organik tarıma katkılarını sürdürmüş ve 2005–2006 yılı içerisinde;
1. Organik Tarım Yönetmeliği, Kontrol ve Sertifikasyonu,
2. Organik Zeytin Yetiştiriciliği Hastalık ve Zararlı Kontrolü,
3. Meyve-Sebze Yetiştiriciliği Hastalık ve Zararlı Kontrolü,
4. Organik Hayvancılık,
5. Organik Zeytinyağı Tadım kursu,
gibi birçok seminer ve kurslar düzenlemiştir.
2005 yılında 14 üretici ile başlayan organik tarım üretimi 2006 yılında 30
üreticiye ulaşmıştır. 30 üreticinin 7 tanesi organik üretim sertifikasını almış 7 tanesi
1 geçiş yılını tamamlamış geriye kalan 16 kişi ise 2 yıllık geçiş sürecini tamamlayıp
organik sertifikalarını almak için başvurularını yapmış bulunmaktadır.
Bununla birlikte UNDP –PFF, yeni başvuruda bulunan üreticiler için bir önceki
dönemde düzenlemiş olduğu tüm kursları tekrarlayarak bilgilendirme sürecini
devam ettirmektedir.
Organik tarım açısından KKTC geneline bakıldığında, toplam 4196 dekarlık bir
alan ile organik tarıma başlanmış olup bu alan içerisinde yaklaşık 186 dekarı
sertifikalandırılmıştır. 1623 da’lık tarım alanı birinci geçiş yılını tamamlamış, 2390
dekarlık tarımsal alan ise organik tarım sertifikası almak için başvuruda
bulunmuştur.
Sözü edilen organik tarım alanlarına bakacak olursak;
5. Sertifika almış olan 186 dekarlık alan içerinde; 70 dekarlık alan üzerinde
meyvecilik, 10 dekarlık alan üzerinde ise sebze üretimi, geriye kalan alanlarda ise
ekim nöbeti uygulaması yapılmaktadır.
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6. Birinci Geçiş Yılını Tamamlamış 1623 dekarlık alanın 1400 dekarında tıbbi ve
aromatik bitkiler, 70 dekarlık alanda meyve yetiştiriciliği, 8 dekarlık alanda sebze
yetiştiriciliği ve 25–30 dekarlık alanda da Organik bağcılık yapan üreticiler
bulunmaktadır. Buna paralel olarak da organik şarapçılık yapılması
planlanmaktadır. 10 kovanlık arıcılık yapılmaktadır.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Kuzey Kıbrıs’ın ada olması ve organik tarıma elverişliliği büyük bir avantajdır.
Değişik meyve tür ve çeşitlerinin yetiştirilmesine geniş bir yelpaze sağlayan ada, su
kaynakları ve üretim alanlarının küçük ölçeklerde olmasından doğan olumsuzluklar
nedeniyle tam bir gelişme sağlayamamıştır (Tozlu ve ark., 2003). Her ne kadar
tarımsal işletmelerin küçüklüğü bir olumsuzluk olarak görülse de iyi bir
organizasyon yapılarak üreticilerin organik tarıma yönelmeleri ve dünya
pazarlarındaki yerlerini almaları daha da hızlandırılmalıdır.
Ada için oldukça önemli olabilecek organik tarım bölgesi doğuya doğru uzanan
Karpaz yarım adası organik tarım ve Agro-turizm açısından oldukça büyük bir
potansiyele sahiptir. Bu bölgenin ortalama yağış miktarı 489 mm olup,
yetiştiriciliğinin yapılması uygun olan ürünler arasında harnup (keçiboynuzu), zeytin,
badem, kapari (Capparis spinosa), kuşkonmaz (Asparagus stipularis), kekik gibi
organik yetiştiriciliğe uygun olabilecek türler sıralanabilir. Karpaz’da hali hazırda
bulunan ve yüzyıllardır doğal olarak yetişen harnup (keçiboynuzu), zeytin gibi
herdem yeşil bitkiler doğal ortamlarında korunmalı ve bunların organik üretime
kazandırılması hedeflenmeli ve aralarında yapılan konvansiyonel tahıl yetiştiriciliği
de organik tarıma yönlendirilmelidir. Bununla birlikte bir diğer organik tarım kolu
olan organik hayvancılığın da KKTC de uygulanmasına başlanmalıdır. Bölgede
uygulanacak organik tarım politikalarının yetkililerce planlanması ve agro-turizm ile
uyumlu hale getirilip hem doğaya dost hem de kırsal kesim gelişimini pozitif yönde
etkileyecek bir organizasyon yapılması gerekmektedir.
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TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ALLELOPATİK ETKİLERİ VE ORGANİK
BİTKİ VE HAYVAN ÜRETİMİNDE KULLANIM ALANLARI
Reyhan BATİYARCA BAĞDAT85

Ünal KARİK86

ÖZET
Entansif tarımın zaman içerisinde ekolojik dengeyi bozucu etkileri alternatif
sistem arayışlarını ve organik tarımı cazip hale getirmiş, uygulamaya aktarılabilir
araştırmaları yoğunlaştırmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkiler alternatif ekim nöbeti
sistemleri içerisine alınabilecek potansiyel bitkiler olarak görülmekle birlikte,
allelopatik etkileri yabancı otları kimyasal mücadele gerektirmeksizin baskı altına
alabilmekte, ekstrakt ve uçucu yağları çeşitli larva ve böceklere karşı mücadelede
kullanılabilmektedir. Bu bitkilerin sanayi atıkları organik gübre olarak
değerlendirilebilmektedir. Antimikrobiyal ve – bakteriyal özellikleri organik hayvancılıkta yem rasyonlarına antelmintik (solucan düşürücü) ve antibiyotik amaçlı ilave
edilebilmektedir. Hatalı uygulamalar sonucu doğal dengenin yeniden tamiri, toprak
ve su kaynaklarının muhafazası, hastalık ve zararlılarla ekolojik mücadele,
üretimde verimle birlikte kalitenin de artırılması bakımından organik tarım gelecekte
ümitvar görülmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ileride bu zincirde önemli bir
halka oluşturacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik Tarım, Allelopatik Etki,
Ekim Nöbeti, Yabancı Ot Kontrolü
ABSTRACT
THE USE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN ORGANIC CROPS
AND LIVESTOCK PRODUCTION AND THEIR ALLELOPATHIC EFFECTS
Organic farming aplications different kinds gain importance after detrimental
effects of intensive farming. Due to their allelopathic effects certain medicinal and
aromatic plants may play an active role in ecologic weed control. Their essential oil
and extract contents may act as insecticides. However; recent researches revealed
that, industrial remains of these plants can also be used as organic manure. The
use of another field these plants is organic livestock, an important brunch of organic
farming, in which some of these plant extract and essential oils can be used as
natural antibiotic, -microbial and –bacterial as feeding material. It has been
expected that organic farming will repair the ecologic balance with improving the
85

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, ANKARA; reyhanbagdat@yahoo.com
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, YALOVA; karikunal@yahoo.com

86

467

soil and enhancing plant resistant with not only increasing the yield but also
enriching the quality, in advance. In this light of these statements medicinal and
aromatic plants are assumed to one of the most important link of this ecological
chain.
Keywords: Medicinal and Aromatic Plants, Organic Crops and Livestock,
Allelopathic Effect, Rotation, Weed Control
GİRİŞ
Biyokimya ve mühendisliklerdeki hızlı gelişmeler tarla tarımında büyük yenilik ve
değişikliklerin olmasına neden olmuştur. Mekanizasyonun yaygınlaşmasıyla tarım
alanları genişlemiş, ürün desenleri farklılaşmıştır. Sulama, ağır toprak işleme, hibrit
yetiştiricilik, kimyasallarla mücadele birim alandaki verimi artırmış ancak çeşitli
çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir (Anonim, 2005).
Organik tarım bilindiği üzere, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu
kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insan ve çevreyle dost üretim
sistemlerini içermektedir. Esas olarak kimyasal tarım ilaçları, hormon ve mineral
gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe
ile toprağın muhafazasını, doğal düşmanlardan yararlanarak zararlılara ve
hastalıklara karşı bitki direncinin artırılmasını öngören, üretimde verimle birlikte
kalitenin de yükseltilmesini amaçlayan, biyolojik çeşitliliği, döngüyü ve toprak
biyolojik aktivitelerini zenginleştirmeyi hedefleyen bir üretim şeklidir. Bu yönüyle
organik tarım entansif tarıma alternatif bir tarım sistemi olarak gelişmektedir
(Benvenuti ve Macchia, 2003).
Tıbbi ve aromatik bitkilerin günümüzde kullanımları, tıp ve eczacılıkla sınırlı
kalmamış; gıda, kozmetik, bitkisel boya sanayindeki çok yönlü kullanımları gün
geçtikçe artmıştır. Gelişmiş ülkelerdeki farmasötik endüstri halen aralarında kalp,
kanser ilaçları, hormonlar, antibiyotikler, laksatifler ve diüretiklerin bulunduğu 7000’
den fazla ilacın hammaddesini bitkilerden temin etmektedirler. Gıda sanayinde bu
bitkiler bitkisel çay ve meşrubat sanayine hammadde olma dışında, çeşitli et
ürünlerinin raf ömürlerinin uzatılmasında doğal antioksidan olarak ta
kullanılabilmektedirler. Aromatik olanlar kozmetik sanayinde ve çeşitli cilt
preparatlarının terkibine yer almaktadırlar.
Organik tarım tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımlarının potansiyel görüldüğü
diğer bir dal olarak gelişmektedir. Bu bitkilerin sanayi atıkları direk gübre olarak
kullanılabildikleri gibi, allelopatik etkileri yabancı otlarla mücadelede ümitvar
görülebilmektedir. Yine bu bitkilerin bazılarının ekstrakt ve uçucu yağları organik
mücadelede çeşitli böcek ve zararlıların larvalarına karşı kullanılabilmektedir.
Bununla birlikte; hayvan beslenmesinde antibiyotiklerin kullanımının
sınırlandırılması, organik et ürünlerinin tüketiciler tarafından daha fazla tercih
edilmesi, alternatif antimikrobiyal madde araştırmalarını yoğunlaştırmıştır. Mide ve
bağırsakta sindirim sıvılarının sentezini uyarıcı etkilere sahip olan aromatik bitkiler
ve uçucu yağları doğal antibiyotik etki yapmaktadırlar (Wallace ve ark, 2002). Son
yıllarda yapılan çeşitli çalışmalar bu bitkilerin bir kısmının (kekik, reyhan, adaçayı
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vb)
yem
rasyonlarında
antibiyotik
amaçlı
ve
parazit
kontrolünde
kullanılabileceklerini göstermiştir. Yine kanatlılarda kekik uçucu yağıyla
desteklenmiş yem rasyonlarındaki besleme değerinin diğerlerine göre yüksek
olduğu, çörekotu ve kakao kabuğu ilaveli rasyonların ise günlük yem alımını
arttırdığı kaydedilmiştir (Halle ve ark, 2004).
TIBBİ VE AROMATİK
KULLANIM ALANLARI

BİTKİLERİN

ORGANİK

TARIMDAKİ

FARKLI

Ekolojik Yabancı Ot Kontrolünde ve Toprak Islahında
İyi planlanmış münavebeyle ya da allelopatik etkilerinden faydalanarak:
Yabancı otlarla mücadelede kimyasal herbisitlerin kullanımı zamanla bunlara
dayanıklı ırkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu ise doğal floranın zamanla
güçlü bir savunma sistemi geliştirmesine neden olmuş, farklı hastalık-zararlı tür, ırk
ve semptomların oluşumunu teşvik etmiştir. Organik tarımın kimyasallara karşı
olumsuz yaklaşımı doğal herbisit arayışlarını ve çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.
Çeşitli tıbbi aromatik bitkiler keskin koku ve uçucu yağ ekstreleri sayesinde bazı
yabancı otlarla mücadelede etkin rol oynayabilmektedirler.
Ekolojik yabancı ot kontrolünde en çok izlenen entegre sistemler;
• Rekabetçi (arpa gibi) ve allelopatik etkiye sahip ürünlerin (çeltik ve yulaf gibi)
ekim nöbeti sistemleri içerisine alınarak yabancı otlara karşı baskı
oluşturulması,
• Türler arası melezleme ile hastalık ve zararlılara dayanıklı, verim ve kalitesi
yüksek çeşit ıslahı,
• Biyolojik kaynaklı gübrelerin kullanımıyla kültür bitkilerinin yabancı otlara karşı
rekabet güçlerinin arttırılması ve kompost uygulamasıdır.
Kompost içerisindeki yüksek organik maddedeki humic ve fulvic asit patojenlerle
birleştiğinde yabancı ot tohumlarının çimlenmesini azaltıcı etkide bulunduğu tespit
edilmiştir. Bu nedenle kompost uygulaması yabancı otların baskı altına alınmasında
faydalı bir uygulama olarak görülmektedir (Putnam ve Duke, 1974; Onoğur ve
Çetinkaya, 1999; Ahn ve Chung, 2000; Kaya ve Algur, 2000; Karaltın ve ark, 2001;
Anonim, 2000).
Karadeniz Bölgesi’nin endemiklerinden olan Iris histrioides Foster (mavi süsen)
fenolojik ve ekolojik amaçlarla incelenmiş, bitkinin yetiştiği toprağın üst ve alt
kısımlarından vejetatif ve generatif büyüme dönemlerinde çeşitli elementler analiz
edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre toprak üstündeki kısmın vejetatif büyüme
dönemindeki N, P ve K %’ de bileşenleri yüksek bulunmuştur (Kandemir ve Engin,
2000). Yine Balak ve Misra (2004) tarafından yürütülen bir çalışmada alman
papatyasının (Anthemis nobilis L.) toprak ıslahında önemli rol oynadığı tespit
edilmiştir.
Allelopati, bir bitkinin kendi türünden ya da diğer türlerden bitkilere doğrudan
veya dolaylı yoldan zarar veren kimyasal bileşikler salgılaması olarak
tanımlanmaktadır. Allelopatik bir bitkiden ortama bırakılan fitotoksik maddeler
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bitkilerde çimlenme ve fide gelişmesini yavaşlattığı için bitkilerin yerleşmesini
zorlaştırmaktadır. Tarımsal ekosistemlerle ilgili allelopatik çalışmalar son yıllarda
artmaktadır (Temel ve Tan, 2004).
Dudai ve ark (1999) İsrail’ de 32 aromatik bitkinin uçucu yağ komponentlerini
allelopatik amaçla incelemişlerdir. Kıbrıs beyaz kekiği (Origanum syriacum),
taşnanesi (Micromeria fruticosa) ve limon otu (Cymbopogon citratus)’ na ait
ekstraktların aralarında buğday gibi çeşitli kültür bitkileri ve amaranthus türlerine
karşı allelopatik etki gösterdiğini belirterek, ileriki çalışmalar için saklamışlardır. C.
citratus uçucu yağının 20-80 ppm’lik dozunun buğdayda kök oluşumunu ve tohum
çimlenmesini %50 oranında engellediğini tespit etmişlerdir. Allelopati toprak tipi ve
uçucu yağ bileşenlerine göre farklılık göstermiştir.
Manisa’ nın Tekelioğlu köyünde organik pamuk tarımı alanlarındaki yabancı ot
türleri ve yoğunlukları araştırılmıştır. Nazilli 84 kültür çeşidi 7 farklı yeşil gübre
uygulaması ile denenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yeşil gübre ve ön bitkilerin
(soğan, turp, çavdar, arpa, kolza, yaygın fiğ) domuz pıtrağının (Xanthium
strumarium) gelişimine etki etmediği gözlenmiştir. Bununla birlikte, turp sorgumun
(Sorghum halepense) gelişimini % 99.72 oranında engellemiştir. En fazla pamuk
verimi 200.95 kg/da ile soğan önbitki olarak kullanıldığında, en düşük verim ise
165.71 kg/da ile adi fiğ ön bitki kullanıldığında elde edilmiştir (Kayandan ve ark,
2002).
Qasem ve Hassan (2003) kapari (Capparis spinosa), Alhagi maurorum,
acıkarpuz (Citrullus colocynthis), ingiliz lavantası (Lavandula officinalis [L.
angustifolia]), Kıbrıs beyaz kekiği (Origanum syriacum), sumak (Rhus coriaria),
hintyağı (Ricinus communis), biberiye (Rosmarinus officinalis) ve mayasıl otu
(Teucrium polium) ‘nun yapraklarındaki laktaz enzimi ve uçucu yağlarının semizotu
(Portulaca oleracea L.) ve ebegümecinin (Malva sylvestris) gelişimlerini önemli
oranda engellediğini bildirmişlerdir.
Kanada’ da yürütülen diğer bir araştırmada ginseng (Panax ginseng) üretimi
yapılan alanlarda çamağacı kabuklarıyla uygulanan malç tabakasının samandan
oluşturulan malça kıyasla yabancıot ve hastalıkları daha iyi kontrol ettiği tespit
edilmiştir (Reeleder ve ark, 2004).
Gansu Bölgesi’nde (Çin) çeşitli aromatik bitkilerin allelopatik etkilerini araştırmak
amacıyla turp, kabak ve buğday üretim alanlarında yürütülen çalışmada, sıtma otu
(Artemisia annua), itüzümü (Solanum nigrum) ve şeytan elması (Datura
stramonium) reseptör bitkiler üzerine en güçlü allelopatik etkiyi göstermişler,
sentetik önleyici etkileri sırasıyla %47.66, %32.89 ve %26.63 olmuştur (Shen ve
ark, 2005).
Tran-Dang-Khan ve ark’ nın (2005) Güneydoğu Asya çeltik tarlalarındaki
yabancı otların kontrolü amacıyla dört tıbbi bitki ve iki baklagil türüyle yürüttükleri
çalışmada en güçlü allelopatik etkiyi gösteren bitki zakkum (Nerium oleander)
olmuştur. Allelopatik etki sırasıyla yaprak>kök>gövde şeklinde seyretmiştir.
Sadece Alocasia cucullata’ da gövde en potansiyel kısım olmuştur. Echinochloa
crus-galli (darıcan) ve Monochoria vaginalis’in tohumlarının çimlenmelerini yine en
çok yer elması (Helianthus tuberosus) ve zakkum önlemiştir.
Hyptis suaviolens’ [H. suaveolens] in sulu ekstraktı, tik ağacı tohumlarının
çimlenmesini ve fide oluşumunu engelleyici etkide bulunduğu gözlenmiştir. Yine toz
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halinin bazı ayrık türleri üzerine herbisit etkide bulunduğu laboratuar ve tarla
denemeleriyle tespit edilmiştir (Totey ve ark, 1994).
Önen (2003), uçucu yağların farklı bitkilerin çimlenme ve fide gelişimini önleyici
etkisini araştırmak amacıyla Tokat yöresinden topladığı 5 farklı türün [Artemisia
vulgaris L. (pelin), Mentha spicata L. subsp. spicata (bahçe nanesi), Ocimum
basilicum L. (reyhan), Salvia officinalis L.(tıbbi adaçayı) ve Thymbra spicata L.
subsp. spicata (karabaşkekik)] ekstre ve uçucucu yağlarını incelemiştir. Elde ettiği
uçucu yağların biyolojik herbisit etkisini pelin (A. vulgaris L.), domuz pıtrağı
(Xanthium strumarium L.), yonca (Medicago sativa L.) ve ingiliz çimi (Lolium
perenne L.) tohumlarına karşı 5 farklı konsantrasyonda test etmiştir. Denemede
kullanılan tüm uçucu yağlar test bitkilerine ait tohumların çimlenmesi ve fide gelişimi
üzerine yüksek oranda engelleyici etkide bulunmuşlardır. Uçucu yağ miktarındaki
artışa bağlı olarak çimlenme ve fide gelişimine olan olumsuz etki de artmıştır. T.
spicata ve M. spicata uçucu yağları tohumların çimlenmesi ve fide gelişimi üzerine
engelleyici etki gösterirken, S. officinalis uçucu yağının etkisi en düşük düzeyde
bulunmuştur. Ancak, S. officinalis uçucu yağı diğer uçucu yağ uygulamalarından
farklı olarak fidelerde kısalma yanında kalınlaşmaya da neden olmuştur. A. vulgaris
uçucu yağı uygulamalarında da benzer semptonlar saptanmıştır. İngiliz çimi diğer
bitkilerle karşılaştırıldığında kullanılan uçucu yağlara daha hassas, pıtrak ise daha
dirençli olarak bulunmuştur.
Zararlılarla Mücadelede
Bitki ekstraktları yaklaşık 4000 yıldır zararlılara karşı insektisit olarak
kullanılmaktadır. Bitki ekstraktlarının kullanımına ait ilk belgeler Hindistan’ da
yazılmış “Klasik Hinduizm” kitabında yer almıştır. O zamandan bu yana en az 700
bitki türünün eklembacaklılara karşı kullanılageldiği bildirilmiştir (Thacker, 1999).
Günümüzde yaklaşık 2000 bitki türünün böceklerle mücadelede kullanılabilme
özelliğine sahip olduğu, fakat bunlardan sadece 26’ sının bu amaca oldukça uygun
olduğu bildirilmektedir. Bu bitkilerden en yaygın olanları Azadirachta indica, Derris
eliptica, Annona squamosa, Acarus calamus, Rhyania speciosa, Quassia amara,
Melia spp., Chrysanthemum cinerariifolium’ dur (Ahmed ve ark., 1984). Azadirachtin
ekstraktı ile birçok böcek türü üzerinde çalışmalar yapılmıştır. İlk ayrıntılı çalışma
Hindistan’da gerçekleştirilmiş olup Çöl çekirgesi [(Schistocerca gregaria) Forskal
Acrididae: Orthoptera]’ne karşı neem yaprak ekstraktlarının etkisi araştırılmıştır. Bu
çalışma sonucunda neem ekstraktının S. gregaria üzerinde güçlü bir beslenme
engelleyici etkiye sahip olduğu ortaya konulmuştur (Chopra 1928). Organik tarım
içersinde organik mücadele önemli bir yer kaplamakta olup, çalışmalar tıbbi ve
aromatik bitki extrakt ve uçucu yağlarının bu konuda büyük çapta etkili
olabileceklerini göstermiştir.
Larcher (1995), Lamiaceae familyasına ait bitkilerin allelopatik terpenler ve suda
eriyebilir fenolik maddeler çıkardığını kaydetmiştir. Örneğin; Thymus (kekik), Salvia
(adaçayı) gibi bitki türlerinin toprak üstü organlarından terleme suretiyle
buharlaşarak etrafa yaydıkları kimyasalların bazı bitkilerin gelişimi üzerine olumsuz
etkilerde bulunduğu bildirilmektedir (Karaltın ve ark., 2001). Pavela (2004) sekiz
tıbbi bitkinin metanol ekstraktlarını mısır pamuk kurdu (Spodoptera littoralis)
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larvalarına insektisit etkisini test etmek amacıyla uygulamış, tüm ekstraktların
larvalar üzerine toksik etkide bulunduğu sonucuna varmıştır. Reyhan (Ocimum
basilicum), mercanköşk (Origanum majarona) ve tıbbi adaçayı (Salvia officinalis)
ekstraktlarının larval toksisitelerinin oldukça yüksek olduğu kaydedilmiştir.
Boyd ve ark (2000), laboratuvar koşullarında kırmızı örümcekler (Tetranychus
urticae) üzerine sarmısak ekstraktlarının kovucu etkilerini araştırmışlardır. Bunun
için 60 ml mineral yağ 125 g sarmısak tozuna eklenerek 24 saat bekletilmiştir.
Sarmısak tozu ve yağ karışımı 500 ml’ ve 15 ml’ lik balık emilsiyonuyla karıştırılarak
filtre edilmişlerdir. Denemede kontrol olarak balık emilsiyonu kullanılmıştır.
Sarımsak tozuyla %2, %10 ve %64’ lük konsantrasyonlar hazırlanmıştır. Fasulye
yaprakları her bir konsantrasyon içerisine batırılarak, 2 saat süreyle kurumaya
bekletilmişlerdir. Aynı muamele 3 kez tekrarlanmış olup sonuçlar, sarımsak
karışımının kovucu etkiye sahip olduğunu fakat balık emülsiyonunun olmadığını
göstermiştir. Benzer amaçla Başpınar ve ark.’ nın, 1998-2001 yılları arasında
yürüttükleri laboratuar ve survey çalışmalarında, sığala (Liquidambar orientalis
Miller) ve şeytan elması (Datura stramonium L.) ekstraktlarının yaprak pirelerine
(Asymmetrasca decedens Paoli) herhangi bir uzaklaştırıcı etkisi bulunmadığını
ancak kırmızı örümceklere (Tetranychus cinnabarinus Boisd) karşı oldukça etkili
olduklarını tespit etmişlerdir.
Madanlar ve ark (2000), 1999 yılında bazı doğal pestisitlerin (sarmısak, acı
biber, organik neem yağı, Neem Azal T/S, arap sabunu, şap, nişasta, sodyum
bikarbonat, ısırgan otu ve tütün) seralarda önemli zararlılar olan yaprakbitleri,
beyazsinekler ve kırmızı örümceklere karşı insektisit etkilerini labaratuvar
koşullarında araştırmışlardır. Bunlardan organik neem yağı, Neem Azal T/S, arap
sabunu ve tütünün en etkili, sodyum bikarbonat’ ın ise ümitvar olduğunu
belirlemişlerdir. Yine kırmızı örümceklerle (T. Cinnabarinus) mücadele üzerine
yapılan diğer bir çalışmada en yüksek toksik etkiyi M. azedarach’ ın alkol
ekstraktının (% 89.58) gösterdiği onu M. azedarach’ ın sulu ekstraktının (% 54.16)
ve Neem Azal T/S (% 25)’ ın izlediğini arap sabununun ise (% 0.0) herhangi bir
toksik etki göstermediği tespit edilmiştir. T. cinnabarinus’ un larva dönemine en
yüksek etkiyi M. azedarach’ ın sulu ve alkol ekstraktları (% 100) gösterdiğini ve
bunu Neem Azal T/S (% 30,6) ve arap sabununun (% 14.28) izlediğini, ergin
dönemine en yüksek toksik etkiyi M. azedarach’ ın sulu ekstaktının (% 95.91)
gösterdiğini bunu alkol ekstraktı (% 93.87), arap sabunu (% 75.51) ve Neem Azal
T/S’ nin (% 55.1) takip ettiğini belirtmiştir (Çakmak, 2002).
Knapp ve ark (2003), 4 değişik neem formülasyonunu (Neemros(R), Neemroc
EC(R), Neemroc Combi ve Saroneem), Neemros(R) ve sentetik akarisit (Mitac(R)
kombinasyonunu domates yapraklarında T. urticae’ ya karşı denemişlerdir. Sentetik
akarisit (Mitac(R) ve Neemros(R) kombinasyonu 24 saat sonra en yüksek ölüm
oranını (%83.0) göstermiş, bunu Neemroc EC(R) (%78,3), Saroneem %53,4,
Mitac(R) (%50,8), Neemroc Combi (%38,9) ve kontrol (%4,5) izlemiştir.
Neemros(R)’ de ölüm gözlenmemişken bütün Neem formülasyonlarının
uzaklaştırıcı etki gösterdiği ve yumurtlamaya karşı etkili olduğu saptanmıştır.
Akarlara karşı Mani ve ark (2003)’ nın yürüttükleri bir çalışmada, T. urticae
erginlerine karşı 1500 ppm azadirachtin %50.0 oranında ölüme neden olmuş,
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Neem, mahua ve pungum yağlarında bu oranın en fazla %30.0 olduğu tespit
edilmiştir.
Nas (2004), tanence zengin bazı doğal içeceklerin iki önemli bitki hastalık
etmeni, ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) ve tohumla taşınan bir çeşit bakteri
(Curtobacterium flaccumfaciensis subsp. poinsettiae) üzerindeki antibakteriyal
etkilerini araştırmıştır. Siyah çay, yeşil çay ve tannic asit, E. amylovora ve C.
flaccumfaciens subsp. poinsettiae' nın çoğalmalarını engellemiştir. Kahve ve
kakaonun bakteri kütürlerinin büyümesi üzerinde engelleyici herhangi bir etkisi
görülmemiştir. Siyah çay ile muamele edilen E. amylovora ve tannic asit ile
muamele edilen C. flaccumfaciensis subsp. poinsettiae' nın koloni oluşturan ünite
sayısı, kontrolün koloni oluşturan ünite sayısından daha düşük bulunmuştur.
Bulgular çay ekstraktının bazı önemli bitki hastalıklarına karşı etkili olarak
kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca, sentetik pestisitlerin yerine çay ekstraktının
kullanılmasının organik yetiştirilen ürün talebini karşılamada önemli bir rol
oynayabileceği ve sentetik kimyasal kullanımının sebep olduğu bazı çevresel
problemleri ortadan kaldırabileceği sonucuna varılmıştır.
Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, halk hekimliğinde önemli bir yere sahip
olan otsu yapıdaki Petiveria alliacea’ nın insektisit ve akarisit olarak etkili olduğu
bildirilmiştir. Araştırma tohumların ekmeklik buğday, çeltik, marul ve horozibiğine
(Triticum aestivum, Oryza sativa, Lactuca sativa ve Amaranthus hypochondriacus)
karşı allelopatik etkilerinin değerlendirmesi amacıyla yürütülmüşür. Testler farklı
sulu konsantrasyonlarda, metanolik ve diclorometanik yaprak ekstraktları
denenerek gözlemlenmiştir. Araştırma sonunda organik ekstraktların marul ve
amaranthus türlerine karşı sulu ekstraktlardan daha toksik etkide bulunduğu
belirlenmiştir (Perez, Garcia-Mateos, Vasquez-Rojas ve Colinas-Leon, 2005).
ORGANİK HAYVANCILIKTAKİ KULLANIMLARI
Organik tarımın en önemli kolu ve verimlilik kaynağı olan organik hayvancılık
bilinçli üretici ve tüketicilerle giderek yaygınlaşmaktadır. Yem rasyonlarındaki
antibiyotiklerin ve parazit kontrolünde kullanılan ilaçların yerini zamanla tıbbi ve
aromatik bitkilerin dolduracağı beklenmektedir. Son zamanlarda konuyla ilgili
ümitvar sonuçlar elde edilmiştir.
Altug ve Kaptan (2002), organik tarımda ülkemizde parazit kontrolünde ve kurt
düşürücü olarak kullanılabilecek tıbbi bitkileri araştırmışlar en önemlilerini; sarmısak
(Allium sativum), pelin (Artemisia vulgaris), kazayağı (Chenopodium ambrosioides
L. var anthelminthicum), ardıç (Juniperus communis), kabaklar (Cucurbita pepo ve
C. maxima), erkek eğrelti (Dryopteris filix-mas), solucanotu (Tanacetum vulgare),
fındık (Corylus avellana) ve ak acıbakla (Lupinus albus) olarak bildirmişlerdir. Yine
bazı turpgilleri, (Raphanus sativus, R. raphanistrum ve Brassica rapa
[B.
campestris] ve tütünü (Nicotiana sp.) listedeki diğer parazit düşürücü bitkiler
arasında sıralamışlardır.
Broiler (erkek piliçler, n=960)’de coccidiosis (kanlı ishal)’ e karşı antibakteriyal
bir organik bileşim hazırlanmıştır. Kekik destekli ilave yemin 48 günlük piliçlerde
canlı ağırlığı arttırdığı gözlenmiştir, ancak yem alım oranında etkide bulunmamıştır.
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Aşılanan hayvanlarda canlı ağırlık artışı aşılanmayanlara kıyasla 34 ve 48 gün
arasında en yüksek bulunmuştur. Her iki muameledeki lezyon skorları arasında
önemli bir farklılık bulunmamıştır. Kekik desteğinin Clostridium perfringens’
(anaerobik, Gram-pozitif, spor oluşturan çubuk şeklinde bir bakteri)’ e karşı 31
günlükken etkili olduğu ancak 52 günden sonra olmadığı, anticoccidial aşılamanın
bakteri sayısına etkili olmadığı kaydedilmiştir. Sonuçlar kekik destekli ilave yemle
beslemenin piliçlerde coccidiosis’ e karşı aşılamada alternatif bir bağırsak sağlığı
koruma metodu olarak kullanılabileceğini göstermiştir (Waldenstedt, 2003).
Halle ve ark’ nın (2004) 35 günün üzerindeki erkek broilerle yürüttükleri diğer bir
çalışmada yem rasyonuna ilave edilen uçucu yağ ve çeşitli bitkilerin (kekik, kakao
kabukları ve çörekotu) karkas ve gelişmeye olan etkileri araştırılmıştır. Kontrollerle
kıyaslandığında kekik ilaveli rasyonun, günlük yem alımını azaltmasına karşın,
kakao kabukları ve çörekotu ilaveli rasyonda artış kaydedilmiştir. Uçucu yağlarla
desteklenen rasyonda yem etkinliğinin arttığı vurgulanmıştır.
SONUÇ
Tıbbi ve aromatik bitkiler uçucu yağ ve ekstraktlarındaki fenolik bileşikler
sayesinde organik tarımda; ekolojik yabancı ot kontrolünde, rotasyonlarda, doğal
herbisit ve insektisit olarak kullanılabilmekte, organik hayvancılıkta yem
rasyonlarının terkibinde antibiyotik,-mikrobiyal ve parazit düşürücü amaçlarla yer
alabilmektedirler. Allelopatik etkiye sahip olanlar topraktaki yabancı ot tohumlarının
çimlenme ve gelişimlerini önleyerek onların kontrol ve baskı altına alınmalarında
etkili olabilmekte, bu fonksiyonu görürkende çevrede ve yeraltı sularında herhangi
bir kalıntı ve kirlilik etmenine neden olmamaktadırlar. Bu bitkilerin aynı zamanda
toprak mikroaktivitesini zenginleştirdiği, flora ve faunaya da olumlu katkılarda
bulunduğu belirtilmektedir (Mäder ve ark, 2002). Bitkisel çay sanayi ve baharat
sanayindeki bitki kalıntılarının organik gübre amaçlı kullanılabilmeleri de mümkün
olmaktadır. Zararlı böcek ve larvalarına karşı ve hastalıklarla mücadelede ekstrakt
ve uçucu yağlarının başarıyla kullanılabildiğine dair çok sayıda araştırma mevcuttur.
Tüm bunların sonucu olarak ekolojik dengenin korunması ve bozulan zincirin
onarılmasında tıbbi ve aromatik bitkilerin ileride potansiyel rol oynayabilecekleri
görülmektedir.
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TURİZMDE YENİ SEÇENEKLER: EKOTURİZM VE TARIM TURİZMİ

İbrahim AK87

ÖZET
Günümüz insanının tatil anlayışı daha çok deniz-güneş-kumdan oluşmaktadır.
Bununla birlikte, tarihi mekanları ziyaret, kongre ve fuar turizmi, sağlık ve termal
turizm, kış turizmi, inanç turizmi, iş turizmi ve gençlik turizmi gibi turizm seçenekleri
yanında son yıllarda yoğun kent yaşamından bunalan ve doğaya ve doğal hayata
özlem duyan insanlar için turizm seçeneklerine yenileri eklenmiştir. Ekoturizm ve
tarım turizmi olarak adlandırılan bu yeni turizm modelleri ülkemiz için oldukça yeni
ve gelecek vaat eden turizm seçenekleridir. Dünya’da kırsal alanların ve kırsal
yerleşimlerin, turizm amaçlı kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Turizm
sektörünün kırlara girmesi, turizmin bu çerçevede planlı-projeli yürütülmesini gerekli
kılmaktadır. Turizm yönünden gelişmesi istenilen kırsal alan için önce bir strateji
belirlenmesi, yerel katılımcıların bir araya getirilerek sürdürülebilir ortak eylemlerin
saptanması ilk temel işlemlerdir. Tarım turizmi ile şehirde yaşayan insanların
çiftliklerde yaşamı deneyimleyerek, ekolojik yaşam ile ilgili sorumluluklarını daha
fazla hissetmeleri ve günlük yaşamlarına daha fazla yansıtmaları, yerel kültürlerin
yakından tanınması ve yaşatılması, kent insanının toprakla ve tarımla
yakınlaşmasının sağlanması, üretici ve tüketicinin üretim ortamında buluşturulması,
kırsal nüfusa ek gelir sağlanarak köyden kente göç ve buna bağlı ekonomik, sosyal
ve kültürel sorunların azaltılması gibi bir dizi amaç taşımaktadır. Bu bildiride
ekoturizm ve tarım turizminin tanıtımı ve bazı uygulama örnekleri hakkında bilgi
verildikten sonra ülkemiz ve bölgemiz açısından önemi tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Agroturizm, Tarım Turizmi

ABSTRACT
NEW CHOICES IN TOURISM: ECOTOURISM AND AGROTOURISM
Understanding from holidays for humans in today’s world covers mostly sea, sun
and sand. In addition to historical tourism, congress and fair tourism, health and
thermal tourism, winter tourism, religious tourism, business tourism and youth
tourism, there are new option now for the ones who are tired of crowded cities and
who are missing the natural life and the nature. Ecotourism and agrotourism
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models are very new for our country and have a big potential. The use of rural
areas and rural residential areas with the aim of tourism is expending throughout
the world. The entrance of the tourism sector to the rural areas emerges the need
for planning in the tourism activities. In order to develop a rural area in terms of
tourism the basic needs are to develop a strategy and gather the local stakeholders
in order to designate the sustainable mutual actions. Agrotourism has many
features on letting tourists to experience the life in a farm and understand their
responsibilities of ecological life, getting to know the local cultures and preserving
them, establishing a connection between the residents of urban areas with land and
agriculture, gathering the producer and the consumer in an arable production area,
providing an additional income to the rural area residents and thus reducing
immigration and related economic, social and cultural problems. In this
announcement the importance of ecotourism and agrotourism for our country and
for our region will be discussed after giving information on ecotourism and
agrotourism and some application examples.
Keywords: Ecotourism, Agrotourism
GİRİŞ
Doğadan kopuk, yoğun ve stresli kent yaşamı insanlarda tatil gereksinimini her
geçen gün daha da artırmaktadır. Günümüz insanının daha çok deniz-kum-güneş
üçgeninden oluşan tatil anlayışı yerine son yıllarda, doğaya ve doğal yaşama özlem
duyan insanlar için turizm seçeneklerine yenileri eklenmiştir. Ekoturizm ve tarım
turizmi olarak adlandırılan bu yeni turizm seçeneklerinde doğa ile iç içe,
bozulmamış ve temiz bir çevrede, abartılı olmayan tesislerde veya çiftliklerde aktif
bir tatil hedeflenmektedir (Yürik, 2003).
Dünya’da kırsal alanların ve kırsal yerleşimlerin turizm amaçlı kullanımı giderek
yaygınlaşmakta, turizm sektörünün kırsal alanlara girmesi, turizmin bu çerçevede
planlı-projeli yürütülmesini gerekli kılmaktadır (Soykan). Ekoturizm ve tarım turizmi,
son yıllarda kırsal alanlara yönelik gelişme gösteren en önemli turizm
seçeneklerindendir.
EKOTURİZM NEDİR?
Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin tanımına göre ekoturizm, doğayı ve kültürel
kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel
halka sosyo-ekonomik yarar sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan
sorumlu seyahat ve ziyaret olarak tanımlanmaktadır (Kurdoğlu, 2001). Ekoturizmde,
doğal ve kültürel değerlerin korunarak turizme açılması amaçlanmaktadır. Aksi
takdirde ekosisteme zarar verilmesi, doğal kaynakların yok edilmesi, hatta çevre
kirliliğine neden olunması söz konusudur.
Kırsal nüfusa dayalı olarak sürdürülen ekoturizm, biyoçeşitliliğin korunması
açısından tercih edilen bir yöntemdir. Ekoturizmde sağlanan gelirler büyük ölçüde
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kırsal alanda yaşayan düşük gelir düzeyine sahip yöre insanına döndüğü için,
yörede yaşayan halkın sosyo-ekonomik açıdan gelişimine katkıda bulunulmakta,
biyoçeşitliliğin korunması için yöre insanının desteği sağlanmaktadır (Kiss, 2004;
Özbey, 2002).
Ekoturizm, kitle turizminin aksine, turizmi yıl içerisine yayarak, doğal çevreye
yapılan baskıyı azaltmakta, tahribatı düzeltmeye değil, önlemeye yönelik planlama
ve uzun vadeli ekonomik çıkarları gözetmektedir (Erdem, 2004).
Ekoturizm her ne kadar çevre dostu hedeflere sahip olsa da doğru
yönetilmediğinde çevreye olumsuz etkileri olabilmektedir. Çok hassas, nadir ve
çoğu zaman savunmasız çevresel ve kültürel değerlerin var olduğu yerlerde
yapılabilecek ekoturizm olumsuz çevresel etkiler konusunda büyük bir tehdit de
oluşturabilmektedir (Erdoğan, Ünlü, 2004).
Bu nedenle, ancak koruma-kullanma dengesini gözeten doğru bir planlama ve
uygulama ile doğal alanlarda, kırsal nüfus ve turizm arasında birbirlerini olumlu
yönde etkileyen, destekleyen ve geliştiren dengeli bir ilişki kurularak ekoturizm ile
kırsal alanda sosyo-ekonomik gelişme yanında çevrenin korunması da sağlanabilir
(Ross ve Wall, 1999).
TARIM TURİZMİ (AGROTURİZM) NEDİR?
Tarım turizmi; aşırı stresli kent yaşamından sıkılan, doğaya ve köy yaşamına
özlem duyan insanların, köyde doğa ile daha yakın ilişki içinde olmalarını sağlayan,
pansiyonlarda ya da çiftliklerde kalmalarına ve buradaki günlük yaşama dahil
olmalarına, köy ya da çiftlik hayatını tanımalarına olanak sağlayan tatil şekli olarak
tanımlanabilir. Tarım turizmi ile gelir düzeyi düşük köy halkına ekonomik destek
sağlanmakta, yerel kültürlerin tanınması ve yaşatılmasına katkıda bulunulmakta ve
köy ve çiftlik ortamında doğayla iç içe bir tatil geçirilmektedir. Tarım turizmine
açılacak alanların, doğal ve tarihi güzelliklere ve kültürel zenginliklere sahip ve
ulaşımın kolay olması, doğal, sade ve temiz ortamda konaklama olanağına sahip
olması, uygulamanın başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.
Ekolojik Tarım Turizmi Avrupa Merkezi (ECEAT), sürdürülebilir turizmi
destelemek amacıyla, kırsal kesimde, doğal koşullarda tarımla uğraşan çiftliklere
yardım etmeyi amaçlamaktadır. ECEAT, 1991 yılında bazı çevre, ekolojik tarım ve
doğa koruma kuruluşları tarafından kurulmuş bir organizasyondur. Ekolojik
Çiftliklerde Gönüllüler Örgütü (WWOOF) ise, 1972 yılında İngiltere’de kurulan,
günümüzde ekolojik çiftliklerde yardım karşılığı yatak, yemek ve pratik deneyimin
verilmesini sağlayan uluslararası bir takas organizasyonudur. Buğday Ekolojik
Yaşamı Destekleme Derneği, her iki organizasyonun Türkiye temsilciliğini
yürütmektedir. Temel çalışma yöntemi, insanlar arasında iletişimi sağlayıp, ekolojik
çiftliklere destek olacak şekilde gönüllü işgücü bulmak, aynı zamanda ekolojik tarım
ve doğal ortamların yeniden kazanılması konularında öğrenme ve öğretmeye
yönelik çalışmalar yapmaktır (Caber ve Ananias, 2005).

479

TÜRKİYE’DE EKOTURİZM VE TARIM TURİZMİ
Dünya’da keşfetmek amaçlı yapılan ekoturizm, son yıllarda ülkemizde de sık sık
gündeme gelmekte, fakat daha çok yayla turizmi olarak düşünülmektedir. Halbuki
ekoturizm, sosyal ve kültürel faaliyetleri de içine alan, geniş alanlarda birçok
aktiviteyi kapsayan bir bütün olarak ele alınmalıdır. Turizm Bakanlığı ekoturizmi;
yayla turizmi, kuş gözlem turizmi, foto safari, akarsu sporları, bitki inceleme turizmi,
doğa bisiklet turları, atlı doğa yürüyüşü, kamp-karavan turizmi, mağara turizmi, dağ
turizmi ve doğa yürüyüşü şeklinde sınıflandırmaktadır.
Türkiye’nin henüz gelişmekte olan bir ülke olması, doğal, kırsal, kültürel
değerlerinin ve mirasının büyük bölümünün varlığını canlı biçimde sürdürüyor
olması, birçok yöresinde sürdürülebilir ekoturizm için büyük bir potansiyel
oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ekoturizm anlayışı ile işletilen mekanların yok
denecek kadar az olması, buralarda gerçekleştirilen aktivitelerin olanaksızlıklar
nedeniyle sınırlı ölçüde kalması, çirkin yapılaşma, kirlilik, tanıtım yetersizliği gibi bir
dizi sorunlar da bulunmaktadır (Yücel, 2004).
Efes harabelerinin yakınlarında bulunan Şirince köyü, içinde ve çevresinde
yapılan turizm faaliyetleri ile ekoturizme benzerlik göstermektedir. Şirince’de yapılan
turizm faaliyetlerinden daha çok köy halkının yararlanıyor olması, köy halkının el
sanatları ürünlerini, el yapımı zeytinyağı, sabun gibi ürünleri turistlere sunabilmesi,
turizm çalışmalarından elde edilen gelirlerin köydeki evlerin restorasyonunda
kullanılabilmesi gibi unsurlar ekoturizmin temel unsurlarındandır. Ancak, Türkiye’nin
buna benzer tüm yörelerinde görülebileceği gibi burada da eksik olan sürdürülebilir
ekoturizm doğrultusunda geliştirilecek olan yönetim ve planlamadır.
Son yıllarda Karadeniz Bölgesinde ön plana çıkan yayla turizmindeki çarpık
yapılaşma o bölgedeki ekoturizmin iyi yönetilmediğinin ve ekoturizm yönetim
olgusunun bu bölgede kurulmadığının bir göstergesidir (Yücel, 2002).
GAP Kırsal Kalkınma Programında, GAP Bölgesi’nde kırsal nüfusun yaşam
koşullarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik sorunların çözümünü ve yerel
toplulukların refahını hedefleyen girişimlere fırsatlar sağlanması amacıyla
geliştirilen programın öncelikli konuları arasına ekolojik tarım ve tarım turizmi dahil
edilmiştir.
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin halen Türkiye genelinde 69
çiftlikte yürüttüğü Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri Programı ülkemizde tarım turizmi için
güzel ve başarılı bir örnek oluşturmaktadır. Bu programda; ekolojik yaşam
hareketlerinin içerisindeki gruplar ve bireyler arasındaki iletişimi güçlendirmek,
ekolojik üretimin öncelikle kırsal nüfus için, doğal döngülerle dost, sürekli bir
yaşamsal kaynak oluşturması yönünde sağlıklı örneklerin oluşturulması, şehirde
yaşayan insanların ekolojik çiftliklerdeki yaşamı deneyimleyerek, ekolojik yaşamla
ilgili sorumluluk bilincinin oluşturulması ve böylece günlük yaşamında daha fazla
uygulamaya sokulması, tüketici ve üretici faaliyetlerinde ilk elden ekolojik yöntem,
deneyim ve bilgi paylaşımı, doğa dostu üretim ve tüketim modellerinin
desteklenmesi yoluyla, toprak, hava ve su kalitesinin, biyolojik çeşitliliğin, iklimlerin
ve diğer doğal döngülerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı amaçlanmaktadır
(Ananias, 2004; Caber ve Ananias, 2005).
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İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Küçükbahçe, Sarpıncık ve Parlak köylerinde
yaşayan bir grup kadının kurduğu Karaburun Kadınlar Agroturizm Kooperatifi de
ziyaretçilere klasik turizmden çok farklı bir tatil anlayışı sunmaktadır. Kadınlardan
oluşan bu kuruluş, iki ülke arasında barışı destekleyen çeşitli girişimlerde
bulunurken 1997 yılında tarım turizmi projesini başlatmışlardır. Türkiye’nin belki de
ilk tarım turizmi projesi, barışa inanan kadınların desteği ve işbirliği ile
gerçekleştirilmiştir. Bu projede yer alan köylerin seçiminde hem kolay ulaşım, hem
de modern şehir hayatının kötü özelliklerinden etkilenmemiş ve geleneksel köy
hayatını koruyan yerler olmasına özen gösterilmiştir. İzmir’e bir saat uzakta olan ve
eskiden Rumlar ile Türklerin dostluk içerisinde yaşadıkları çok güzel kıyılara sahip
bu köylerdeki kadınlar köy evlerini pansiyon haline getirerek ev ekonomilerine katkı
sağlamaktadırlar. Bu proje köylü kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları
ve sosyal açıdan güçlenmelerini hedeflemektedir. Ziyaretçiler, ekmek pişirme,
geleneksel yemeklerin yapımı, halı dokuma, at biniciliği, ormanda gezinti, zeytin
toplamak gibi faaliyetlere katılarak doğayla barışık bir tatil geçirebilmektedir
(Erdem, 2004).
Bursa’da, Cumalıkızık, Gümüştepe Köyü (Misiköy) ve Gölyazı (Apolyont) köyleri
ekoturizm ve tarım turizmi açısından potansiyeli yüksek ve ülkemizde turizmin
gelişimine katkıda bulunabilecek yörelerdir. Osmanlı sivil mimarisinin en görkemli
köy yerleşimini günümüze ulaştıran Cumalıkızık, son yıllarda ülkemiz yanında tüm
dünyada da tanınmaya başlamıştır. Cumalıkızık, yaklaşık 150 yıl önce vakıf köyü
olarak kurulmuş ve bu özelliğini yerleşim dokusu, konut mimarisi ve yaşam biçimine
yansıtmıştır (Anonim, 2006). Cumalıkızık köyünde yer alan tarihi doku korunarak
köylülerin ürettikleri ürünler doğrudan tüketiciye ulaştırılmakta, bazı köy evlerinin
restorasyonu ile oluşturulan pansiyonlar ile klasik tatil anlayışının dışında doğal köy
ortamında sakin ve huzur dolu bir tatil seçeneği sunulmaktadır. Cumalıkızık
köyünün Uludağ’ın eteğinde, meyve bahçeleri içinde ve Uludağ ormanının kıyısında
doğal güzelliği olan, tarihi dokusu bozulmamış ve ulaşımı kolay olan bir bölgede
bulunması bu uygulamanın başarısını olumlu etkilemiştir (Anonim, 2006).
Uluabat (Apolyont) gölü, Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli sulak alanlarından
birisi olup, 430 bin su kuşu ile Türkiye’de en fazla su kuşuna sahip göl alanıdır. Göl,
Çevre Bakanlığı tarafından 1998 yılında Ramsar alanı ilan edilmiş ve 2000 yılında
da, uluslar arası yaşayan göller ağına katılmıştır. Son yıllarda gölde aşırı kirlenme
canlı yaşamını tehdit ettiği için gölün ekolojik zenginliklerini sürdürülebilir kalkınma
yoluyla korunması için Uluabat Gölü Yönetim Planı uygulamaya konulmuştur.
Uluabat Gölü Yönetim Planı Türkiye’de geniş katılımla gerçekleştirilen ilk yönetim
planı olma özelliğine sahiptir. Koordinatörlüğünü Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin
yürüttüğü bu yönetim planı hedeflerinden birisi de yörede ekoturizmin
geliştirilmesidir. Doğal güzelliği ve birçok canlı için özel bir yaşam alanı olan Uluabat
gölü ve göl kıyısında yer alan, insan yerleşimi çok eski dönemle kadar uzanan ve
çok güzel bir göl manzarasına sahip olan Gölyazı köyü ekoturizm ve tarım turizmi
açısından gerçekten önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır (Ak, 2004).
Gümüştepe köyü (Misiköy), Bursa-Orhaneli yolu üzerinde, Bursa kent merkezine
çok yakın olan, yemyeşil doğası, yöreye özgü şarabı, üzüm bağları, tarihi kalıntıları
ve Osmanlı mimarisini andıran ahşap evleri ile şirin bir köydür. Bizans dönemi
köylerinden olan Misiköy’ün eski adı “Mysia”dır. Hıristiyanlık öncesi ve sonrasında
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kutsal dağ olan Uludağ (Olympos dağı)’ın eteğinde kurulmuştur. Geçmiş yıllarda bir
Rum yerleşimi olan Misiköy’de hala bu döneme ilişkin kilise, kale ve manastır
kalıntıları görülebilmektedir. Misiköy’ün önemli bir özelliği de köyün içindeki eski
Osmanlı evleridir. Çivit mavisi iki katlı evler, turkuaz renkli pencereleri ile Osmanlı
mimarisinin örneklerini yansıtmaktadır. Misiköy, doğal güzelliği, tarihi dokusu ve
Bursa’ya ulaşım kolaylığı ile ekoturizm ve tarım turizmi açısından önemli bir
potansiyele sahiptir.
SONUÇ
Turizm sektörü içerisinde ekoturizm ve tarım turizmi son yıllarda ilgi duyulan ve
gelişme gösteren bir turizm dalıdır. Ekoturizm yörede yaşayan halkın sosyoekonomik açıdan gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ekoturizm gelirlerinin bir kısmı
da doğal değerlerin korunması ve geleneksel kültürlerin yaşatılmasında
kullanılmaktadır. Ancak, ekoturizm iyi organize edilmediği takdirde çevreye ve
ekolojiye zarar verebileceği için dikkatli bir şekilde planlanmalı, her türlü doğal
zenginliğin kullanımında koruma-kullanma dengesinin sağlanması en önemli temel
ilke olarak kabul edilmelidir.
Ekoturizmde amaç; doğanın insana sunduğu değerlerden yararlanmasını
sağlarken, bu değerlerin insanın koruması altına alınmasıdır. Gelecekte, dünya
turizm hareketlerinden en karlı çıkacak olanlar doğalarını bozulmadan en iyi şekilde
koruyabilenler olacaktır. Ekoturizm, gelişmekte olan ülkelerde biyolojik çeşitlilik ve
ekosistemi korumaya katkıda bulunmaktadır. Sürdürülebilir bir turizm ve ekoturizm
ancak; çevresel ve ekolojik anlamda sürdürülebilir, ekonomik anlamda uygulanabilir
ve sosyal anlamda da kabul edilebilir özelliklere bağlı olarak, çevreci bir yönetim ve
planlama ile gerçekleşme olasılığına sahiptir.
Türkiye, çoğu ülkeye göre zengin bir coğrafya, kültür ve doğa potansiyeline
sahip olmasına rağmen ekoturizmden ve tarım turizminden yeterli payı
alamamaktadır. Ülkemizde ekoturizm ve tarım turizminin gelişimi, kültürel
değerlerimizin tanıtımı ve yaşatılması, turizm gelirlerimizin artırılması yanında kırsal
kalkınmaya destek sağlayarak köyden kente göçün önlenmesine ve buna bağlı
sosyal sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacaktır. Bu nedenle akılcı bir
planlama ile Türkiye ekoturizm ve tarım turizmi potansiyelini en iyi şekilde
değerlendirmelidir.
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TÜRKİYE’DE ORGANİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU
Ali İSLAM88

Ali TURAN89

ÖZET
Türkiye fındık yetiştiriciliğinin anavatanı ve dünya fındık üretiminin lider ülkesi
konumundadır. Türkiye’nin ortalama 550 bin ton fındık üretimine karşın 5573 ton
organik fındık üretimi bulunmaktadır. Bu üretime karşılık 8,1 milyon dolar ihracat
geliri elde etmektedir. Özellikle Karadeniz Bölgesi, yetiştirme teknikleri ve kültürel
işlemlerin minimum düzeyde kullanılmasına bağlı olarak bölgenin ekolojik
koşullarının uygunluğu dolayısıyla organik fındık yetiştiriciliği açısından son derece
önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Bu nedenle mevcut üretimin artırılması
ve ihracatın geliştirilmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organik Fındık, Üretim, İhracat
ABSTRACT
GENERAL SITUATION OF ORGANIC HAZELNUT PRODUCTION
Turkey is the origin of the hazelnut growing and the leader country of the World
hazelnut production. While conventional production of Turkey is average 550
thousands tons, organic hazelnut production is 5573 tons. The organic production
value is 8,1 million dollars. East Black Sea region has an important potential for
technical and practical cultivations is quite limited and minimum level. As a result, it
is important that the production should be increased and the export should be
raised for organic hazelnut.
Keywords: Organic Hazelnut, Production, Export
GİRİŞ
Türkiye nüfusunun yaklaşık 8 milyonunu doğrudan veya dolaylı ilgilendiren
fındık, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinin coğrafik özellikleri nedeniyle alternatifsiz
tek geçim kaynağıdır. Her yıl ülkemize en fazla döviz getiren tarım ürünü niteliğini
taşımaktadır (Anonim, 2006). Fındık ülkemizin geleneksel ihraç ürünlerinden biridir.
Türkiye, dünya fındık üretiminde yaklaşık %70-80 oranında pay almakta olup,
88
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dünyanın en büyük fındık üretici ve ihracatçısıdır. Son yıllarda 2 milyar dolara
yaklaşan döviz girdisi sağlamıştır.
Fındık üretiminde eski üretim bölgesi olarak bilinen, Doğu Karadeniz Bölgesi
(Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu) iklim ve toprak şartları bakımından
fındığın yetiştiği en uygun ekoloji olarak bilinir. Bu bölgede, fındığın kültür tarihi çok
eski yıllara dayanır. Arazi %70-80 meyilli ve toprak kalınlığı 15-20 cm civarındadır.
Organik tarım; “ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal
dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini
içermekte olup, esas itibariyle sentetik kimyasal ilaçlar ve gübrenin kullanımının
yasaklanmasının yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın
muhafazası, bitkinin direncini arttırma parazit ve predatörlerden yararlanmayı
tavsiye eden, üretimde miktar artışı değil ürünün kalitesinin yükselmesini
amaçlayan bir üretim şeklidir” (İlter ve Altındişli, 1996). Dünyadaki gelişmelere
paralel olarak ülkemizde de organik tarıma geçiş konusundaki ilk çalışmalar 19831984 yıllarında başlamıştır. Organik üretim, günümüze kadar tamamen ihracata
konu olan ürünlerde (fındık, kuru üzüm, kuru incir, kuru kaysı, vs) başlatılmıştır
(Gündüz, 1994). Türkiye, organik üretim yapan yüz ülke arasında 57 bin hektar
alanla otuzuncu sırada yer almaktadır. Organik fındık ise, 60 kadar olan organik
ürün üretimi içinde önemli ihraç ürünlerinden biri olma konumunu devam
ettirmektedir.
TÜRKİYE’DE FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
Türkiye’de fındık Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Düzce illeri başta olmak
üzere toplam 13 ilde ekonomik olarak yetiştirilmektedir. Yaklaşık 450 bin ha
alanda, yıllara göre değişmekle beraber 550-600 bin ton fındık üretimi
yapılmaktadır. Geleneksel fındık tarımında ocak sistemi tercih edilmektedir. Fındık
üretiminde Birinci Standart Bölge olarak adlandırılan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize
ve Artvin illerinde üreticilerin birçoğu gübrelemeyi bilinçsiz yaptığı gibi hastalık ve
zararlılarla mücadele yönüyle de bilinçsiz uygulama yapmaktadırlar.
TÜRKİYE’DE ORGANİK FINDIK ÜRETİMİ VE TİCARETİ
Türkiye‘de organik fındık üretimi 1989-1990 yıllarında yabancı firmaları talebi
doğrultusunda başlamıştır. Günümüzde birçok firma, hem Batı Karadeniz hem de
Orta ve Doğu Karadeniz’de üretimi artırma çalışmaları içindedir. Üreticilerin organik
fındık üretimine başlamaları firmaların yüksek fiyat, alım garantisi, teknik yardım ve
nakdi yardımda bulunmalarından dolayıdır. Organik fındık satış fiyatı pazar değeri
artı %10 üzerinden olmaktadır. Bu gün gelinen noktada üreticiler organik ürünlerini
pazarlamada sıkıntılar yaşamaktadır. Samsun Terme İlçesi, Evci Beldesinde bazı
üreticiler bu nedenlerden dolayı organik fındık üretiminden vazgeçip, geleneksel
fındık üretimine dönmüştür.
Türkiye’de üretilen organik ürünler içerisinde dikim alanı ve üretici sayısı en fazla
olan ürünlerden biri fındıktır. Bu organik fındık üretimi Ünye, Fatsa ve İkizce (Ordu),
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Terme (Samsun), Merkez, Akçakoca (Düzce), Araklı (Trabzon) ve Alaplı, Ereğli
(Zonguldak) ilçelerinde yapılmaktadır (Anonim, 2006).
1998 yılı verilerine göre organik fındık üretimi yapan üretici sayısı 1.155, üretim
alanı 3.745 ha, üretim 2.288 ton ve ihracat miktarı 1.095 ton idi (Anonim 1999).
Günümüzde toplam fındık üretiminin % 4’ü, fındık üretim alanının %7’si ve toplam
üretici sayısının ise %3’ü organik fındık üreticileridir (Turan ve Dere, 2005).
Ülkemizde organik tarım faaliyetleri ihracata yönelik ürünlerle başladığından bu
başlangıçta fındık üretiminin önemli bir payı bulunmakta idi. 2005 yılı itibariyle geçiş
dönemi de dahil olmak üzere Türkiye’de toplam 5573,8 ton organik fındık üretimi
yapılmaktadır (Çizelge 1). Çizelge 1 ve Şekil 1’de illere göre organik fındık üretim
miktarlarına bakıldığında, Düzce ve Ordu ilinin toplam organik üretimin yaklaşık
yarısını teşkil ettiği görülmektedir.
Türkiye’nin organik fındık ihracat miktarı ve değeri Çizelge 2’de verilmiştir. Son
yıllarda organik fındık ihracatımız iç fındık ve işlenmiş fındık olarak yapılmaktadır.
2002 yılına kadar bir miktar kabuklu fındık ihracatı da söz konusudur. Çizelge 2 ve
Şekil 2 ve 3’den iç fındık ve işlenmiş fındık ihracat miktarlarında dalgalanmalar
olduğu görülürken ihracat değeri bakımından elde edilen gelir artış göstermektedir.
1998 yılında toplam 897 ton ürüne karşın 4,75 milyon $ gelir elde edilirken 2002
yılında bu kez 1559 ton ürüne karşılık 4,75 milyon $ gelir elde edilmiştir. Oysaki
2005 yılında sadece 799 ton ürün karşılığında 8,1 milyon $ gelir elde edilmiştir.
Organik fındık ihracatında toplam dışsatımın %37,2’sini iç fındık, %5,6’sını işlenmiş
fındık oluşturmaktadır.
Türkiye’nin 1998-2005 yılları arası organik fındık ihracatı yaptığı ülkeler ve yıllara
göre dışsatım değerleri Çizelge 3’te sunulmuştur. Çizelgeden toplam ihracat
içerisinde en yüksek payı Almanya’nın (yaklaşık %50) aldığı dikkat çekmektedir.
Diğer önemli dışsatım yapılan ülkeler ise İsviçre, Hollanda, Fransa, İngiltere ve
Amerika Birleşik Devletleridir. Çizelge 3 ve Şekil 4’ten ihracatın Avrupa ülkelerine
yönelik olduğunu, son yıllarda hızla gelişen Uzakdoğu pazarının yeterince
değerlendirilemediği anlaşılmaktadır.
SONUÇ
Türkiye 2005-2006 sezonu itibariyle 2005 ürünü için geleneksel tarımla üretilen
fındıktan 1,9 milyar $ gelir elde etmiştir. Bu rakam yaklaşık 8 milyar $ toplam tarım
ürünleri ihracatının %20’sini oluşturmaktadır. Bu açıdan fındık, stratejik bir ürün
olma niteliğini gün geçtikçe güçlendirmektedir. Son dönemde organik fındık
ihracatından ise 8,1 milyon $ gelir elde edilmiştir. Özellikle yoğun fındık tarımının
yapıldığı Doğu Karadeniz bölgesinin tarımsal yapısı ve ürün deseni gözönüne
alındığında bu rakamın oldukça düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. Organik
fındık üretimini desteklemek için FİSKOBİRLİK’in herhangi bir gayreti
bulunmamaktadır. Günümüzde ihracatçı firmaların organik fındık ile ilgilendikleri
bilinmektedir. Ancak bu firmaların tespit ettiği alım fiyatlarının uygun olmayışı yada
bu fiyatların geleneksel olarak üretilen fındık fiyatlarına yakın seyretmesi organik
fındık üretiminin yeterince gelişememesine yol açmıştır.
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Fındık üretiminde Birinci Standart Bölge denilen Ordu, Giresun ve Trabzon
illerinde üreticilerin bir çoğu gübrelemeyi az, yetersiz veya bilinçsiz yaptığı gibi
hastalık ve zararlılar yönüyle de benzer durum gözlenmektedir. Ayrıca, bölgenin
yüksek kesimlerindeki bazı bahçelerde çok az ya da hiç kimyasal girdi
kullanılmadan ürün alındığı bilinmektedir. Bu durum ve bölge ekolojisi, organik
fındık üretiminin uygun olabileceğinin göstergesini oluşturmaktadır. Bölgede
ekonomik anlamda fındığın alternatifi yoktur. Geleneksel fındık yetiştiriciliğinin
alternatifi ancak organik fındık yetiştiriciliği olabilir. Ancak arazilerin büyük
bölümünün sahil şeritte olması, arazinin çok parçalı ve küçük olması organik fındık
yetiştiriciliğini sınırlayan faktörlerin başında gelmektedir. Sahil kuşakta olmasa bile
orta ve yüksek kuşakta organik üretime hızla geçişin sağlanması üreticinin
arazisinin başında kalması sağlayacak, aynı zamanda kente göçü azaltacak ve
bölgenin kalkınmasına ve insan sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.
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Çizelge1. İllere göre organik fındık üretim miktarı (2005).

Artvin
Trabzon
Ordu
Samsun
Düzce
Sakarya
Zonguldak
İstanbul
Bilecik
Toplam

Üretim miktarı
(Ton)
248,9
745,1
1292,0
864,2
1422,6
77,0
446,5
99,0
0,6
5202,9

2005 geçiş dönemi
(Ton)
1,4
77,5
120,9
129,8
0,5
48,3
378,4

Toplam miktar
(Ton)
250,3
822,6
1292,0
985,1
1552,4
77,0
494,8
99,0
0,6
5573,8

Kaynak: İl Tarım Müdürlükleri verileri.
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Şekil 1. İllerin organik fındık üretim miktarı (geçiş dönemi dahil).

Çizelge 2. Türkiye’nin organik fındık ihracat miktarı ve değeri.

1998

İç
fındık
(kg)
825993,1

İşlenmiş Kabuklu
fındık
fındık
(kg)
(kg)
70104,0
960

897057

İç
İşlenmiş
Kabuklu
fındık
fındık
fındık ($)
($)
($)
4341085
406849
2780

1999

868458,8

117537,6

996

986992

3975146

623008

2320

4600474

2000

1102173,0

149630,6

300

1252104

4197767

627531

930

4826228

2001

1446587,0

142675,2

996

1590258

4903803

550932

1400

5456135

2002

1333537,0

221373,8

4900

1559811

3990869

757358

6587,5

4754814

2003

1246359,0

157040,9

1403400

4508479

598361

5106840

2004

770306,3

77067,5

847374

4709630

505323

5214953

2005

645710,6

15315,05

798866

6635176

1477059

8112235

YIL

Toplam
(kg)

Kaynak: Tarım Bakanlığı ve ihracatçılar birliği verilerinden hazırlanmıştır.
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Toplam
($)
4750714

İç fındık (kg)

İşlenmiş fındık (kg)

Kabuklu fındık (kg)

İç fındık ($)

1600000

İşlenmiş fındık ($)

Kabuklu fındık ($)

8000000

1400000
1200000

6000000

Değer

Miktar

1000000
800000
600000
400000

4000000

2000000

200000
0

0
1998
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2000

2001

2002

Yıllar

2003

2004

2005

1998 1999

2000 2001 2002 2003

2004 2005

Yıllar

Şekil 2. Organik iç fındık, işlenmiş fındık ve kabuklu fındık ihracat miktarı ve değeri.

işl enmiş
fınd ık;
5 .6 05;
13%

işlen miş fın dık;
10 93; 1 2%

ka bukl u
fınd ık ;
1 4; 0 %
iç fın dık; 8 236 ;
88 %

İhracat miktarı (bin ton)

k abuklu fınd ık ;
8; 0%

i ç fınd ık;
37.21 2;
87%

İhracat değeri (bin $)

Şekil 3. Organik fındık mamulleri ihracat miktarı ve değeri.
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Çizelge 3. Türkiye’nin 1998-2005 yılları organik fındık ihracat değerleri (bin $).
Almanya
ABD
Avustralya
Belçika
Birleşik Krallık
Danimarka
Fransa
Güney Afrika
Hollanda
İngiltere
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kanada
Mısır
Norveç
Singapur
Tayvan
Yeni Zelanda
Yunanistan
Toplam

1998
3020
15

1999
2668
85
83

151
295

62
436

475
115

461
159
2

642

632

7

7

3

8
4727

4599

2000
2001
2002
2003
2004
2005
Toplam
2350
2807
1910
2414
2902
2790
20861
145
232
167
383
181
1208
7
14
16
7
14
58
80
331
494
376
496
872
115
44
6
28
191
597
333
429
327
318
457
686
3281
58
58
464
655
609
660
414
945
4683
256
192
248
261
1231
74
183
411
270
100
523
1563
14
18
3
12
47
78
16
52
30
84
30
290
833
668
853
430
583
1114
5755
115
2
1
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YAPRAKTAN HUMİK ASİT UYGULAMASININ ORGANİK ÇİLEK
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM, MEYVE KALİTESİ VE YAPRAK BESİN
ELEMENTİ KAPSAMI ÜZERİNE ETKİSİ

Hüseyin KARLIDAĞ
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91

Mücahit PEHLUVAN

Serdar BİLEN
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ÖZET
Yukarı Çoruh vadisinde 2005-2006 yılları arasında Fern çilek çeşidinde ısıtmalı
cam sera şartlarında yapılan bu çalışmada, yapraktan humik asit uygulamasının
organik çilek yetiştiriciliğinde verim, meyve kalitesi ve yaprak besin elementi içeriği
üzerine etkisi araştırılmıştır. Yetiştirme ortamı olarak 1/3 tarla toprağı, 1/3 orman
toprağı ve 1/3 yanmış çiftlik gübresi ile hazırlanmış 30 cm derinliğinde parseller
kullanılmıştır. Kasım ayının ilk haftasında açık araziden alınan çilek fideleri sera
içerisinde hazırlanmış olan parsellere dikilmiştir. İlk çiçeklenmeden itibaren humik
asidin 0, 1, 2, 3 ve 4 ml/L dozları yapraktan haftalık aralıklarla 4 kez uygulanmıştır.
Araştırmada humik asit uygulaması ile bitki başına verim kontrole göre %8.3;
meyve ağırlığı ise %14.93 oranında artmıştır. Diğer yandan humik asit uygulamaları
ile salkımda meyve sayısı, SÇKM, indirgen şeker, yaprak N, P, K ve Fe kapsamı
arasında önemli ilişkiler belirlenirken, titre edilebilir asitlik, meyve rengi, yaprak Ca,
Na, Mg, Zn, Cu ve Mn kapsamları önemsiz bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çilek, Humik Asit, Verim, Organik Yetiştiricilik
ABSTRACT
THE EFFECT OF FOLIAR HUMIC ACID APPLICATION ON YIELD, FRUIT
QUALITY AND LEAF NUTIRIENT COMPOSITION IN ORGANIC
STRAWBERRY PRODUCTION
This study was conducted to determine fruit quality, yield and leaf nutrient
composition in organic strawberry production in Upper Coruh valley under heated
greenhouse conditions in 2005-2006. The Fern strawberry cultivar was grown in a
30 cm deep medium prepared with field soil, forest soil and manure (1:1:1, v:v:v).
The runner plants which was growing in field were taken and planted in early
preperad plots in Nowember 2005 in greenhouse. Humic acid was foliarly
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applicated four times with 7 days intervals when plants had 3-4 leaf. In the study
mean fruit weight, mean yield per plant, fruit color, fruit number per cluster, total
solid soluble, acidity, invert sugar, total sugar and leaf nutrient composition were
determined. In the study, humic acid application increased the yield per plant 8.3%
and the fruit weight 14.93% relationships compared to the control. Furthermore , it
was determined that between humic acid aplications and fruit number per cluster,
TSS, invert sugar, leaf N, P, K and Fe contents were significant . Hovewer, humic
acid applications did not significantly affect titrable acidity, fruit color, leaf Ca, Na,
Mg, Zn, Cu and Mn contents.
Keywords: Strawberry, Humic Acid, Yield, Organic Production
GİRİŞ
Dünya üzerinde çok geniş bir yayılış alanı bulunan çileğin yaygın olarak kültürü
yapılmaktadır. Hem sanayi ve hem de sofralık tüketim için kullanılan çilek, dünyada
özellikle kış ve ilkbahar sonlarında yüksek fiyatlarla alıcı bulmaktadır (Donald ve
Lawrence, 1975; Hancock, 1999). Çileğin değişik ekolojilere adapte olabilme
kabiliyeti nedeni ile her geçen gün ülkemizde yetiştiriciliği hızla yaygınlaşmaktadır
(Dokuzoğuz, 1963; Paydaş ve Kaşka, 1989).
Geçmişten günümüze, diğer ürünlerde olduğu gibi çilekte de verimi artırıcı
uygulamalar arayışına gidilmiş, bunlardan en önemlisi gübre uygulamaları olmuştur.
Kimyasal gübrelerin kullanılması ile çilekte önemli ölçüde verim ve kalite artışının
olduğu tespit edilmiştir (Cutcliffe ve Blatt, 1984; Albregts ve Howard, 1986). Son
zamanlarda dünya nüfusunun hızla artması tarımsal üretimin devamlılığını zorunlu
kılmaktadır. Entansif tarımın sonucunda aşırı kimyasal gübre kullanımı ise hem
tarımsal girdi maliyetlerini yükseltmekte ve hem de çevreyi kirletmektedir.
Tarımsal üretimde kullanılan ilaç, gübre gibi kimyasalların olumsuz etkilerinin
insan ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye
başlamıştır. Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre
ve tarımsal savaş ilaçlarının hiç yada mümkün olduğu kadar az kullanılması,
bunların yerini aynı görevi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin
alması temeline dayanan Ekolojik Tarım Sistemi geliştirilmiştir. FAO ve Avrupa
Birliği tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim
şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. Almanca ve Kuzey Avrupa
dillerinde “Ekolojik Tarım”, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolcada “Biyolojik Tarım”,
İngilizcede “Organik Tarım” Türkiye’de ise “Ekolojik veya Organik Tarım” eş anlamlı
olarak kullanılmaktadır (Anonim, 2006a; Anonim, 2006b).
Organik tarım ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal
dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini
içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral
gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme,
münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan
faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde
oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün
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kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir. Bu nedenle
organik yetiştiricilikte kimyasal girdilerin kullanımının olmaması sebebiyle organik
kökenli girdilerin kullanılması oldukça önemlidir. Zira ürün miktarı ve kalitesi organik
kökenli maddelerin kullanılmasıyla artırılabilecektir.
Organik yapılı gübreler de inorganik besin maddeleri kadar bitkisel ürünlerde
kalite üzerine etkilidir. Organik gübreler, yetiştirme ortamını bitkinin istediği şekilde
düzenleme yeteneğine sahiptir. Organik gübrelerin diğer avantajları, fazla
verilmeleri durumunda zararlı etki yapmamaları ve bitki besin elementleri arasındaki
dengenin daha kolay kurulmasını sağlamasıdır (Aktaş, 1991).
Meyve kalitesine etki eden toprak organik maddesi başkalaşım durumuna göre
ölü örtü maddeleri ve humik maddeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Humik maddeler
de, alkali çözücüde ekstrakte edildikten sonra kuvvetli asitlerle (HCl) çöktürülebilen
humik asit, alkali ekstraktın asitleştirilmesi durumunda çözelti içerisinde bulunan
fulvik asit ve derişik asit ve bazlar tarafından humik maddelerden ekstrakte
edilemeyen humin fraksiyonu olarak 3 temel fraksiyon halinde gruplandırılmıştır
(Schachtschabel ve ark., 1993).
Humik asit hormon benzeri aktiviteye sahip olup, bitki büyümesini, besin
maddeleri alımını ve stres şartlarına karşı bitki toleransını artırmaktadır (Serenella
ve ark., 2002). Humik asit ile yapılan çalışmalarda humik asit uygulamalarının bitki
gelişimi üzerine olumlu etkiler yaptığı belirlenmiştir. Zira yapılan çalışmalarda humik
asit uygulamalarının kök ve sürgün gelişimi, verim ve besin maddeleri alımı üzerine
olumlu etki yaptığı saptanmıştır (Padem ve ark., 1997; Akinremi ve ark., 2002;
Dursun ve ark., 2002; Cimrin ve Yılmaz, 2005; Yıldırım, 2006).
Bu çalışmada farklı dozlarda uygulanan humik asitin organik çilek
yetiştiriciliğinde verim, meyve kalitesi ve yaprak besin elementi kapsamı üzerine
etkisi araştırılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Deneme Yukarı Çoruh vadisinde 2005-2006 yılları arasında tam şansa bağlı
bloklar deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuş ve ısıtmalı cam sera
şartlarında yürütülmüştür. Yetiştirme yeri olarak 1/3 tarla toprağı, 1/3 orman toprağı,
1/3 yanmış çiftlik gübresi karışımları kullanılarak hazırlanmış 30 cm derinliğinde
parseller kullanılmıştır. Deneme Fern çeşidi ile üç tekrarlamalı olarak kurulmuş ve
her tekerrürde 15 adet çilek bitkisi kullanılmıştır.
Araştırmada sıvı hümik asidin (Blackjack, %15 humik asit) Kontrol= 0, HA1=
1ml/L/hafta, HA2= 2ml/L/hafta, HA3= 3ml/L/hafta ve HA4= 4ml/L/hafta‘lık dozları
çiçeklenme başlangıcından itibaren haftalık aralıklarla yapraktan 4 kez
uygulanmıştır. Araştırmada yapraktan humik asit uygulamalarının meyve ağırlığı
(g), bitki başına verim (g), salkımda meyve sayısı (adet), meyve rengi, SÇKM (%),
asitlik (%), indirgen şeker (g/100g) ve bitki besin maddeleri kapsamı belirlenmiştir.
Yetiştirme ortamını temsil edecek şekilde toprak örnekleri Jackson (1967)
tarafından belirtilen esaslara göre alınmış ve toprağın fiziksel ve kimyasal analiz
sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. pH 1:2.5 toprak su süspansiyonunda
potansiyometrik olarak cam elektrotlu pH metre ile ölçülmüştür (McLean, 1982);
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kireç, Schibler kalsimetresi ile volümetrik olarak (Sağlam,1994); tekstür, Bouyoucus
hidrometre yöntemiyle (Gee and Bauder, 1986); organik madde, Smith-Weldon
yöntemiyle (Nelson and Sommers, 1982); toplam azot, Kjeldahl metoduna göre
(Jackson, 1967); fosfor, Olsen metoduna göre (Olsen ve Sommers, 1982);
potasyum, kalsiyum ve magnezyum, Rhoades (1982)’ye göre 1 N amonyum asetat
ekstraktında atomik absorbsiyon spektrofotometresinde; kadmiyum, nikel ve kurşun
ise
0.005M
DTPA
ile
ekstrakt
çıkartılarak,
atomik
absorbsiyon
spektrofotometresinde okunarak belirlenmiştir (Lindsay and Norwell, 1969). Yaprak
örnekleri ise HNO3-HClO4 (4:1) karışımı ile yaş yakma yönteminden sonra P,
spektrofotometrik olarak (Kacar, 1972); K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn ve Mn, atomik
absorbsiyon spektrofotometresi ile belirlenmiştir (Kacar, 1972).
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Humik Asidin Verim ve Meyve Kalitesine Etkisi
Denemede bitki başına ortalama verim bakımından uygulamalar arasında
önemli farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 1). En düşük bitki başına ortalama verim
değeri 398.3 g ile kontrol uygulamasında belirlenirken, en yüksek verim değeri
431.38 g ile HA3 uygulamasında tespit edilmiştir. Verim değeri HA1 uygulamasında
400.91 g, HA2 uygulamasında 424.79 g ve HA4 uygulamasında ise 428.42 g
olmuştur. Bitki başına verim kontrole göre HA1 uygulaması ile %0.65, HA2
uygulaması ile %6.65, HA3 uygulaması ile %8.30 ve HA4 uygulaması ile %7.56
oranında artmıştır. Kontrol uygulamasında ortalama meyve ağırlığı 15.54 g iken
HA1 uygulamasında 16.68 g, HA2 uygulamasında 17.86 g, HA3 uygulamasında
17.30 g ve HA4 uygulamasında 17.69 g olmuştur. Ortalama meyve ağırlığı kontrol
uygulamasına göre HA1 uygulaması ile %7.34, HA2 uygulaması ile %14.93, HA3
uygulaması ile %11.33 ve HA4 uygulaması ile %13.84 oranında artmıştır. Salkımda
meyve sayısı en düşük kontrol uygulamasında (3.96) ve en yüksek ise HA4
uygulamasından (5.33) elde edilmiştir. Öte yandan humik asit uygulamalarının
meyve rengi ve titreedilebilir asit içeriğine etkisi istatistiki olarak önemli olmamıştır.
Ayrıca humik asit uygulamaları meyvenin SÇKM ve indirgen şeker içeriği üzerine
önemli derecede etki etmiştir. En düşük SÇKM ve indirgen şeker içeriği sırasıyla
%4.67 ve 3.33 ile kontrol uygulamasından, en yüksek ise %5.84 ve 3.87 ile HA4
uygulamasından elde edilmiştir. Humik asitle yapılan çalışmalarda farklı bitki
türlerinde verim ve kalite üzerine olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Yıldırım (2006),
David ve ark. (1991) ve Castro ve ark. (1988) domateste, Wang ve ark. (1991)
üzümde humik asit uygulamalarının verim ve kalite üzerine olumlu etki ettiğini
bildirmişlerdir. Kırmızı turpta yapılan bir çalışmada 100 mg/L humik asit dozunun
kök büyümesini, klorofil biyosentezini, carotenoid ve kuru madde birikimini artırdığı
belirlenmiştir (Singhvi, 1989). Zeytinde yapılan bir başka çalışmada ise, sıvı halde
uygulanan 65-330 mg/lt humik asit uygulaması kök ve gövde gelişiminde etkili
olmuştur. Bu etkinin azot alımının artmasından kaynaklandığı bildirilmiştir (Tattini ve
ark., 1990). Onda çilek çeşidinde tekrarlamalı olarak yapraktan humik asit
uygulamasının yapıldığı çalışmada ise, humik asit uygulamaları ile meyve iriliğinin
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ve ticari ürün niteliğinin arttığı, meyve kalitesini olumlu yönde etkilediği ve meyve
şeker içeriğinin arttığı saptanmıştır (Neri ve ark., 2002). Yine çilekte yapılan
topraktan sıvı humik asit uygulamasının sakkaroz ile toplam şeker içeriğine önemli
düzeyde etki ettiği tespit edilmiştir (Pılanalı ve ark., 2001). Ayrıca çilekte humik asit
uygulaması ile yapılan bir çalışmada da topraktan katı ve sıvı formlarda
uygulamanın çileğin meyve rengi üzerine etkisinin olmadığı saptanmıştır (Pilanalı
ve Kaplan, 2002). Humik asidin yapısında farklı şekerlerin varlığını bildiren Shinghal
ve Sharma (1985), humik asitte hakim şekerin glikoz olduğunu bunun yanında
galaktoz, mannoz, ksiloz, arabinoz ve ramnoz’un da bulunduğunu belirlemişlerdir.
Ayrıca bu araştırıcılar orman altı topraklarda heksozların oranının daha yüksek
olduğunu tespit etmişlerdir. Bach ve Pawlowska (1993) ise, glikoz ve sakkaroz
bulunan ortamlarda yetiştirdikleri sümbül bitkilerinde sürgün, çiçek sayısı ve
çiçeklerin antosiyanin miktarlarının arttığını tespit etmişlerdir. Dolayısıyla, humik
asitin hormon benzeri aktivite göstermesi, bitki büyümesini ve besin maddeleri
alımını artırması yanında bünyesinde bulunan farklı şekerlerden dolayı da verim ve
meyve kalitesini artırdığı söylenebilir.
Humik Asidin Bitki Besin maddeleri Alımı Üzerine Etkisi
Denemede yaprak besin elementi kapsamı üzerine uygulamaların önemli etkileri
saptanmıştır (Çizelge 3). Yaprak N, P, K ve Fe kapsamları uygulamalar ile önemli
farklılıklar gösterirken, Ca, Mg, Na, Cu, Zn, Mn kapsamları bakımından fark
önemsiz bulunmuştur. En düşük N ve Fe değerleri kontrol uygulamasından
(sırasıyla %56, 20.66ppm) elde edilirken en yüksek N ve Fe değerleri HA4
uygulamasından (%74.33, 27.67ppm) elde edilmiştir. Diğer yandan en düşük P
kapsamı kontrol ve HA1 uygulamalarında (%12) belirlenmiş ve en yüksek P değeri
ise HA4 uygulamasında (%15) saptanmıştır. K içeriği ise en düşük kontrol, HA1 ve
HA2 uygulamalarında (%1.58) belirlenmiş ve en yüksek HA4 uygulamasında
(%1.68) tespit edilmiştir. Uygulamalar arasında yaprak besin elementi kapsamı
üzerine en önemli etkiyi HA4 uygulaması yapmıştır. HA4 uygulaması ile yaprak N, P,
K ve Fe kapsamı kontrol uygulamasına göre sırasıyla %32.73, %25, %6.33,
%33.93 oranlarında artmıştır. Yaprak Cu ve Mn içeriği, humik asit uygulamalarıyla
kontrole göre artmış ancak uygulamalar arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar
belirlenememiştir. Günaydın (1999) domates ve mısırda, Padem ve ark. (1997)
biber ve patlıcanda, Dursun ve ark. (1997) domates ve patlıcanda, Venter ve
Furher (1995) 14 farklı bitki çeşidi üzerinde humik asitle yaptıkları çalışmalarda
humik asit uygulamalarının besin elementi alımını olumlu yönde etkilediğini
bulmuşlardır. Yaprak besin maddeleri içeriğinde kontrole göre meydana gelen
artışlar humik asidin besin maddelerinin alınması, taşınması ve bitki bünyesinde
düzenlenmesi üzerine etki etmesi, bunun yanında humik maddelerin iyon
değiştiriciler gibi görev yapmaları (Schnitzer ve Khan,1972), dahası hücre zarı
geçirgenliğini artırarak hormon benzeri etkiler göstermelerinden kaynaklanmış
olduğu sanılmaktadır (Serenella ve ark. 2002).
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Çizelge 1. Toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları.
Fiziksel ve kimyasal özellikler
pH (1:2.5, top. :su)
Kireç (%)
EC (ds/m)
Tekstür sınıfı
O.M. (%)
KDK (me/100g)
Toplam N (ppm)
P (ppm)
K (me/100g)
Ca (me/100g)
Mg (me/100g)
Cd (ppm)
Ni (ppm)
Pb (ppm)

Derinlik (0-30 cm)
6.68
3.23
0.3x103
Kumlu - Tın
11.92
48.07
0.37
83.25
4.51
17.06
8.47
0.48
2.93
0.50

Çizelge 2. Yapraktan humik asit uygulamasının bitki başına verim, meyve ağırlığı,
salkımda meyve sayısı, meyve rengi, SÇKM, titrasyon asitliği ve indirgen
şeker içeriği üzerine etkisi.
Uygulamalar

z

Kontrol
HA1
HA2
HA3
HA4

Bitki
başına
ortalama
verim(g)
398.31 bz
400.91 b
424.79 a
431.38 a
428.42 a

Ortalama
meyve
ağırlığı (g)

Salkımda
meyve
sayısı(adet)

15.54 bz
16.68 ab
17.86 a
17.30 a
17.69 a

3.96 bz
4.00 b
4.33 ab
5.16 a
5.33 a

Meyve
rengi
(a *)

SÇKM
(%)

39.68öd
41.17
40.06
40.55
42.37

4.67 cz
4.9 bc
5.03 bc
5.13 b
5.84 a

İndirgen
şeker
(g/100g)

Asitlik
(%)
0.83öd
0.82
0.92
0.87
0.84

3.33 cz
3.42 c
3.56 b
3.56 b
3.87 a

:Aynı harfle gösterilen ortalamalar Duncan çoklu karşılaştırma testine göre p<0.05 seviyesinde önemli değildir.
Ö.D.: Önemli değil

Çizelge 3. Yapraktan humik asit uygulamasının çilek yaprak bitki besin maddesi
kapsamına etkisi.
Uygulamalar

N
(%)

P
(%)

K
(%)

Ca
(%)

Mg
(%)

Na
(%)

Fe
(ppm)

Cu
(ppm)

Zn
(ppm)

Mn
(ppm)

56.00 cz 12 bz
1.58 cz 0.72öd
0.12öd 0.04öd
20.66 cz
2.50öd
18.00öd
26.00öd
57.00 c 12 b
1.58 c 0.73
0.12
0.04
21.00 bc
2.60
16.67
25.00
61.00 b 13 b
1.58 c 0.72
0.12
0.04
24.66 abc 2.77
17.33
27.00
63.00 b 13 b
1.64 b 0.73
0.12
0.04
25.00 ab
2.83
17.00
28.00
74.33 a 15 a
1.68 a 0.73
0.12
0.04
27.67 a
2.83
18.00
31.00
z
: Aynı harfle gösterilen ortalamalar Duncan çoklu karşılaştırma testine göre p<0.05 seviyesinde önemli değildir.
Ö.D.: Önemli değil

Kontrol
HA1
HA2
HA3
HA4

498

ORGANİK KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI BİTKİ BESLEME
UYGULAMALARININ BİTKİ MORFOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİSİ
K. Uğurtan YILMAZ93
Belgin ÇELİK1

Salih ATAY1
Kadir GÖKALP1

Sezai ŞAHİN1

ÖZET
Malatya, kaysısı ile ünlü olmakla birlikte bir çok ürünün yetiştirilebildiği bir il’dir.
Bunların başında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi ile özdeşleşmiş olan Dalbastı kirazı
gelmektedir. Bu çeşidin yetiştiriciliği ilçede yaygın olup, yavaş yavaş diğer ilçelerde
de kiraz yetiştiriciliği gelişmektedir.
Bu çalışma, Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü deneme alanında, SL-64
anacı üzerine aşılı 0900 ziraat çeşidi ile 2003 yılında kurulan bahçede
yürütülmüştür. Denemede çiftçi şartlarının oluşturulduğu geleneksel bitki
beslemenin yanı sıra organik yetiştiricilikte kullanılan çiftlik gübresi, yeşil gübreleme
ve organik gübrelerin değişik varyasyonlarının kullanıldığı 5 uygulama mevcuttur.
Çalışmada, organik tarımın en önemli unsurlardan bitki beslemenin etkinliği ve
bitki morfolojisi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla yaprak ve toprak analizleri
yapılarak bitkinin N, P, K’nın yanı sıra iz elementleri alıp almadığının tespiti
yapılmaya çalışılmıştır. Bu yıla kadar yapılan analizlerde bitki besleme açısından bir
sıkıntı yaşanmadığı belirlenmiştir. Ayrıca toprakta organik madde, pH, tuzluluk gibi
değişimlerde bu kapsamda incelenmiştir. Bu bağlamda da, 3. Yılda organik
maddede belirgin bir artış sağlanmış ve uygulanan toz kükürtle başlangıç da 8 ve
üzeri olan pH değeri 8’in altına düşürülmüştür. Bitki morfolojisi açısından da bu
besleme yöntemlerinin gövde çapı, sürgün çapı ve boyunda yarattığı değişimde
takip edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik Kiraz, Bitki Besleme, Organik Gübreleme, Bitki
Morfolojisi
ABSTRACT
THE EFFECT OF DIFFERENT PLANT FEEDING NUTRITION METHODS ON
PLANT MORPHOLOGY IN ORGANIC CHERRY GROWING
Also Malatya is famous for its apricot it is a place where a lot of crops can be
grown. First Dalbastı Cherry which is grown in Yeşilyurt in Malatya is very famous.
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The production of this cultivar is very common in town and the cherry growing is
developing in other towns day by to day.
This study was carried out on SL-64 master orchard that is planted year 2003. In
this study 5 applying is presents, besides traditional plant nutrition method, the
using organic producing, farm manure, ren manuring and different variations of
organic manure.
In this study, we studied on the efficiency of the most important element in
organic agriculture, the plant nutrition efficiency of plant and the efficiency on plant
morphology. So by soil and leave analysis is being done to learn if the plant got
track elements with N, P, K elements. It is learnt that there is no problem about
plant nutrition till today. And also the organic elements in soil, pH and salt were
studied in this study. And as a result of this study at the third year an important
increase got about organic element and the rate of pH which was 8 and up at the
beginning has been decreased below 8 using sulphur.
Keywords: Organic Cherry, Plant Feelding, Organic Manure, Plant Morphology
GİRİŞ
Malatya, geçmişten bu yana tarımsal açıdan önemli bir ilimiz olmuştur. Bunun
sebebi ekolojik ve iklimsel özelliklerinin bir çok tarımsal ürünün yetiştirilmesine
olanak sağlamasıdır. İl, kayısısı ile ünlü olmakla birlikte Antep fıstığı, fındık gibi ürün
yetiştiriciliği de il ürün deseninde artık kendisine yer bulmaktadır. Kiraz yetiştiriciliği
ise ilin Yeşilyurt ilçesi ile özdeşleşmiş olmakla birlikte diğer birkaç ilçede de üretimi
yapılmaktadır. Yeşilyurt ilçesinin kiraz yetiştiriciliğinde öne çıkmasının sebebi de
yine iklimsel faktörlerin uygunluğudur.
Yeşilyurt ve çevresi yıl içerisinde farklı hava kütlelerinin etkisi altında
kalmaktadır. Yaz döneminde güneyden gelen kuru ve sıcak kontinental tropikal
hava kütlesinin etkisi altında kalan Yeşilyurt ve çevresi genellikle yağışsız
geçmektedir. Sonbahardan itibaren kuzeybatı Avrupa’dan Basra Körfezine kadar
sokulan cephe faaliyetleri içerisine girmektedir. Bu dönemde kuzeyden gelen soğuk
kontinental polar hava kütlesi ile güney ve güney batıdan sokulan nispeten ılık,
nemli tropikal kökenli hava kütlesinin karşılaşması ile yağışlar başlamakta ve bu
yağışlar ilkbahar ortalarına kadar devam etmektedir. Kış döneminde soğuk hava
kütlesinin etkisine zaman zaman giren Yeşilyurt ve çevresinde soğuklar hüküm
sürmekte ve bu dönemde gündüz güneşli, gece ise ayaz olmaktadır.
İl’de 2004 yılı verilerine göre; 73.980 adet verim çağında, 10.930 adette verim
çağında olmayan kiraz ağacı vardır (Anonim, 2004). Bu ağaçların büyük bir kısmı
Dalbastı olarak adlandırılan çeşit olup, lezzeti, iriliği ve uzun süre dayanıklı olması
nedeniyle daha çiçek döneminde alıcı bulmaktadır.
İl’de organik kiraz yetiştiriciliği de ilgi gören bir konu olmasına karşın bitki
besleme uygulamalarında problemler yaşanmaktadır. Yapılan çalışmalarda
gübrelemenin bitki morfolojisinde önemli oranda etkili olduğu belirlenmiştir. Okay ve
ark. (1997) yaprak gübresinin sürgün uzunluğunu artırdığını, Çimrin ve ark. (2000).
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Topraktan demir uygulamalarının sürgün uzunluğunu artırdığını belirtirken Çelik ve
ark. (1995) ise farklı azot dozlarının bitki büyümesi üzerine etkisini araştırdığı
çalışmada azot uygulamalarının özellikle ana gövdeye yakın sürgünlerin daha çok
geliştiğini vurgulamıştır. Bu sonuçların organik bitki besleme uygulamalarında da
değerlendirilmesi gerektiğinden yola çıkılarak, bu çalışma ile organik kiraz
yetiştiriciliğinde farklı bitki besleme uygulamalarının bitki morfolojisi üzerine etkileri
belirlenmeye çalışılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışma, Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü deneme alanında 2003 yılında
SL-64 anacı üzerine aşılı olan 0900 çeşidi ile kurulan bahçede yürütülmüştür. Bu
çeşit, Türkiye’nin Avrupa’da beğeni kazanan ve aranan kiraz çeşididir (Kaşka ve
ark., 2001a).
Deneme alanının, bahçe kurulmadan önceki sahip olduğu özellikler Çizelge 1’de
verilmiştir.
Deneme Tesadüf Parselleri Deneme Planına göre kurulmuş olup, 6
uygulamadan oluşmaktadır. Her uygulama 3 tekerrürlü olarak planlanmış ve her
tekerrürde 3 ağaç bulunmaktadır. Denemede yer alan uygulamalar şunlardır:
Kontrol: Çiftçi şartlarında geleneksel olarak işlemlerin yapıldığı bahçedeki
veriler kullanılacaktır.
Topraktan organik gübre uygulaması: Yılda 2 defa sonbahar ve ilkbaharda
ağaç başına 0.5 kg uygulanacaktır. Kullanılan organik gübre; %70 organik madde,
%3.5 N, %3.0 P, %4 K2O, %2.75 MgO ve %1.7 CaO içermektedir.
Organik gübre (topraktan) ve organik gübre (yaprak) uygulaması: Organik
gübrenin toprak uygulaması yukarıdaki gibi olup, yapraktan uygulama ise
yapraklanma başlangıcında ağaç başına 2 ml olarak uygulanacaktır. Yaprak
gübresinin içeriği; Lactobacillus acidophilus sıvı fermantasyon ürünü ve bitki
ekstraktı.
Organik gübre (toprak) uygulaması + çiftlik gübresi uygulaması: Çiftlik
gübresi ağaç başına 3 kg uygulanacaktır.
Organik gübre (topraktan) uygulaması + yeşil gübreleme uygulaması: Yeşil
gübre olarak sıra üzeri fiğ ekilecektir. Çiçeklenme başlangıcında toprağa
karıştırılacaktır.
Topraktan organik gübre uygulaması + çiftlik gübresi + yeşil gübreleme:
Denemede gövde çapı, sürgün boyu ve çapından oluşan morfolojik değerler 3 yıl
boyunca kayıt altına alınmıştır. Fidanlarda yıllık büyümeler aşı noktasının 10 cm
üzerinden ölçülen gövde büyümesi ve sürgün uzunluklarının ölçülmesi suretiyle
saptanmıştır (Kaşka ve ark., 2001b).
Elde edilen değerler, COSTAT paket programında istatistiki olarak
değerlendirmeye tabi tutulmuş ve uygulamaların bitki morfolojisi üzerine etkileri
belirlenmeye çalışılmıştır.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
3 yıl boyunca sürdürülen bu çalışmanın başlangıcında dikilen fidanların gövde
çapı değerleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Uygulamaların topraktaki bitki besin elementlerinde, organik madde içeriğinde ve
pH’sında yarattığı değişim Çizelge 3’de verilmiştir. Görüldüğü üzere pH’da düşmeler
sağlanmış, organik madde ve bitki besin elementleri içeriğinde de artışlar
sağlanmıştır.
İlk yıl morfolojik verileri 2004 yılında elde edilmiş olup, gövde çapı, sürgün çapı
ve boyuna ilişkin ölçülen değerler Çizelge 4’de verilmiştir.
Çizelgeden de görüleceği üzere topraktan uygulanan organik gübre + çiftlik gübresi
ve yeşil gübrelemenin yer aldığı uygulama ön plana çıkmıştır. Bu uygulamayı
topraktan uygulanan organik gübre + yeşil gübreleme uygulaması ve organik gübre
+ çiftlik gübresi uygulaması izlemektedir. 2005 yılı morfolojik gözlem sonuçları
Çizelge 5’de verilmiştir.
Çizelge 5’den de görüleceği üzere, elde edilen bulgular 2004 yılı ile benzerlik
göstermekte ve topraktan organik gübre+çiftlik gübresi+yeşil gübreleme uygulaması
ilk sırayı almaktadır. Gerek ahır gübresi gerekse yeşil gübrelemede kullanılan fiğ
topraktaki azot miktarına ve organik madde miktarında artışlar sağladığı için
vejetatif gelişmeye olumlu katkılar sağlamıştır. Tezcan ve ark., (2001) yürüttükleri
projede; toprağın organik madde içeriğinin fiğ uygulaması %280 – 490, hayvan
gübresi kullanımı ile %301 - 625 oranında artış gösterdiğini tespit ederek benzer
sonuç bulmuştur. Ayrıca Yapılan diğer araştırmalarda, sadece fiğ üst ve kök
kısımları ile toplam 8 kg/da azot sağladığı, (Attila, 1998). yeşil gübrelemenin
yanında toprağa verilecek biyolojik gübreler ile kirecin, çiftlik gübresi vb. organik
gübrelerle daha etkin bir şekilde yararlanma sağladığı tespit edilmiştir (Algan,
1998).
Diğer taraftan gövde çapı, sürgün çapı ve sürgün boyuna ilişkin yapılan istatistiki
değerlendirmede %1 önem düzeyinde, uygulamalar arasında bir farklılık tespit
edilmezken, yıllar arasında farklılık tespit edilmiştir. Diğer taraftan bir uygulama
hariç, Kaşka ve ark., (2001) tarafından konvansiyonel koşullarda belirlene sürgün
boyu olan 48.90 cm değerinden daha yüksektir. Cimrin ve ark., (2000) ile Okay ve
ark., (1997)’de yaprak gübresi ve demir uygulamalarının sürgün gelişiminde artışlar
sağladığı sonucu ile de uyum içerisindedir. Bu, organik uygulamaların başarılı
olduğunun göstergesidir. Sürgün çap ve boyuna ilişkin Duncan karşılaştırma test
sonuçları Çizelge 6, 7 ve 8 de verilmiştir.
3 yıl boyunca gövde çapındaki değişim Şekil 1.’de verilmiştir. Şekilden de
görüleceği üzere her uygulamada fidanlar gelişim göstermekle birlikte organik
gübre+çiftlik gübresi+yeşil gübreleme kombinasyonu daha iyi sonuç vermiştir. Zaten
organik tarımın esasında da kombinasyon uygulamaları tavsiye edilmektedir.
SONUÇ
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3 yıl boyunca takip edilen araştırmada bitki morfolojisi bakımından yapılan
değerlendirmede;
 En iyi sonucu, organik gübre + çiftlik gübresi + yeşil gübreleme
kombinasyonu vermiştir.
 Bu kombinasyonu topraktan uygulanan organik gübre + yeşil gübreleme
uygulaması ve organik gübre + çiftlik gübresi uygulaması izlemektedir.
 %1 önem düzeyinde yapılan istatistiki değerlendirmede gövde çapı, sürgün
çapı ve sürgün boyuna uygulamaların herhangi bir etkisinin olmadığı tespit
edilmiştir.
 Organik tarımın izin verdiği maddelerin kullanıldığı bitki besleme
uygulamaları, çiftçi şartlarının uygulandığı kontrol uygulamasından rakamsal
büyüklük olarak daha iyi sonuç vermiştir.
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Çizelge 1. Organik kiraz bahçesi deneme alanı toprak özellikleri.
Toprak özellikleri
Saturasyon (%)
pH
Kireç
EC
OM (%)
P (ppm)
N (%)

Ölçülen değer
50
8.25
38.70
0.045
1.45
40.03
0.0725

Seviye
Orta alkali
Çok yüksek
Tuzsuz
Az
Fazla
Az

Çizelge 2. Bahçenin tesis edildiği yılda gövde çapı değerleri (2003).
Uygulama
O. G (topraktan) + Y. G
O. G (topraktan) + Y. G + Ç. G
O. G (topraktan)
O. G (topraktan) + O. G (yapraktan)
O. G (topraktan) + Ç.G
Tozlayıcı (kombinasyon uygulama)
Kontrol
%5 LSD

Gövde çapı (mm)
21,13
19,64
20,98
18,38
19,64
18,58
19,89
Ö. D

Çizelge 3. Uygulamaların toprak bitki besin elementlerinde oluşturduğu değişim.
Uyg
A
B
C
D
E
Kon.

pH
2004
8.15
8.29
8.09
8.07
8.17
8.11

2005
7.90
8.00
7.85
7.95
7.93
7.90

O. M. (%)
2004 2005
1.25
1.95
1.56
1.78
1.28
1.82
1.56
1.90
1.23
1.46
1.21
1.38

N (%)
2004 2005
0.075 0,17
0.078 0,19
0.091 0,18
0.092 0,17
0.060 0,16
0.090 0,18

P (ppm)
2004 2005
21,7
40,73
30,7
60,23
37,5
31,00
23,3
30,83
22,1
32,57
31,4
57,90

K (ppm)
2004
2005
221,84 201,50
228,87 302,72
240,81 215,45
193,24 208,04
170,91 212,71
321,56 223,18

Çizelge 4. Morfolojik değerler (2004).
Uygulamalar
O. G (topraktan) + Y. G
O. G (topraktan) + Y. G + Ç. G
O. G (topraktan)
O. G (topraktan) + O. G (yapraktan)

504

Göv. çapı
(mm)
29,29
30,73
29,06
30,86

Sür. çapı
(mm)
8,89
9,43
8,30
8,34

Sür. boyu
(mm)
59,73
61,83
46,92
47,71

O. G (topraktan) + Ç.G
Kontrol
%5 LSD

30,39
29,69
Ö. D

8,39
8,45
Ö. D

57,50
52,33
Ö. D

Çizelge 5. Morfolojik değerler (2005).
Uygulamalar
O. G (topraktan) + Y. G
O. G (topraktan) + Y. G + Ç. G
O. G (topraktan)
O. G (topraktan) + O. G (yapraktan)
O. G (topraktan) + Ç.G
Kontrol
%5 LSD

Göv. çapı
(mm)
47,26
48,58
45,44
46,58
45,78
47,98
Ö. D

Sür. çapı
(mm)
10,84
11,31
10,29
10,65
10,36
10,78
Ö. D

Sür. boyu
(mm)
88,25
92,72
84,25
84,73
84,33
90,91
Ö. D

Çizelge 6. 2004-2005 yılı gövde çaplarına ilişkin Duncan karşılaştırma test
sonuçları.
Yıl
2
1
%5 LSD

Ortalama
46,965 a
30,002 b
18.04

Çizelge 7. 2004-2005 yılı sürgün boylarına ilişkin Duncan karşılaştırma test
sonuçları.
Yıl
2
1
%5 LSD

Ortalama
10,70266667 a
8,6316666667 b
3.44

Çizelge 8. 2004-2005 yılı sürgün boylarına ilişkin Duncan karşılaştırma test
sonuçları.
Yıl
2
1
%5 LSD

Ortalama
87,532166667 a
54,337166667 b
28.67
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Uygulamalar

Şekil 1. Yıllara Göre Uygulamalarda Gövde Çapındaki Değişim
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ORGANİK GÜBRE (BİOFARM VE ÇİFLİK GÜBRESİ) UYGULAMASININ
ERZURUM OVASI TOPRAKLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR BİTKİSİNİN KURU
AĞIRLIK, BİTKİ AZOT İÇERİĞİ VE BİTKİ AZOT ALIMI ÜZERİNE ETKİSİ
94

Nuray BİLGİN

1

Nesrin YILDIZ

ÖZET
Bu çalışmanın amacı mısır bitkisine organik gübre uygulamasının bitki kuru
ağırlığı, bitki N içeriği ve bitki N alımı üzerine etkisini araştırmaktır. Sera şartlarında
tam şansa bağlı deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülen çalışmada,
deneme bitkisi olarak mısır (Zea mays. L. var Karadeniz yıldızı), organik gübre
olarak da çiflik gübresi ve biofarm isimli organik gübre kullanılmıştır. Sekiz hafta
devam eden deneme sonucunda bitkiler hasat edilmiş ve bitki kuru ağırlığı, azot
içeriği ve azot alımları belirlenmiştir. Deneme sonucunda organik gübre
uygulamasının mısır bitkisinde bitki kuru ağırlığı, bitki azot içeriği ve bitki azot
alımını artırdığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik Gübre, Organik Tarım, Bitki Azot İçeriği, Mısır

ABSTRACT
THE EFFECT OF ORGANIC MANURING (BIOFARM AND FARMYARD
MANURE) APPLICATION ON NITROGEN AND DRY MATTER CONTENT IN
CORN PLANT IN ERZURUM PLAIN
The purpose of this study was to determine the effects of manuring (Biofarm
and farmyard) applications on dry matter, nitrogen content and nitrogen uptake in
zea mays plants. A glass house experiment was conducted using randomised
block design in which each treatment replicated three times. Corn (Zea mays. L.
var. Karadeniz Yıldızı) was used as the experimental plant material plant. Two
organic manure (Biofarm and farmyard manure) were applied on pot plants and
94
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were harvested 8 weeks after germination. Dry metter, nitrogen content and
nitrogen uptake of the experimental plants were determined. The results showed
that the application of organic manuring increased dry matter, nitrogen content and
nitrogen uptake in corn plants
Keywords: Manure, Organic Farming, Plant N Contents, Corn
GİRİŞ
Yirminci yüzyılın özellikle son çeyreğinde çevre kirliliği, ekolojik dengeyi ve
yaşayan her türlü canlının sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eder hale gelmiştir. Hızla
artan nüfusa yeterli gıda üretebilme, tarımsal üretimi artırma ve albenisi yüksek
ürünler elde etme adına aşırı ve kontrolsüzce insektisit, fungusit ve herbisit gibi
toksik maddelerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Diğer yandan, sentetik mineral
gübrelerin kullanımı sonucunda tarım yapılan toprak ve yeraltı suları insan sağlığını
etkileyecek derecede kirletilmiş, canlı açısından ekolojik ortamın sürdürülebilirliği
oldukça tehlikeli bir konuma gelmiştir. Bu nedenle insanların yeterli, dengeli, sağlıklı
ve ekonomik beslenmelerini sağlamak yanında, doğal dengenin korunması için
sadece koruma önlemlerinin alınması yeterli olmayarak, özellikle gelişmiş ülkelerde
tarımsal üretimde acil olarak yeniden yapılanma önlemlerinin de alınması
gerekmektedir (Anonim, 2003).
Sağlıklı beslenmenin temelinde, güvenilir ve hijyenik gıdaların tüketilmesi
yatmaktadır. Bu çerçevede organik ürünlerin yaygın olarak kullanımının
sağlanmasıyla insanlara önemli bir seçenek sunulmuş olmaktadır. Organik tarım ile
ekolojik dengenin korunması, organik ürünler ve organik girdiler üretiminin
sağlanması ve yaygınlaştırılması, bu ürünlere olan talebin artırılması, tüketiciye
sağlıklı ve kaliteli ürünlerin sunulması amaçlanmaktadır (Anonim, 1996).
Ekolojik tarım, ekolojik sistemde yanlış uygulamalar sonucu kaybolan doğal
dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost, üretimden tüketime
kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı üretim sistemlerini içermekte olup, esas
olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve kimyasal gübrelerin
kullanımının yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın
muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye
eden, bütün bunların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece
miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan
alternatif bir üretim şeklidir (Aksoy ve Altındişli,1999).
Ateşin bulunmasından günümüze kadar yapılan her yeni keşif, teknolojideki her
ilerleme insanoğlunun daha mutlu, daha rahat yaşamasını sağlamak amacına
yönelik olarak yapılmış ve yapıla gelmektedir. Ancak tüm bu iyi niyete rağmen,
mevcut kaynaklar sorumsuzca sömürülmekte ve doğal denge süratle
bozulmaktadır. Bu bozulmadan sadece teknolojiyi sorumlu tutmak haksızlık olur.
Bugün artık çevreyi kirleten etkenler arasında tarımın, daha doğru bir deyişle
entansif tarımda kullanılan girdilerin de yer aldığı herkes tarafından bilinmektedir
(Kayahan 2001).
Yoğun bir şekilde kimyasal gübre ve ilaçların kullanılması, verim artışını
sağlamakla birlikte, üründe kalite kaybı, toprak yapısının zamanla bozulması,
ürünlerde kalıntı etkisi oluşturması, çevre kirliliği ve toprakta doğal dengenin
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bozulması gibi sakıncaları da beraberinde getirmektedir Özellikle, pestisit, sentetik
gübre ve büyüme düzenleyicilerdeki kalıntıların insanlarda kanser ve diğer sağlık
sorunlarına yol açabileceği kuşkusu, araştırmacıların dikkatini bu olumsuzlukları
önleyecek üretim metotları geliştirmeye yönelmiştir. Bu nedenle günümüzde doğal
dengeyi bozmayan, çevre kirliliğini asgariye indiren, insan ve hayvan sağlığına
zararlı olmayan tarım sistemlerine önemli ölçüde yönelim başlamıştır. Yapılan
çalışmalar, en güvenilir üretim metodunun ''Organik veya Ekolojik ya da Biyolojik
Tarım'' olarak adlandırılan yöntem olduğunu göstermiştir (Olesen, 1998).
Bu amaçla kullanılabilecek en önemli bitki besin maddesi kaynakları; büyük baş,
küçükbaş hayvan ve kanatlı hayvan gübreleri, yeşil gübreler, çeşitli kompostlar ile
bitkisel atıklardır. Bu organik maddeler bir yandan toprağı bitki besin maddelerince
zenginleştirirken, diğer taraftan toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin
iyileştirilmesi de sağlanmış olmaktadır. Organik artıkların toprak ve bitkiler üzerine
olan etkileri pek çok araştırmacı tarafından incelenmiştir (Karataş ve Demiraslan,
2000).
Bu amaçla Biswas ve ark. (1970), ahır gübresi, yeşil gübre ve yerfıstığı küspesi
gibi farklı kaynaklı organik atıkları artan dozlarda alüviyal bir toprağa uygulayarak
söz konusu organik atıkların toprağın stabil agregat miktarında, su geçirgenliğinde
ve tarla kapasitesinde tutulan nem miktarında önemli artışlar sağladığını ve en
yüksek artış oranının yeşil gübre uygulamasıyla elde edildiğini belirlemişlerdir
Polat ve ark. (2001) farklı organik gübre uygulamalarının marulda verim, kalite
ve bitki besin maddeleri alımına etkileri üzerine yaptıkları çalışmada değişik
dozlarda katı, sıvı tavuk gübresi ve kan unu kullanmışlardır. Araştırma sonucunda
tüm organik gübre uygulamalarında verimde kontrol bitkilerine göre % 56-212
arasında değişen oranlarda artış belirlenmiştir. Ayrıca kontrol bitkileriyle
kıyaslandığında organik gübreyle gübrelenen bitkilerde baş boyu, kök boğazı çapı,
baş ağırlığında artış belirlenmiş, organik gübre uygulamalarının, topraktan kaldırılan
bitki besin maddeleri (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn ve Cu) miktarı üzerine etkisi de
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.
Demir ve Polat (2001) bitkisel materyal olarak M-74 F1 domates çeşidi
kullanarak organik gübre kombinasyonlarından oluşan organik yetiştiricilik ile
geleneksel NPK gübrelemesinin yapıldığı geleneksel yetiştiriciliği verim ve kalite
yönünden karşılaştırdıkları çalışmada; açık alanda domates yetiştiriciliğinin yapıldığı
organik yetiştirme yöntemiyle, geleneksel NPK gübrelemesi ile yapılan yetiştiricilik
arasında, bitki gelişimi, meyve en-boyu, meyve eti sertliği ve verim değerleri
açısından bir farklılığın bulunmadığı, bitki besleme açısından alternatif organik
gübrelerle de verim ve kaliteden fazla ödün vermeden yetiştiricilik yapılabileceği
sonucuna varılmıştır.
Özgüven (1998), çay atıklarının çilek yetiştiriciliğinde çiftlik gübresine alternatif
gübre olarak kullanılmasını araştırmıştır. Deneme 216 (Dorit) çilek çeşidine ait frigo
fideler ile yaz dikim sistemine göre kurulmuştur. Organik madde olarak değişik
oranlarda çay atığı ve kontrol olarak da çiftlik gübresini kullanmıştır. Araştırıcı elde
edilen bulguların , fosfor eklenmesi halinde çay atığının çilek yetiştiriciliğinde çiftlik
gübresine alternatif bir gübre olarak kullanılabileceğini ortaya koyduğunu
bildirmiştir.
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Verkleij (1992), Serada yetiştirilen hıyarlara haftada bir defa deniz yosunu özü
verilmesi sonucu kök büyümesinin uyarıldığı, bitkinin toplam kuru ağırlığının %50
oranında arttığı ayrıca, kökler vasıtasıyla daha çok bitki besin elementi alındığı
belirlenmiştir. Benzer şekilde, lahanalarda topraktan veya yapraktan deniz yosunu
özü uygulandığında kök ve sürgün büyümesinin arttığı saptanmıştır.
Ülkemiz tarım topraklarının %65.25 gibi önemli bir kısmı organik madde
kapsamı yönünden az veya çok az, %22.62’si orta ve ancak %12.13 gibi az kısmı
iyi veya yüksek özellik göstermektedir (Eyüpoğlu, 1999). Oysa, tarımsal üretimimizi
sınırlayan en önemli faktörlerden biri toprak organik maddesidir. Bu nedenle, çiftlik
gübresi, kompost ve yeşil gübre gibi organik materyallerin kullanımına fazlaca
gereksinim duyulmaktadır.
Genel olarak organik gübrelerin tarım arazilerine besin sağladığı, toprak
verimliliğini artırdığı ve toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini
iyileştirdiği bilinmektedir. Ancak bilhassa azotça daha zengin olmalarına rağmen
azotlu gübrelemede organik gübrelerin bitkilerin azot gereksinimlerinin ne kadarını
karşılayabilecekleri hususunda bilgiler fazla değildir.(Sims, ve Wolf 1994).
Azot tarımsal ürünü sınırlamada ya da tarımsal ürünü artırma yönünden diğer
besin elementlerine oranla çok daha büyük bir öneme sahiptir. Azot bütün amino
asitlerin dolayısıyla proteinlerin yapı taşıdır. Aynı zamanda nükleik asitlerin (RNA
ve DNA) ve klorofil molekülünün yapı unsurudur. Azot toprak üstü organların (sap
ve yaprakların) gelişmesini teşvik eder. Bitkinin sağlıklı yeşil aksamlı oluşumuna
yardım eder. Bununla birlikte azot meyve ve danelerde protein oluşumunu ve
potasyum-fosfor dahil diğer elementlerin yarayışlılığının artmasına yardım eder.
Bitkiler azotu temelde NO3- ve NH4+ formlarından yararlanırlar. Büyüme mevsimi
boyunca toprak organik azotu mineralize olmak suretiyle inorganik azotu
desteklemektedir (Yıldız 2004).
Bu nedenle tarımda azotlu gübrelere yapılan yatırım, toplam gübre harcamaları
içerisinde en büyük paya sahiptir. Böylesi önemli bir girdinin, toprağın N sağlama
gücüne bağlı olarak etkili kullanımı hem tarımsal ürünlerde nitelik ve nicelik artışı
biçiminde ortaya çıkması ve hem de çevre kirlenmesinin önüne geçilmesi yönünden
önemli olacaktır.
Bu çalışma organik gübrelemenin mısır bitkisinin kuru ağırlığı, bitki azot alımı ve
bitki azot içeriği üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
MATERYAL VE METOT
Sera şartlarında şansa bağlı deneme desenine göre yürütülen bu çalışmada
Erzurum ovasına ait 22 farklı toprak örmeği kullanılmıştır. Denemede organik gübre
olarak çiftlik gübresi ve biofarm isimli organik gübre ve deneme bitkisi olarak da
mısır (Karadeniz yıldızı) kullanılmıştır. Gübre dozları sıfır (kontrol) bitkileri hariç
2500 gr toprak içeren saksılara mısır bitkisinin N ihtiyacı (15 kg N da) ve gübrelerin
N içerikleri esas alınarak çiftlik gübresinden 65 er gr, biofarm gübresinden ise 50
şer gram olarak belirlenmiştir.
Toprağın tekstürel yapısı Bouyoucus Hidrometre yöntemiyle (Demiralay, 1993),
pH 1/2.5 ‘luk toprak/su oranında cam elektrotlu pH metre ile ölçülmüştür (Jackson
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1962). Toprağın kireç içeriği Scheibler kalsimetre yöntemiyle volümetrik olarak
(Kacar, 1995), organik madde tayini Simth-Weldon yöntemiyle yapılmıştır (Nelson,
1982), bitkiye yarayışlı fosfor sodyum bikarbonat mavi renk yöntemiyle (Olsen ve
ark, 1954) KDK ve değişebilir katyonların tayini NH4 Asetat yöntemi ile (Jackson
1962),.Toprak örneğinin toplam azot tayini modifiye edilmiş Kjeldahl yöntemine göre
yapılmıştır (Kacar, 1995).
BULGULAR
Çizelge 1 ve 2 de denemede kullanılan toprak ve gübrelere ait analiz sonuçları,
verilmiştir. Çizelge 1den görüldüğü üzere toprakların pH ları 6,86-8,34 arasında,
kireç içerikleri %1,01-13,97 arasında, organik maddeleri % 4,49-0,46 arasında azot
içerikleri %0,04-0,23 arasında KDK’ları 55,55-20,42me/ 100gr arasında
değişmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Deneme topraklarında yetiştirilen mısır bitkilerine ait kuru madde, bitki azot
içeriği ve azot alım değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge 3 ün incelenmesinden
görüleceği üzere gübre uygulamalarıyla mısır bitkilerinin kuru ağırlıkları, azot
içerikleri ve azot alımları artış göstermiş ve bitki gelişimi pozitif yönde etkilenmiştir.
Yapılan varyans analiz sonuçlarına (Çizelge 4) göre gübre uygulamasının bitki
kuru madde, azot içeriği ve azot alımı üzerine etkisi 0,01 düzeyinde önemli
bulunmuştur.
Yapılan Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre (çizelge 5) bitki kuru
maddesi açısından kontrol bitkileriyle karşılaştırıldığında biofarm ve çiftlik gübresi
arasında önemli farklılık bulunmazken, bitki azot alımı ve azot içeriği açısından
biofarm gübresi çiftlik gübresine göre daha etkili olmuştur.
Tarımda kimyasal gübreler yerine alternatif olarak doğal kaynakların
kullanılmasıyla, kimyasal gübreler nedeniyle oluşan çevre kirlenmesi ve bitkisel
artıkların bilinçsizce atılıp yakılması önlenecek, topraklar sürdürülebilir verimli
olacak, bu topraklarda yetişen ürünlerle beslenen hayvan ve insanlar daha sağlıklı
olacaktır. Böylece hem petrolden sonra dışarıya en fazla para harcadığımız gübre
sektöründe ülke ekonomisine katkıda bulunulacak, hem de topraklarımızın
üretkenlikleri arttırılarak gelecek kuşaklara daha nitelikli topraklar bırakılacaktır. Bu
gibi üstünlüklere sahip organik tarım alternatifinin, sürdürülebilir kalkınmada önemli
bir yer alacağı tahmin edilmektedir. Bu araştırma sonucu gösteriyor ki, söz konusu
deneme koşulları için organik tarımda organik gübreleme mısır bitkisi kuru ağırlık
ve azot içeriğini artırmıştır.
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Çizelge 1. Denemede kullanılan toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri.
Top
no

pH
1:2.
5

CaCO3
(%)

Org.
madde
(%)

Toplam
N (%)

KDK
(Cmol.kg
1
)

Na
(Cmol.kg
1
)

K
(Cmol.kg
1
)

Ca
(cmol/kg)

Mg
(cmol/kg)

6.86

1.29

2.57

0.07

49.60

0.39

2.45

12.19

11.28

6.93

1.01

4.49

0.23

52.10

0.35

2.25

13.17

11.64

7.82

4.33

0.46

0.04

55.55

0.37

2.71

12.19

10.50

7.44

5.31

3.79

0.17

47.58

0.41

2.33

14.04

9.98

8.82

7.16

3.55

0.13

49.19

0.70

3.69

13.85

11.37

8.26

8.23

2.04

0.09

45.80

0.86

1.36

13.75

11.64

8.10

6.74

1.98

0.09

48.27

0.90

1.99

13.65

11.46

7.92

4.36

2.79

0.13

51.34

0.78

1.71

13.65

11.90

7.92

3.16

0.79

0.06

38.84

0.53

1.53

13.27

11.12

7.89

2.96

1.56

0.08

36.01

0.78

0.84

13.55

10.94

7.39

1.07

1.2

0.05

29.98

0.43

2.72

13.07

10.50

7.44

1.36

2.63

0.07

29.75

0.51

3.76

13.27

10.50

7.88

4.92

3.43

0.12

44.57

0.49

1.20

13.85

11.28

8.02

5.51

2.53

0.09

32.64

0.76

1.11

13.65

11.46

7.96

7.94

2.39

0.06

44.19

0.39

2.15

13.56

10.50

7.85

10.16

3.6

0.10

49.93

0.41

3.72

13.56

10.59

8.10

13.97

2.24

0.07

40.74

0.86

1.68

13.65

11.55

8.34

5.57

3.31

0.10

37.92

0.72

3.01

13.46

10.85

7.31

1.04

1.63

0.05

22.85

0.45

1.26

12.77

10.24

7.33

2.59

1.74

0.08

20.42

0.39

1.65

13.26

10.24

7.67

2.88

1.21

0.05

30.83

0.39

1.54

13.56

9.63

7.66

3.10

1.55

0.05

35.77

0.44

1.89

13.28

9.63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

P
ppm

Kil
%

Silt
%

Kum
%

17.0
1
13.9
5
18.3
6
21.9
2
22.4
7
19.8
7
17.6
2
17.5
0
16.8
6
23.2
5
46.9
1
73.0
5
23.7
2
18.1
1
27.5
9
26.7
4
24.1
9
32.6
8
26.3
8
16.1
9
21.0
4
20.0
9

19.3
1
19.9
6
23.9
8
13.5
0
19.9
2
15.6
0
13.5
0
13.5
0
13.5
2
9.65

27.5
4
27.6
0
31.1
5
33.7
5
38.1
4
35.8
3
46.4
1
39.9
7
42.2
8
51.8
7
37.1
1
33.0
6
33.2
0
35.2
5
33.3
1
36.6
6
29.3
4
47.6
6
30.6
7
34.8
4
33.6
6
43.4
8

52.5
5
52.4
4
44.8
9
52.7
5
37.7
1
48.5
7
40.0
9
46.5
3
42.4
0
38.4
8
45.5
7
45.2
5
36.5
1
47.3
6
42.9
5
43.6
7
33.0
5
37.0
1
64.4
2
60.2
4
53.7
2
47.4
1

17.3
2
21.6
9
30.2
9
17.4
1
23.7
4
19.6
7
17.6
1
15.3
3
4.91
4.92
13.2
2
9.11

Çizelge 2. Denemede kullanılan gübrelere ait bazı analiz sonuçları.

Çif.gü

Org.ma
d
(%)
37.28

Top.
N(%)
1.20

CaCO
3

(%)
6.69

P
(%)

Na
(%)

K
(%)

Ca
(%)

Mg
(%)

0.53

0.65

0.88

2.42

1.00

Fe
pp
m
174

Cu
ppm
12.30

Zn
pp
m
77

Mn
pp
m
84
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b
Biofarm

43.65

1.56

4.86

0.74

0.61

0.99

2.24

0.99

141

16.27

52

68

Çizelge 3. Deneme topraklarında yetiştirilen mısır bitkilerine ait kuru madde, bitki azot içeriği ve azot
alım değerleri.
Kontrol
Top.
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bitki kuru
ağ.
g/saksı
11.49
9.74
6.73
13.15
2.35
2.63
6,54
6,99
5,20
10,90
13,08
13,69
8,36
6,86
6,31
13,98
5,22
5,25
10,18
9,78
5,85
10,46

Bitki N
içeriği %
0,83
1,05
0,65
1,07
0,94
1,21
0,80
0,52
0,68
0,80
0,64
0,64
1,03
0,81
0,83
1,05
0,77
0,91
0,67
0,59
0,65
0,66

Biofarm
Bitki N
alımı
mg/saksı
95,37
102,3
43,75
140,7
22,09
31,82
52,32
36,35
35,36
87,2
83,71
87,62
86,11
55,57
52,37
146,8
40,19
47,78
68,21
57,7
38,03
69,04

Bitki kuru ağ.
g/saksı

Bitki N
içeriği %

18,23
12,52
13,88
17,12
6,12
16,36
18,95
12,28
14,08
17,64
18,42
26,56
11,89
16,10
11,25
17,27
12,93
11,26
19,84
18,30
12,74
14,69

1,82
2,09
1,49
1,96
2,23
1,81
1,42
1,67
1,30
1,29
1,17
1,13
1,20
1,95
1,34
1,23
1,66
1,88
1,57
1,13
1,47
1,29

Çiflik gübresi
Bitki N
alımı
mg/saksı
331,79
261,67
206,81
335,55
136,48
296,12
269,09
205,08
183,04
227,56
215,51
300,13
142,68
313,95
150,75
212,42
214,64
211,69
311,49
206,79
187,28
189,5

Bitki kuru
ağ.
g/saksı
16,59
16,15
14,64
15,95
4,15
15,92
15,99
17,41
11,02
16,34
18,96
19,02
17,14
15,26
14,32
19,03
11,80
10,32
16,45
17,12
14,82
15,83

Bitki N
içeriği %
1,42
1,14
1,25
1,61
1,64
1,40
1,33
1,42
0,83
1,35
0,97
1,17
1,46
1,25
1,40
1,26
1,26
1,04
1,11
1,08
1,05
0,94

Bitki N
alımı
mg/saksı
235,58
184,11
183,00
256,80
68,06
222,88
212,67
247,22
91,466
220,59
183,91
222,53
250,24
190,75
200,48
239,78
148,68
107,33
182,60
184,90
155,61
148,80

Çizelge 4. Gübre uygulamasının bitki kuru madde, azot içeriği ve azot alımı üzerine etkisine ait varyans
analiz sonuçları.

Gübreler
Hata

df
2
129

Kuru madde
Kareler ort.
704.21
16.22

f
43.41**

df
2
129

Bitki N içeriği
Kareler ort.
f
6.33
84.38**
7.49e +02

df
2
129

Bitki N alımı
Kareler ort.
323751.13
2937.57

f
110.2**

Çizelge 5 Organik gübrelerin bitki kuru maddesi, bitki azot alımı ve azot içeriği üzerine etkisi.

Kontrol
Çiftlik gübresi
Bioform
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Kuru ağırlık
Ortalama
St. sapma
8.36b
3.68
15.19a
3.82
15.38a
4.53

Bitki N içeriği
Ortalama
St. sapma
0.79c
0.18
1.24b
0.25
1.55a
0.36

Ortalama
65.62c
186.79b
231.39a

Bitki N alımı
St. sapma
34.32
55.77
67.26

AĞIR METALLERLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN TEMİZLENMESİNDE
FİTOREMEDİASYON TEKNİĞİ
95

Ömer VANLI

Mustafa YAZGAN
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ÖZET
Kirlenmiş toprakların fiziksel ve kimyasal metotlarla temizlenmesi ekonomik ve
teknolojik olarak yüksek yatırımlar gerektirmesi nedeniyle bunların yerine
uygulanabilecek olan agronomik teknikler, hem ekolojik hem de ucuz bir alternatif
olarak görülmektedir. Bu çalışmada fitoremediasyon amacıyla kullanılan teknikler
karşılaştırılarak, bunların giderim mekanizmaları, avantaj ve dezavantajları,
uygulanabilecek toprakların metal kirlilik durumları ve hangi bitki çeşitlerinde
uygulanabileceği ile ilgili özellikleri, iklim durumları ve sistemin maliyeti hakkında
bilgiler verilmiştir. Ayrıca fitoremediasyon sonucunda hasat edilen bitkilerin
değerlendirilme şekilleri irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağır Metal, Fitoremediasyon, Toprak Kirliliği
ABSTRACT
PHYTOREMEDIATION TECHNIQUE FOR SOIL DECONTAMINATED THAT
POLLUTED WITH HEAVY METAL
Phytoremediation techniques are accepted as more economic and ecologic
solution in the control of soil pollution than physical and chemical technologies
which needs higher cost of investment and application. In this study, efficiency and
the application of Phytoremediation processes are investigated. Advantages and
disadvantages, remediation mechanisms and application spectrum of the process
and the ultimate removal options of the pollutants are also evaluated.
Keywords: Heavy Metal, Phytoremediation, Soil Pollution

95

İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maslak/İSTANBUL; vanli@itu.edu.tr
İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Maslak/İSTANBUL; yazgan@itu.edu.tr

96

515

GİRİŞ
Çevre ve doğal kaynakların kirlenmeye karşı korunması, çevre kirliliğinin
önlenmesi açısından son derece önemli olmakla birlikte kirlenmiş alanların
temizlenmesi de mevcut çevre kirliliklerinin çözümünde büyük önem arz etmektedir.
Toprak kirliliği açısından bakıldığında, ağır metallerin en önemli kirletici kaynaklar
arasında olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı
(EPA)’nın hazırladığı 129 tane öncelikli çevre kirleticiler arasında yer alan ağır
metaller, en önemli çevre kirletici gruplardan birini oluşturmaktadır.
Topraklara karışan ve buralarda birikme yapan ağır metaller, mikrobiyal
aktiviteye, toprak verimliliğine, biyolojik çeşitlilik ve ürünlerdeki verim kayıplarına,
hatta besin zinciri yoluyla sıcakkanlılarda zehirlenmelere kadar birçok çevre ve
insan sağlığı problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ağır metaller,
biotaya yüksek düzeyde dayanıklılık ve zehirlilik etkisi göstermesi nedeniyle
çevredeki en tehlikeli maddelerden biri olarak kabul edilmektedir.
Ağır metaller, atmosferik taşınım, biyolojik arıtım çamurlarının boşaltımı, hayvan
dışkıları ile evsel atıklarının uzaklaştırılması gibi prosesler sonucunda toprağa
karışmaktadır. Toprakların ağır metallerle kirlenmesi, endüstriyel ve tarımsal
faaliyetler sonucu olabildiği gibi, ağır metal içeren kayaçların çeşitli nedenlerle
çözünerek su ve toprak ortamına taşınması ile de ortaya çıkabilmektedir. Atom
ağırlıkları 63 ile 200 arasında olan kurşun, kadmiyum, cıva, arsenik, krom gibi ağır
metallerin çevreye yayılmaları başlıca aşağıdaki şekillerde olmaktadır:
• Egzoz gazı kaynaklı yayılımlar (Kurşun),
• Madencilik kaynaklı yayılımlar (Krom, Bor),
• Endüstriyel kaynaklı yayılımlar;
o Pil üretimi, Kullanımı (Cıva, Kadmiyum)
o Demir Çelik sanayi ve atıkları (Krom)
o Petrol rafinerisi (Kurşun)
o Boyalar (Kurşun, Kadmiyum)
o Elektronik sanayi ve ölçü aletleri (Cıva)
• Tıbbi kaynaklı yayılımlar (Cıva)
• Doğal kaynaklı yayılımlar (Kurşun, Cıva, Krom, Kadmiyum, Bor)
• Termik santrallerde kaynaklı yayılımlar (Kurşun, Civa, Krom, Kadmiyum)
• Tarımsal kaynaklı yayılımlar (Kadmiyum) (Anonim, 2006a)
Toprakların ağır metallerle kirlenmesinin önlenmesi amacıyla günümüzde birçok
kontrol yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlardan en yaygın olarak
kullanılanları;
1. Kirleticiye müdahalede bulunmayarak, kirlenmiş alanın kullanımını
yasaklamak,
2. Kirleticiyi bölge içerisinde immobilize etmek ve bölgeyi kontrol altına almak,
3. Kirlenmiş toprağı nihai bertaraf sahasına taşıyarak depolamak,
4. Toprağı yerinde(in-situ) veya bölge dışında(ex-situ) arıtmak şeklindedir.
Kirlenmiş toprakların arıtımı amacıyla kullanılan ve fiziksel, kimyasal, termal ve
biyolojik prosesleri içeren birçok metot bulunmaktadır. Bu metotlar;
• İzolasyon ve immobilizasyon teknolojileri,
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• Mekanik ayırma teknolojileri,
• Pirometalurjik teknolojiler,
• Elektrokinetik teknolojiler,
• Biyokimyasal teknolojiler,
• Toprağı su / sıvı ile yerinde(in-situ) temizleme teknolojileri,
• Toprak yıkama (kimyasal sızma) teknolojileri ile,
• Fitoremediasyon teknolojileri olarak sıralanabilmektedir.
Bu çalışmada, bitkiler vasıtasıyla kirlenmiş toprakların
(Fitoremediasyon) ele alınacaktır.

arıtımı

konusu

FİTOREMEDİASYON
Toprak kirliliğinin kontrolünde kullanılan fiziksel ve kimyasal arıtma yöntemleri,
uygulama kolaylığı ve uygulama süresinin kısalığı gibi bazı avantajlara sahip
olmasına rağmen, gerek arıtma masrafının yüksek olması, gerekse arıtma
sonucunda ortaya çıkan diğer kirletici formlarının nihai gideriminin zorlukları
nedeniyle çevresel açıdan fazla tercih edilmemektedir. Kimyasal arıtmaya alternatif
olarak kullanılan ve kısaca bitkiler kullanılarak topraktan yerinde(in-situ) organik ve
metal kirleticilerin giderimi olarak tarif edilen fitoremediasyon yöntemi, yeni ortaya
konmuş, ekonomik ve ekolojik olması ile özel donanım gerektirmemesi ve
uygulanan bölgenin yeniden kullanılabilmesine imkan vermesi gibi avantajlara sahip
olması nedeniyle günümüzde tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.
Fitoremediasyonla Ağır Metal Giderimi
Bitkiler tarafından topraklardan alınma potansiyeline sahip kirleticiler, metaller
(Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn), metalloidler (As, Se), radionükleidler
90
137
239
238
234
( Sr,
Cs,
Pu,
U,
U), ametaller (B) ve diğer organik bileşikler ( TPH,
PAHs,Pestisitler, PCBs) olmak üzere birçok maddeyi kapsamaktadır. Ancak
bitkilerce bir kirleticinin topraktan alınabilmesi için, öncelikle toprak şartlarının
bitkinin isteklerine uygun olması gerekmektedir. Toprak pH’sı bu konuda en önemli
parametrelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan topraktan ağır metal
alma performansı yüksek olan bitkilerin, genel olarak özel coğrafik alanlarda
yetiştikleri ve buna bağlı olarak özel gelişme şartları gerektirdikleri belirlenmiştir.
Ancak çok yaygın alanlarda gelişebilen ve fitoremediasyon amacıyla başarılı bir
şekilde kullanılan bitkilere de rastlanılmaktadır (Anonim, 2000).
Bitkiler tarafından alınan bir kısım metaller, bitki bünyesindeki enzimler
aracılığıyla bozunmakta ve kimyasal formlarını değişikliğe uğramaktadır (Şekil 1).
Çoğu metaller ise herhangi bir bozunmaya uğramadan bitkinin yaprak ve saplarında
birikerek, bitkinin hasadıyla ortamdan uzaklaşmaktadırlar (Şekil 2) (Anonim, 2006a;
Anonim 2006b).
Bazı bitkilerin topraktan ağır metal alımına karşı yüksek oranda etkili olduğu ve
bu tür bitkilerin ağır metal zehirliliğine karşı toleranslı olduğu belirlenmiştir
(Cunningham ve Ow, 1996). Hipertoplayıcı olarak da isimlendirilen bu bitkilerin
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arasında
Brassicaceae,
Euphorbiaceae,
Asteraceae,
Lamiaceae
ve
Scrophulariaceae bitki familyaları sayılabilir (Baker, 1995).
Topraktaki ağır metallerin bitki kökleri tarafından alınabilecek forma gelmesi,
fitoremediasyon verimini etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Bu amaçla
kullanılan kompleks yapıcı şelatların bitkilerde metallerin alınabilirliğini arttırdığı
(Martens ve Boyd, 1994) tespit edilmiştir.
Fitoremediasyonun önemli avantajlarından birisi proses maliyetinin son derece
ekonomik olmasıdır. Bu konuda yapılan bir çalışmada, 0,4 da genişliğinde, kurşunla
kirlenmiş bir alanının temizlenmesi için 30 yıllık tahmini masraflar aşağıdaki gibi
hesaplanmıştır.
• Alanı kazıyarak uzaklaştırma için 12,000,000 dolar,
• Toprak yıkama yöntemi için 6,300,000 dolar,
• Toprak üstünün kapatılması için 600,000 dolar,
• Fitoextraksiyon için ise 200,000 dolar (Cunningham ve Ow, 1996).
Fitoremediasyonla bitkilerin alabildiği maksimum ağır metal konsantrasyonları,
aşağıda mg metal / kg bitki kuru ağırlığı cinsinden aşağıda verilmektedir.
• 1,250 mg/kg As (Pierzynski ve ark, 1994).
• 9.4 mg/kg Cd (Pierzynski ve ark, 1994).
• 110 mg/kg Pb (Pierzynski ve ark, 1992).
• 1,165 mg/kg Zn (Pierzynski ve ark, 1992).
Yapılan araştırmalarda Thlaspi c. bitkisinin topraktaki farklı pH ortamında ve
farklı konsantrasyonlardaki Cd metaline karşı (Şekil 3) en olumlu tepkiyi yüksek
pH’larda verildiği görülmektedir.
Fitoremediasyon Teknolojilerinin Karşılaştırılması (Anonim, 2000)
Fitoremediasyon kirleticilerin bitkiler kullanılarak giderilmesi teknolojisine genel
olarak verilen bir isimdir. Bu isim altında birçok farklı teknoloji yer almaktadır. Bu
teknolojileri fitoekstraksiyon, fitostabilizasyon, fitodegradasyon, fitovolatilizasyon,
rizodegredasyon, rizofiltrasyon, hidrolik kontrol, vejetatif örtü sistemleri ve riparian
buffer strips olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu teknolojilerin her biri farklı
ortamlarda farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Çizelge 1’de, çeşitli ortamlar için
kullanılan fitoremediasyon teknolojileri ve bu amaçla kullanılabilen uygun bitki türleri
yer almaktadır.
Fitoremediasyon Amacıyla Kullanılan Bitkilerin Uzaklaştırılması
Bitki kullanılarak topraklardan alınan ağır metal alma işleminde amaç, toprak
tarafından tutulmuş halde bulunan ağır metallerin daha kontrol edilebilir ve
taşınabilir forma dönüştürülmesidir. Bu nedenle fitoremediasyon yöntemi, nihai bir
uzaklaştırma veya giderme yöntemi olarak düşünülmemektedir. Nihai uzaklaştırma
veya giderim, fitoremediasyon sonucunda ortaya çıkan bitkilerin yakılarak veya
uygun bir depolama alanında depolanarak gerçekleştirilebilmektedir. Bitkide biriken
selenyum gibi bazı metallerin hayvan beslenmesinde yararlı olması nedeniyle bu tür
bitkilerin, hayvan yemi olarak değerlendirilmesi de mümkündür. Çizelge 2’de farklı
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fitoremediasyon tekniklerinde artık bitkisel malzemenin nihai giderim yolları
verilmektedir.

SONUÇLAR
Toprak kirliliği açısından en önemli çevre kirletici gruplardan birini oluşturan
metallerin kontrolünde kullanılan fiziksel ve kimyasal arıtma yöntemlerinin, yüksek
maliyetleri ve arıtma sonucunda ortaya çıkan kirleticilerin nihai gideriminin zorlukları
nedeniyle çevresel açıdan fazla tercih edilmemektedir. Bu amaçla kullanılan ve
bitkiler kullanılarak ağır metal ve diğer bir kısım kirleticilerin giderimi olarak
tanımlanan fitoremediasyon yöntemi ise gerek ekonomik olması gerekse ekolojik
olarak kullanımının tercih edilmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir yöntem
haline gelmektedir.
Fitoremediasyon kapsamı altında kullanılan bir çok farklı teknoloji ve bitki
türünün bulunması, bu teknolojinin kullanım imkanını arttırmaktadır. Ancak
fitoremediasyon yönteminin, nihai bir uzaklaştırma veya giderme yöntemi olarak
değerlendirilmemesi gerekmemektedir. Nihai giderim, fitoremediasyon sonucunda
ortaya çıkan bitkilerin yakılarak, uygun özelliklere sahip ise yem bitkisi olarak
kullanılarak veya uygun bir depolama alanında depolanarak gerçekleştirilmektedir.
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Şekil 1: Kirletici maddenin fitodegradasyonu.
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Şekil 2: Kurşun metalinin ekstraksiyonu ve metallerin hücrelerdeki hareketi.

Şekil 3. Thlaspi c. bitkisinde toprağa eklenen kadmiyum metali ile toprağın pH
değeri arasındaki ilişki.
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Çizelge 1. Farklı ortamlar ve kirleticiler için kullanılan fitoremediasyon tekniklerini.
Mekanizma

Proses Hedefi

Ortam

Fitoextraksiyon
(Kirliliklerin bitki kökleri tarafından
alınması ve bitki içerisinde
taşınmasıdır.)

Kirletici Alma ve
Uzaklaştırma

Toprak,
Sediment ve
Çamur

Metaller,
Metalloidler,
Radionükleidler

Rizofiltrasyon
(Metallerin kök tarafından alınması
yada tutulmasıdır.)

Kirletici Alma ve
Uzaklaştırma

Yüzey ve
Yeraltı Suyu

Metaller,
Radyonükleidler

Kirletici
Etkisizleştirme

Toprak,
Sediment ve
Çamur

As, Cd, Cr, Cu, Hs,
Pb, Zn

Hindistan
Hardalı, Hibrit
Kavaklar, Çimler

Kirletici
Giderme

Toprak,
Sediment ve
Çamur,
Yeraltı suyu

Organik Bileşikler

Kırmızı Dut,
Çimler, Hibrit
kavaklar,
Sukamışı, Çeltik

Kirletici
Giderme

Toprak,
Sediment ve
Çamur,
Yeraltı suyu,
Yüzey Suyu

Organik Bileşikler,
Klorinat Çözücüler,
Fenoller,Herbisitler

Alg, Stonewort,
Hibrit Kavaklar,
Siyah söğüt,
Servi

Kirleticiyi
buharlaştırma

Toprak,
Sediment ve
Çamur,
Yeraltı suyu

Klorinat Çözücüler,
Bazı İnorganikler
(Se, Hg, As)

Kavaklar, Yonca,
Siyah Locust,
Hindistan
Hardalı

Kirletici
Bozunma

Yüzey ve
Yeraltı Suyu

Suda Çözünen
Organik ve
İnorganikler

Hibrit kavaklar,
Söğüt

Erozyon
Kontrolu

Toprak,
Sediment ve
Çamur

Organik ve
İnorganik Bileşikler

Kavaklar, Çimler

Kirletici
Giderme

Yüzey ve
Yeraltı Suyu

Suda Çözünen
Organik ve
İnorganikler

Kavaklar

Fitostabilizasyon
(Kirleticilerin, kökler tarafından
alınarak, Kökler yüzeyine yapışarak
veya bitkinin kök bölgesinde
hareketsizleştirmesi ve rüzgar ile su
erozyonunun bitkiler tarafından
engellemesidir.)
Rizodegredasyon
(Organik Kirleticilerin kök
bölgesinde mikroorganizmalar
tarafından biyolojik
parçalanmasıdır.)
Fitodegredasyon
(Bitki dokuları içerisinde kirleticilerin
metabolizmaya uğramasıdır.)
Fitovolatilizasyon
(Kirleticilerin kökler tarafından
alındıktan sonra
yapraklar aracılığıyla
buharlaşmasıdır.)
Hidrolik Kontrol
(Suyun Bitki tarafından alınmasıyla,
toprak akışının kontrolüdür.)
Vejetatif (Fitoremediasyon) Örtü
(Suyun dikey akışının Toprak
altındaki kirleticiye ulaşımının Bitki
tarafından engellenmesidir.)
(Riparian) Buffer Strips
(Kirleticilerin Su ile, Dere vb.
akarsulara taşınmasının
engellenmesidir.)

Kirleticiler

Bitkiler
Hindistan
Hardalı,
Pennycress,
Alyssum,
Ayçiçeği, Hibrit
Kavaklar
Ayçiçeği,
Hindistan
Hardalı, Su
Sümbülü

Çizelge 2: Farklı fitoremediasyon tekniklerinde artık bitkisel malzemenin nihai giderim
yolları.
Metot
Fitoekstraksiyon
Fitostabilizasyon
Fitovolatilizasyon,
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Parçalanma/imha

Çıkarma/alma
*
*
*

Engelleme/sınırlandırma

Rhizodegradasyon
Fitodegradasyon
Rizofiltrasyon
Hidrolik Kontrol
Vejetatif Örtü Sistemleri
Riparian Buffer Strips

*
*
*
*
*
*

*

*
*

BİTKİ GELİŞMESİNİ TEŞVİK EDİCİ RİZOBAKTERİ KULLANIMINDAKİ SON
GELİŞMELER: ORGANİK TARIM PERSPEKTİF VE UYGULAMALARI
Ramazan ÇAKMAKÇI97

Ümmügülsüm ERDOĞAN98

ÖZET
Bitki gelişimini teşvik eden rizobakteriler (PGPR) faydalı etkileri nedeniyle
tarımda biyolojik gübre olarak kullanılmaktadır. Bu bakteriler azot fiksasyonuna
ilave olarak, bitkisel hormon ve vitamin sentezi, etilen sentezinin engellenmesi,
besin alımının ve stres koşullarına dayanıklılığın artırılması, inorganik fosfat
çözünürlüğü ve organik fosfatın mineralizasyonu yoluyla bitki gelişimini teşvik
etmektedir. Dolaylı olarak antibiyotik ve fungusidal bileşiklerin senteziyle
patojenlerin zararlı etkilerini azaltmakta ve önleyebilmektedir. PGPR
uygulamalarının bitki gelişimine katkısı çimlenme oranı, kök gelişimi, verim, yaprak
alanı, klorofil oranı, azot oranı, protein oranı, kuraklığa dayanıklılık, kök ve gövde
ağırlığı artışı ve yaprak yaşlanmasının geciktirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Bu derlemenin odak noktası organik tarımda PGPR uygulamaları ve yaklaşımıdır.
Farklı bitkilerle PGPR uygulamaları verileri özetlenmiş ve tartışılmış, ayrıca
PGPR'nin sahip olduğu bitki gelişimini teşvik mekanizmaları gözden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri, Bakterilerce Bitki
Gelişimi Teşvik Mekanizmaları, Serbest Azot Fiksasyonu,
Fosfat Çözünürlüğü, Organik Tarım
ABSTRACT
RECENT ADVANCES THE USE OF PLANT GROWTH PROMOTING
RHIZOBACTERIA: APPLICATIONS AND PERSPECTIVES IN ORGANIC
AGRICULTURE
Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) are able to exert a beneficial
effect upon plant growth. Apart from fixing N2, plant growth promoting rhizobacteria
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can affect plant growth directly by the synthesis of phytohormones and vitamins,
inhibition of plant ethylene synthesis, enhanced stress resistance, and improved
nutrient uptake, solubilization of inorganic phosphate and mineralization of organic
phosphate. Indirectly, diazotrophs are able to decrease or prevent the deleterious
effects of pathogenic microorganisms. Plant growth benefits due to the addition of
PGPR include increases in germination rates, root growth, yield, leaf area,
chlorophyll content, nitrogen content, protein content, tolerance to drought, shoot
and root weight, and delayed leaf senescence. These screening approaches and
practical applications of PGPR in organic agriculture are the major focus of this
review. The progress to data in using PGPR in a variety of applications with
different plants is summarized and discussed here. A main objective the
preparation of this article was an overview of the different mechanisms by which
associative PGPR have been found to promote plant growth.
Keywords: Plant Growth Promoting Rhizobacteria, Mechanism Of Plant Growth
Promotion By Rhizobacteria; Non-Symbiotic Nitrogen Fixation,
Phosphate Solubilization, Organic Farming
GİRİŞ
Yüksek verim için fazla girdi kullanan tarım sistemleri çevresel problemlere ve
doğal kaynakların tükenmesine yol açmaktadır. Kimyasal uygulaması ile ortaya
çıkan hızlı üretim artışı artık azalmakta ve sağlıklı bir tarım sistemi kaçınılmaz
olmaktadır. Tarımsal kimyasalların kullanılmadığı temiz gıdaların üretimi, insanlığın
ve doğal kaynakların geleceği için zorunlu hale gelmektedir. Organik tarım sistemi,
organik artıkların geri dönüşümü, biyolojik gübrelerle (BG) toprağın güçlendirilmesi,
ve tarımsal-ekosistemdeki kirleticilerin biyolojik yollarla temizlenmesini esas
almaktadır (Çakmakçı ve Erdoğan, 2005). Bitki gelişmesini teşvik edici bakteriler
tarım, bahçecilik, ormancılık ve çevrenin yenilenmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır.
Sürdürülebilir tarım için biyolojik gübre olarak kullanılabilecek geniş deneme
koşullarında seçilecek etkin türlere gereksinin duyulmaktadır.
MİKROORGANİZMALARIN BİYOLOJİK GÜBRE OLARAK KULLANIMI
Serbest yaşayan, bitkisel gelişimi teşvik eden, biyolojik mücadelede veya
biyolojik gübre (BG) olarak kullanılan bakterilere bitki gelişimini teşvik edici
rizobakteriler (PGPR) adı verilmektedir. Bu bakteriler daha çok Acetobacter,
Acinetobacter, Achromobacter, Aereobacter, Agrobacterium, Alcaligenes,
Artrobacter, Azoarcus, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Beijerinckia,
Burkholderia, Chromatium, Clostridium, Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium,
Herbaspirillum, Klebsiella, Microccocus, Paenibacillus, Pseudomonas, Rhizobium,
Rhodobacter, Rhodosprilum, Serratia ve Xanthomonas cinslerine aittir (Burdman ve
ark., 2000; Çakmakçı, 2005a; Çakmakçı, 2005b). Son yıllarda PGPR ilave olarak
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Aspergillus ve Penicillium gibi funguslarının BG olarak kullanımı üzerine
araştırmalar yapılmakta ve olumlu sonuçlar alınmaktadır. PGPR özellikle dünyanın
temel besinleri olan pirinç, buğday ve mısır için büyük önem taşımakta ve kullanımı
yaygınlaşmaktadır.
Biyolojik gübre (BG), atmosferik azotu fikseden, toprak fosforunu ve bitki besin
elementlerinin alımını ve bitkisel gelişmeyi artıran canlı, saf veya karışık
mikroorganizma formülasyonudur. BG daha ucuz olup, bitkilere toksik etki
göstermez, yeraltı sularını kirletmez ve toprak asitliğini artırmaz. Bitki rizosferinden
izole edilen bakteriler arasından aktif olan türler etkinlik ve ortam koşullarına adapte
olabilme özellikleri dikkate alınarak seçilmekte, tekli veya çoklu tür içeren biyolojik
gübrelerde kullanılmak üzere saklanmaktadır. BG tohumlara kaplanmakta,
kodlanmakta, fide, fidan, bitki yüzeyi veya toprağa uygulanabilmektedir. Biyolojik
gübrelemede temel düşünce tarımsal sürdürülebilirliğin desteklenmesi, doğal
kaynakların ve çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi için kimyasal
kullanımının azaltılmasıdır. Ancak mevcut durumuyla BG tek başına tarım
kimyasallarının yerini tutamamakta ancak kullanım oranlarını azaltmakta ve ekolojik
tarımı desteklemektedir.
TARIMDA PGPR UYGULAMALARININ PRATİK SONUÇLARI
Baklagil olmayan bitkilerde BNF’nin önemi ilk olarak Döbereiner ve arkadaşları
tarafından 1970 yıllarında yarı katı azotsuz ortamın keşfedilmesinin açıklanmasıyla
anlaşılmış ve şeker kamışından birçok endofitik bakteri izole edilmiştir. PGPR
uygulamaları ile kök sayısı, kök uzunluğu, hidrolik geçirgenlik, bitki besin elementi
oranı ve alımı, kuru madde, yumru ve dane verimi, yaprak alan indeksi, klorofil ve
çimlenme oranı artışı ile yaprak yaşlanmasının geciktirilmesi gibi olumlu sonuçlar
elde edilmiştir (4). Bacillus suşları konifer türleri (Bent ve ark., 2002), çeltik (Sudha
ve ark., 1999), arpa (Çakmakçı ve ark., 1999; Çakmakçı ve ark., 2001), şeker
pancarı (Şahin ve ark., 2004; Çakmakçı ve ark., 2006a), buğday (De Freitas, 2000),
mısır (Pal, 1999) ve ıspanak (Çakmakçı ve ark., 2006b); Pseudomonas spp.
buğday (Walley ve Germida, 1997), şeker pancarı (Çakmakçı ve ark., 2001) ve
ıspanak (Çakmakçı ve ark., 2006b) verimini önemli oranda artırmıştır. Azospirillum
bakterileri tritikalede %53 (Döbereiner ve ark., 1995), buğdayda %23-63, tarla
koşullarında %5-30 oranında verim artışı sağlamıştır (Bashan ve Holguin, 1997).
Rhodobacter türleri N2 fiksetmekte (Çakmakçı ve ark., 2006a), çeltik gelişim ve N
içeriğini arttırabilmektedir (Elbadry ve ark., 1999). Yaygın olarak kullanılan
Paenibacillus polymyxa N fikse etmekte (Çakmakçı ve ark., 2006a; Çakmakçı ve
ark., 2006b), fosfat çözebilmekte (De Freitas ve ark., 1997); antibiyotik, sitokinin
(Timmusk ve ark., 1999) ve IAA (Çakmakçı ve ark., 2006b) üretmekte;
agregasyonu (Çakmakçı ve ark., 1999) ve kök-gövde gelişimini teşvik etmektedir
(Sudha ve ark., 1999). Azospirillum spp. ayçiçeği, biber, buğday, çilek, darı,
domates, dut, havuç, mısır, pamuk, patlıcan, sorgum ve şeker pancarı verimini
artırmaktadır (Çakmakçı, 2005b;Döbereiner ve ark., 1995; Zahir ve ark., 2004;
Bashan, 1998). PGPR inokulasyonu buğday ve ıspanak yaprak alanını %6-47 ve
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%5-49, gövde ağırlığını ise %16-54 ve %2-53 oranlarında artırılabilmiştir (Çakmakçı
ve ark., 2006b). BG olarak fosfat bakterilerinin kullanımı ile şeker kamışı P
gereksinimi %25 azaltılabilmiş (Sundara ve ark., 2002), tarımsal üretim %10-15
(Yadav ve Dadarwal, 1997), arpa kök ağırlığı %9-17, gövde ağırlığı ise %28-35
oranında artırabilmiştir (Canbolat ve ark., 2006).

KOMBİNE BİYOLOJİK GÜBRE UYGULAMALARI
PGPR’nin besin ve çevre gereksinimleriyle bireysel gelişme ve canlılığını devam
ettirmesi özelikleri ve diğer mikroorganizmalarla ekolojik ilişki ve interaksiyonları tam
olarak bilinmemektedir. Ayrıca saf kültür inokulasyonları gelişme, canlı kalma ve
toprak ortamına adaptasyon bakımından uygun yoğunluğa ulaşmamakta ve saf
PGPR kültürleri başarısız olabilmektedir. Bu nedenle PGPR’nin karışık kültürü ve
BG formülleri alternatif yaklaşım olarak ele alınmaktadır. İki veya daha fazla PGPR
karışımı bakteri etkinliğini ve bitkisel üretimi daha fazla artmaktadır (Şahin ve ark.,
2004). Özellikle Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Pseudomonas ve Mycorrhizae
karışımları etkin olmaktadır. Fosfat çözücü bakterilerle Azotobacter spp.
kombinasyonunun çeltik verimi ile birlikte N ve P alımını; azot fikseri A. lipoferum’un
P çözücü A. radiobacter ile birlikte inokulasyonunun ise arpa tane verimini artırdığı
rapor edilmiştir (Çakmakçı, 2005b). Kombine uygulamaların tekli aşılamalara
kıyasla arpa ve şeker pancarı verimini (Çakmakçı ve ark., 1999), bitki P alımını ve
mineral içeriğini (El-Khawas ve ark., 2000) teşvik ettiği ortaya konulmuştur. Karışım
halinde uygulanan BG azot ve fosfor dışındaki elementlerin de alımını
artırabilmekte, bitki gelişimini olumlu etkilemekte ve toprak patojenlerini daha iyi
kontrol edebilmektedir.
BAKTERİ VE MANTARLARIN BİRLİKTE UYGULAMALARI
Mantarlar organik asit üretebilmekte ve P bileşiklerini çözebilmektedir. Fosfat
çözücü bakterilerin mantarlarla birlikte aşılamalarından olumlu sonuçlar
alınmaktadır. Fungus-bakteri karışımlarında bitkiler kaya fosfatlardan fosforu daha
iyi alabilmekte ve buğday verimi artmaktadır (Singh ve Kapoor, 1999). Asit üretici A.
niger, E. herbicola, Penicillum spp. mantarlarının fosfat minerallerini çözebildiği
rapor edilmiştir (Çakmakçı, 2005a). G. etunicatum mantarı ve fosfat çözücü E.
agglomerans kombinasyonu domateste N ve P miktarını (Kim ve ark., 1998); G.
aggregatum mantarı ile P. polymyxa ve A. brasilense kombinasyonu palmaroza da
P içeriği ve verimi artırmıştır (Ratti ve ark., 2001). Azospirillum/ Glomus sp.
birlikteliğinde sorgumda P, N, Zn, Cu ve Fe alımı artmıştır (Zahir ve ark., 2004).
PGPR’NİN RHİZOBİUM BAKTERİLERİ İLE BİRLİKTE UYGULAMALARI
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İnokulasyondan sonra PGPR doğal mikroorganizmalarla çoklu etkileşime
girmekte, rekabet ve antagonistik interaksiyonlar aşılanan bakterilerin aktivitesini
etkilemektedir. Baklagil-rizobia ilişkisi, nodül oluşumu ve sayısı, fiksasyon oranı ile
kök ve gövde gelişmesi PGPR tarafından etkilenmektedir. Rhizobium bakterilerinin
Azospirillum veya Azotobacter ile birlikte aşılanması baklagillerde kuru madde, tane
verimi ve N içeriğini artırabilmekte, bu durum erken nodül oluşumu, nodül sayısı,
yüksek BNF oranı ve kök gelişmesinden kaynaklanmaktadır (Burdman ve ark.,
2000). Rhizobium’larla birlikte en yaygın olarak kullanılan mikroorganizmalar
Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Pseudomonas, Serratia ve Streptomyces
bakterileridir (Çakmakçı ve Erdoğan, 2005). Rhizobium-PGPR birleşimi verimi
artırdığından, sürdürülebilir tarımın gelişimi için pratik bir metot olmaktadır.
BİTKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE PGPR ETKİ MEKANİZMALARI
PGPR, İAA gibi bitkisel hormonların sentezi (Zahir ve ark., 2004;Dobbelaere ve
ark., 2003), N fiksasyonu (Çakmakçı, 2005b; Lucy ve ark., 2004), kök zarları
geriliminin azaltılması (Bashan ve Holgiun, 1997;Bashan, 1998), ACC deaminaz
sentezi ve bitki hormon düzeylerinin ayarlanması (Glick ve ark., 1998), antioksidan
ve OPP yolu enzim aktivitesini artırma (Çakmakçı ve ark., 2006b), organik P
mineralizasyonu ve inorganik P çözünürlük ve alımının artırılması (Çakmakçı ve
ark., 1999; Şahin ve ark., 2004; Kumar ve Narula, 1999) gibi mekanizmalarla
gelişmeyi doğrudan etkilenmektedir. PGPR antibiyotik üretimi, patojenlerin Fe
alımının azaltılması ve rizosferde zararlılarla rekabet gibi dolaylı mekanizmalarla da
gelişmeyi teşvik etmektedir.
Biyolojik Azot Fiksasyonu
Tüm canlı formlarının temeli olan protein ve nükleik asitlerin esas kısmını azot
oluşturur. Buna rağmen N2 biyolojik sistemler tarafından doğrudan kullanılamaz.
Bazı mikroorganizma türleri, biyolojik Azot fiksasyonu (BNF) ile atmosferik azotu
nitrogenaz enzimi yardımı ile kullanılabilir forma (NH4) dönüştürmektedir. Kültür
bitkilerine bakterilerce azot sağlanmasının belirlenmesi için asetilen indirgenmesi,
15
azot bilançosu ve N dilüsyon ölçümleri yürütülmektedir (Boddey ve ark., 1998). Bu
metotlarla şeker kamışında BNF katkısının yılda 15–17 kg N/da olduğu ortaya
konulmuştur (Boddey ve ark., 1998). Global olarak 100-290 milyon ton/yıl arasıda
değişen karasal N2 fiksasyonunun (Cleveland ve ark., 1999) 40-48 milyon tonu tarla
bitkileri, 83 milyon tonu ise endüstriyel olarak fikse edilmektedir (Jenkinson, 2001).
Yılda serbest yaşayan bakteriler hektara 15-170, asosyatif bakteriler 36,
siyanobakteriler 7-80, Azolla/Anabaena birlikleri 45-450, Frankia 2-362 ve
Rhizobium-baklagil ortaklığı ise 24-584 kg azot katkısı sağlamaktadır (Shanthaam
ve Mattoo, 1997). Çeltikte kullanılan fikse azotun çoğunluğunun PGPR tarafından
sağlandığı ve alglerin BNF yoluyla hektara yılda 70 kg’dan fazla N fiksettiği
hesaplanmıştır (Norman ve ark., 1995). PGPR şeker kamışında enerji kaynağı
olarak sükrozu kullanabilmekte; şeker kamışı N ihtiyacının %60’ını (yılda 20 kg/da)
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karşılayabilmektedir (Döbereiner ve ark., 1995). Azot gereksiniminin çeltikte %2025 (Roger ve Ladha, 1992), kallar çiminde %26, mısırda %60’ının (Garcia ve ark.,
1996) BNF ile sağlandığı belirlenmiştir.
Organik ve İnorganik Fosfat Çözünürlüğü
Düzenli olarak gübreleme yapılsa veya topraktaki miktarı yeterli olsa dahi,
fosforun bitkilerce alım etkinliği düşük olmaktadır. Uygulanan çözünebilir inorganik
P asit topraklarda Fe ve Al, kalkerli topraklarda ise Ca tarafından immobilize
olmakta ve alınamaz forma dönüşmektedir. İnorganik fosfatın çözünmesi ve organik
fosfatın mineralizasyonu fosforu alınabilir forma dönüştürmektedir. Fosfat çözücü
bakteriler (PSB), organik asit salgıları ve farklı mekanizmalarla inorganik P
çözünürlük ve alımını artırarak, bitki gelişmesini teşvik etmektedir (Şahin ve ark.,
2004; Kumar ve Narula, 1999). Mineral P çözünürlüğünde PSB’nin ürettiği organik
asit ve benzeri metabolitler önemli rol oynamaktadır. PGPR tarafından bitki
gelişimini teşvik mekanizmalarından biri P çözücülüğüdür (Dobbelaere ve ark.,
2003) ve PSB bitki gelişmesini teşvik etmekte, N, P, K ve Fe alımını artırmaktadır
(Biswas ve ark., 2000). Organik P çözünürlüğü organik fosforun mineralizasyonu
olarak adlandırılmakta, fosfataz enzimi tarafından sağlanmakta (Çakmakçı 2005b)
ve P çözücü Bacillus spp. organik P alınmasını artırmaktadır (Kumar ve Narula,
1999).
Bitki Gelişimini Teşvik Edici Madde Üretimi
Bakterilerce bitkisel hormon üretimi bitki gelişimini etkileyen temel
mekanizmalardan biridir. PGPR sitokinin, gibberallin, auxin ve ACC deaminase
üretebilmektedir (Çakmakçı ve ark., 2006b; Sundara ve ark., 2002; Glick ve ark.,
1998). Mikrobiyal sekonder metabolit üretimi bitki gelişimine yardımcı olmakta,
besin elementlerin alımını artırmakta, bitki hassasiyetini değiştirebilmekte,
patojenlerin kontrolü ile bitki sağlığını geliştirmekte, hastalıklara sistemik dayanıklılık
oluşturabilmekte ve bitki tesisini güvence altına almaktadır. Bakterilerce
auksin/sitokinin oranlarının değiştirilmesi kök gelişmesini teşvik etmektedir.
Auksinler
PGPR auksin hormonu üreterek hücrelerin uzama ve bölünmesini teşvik
etmektedir (Lucy ve ark., 2004). Bakteriyel İAA üretimi, buğday köklerindeki P, Mg
ve N oranını arttırmakta (Zahir ve ark., 2004) ve kök morfolojisini etkilemektedir
(Patnen ve Glick, 1996). Azospirillum İAA, gibberallin, sitokinin ve etilen
üretebilmekte (Patnen ve Glick, 1996) ve baklagil-rizobium işbirliğinde rol
oynamaktadır (Bashan ve Holguin, 1997). HPLC ve/veya GC-MS tekniklerinin
kullanımıyla A. diazotrophicus, H. seropedicae, K. pneumonia, P. Polymyxa,
Azospirillum ve Azotobacter spp. gibi azot fikserlerinin İAA ve ilgili bileşikleri ürettiği
belirlenmiştir (Dobbelaere ve ark., 2003). İAA üretimine ilave olarak P. Polymyxa ve
Azospirillum bakterileri indol bütirik asit, Trp ve Triptofol veya indol-3-etanol gibi
bileşiklerle bitki gelişimini dolaylı olarak etkilemektedir (El-Khawas ve ark., 2000).
Sitokininler
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Kararsız bileşiklerden olan sitokininlerin tanı ve ölçümü zor olup, hücre
bölünmesi ve kök gelişimini etkilemektedir (Dobbelaere ve ark., 2003). Sitokininler
köklerden gövdeye taşınmakta ve bitki gelişimini teşvik etmektedir. Bakteriyel
sitokinin üretimiyle bitkisel verim ve gelişmenin artacağı vurgulanmıştır (Zahir ve
ark., 2004). Bitki ve bitki-mikroorganizma birliklerinde otuzun üzerinde sitokinin
grubu bileşik bulunmuştur. Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, Pseudomonas, ve P.
polymyxa bakterilerinin sitokinin ürettiği rapor edilmiştir (Dobbelaere ve ark., 2003).
Giberallin, Diğer Metabolitler ve Enzim Sentezi
Bitkide gövde uzamasını teşvik eden GA, P. Polymyxa, A. Brasilense, A.
Lipoferum, A. Diazotrophicus, H. Seropedicae, B. pumilus ve B. licheniformis
bakterilerince sentezlenmektedir (Dobbelaere ve ark., 2003; Lucy ve ark., 2004). A.
brasilense GA üretimiyle tahıllarda erken dönemde gelişmeyi teşvik etmekte; tuz ve
ozmotik stres koşullarında su noksanlığı etkisini azaltmakta; tiamin, niacin,
pentotenik asit ve riboflavin gibi vitaminleri üretebilmektedir (Dahm ve rk., 1993).
Bacillus ve Pseudomonas türleri IAA ve GA, ACC deaminaze ve sitokinin
(Dobbelaere ve ark., 2003; Glick ve ark., 1998) üretebilmektedir. PGPR etilen
üretebilmekte (Glick ve ark., 1998) veya bitkisel etilen düzeyini azaltabilmektedir.
PGPR üretilen ACC deaminaze benzeri enzimler bitki hormon düzeyleri
ayarlanmaktadır (Glick ve ark., 1998). ACC salgılayıcı PGPR ağır metal ve su
baskını stresinin zararlı etkilerini azaltmaktadır (Lucy ve ark., 2004).
Vitamin Üretimi
Azotobacter ve Azospirillum türlerinin B grubu niasin, pantotenik asit, tiamin,
riboflavin ve biotin sentezlediği bilinmekle birlikte bitki gelişiminde vitamin etkileri
araştırılmamıştır (Dobbelaere ve ark., 2003). Vitamin üretici bakteri aşılamasıyla
gelişmenin teşvik edilmesi konusunda yeterli bulgu bulunmamaktadır.
Besin Alımının Artırılması
PGPR farklı mekanizmalarla mineral alımını teşvik etmektedir. ancak bu
Bitkilerce mineral alımı artışının, normal iyon alım mekanizması ile değil; kök sayısı,
kök kalınlığı ve uzunluğu tarafından oluşturulan kök sisteminin hacim artışından
kaynaklandığı sanılmaktadır (Biswas ve ark., 2000). Yüksek K ve Fe alımının kök
kalınlığı, yüksek P alımının kılcal kök uçları ile ilişkili olduğu (Gahoonia ve ark.,
1992), Bacillus izolatları arpa fidelerinde N, P, Mn, Zn ve Cu içeriğini (Canbolat ve
ark., 2006), Azospirillum türlerinin ise bitki N, P ve K alımını artırdığı (Dobbelaere ve
ark., 2003) bildirilmiştir. Bakterilerce lateral kök sayısının artması ve kök uçlarının
genişlemesi kök yüzey alanını artırmakta ve bitkinin daha fazla su ve besin alımına
neden olmaktadır.
Strese Dayanıklılığın Artırılması
PGPR kuraklık ve oksidatif strese dayanıklılık ve su kullanımını artırabilmektedir.
PGPR şeker pancarı gibi bitki yapraklarında oksidatif strese karşı savunma
mekanizmasını geliştirmekte; bitkilerde süperoksit dismutaz, peroksidaz ve katalaz
aktivitesiyle kolorofil ve karotenoid içeriğini artırmaktadır. Oksidatif strese
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dayanıklılıkla bağlantılı antioksidan enzim
artırılabilmektedir (Çakmakçı ve ark., 2006b).

aktivitesi

PGPR

tarafından

PGPR BİYOLOJİK KONTROL AMACIYLA KULLANIMI
Biyopestisitler
Patojenlerin biyolojik olarak kontrolü organik tarımın önemli bir destekleyicisidir.
Böcek, bitki hastalıkları ve toprak patojenlerinin biyolojik olarak kontrolü için
kullanılan mikrobiyal biyolojik organizma formüllerine biyopestisit (BP) denir. BP
doğrudan antagonistik etki ve dolaylı olarak patojenlerin stres ortamında bırakılması
veya salgılanan maddelerle patojenlerin bastırılması amaçlarıyla kullanılmaktadır.
BP hedef olmayan organizma, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilememekte ve
toksik kalıntı bırakmamaktadır. Bakteriler rekabet, antibiosis, parazitizm ve
antagonistik interaksiyonlarla patojenlere antagonist etki göstermekte ve bitkide
dayanıklılık oluşturmaktadır. PGPR siderofor, antimikrobiyal, antifungal madeler ve
bakteriosin üretimi, hidrojen siyanid aktivitesi, fusarik asit bileşiklerinin hidrolizi,
mantar misellerine zarar verme ve fungus gelişimini önleyici enzim salgılama gibi
mekanizmalarla bakteri ve fungusları engellemekte ve bitki gelişmesini teşvik
etmektedir. Mycorrhyzae, Streptomycetes, Verticillium, Penicillium, Pseudomonas,
Agrobacterium, Bacillus, Aspergillus ve Trichoderma cinslerine ait türler kullanılarak
farklı bitkilerde A. niger, R. solani, B. cinerea, P. capsici, Sclerotium, Fusarium ve
Pythium kotrol altına alınabilmektedir. PGPR ile zararlıların kontrolü verimi
artırmaktadır.
Biyoinsektisitler
Araştırmalarla sentetik insektisitlere alternatif olarak böcekleri kontrol eden ürünler
ortaya konulmaktadır. Biyoinsektisitler çevrede uzun süre kalmamakta, sentetik
insektisitlere kıyasla insan ve hayvanlara zararlı olmamakta ve spesifik olup bazen
tek bir böcek türünü etkilemektedir. En yaygın kullanılan bakteri kaynaklı
biyoinsektisit Bacillus thuringiensis veya böcekleri zehirleyen Bt proteini üreticisi
bakterilerdir.
Biyoherbisitler
Çevreye ve hedef olmayan organizmalara zarar vermeksizin yabancı otların
kontrol edilmesi amacıyla kullanılan bakteri ve funguslardan oluşan veya belli otları
kontrol edebilen maddelerdir. Mikroorganizmanın sahip olduğu saldırı genleri
yabancı otların savunma genlerine karşı harekete geçmekte ve onları yok
etmektedir. Bazı mikroorganizmalar uygun tip ve miktarda enzim üretmekte ve
harici savunmayı engellemektedir.
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EKOSİSTEMLERİN
ALANLARI

İYİLEŞTİRİLMESİ

VE

DİĞER

PGPR

KULLANIM

PGPR ekosistemlerin iyileştirilmesi başta olmak üzere, toprak stabilizatörü
bitkilerin gelişmesinin teşvik edilmesi, bitkilerin su baskını stresinden kurtarılması,
asidik ve kontamine olmuş alanlarda gelişmenin teşvik edilmesi, yüksek sıcaklık
stresine karşı bitkinin korunması, metal alımının artırılması ve bitkisel tedavi
teknolojisinde kullanılmaktadır. Mikroorganizmalar pestisitlerin değiştirilmesi,
tehlikeli hidrokarbonların karbondioksit ve suya dönüştürülmesi gibi sınırsız sayıda
organik kirleticiyi parçalamaktadır. İyileştirme, zararlı kimyasalların daha az toksik
veya toksik olmayan bileşiklere dönüştürülmesi ve temiz bir ekosistem oluşturulması
amacıyla kullanılacak uygulamaları kapsamaktadır. İyileştirme teknolojisinde fiziksel
parçalama, fizikokimyasal veya biyolojik olmak üzere üç temel ilke bulunmaktadır.
Kirleticilerin özel olarak yok edilmesi için bakteri ve mantar enzimlerinin veya
mikroorganizma ve bitkilerin kullanımı organik tarımın dayandığı iki önemli ilke
durumundadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Gelecekte farklı çevre koşulları ve bitkilerde hangi bakteriyel özelliklerin
kullanılacağı ve uygun PGPR seçim ve formülasyonu açıklıkla tanımlanmalıdır.
Kombine uygulamaların bitki gelişimine etki ve interaksiyonlarının biyokimyasal
temellerinin ortaya konulması gereklidir. Bakteriyel bitki hormonu üretimi ve BNF,
bitki gelişiminde iki önemli etken olmakla birlikte, bunların bitki gelişiminde temel rol
oynadığını söyleyebilmek için hala bazı engel ve sorunlar bulunmaktadır. Örneğin
hormon üretiminin rizosferde ne ölçüde meydana geldiği ve bu sürecin nasıl
düzenlendiği tam olarak bilinmemektedir. PGPR tarafından fiksedilen N katkısının
önündeki asıl engel, bitkiye fiksedilmiş N transferinin olmayışı veya yetersiz
oluşudur. Nnitrogenaz sentezi ve aktivitesinin amonyum tarafından engellenmesi
mekanizmasının düzenlenmesi, amonyumun varlığında bile daha yüksek BNF’ye
+
imkan verebilir. NH4 atılmasının artırılması, amonyum taşınmasını kodlayan
genlerin maniplasyonu, Fe ve Al fosfatların mikrobiyal olarak çözünürlüğü ve
organik P rezervlerinin mobilizasyonu üzerinde araştırmalara gereksinim vardır.
PGPR uygulanmasında kültür metodunun basit, ucuz ve taşınabilir olması,
yüksek metabolik aktivite göstermesi ve uzun süre depolanabilir özellikte olması
gereklidir. Organik artıklar bakteri sayısını ve P çözünürlüğünü artırabildiğinden,
PGPR etkinliğinin artırılabilmesi için organik enerji kaynaklarının kullanımı ve
türlerin düşük rekabetle yaşama ve rizosfere yerleşmelerinin sağlanması gereklidir.
Rizosfer-PGPR interaksiyonu ve rizosferde PGPR ekolojisi mekanizması ile karışık
kültürlerdeki çoklu etkileşimlerin araştırılması, sürdürülebilir tarım sistemlerinin
geliştirilmesinde önemlidir. Gelecekte bitki yüzeyleri ve bakteri ilişkileri, bakterilerle
bitki genotipi arasındaki ilişkiler, çevresel uyumluluk ve etkin türlerin izolasyonu
çalışmaları artırılmalıdır. Kent sularının temizlenmesi, nitrat redüktaz aktivitesi
gösteren organizmaların kullanımı, toksik fabrika artıklarının temizlenmesi, vitamin

531

üretimi, selülotik bakterilerle selülozun parçalanması önemli adımlar olacaktır. Tarım
alanlarında uygun olmayan koşullar meydana gelebilmekte ve iklim değişmeleri
PGPR etkinliğini değiştirebilmektedir. Tarla koşullarında büyük varyasyonlar olsa
bile, kontrollü ortamlarda etkin bulunan mikroorganizmaların tarla koşullarında
taşınması ve adapte edilebilmesi çalışmalarına devam edilmelidir. Türlerdeki geniş
genetik varyasyon, farklı koşullara adapte olabilen yüksek potansiyele sahip
mikroorganizmaların belirlenebileceğini ortaya koymaktadır. Benzer ve farklı
metabolik aktiviteye sahip daha fazla mikroorganizma farklı çevre şartlarında
araştırılarak etkin biyolojik gübre kombinasyonları belirlenmelidir.
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ÖZET
Bu çalışma, kan unu ve tavuk gübresi uygulamalarının iki farklı yetiştirme
döneminde (sonbahar ve ilkbahar) toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine
etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Marul yetiştirilen toprağa 2000
sonbaharında ve 2001 ilkbaharında farklı organik gübreler (katı tavuk gübresi, sıvı
tavuk gübresi ve kan unu) ve kombinasyonları uygulanmıştır. Deneme sonunda
toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri analiz edilerek değerlendirilmiştir. Yapılan
değerlendirmeler sonucunda toprağın pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Fe ve Mn içeriğinde
dönemsel olarak farklılıklar belirlenmiş ve bu farklılıklar istatistiksel olarak önemli
bulunmuştur (p<0.05). Uygulama dönemlerinde sonbahardan ilkbahara doğru
toprağın pH, EC ve K içeriğinde azalma söz konusu iken N, P, Ca, Mg, Fe ve Mn
içeriğinin arttığı görülmüştür. Toprakların organik madde ve Zn içerikleri üzerine
dönemlerin herhangi bir etkisi olmazken organik gübre uygulamalarının etkisi
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Toprakların Cu içerikleri üzerine ne
uygulama dönemlerinin ne de organik gübre uygulamalarının hiçbir etkisi
olmamıştır. Sıvı tavuk gübresi ve sıvı tavuk gübresinin kan unu ve katı tavuk
gübresi ile kombinasyonları en iyi sonuçları veren organik gübre uygulamaları
olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, organik gübre uygulamalarının yetiştiricilikte
yeterli besin sağlama özelliklerinin ortaya koyulması bakımından farklı
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kombinasyonlarla ve farklı materyallerle uygulanması üzerine çalışmaların
artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Kan Unu, Tavuk Gübresi, Yetiştirme
Dönemi
ABSTRACT
EFFECTS OF BLOOD MEAL AND POULTRY MANURE APLICATIONS ON
SOIL PROPERTIES
This study was carried out to determine the effects of blood meal and poultry
manure applications on chemical and physical properties of soil in two different
periods (autumn and spring). Different levels of blood meal, liquid and solid poultry
manure were applied to soil in autumn period of 2000 and spring period of 2001. At
the end of the experiment; the chemical and physical properties of soil were
analyzed and evaluted. In this study , the effects of organic fertilizer applications on
pH, EC, the contents of N, P, K, Ca, Mg, Fe and Mn of soils changed depending on
the periods (p<0.05). The pH, EC and K content of soils from autumn experiment to
spring experiment decreased while the N, P, Ca, Mg, Fe and Mn contents of soils
increased. There was no significant difference in organic matter and the Zn content
of soil between the periods, but the effects of organic fertilizer applications were
found to be significant for these variables (p<0.05). The effects of the periods and
organic fertilizer applications were not found to be significant for the Cu content of
soils. It was determined that liquid poultry manure and the combinations with blood
meal and solid poultry manure of liquid poultry manure had the best results as
organic fertilizer applications. As a result, more studies related to the applications of
organic fertilizers with different combinations and different materials are needed.
Keywords: Organic Farming, Blood Meal, Poultry Manure, Growing Periods
GİRİŞ
Tarımsal üretimde sağlıklı ve doğal ürün gereksinimi insanların talepleri
doğrultusunda her geçen gün artmaktadır. Bu artış son zamanlarda gündemde olan
organik tarım yetiştiriciliğinin popülaritesini de artırmıştır. Organik tarımla yetiştirilen
ürünler doğal ve insan sağlığı bakımından risk oluşturmayan, aksine birçok faydalı
bileşenler içeren ürünlerdir. Doğal organik ve inorganik materyaller kullanılarak;
bitkilerin beslenmelerinin sağlandığı, organik yetiştiricilik yönteminde, tarımsal risk
unsurları belirlenen yönetmeliklerle elimine edilmiştir.
Organik tarımda, topraktan bitki tarafından alınan besin maddelerinin tümünün
karşılanması mümkün olmadığı için toprak iyileştiricilerinin ilavesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Geleneksel yetiştiricilikte yetiştirilen ürünün ihtiyaç duyduğu toprak
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besin düzeylerine kısa dönemde kimyasal gübre uygulamalarıyla ulaşılabilir.
Organik tarımda ise kullanılan organik gübrelerdeki besin elementlerinin
yarayışlılıkları daha uzun zamanda gerçekleşmektedir. Ülkemiz koşullarında
kullanılabilecek organik gübreler arasında ahır gübreleri, kompostlar, çeşitli tarımsal
atıklar (kekler, ayçiçeği sapı, mısır koçanı, pirinç kavuzu vb.) ile kesimhane atıkları
(kan tozu, kemik unu vs.) sayılabilir (Soyergin, 2003).
Organik gübreler sayesinde mikroorganizmalar ve bazı başka canlılar, bitkilere
sürekli bir besin maddesi akışı sağlar. Organik gübrenin bileşimindeki organik
maddeler; toprağa geçirgenlik kazandırır, suyun depolanmasını sağlar ve kaybını
engeller (Ece ve Karaman, 2004). Tamponlama özellikleri nedeni ile toprakta
meydana gelebilecek ani pH değişimlerini, ağır metal toksisitelerinin ve
tuzlanmadan ileri gelebilecek tuz konsantrasyonu yükselmelerinin zarar derecelerini
azaltır (Schroder, 1984).
Bu çalışma ile farklı organik gübre (kan unu, sıvı ve katı tavuk gübresi)
uygulamalarının farklı dönemlerde toprak özellikleri üzerine etkileri marul bitkisi
yetiştirilerek araştırılmış ve organik gübrelerin topraktaki fiziksel ve kimyasal
özellikleri üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama
arazisinde bulunan, daha önce yetiştiricilik yapılmamış bir alanda yürütülmüştür.
Kan unu ve tavuk (katı ve sıvı) gübresi uygulamalarının iki farklı dönemde
(sonbahar ve ilkbahar) toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini gözlemlemek için;
ilkbahar denemesi, sonbahar denemesinin yapılmış olduğu aynı parseller üzerinde
kurulmuştur. Sonbahar denemesinin başlangıcında, deneme kurulmadan önce
deneme arazisini temsil edecek şekilde toprak örneği alınmış ve bu toprak
örneğinde de fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Deneme başlangıcında
yapılan toprak örneği analizleri sonucunda; pH 7.64, EC 2.55 dS/m, organik madde
% 3.58, kireç içeriği % 6.17, toprak tekstürü killi, toplam N % 0.26, alınabilir P 1.27
ppm, değişebilir K 0.89 me/100 g, değişebilir Ca 27.46 me/100 g, değişebilir Mg
1.43 me/100 g, alınabilir Fe 3.08 ppm, alınabilir Mn 16.3 ppm, alınabilir Zn 1.37
ppm ve alınabilir Cu 1.33 ppm olarak belirlenmiştir. Ayrıca, sonbahar ve ilkbahar
denemesinin sonunda toprak verimliliğini belirlemek için toprak örnekleri alınmış ve
alınan bu toprak örneklerinde; pH 1:2.5 toprak-su karışımında (Jackson, 1967),
CaCO3 içerikleri kalsimetre yöntemiyle (Nelson, 1982), elektriksel iletkenlik
satürasyon çamurunda (Anonim, 1982), bünye hidrometre yöntemine göre (Day,
1982), organik madde modifiye Walkey-Black metoduna göre (Nelson ve
Sommers, 1982) belirlenmiştir. Toplam N modifiye Kjeldahl metoduna göre (Kacar,
1995), alınabilir P NaHCO3 ile ekstrakte edilerek (Nelson, 1982) kolorimetrik
yöntemle (Olsen ve Sommers, 1990), değişebilir K, Ca ve Mg analizleri NH4-0Ac ile
ekstrakte edilerek atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle (Kacar, 1995) ve
alınabilir Fe, Zn, Cu ve Mn analizleri ise DTPA ile ekstrakte edilerek atomik
absorpsiyon spektrofotometresinde belirlenerek (Lindsay ve Norvell, 1978)
yapılmıştır.
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Denemede Lital marul çeşidi kullanılmıştır. Tohumlar, torf kullanılarak
çimlendirme kasalarına ekilmiş, daha sonra viollere şaşırtılmıştır. Dikim
büyüklüğüne gelen fideler sıra arası ve sıra üzeri mesafeler 30 cm olacak şekilde
araziye dikilmiştir. Parseldeki bitki sayısı 20 adet, parsel büyüklüğü 1.8 m2 olarak
belirlenmiştir. Yetiştiricilik 2000 sonbahar ve 2001 ilkbahar olmak üzere iki farklı
dönemde gerçekleştirilmiş ve tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü
olarak yapılmıştır. Bu çalışmanın iki farklı dönemde marulun verim ve beslenme
durumu üzerine farklı organik gübrelerinin etkisi Kaplan ve ark. (2008) tarafından
bir başka makalede rapor edilmiştir. Denemede kan unu ve tavuk gübreleri (katı ve
sıvı tavuk gübresi) ile bunların kombinasyonları 7 farklı konu olarak uygulanmış,
uygulanan konularda kullanılan tavuk gübreleri ve kan unu miktarları Çizelge 1’de
verilmiştir. Her iki dönemde de kullanılan katı tavuk gübresi ve kan unu belirtilen
miktarlarda bitkiler araziye şaşırtılmadan yaklaşık iki hafta önce toprak yüzeyine
homojen bir şekilde dağıtılmış ve toprakla karıştırılmıştır. Sıvı tavuk gübresi ise
yetiştirme mevsimi boyunca haftada bir kez olmak üzere damlama sulama sistemi
ile uygulanmıştır. Denemelerde, organik tarımda kullanılabilme sertifikası olan
tavuk gübreleri tercih edilmiştir. Denemede kullanılan sıvı ve katı tavuk gübreleri ve
kan ununun besin içerikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Sonbahar denemesi 14 Kasım
2000 - 3 Mart 2001 tarihleri arasında, ilkbahar denemesi 22 Mart – 25 Haziran 2001
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Belirtilen hasat tarihlerinde bitkiler kök
boğazından kesilmiş, bitkiler tartılarak verimler hesaplanmıştır. Her parselden
tesadüfen seçilen 3 marul bitkisi bitki besin elementleri analizi için laboratuara
getirilmiş ve analizleri yapılmıştır. Çalışmanın bu kısmı daha önce belirtildiği gibi
Kaplan ve ark. (2008) tarafından hazırlanan bir başka makalede ayrıntılı bir şekilde
anlatılmıştır.
Deneme sonuçlarının istatistiksel değerlendirmeleri MINITAB ve MSTAT-C
paket programları kullanılarak yapılmış, ortalamalar arası farklılıklar Duncan testi ile
araştırılmış ve farklı grupların harflendirilmesinde % 5 önemlilik düzeyi esas
alınmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Farklı organik gübre uygulamalarının deneme toprağının fiziksel özellikleri
üzerine etkilerine ait değerler Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge 3’den de görüldüğü
üzere, toprakların fiziksel özellikleri üzerine organik gübre uygulamaları ile
uygulama dönemleri farklı etkilerde bulunmuştur.
Toprağın pH’sı ve EC’si üzerine uygulama dönemlerinin etkisi istatistiksel olarak
önemli bulunurken, organik madde içeriğinde ise organik gübre uygulamaların etkisi
önemli çıkmıştır (p<0.05) (Çizelge 3).
Toprağın pH’sı sonbahar uygulamasında 7.84 iken ilkbahar uygulamasında 7.71
olarak belirlenmiş, yapılan sınıflandırmada her iki dönem değerleri de hafif alkali
reaksiyona sahip olduğu saptanmış (Kellog, 1952) ve sonbahar döneminden
ilkbahara doğru bir azalma meydana gelmiştir. Bu azalmaya, organik maddenin
ayrışması sırasında açığa çıkan organik asitlerin neden olduğu düşünülmektedir
(Özbek ve ark., 1999).
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EC değerleri yapılan sınıflandırmada her iki dönemde de tuzsuz sınıfına girmiş
(Soil Survey Staff, 1951), sonbahar uygulamasında en yüksek değer 2.19 dS/m
olarak belirlenmiş, ve ilkbahar uygulamasında 1.85 dS/m’ye düşmüştür. Bu
düşmeye uygulama dönemleri boyunca yağışlarla topraktaki tuzların aşağı
katmanlara yıkanmasının neden olduğu söylenebilir. Nitekim Sönmez (2002)
tarafından yapılan çalışmada da uygulama dönemi boyunca yağışlarla toprağın tuz
kapsamının azaldığı belirtilmiştir.
Toprakların organik madde içerikleri üzerine uygulanan organik gübrelerin etkisi
istatistiksel olarak önemli bulunmuş, en yüksek değerler ST2, KU1+ST ve KU2+ST
uygulamalarından elde edilmiş ve yapılan sınıflandırmada her iki dönem toprakları
da az humuslu toprak sınıfına girmiştir (Thun ve ark., 1955). Bu uygulamalar
sonbahar döneminde hiç uygulama yapılmayan kontrole göre yaklaşık % 29’luk,
ilkbahar döneminde ise yine kontrole göre yaklaşık % 22’lik artış sağlamıştır.
Nitekim, Güzel (1982), organik gübrelerin toprağa ilavesiyle toprak organik madde
kapsamının artabileceğini belirtmiştir.
Farklı organik gübre uygulamalarının toprakların makro element içerikleri
üzerine etkilerine ait değerler Çizelge 4’de verilmiştir. Çizelge 4’den de görüldüğü
gibi toprakların N, P, K, Ca ve Mg içeriğine uygulama dönemlerinin etkileri
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Toprağın N içeriği sonbahar
uygulamasında % 0.29 iken ilkbaharda % 0.58’e yükselmiştir. Bu artışa uygulanan
organik gübrelerin vejetasyon süresince ayrışması sonucu oluşan azotlu bileşiklerin
topraktaki değişimleri sonucu toprağa azot kazandırmalarının neden olduğu
düşünülmektedir (Özbek, 1999). Sonbahar ve ilkbahar uygulamalarında toprakların
toplam N içerikleri Loue (1968)’ya göre sınıflandırıldığında iyi sınıfına girdiği
belirlenmiştir.
Toprağın P içeriği sonbahar uygulamasında 13.81 ppm iken ilkbaharda 16.91
ppm’e yükselmiş ve her iki dönem P değerleri Olsen ve Sommers (1982) tarafından
belirlenen sınıflandırmaya göre yeterli bulunmuşlardır. Uygulanan organik
gübrelerden tavuk gübresinin yüksek P içeriğinin bu artışa neden olabileceği tahmin
edilmektedir. Toprağın P içeriği üzerine; uygulama dönemlerinin etkisi yanında
organik gübre uygulamalarının da etkileri önemli bulunmuş ve en yüksek P
içerikleri KT1+ST ile KT2+ST uygulamalarında belirlenmiştir. Toprağın P içeriği
üzerine, KT uygulamalarının etkisinin daha fazla olması Çizelge 2’de görüldüğü gibi
KT’nin yüksek P içeriğinden kaynaklandığını düşündürmektedir. Nitekim, Sönmez
ve ark., (2005)’de tavuk gübresinin yüksek P içeriğine sahip olduğunu
belirtmişlerdir.
Toprakların K, Ca ve Mg içerikleri Pizer (1967)’e göre sınıflandırılmıştır. Her iki
uygulama döneminde de K değerleri yüksek, Ca değerleri ve Mg değerleri de iyi
sınıfına girmişlerdir. Toprağın K içeriği sonbahar uygulamasında 0.77 me/100g
iken ilkbahar uygulamasında 0.69 me/100g’a azalma göstermiştir. Ca içeriği 26.95
me/100 g’dan 30.65 me/100 g’a, Mg içeriği de 1.65 me/100 g’dan 1.82 me/100 g’a
artış göstermiştir. Toprakların Ca ve Mg içeriklerindeki bu artışlara, organik gübre
olarak kullanılan KU ve KT gübrelerinin Ca ve Mg içeriklerinin yüksek olması
gösterilebilir. K içeriklerinde azalmanın; yetiştirilen marul bitkisinin K ihtiyacını
karşılamak için kullanılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim, bu
çalışmanın iki farklı dönemde marulun verim ve beslenme durumu üzerine farklı
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organik gübrelerinin etkisi ile ilgili Kaplan ve ark. (2008) tarafından hazırlanan
makalede, marul bitkisinin sonbahar denemesinde elde edilen verim sonuçlarının
ilkbahar denemesinde elde edilen sonuçlardan daha düşük olduğu ve bitkilerin K
içeriklerinin sonbahar denemesinden ilkbahar denemesine doğru azaldığı
görülmektedir. Bu sonuçlar toprak örnekleri analiz sonuçları ile paralellik
göstermektedir. Ayrıca, bitkilerin K ihtiyacının genel olarak Ca ve Mg ihtiyaçlarından
daha yüksek olduğu (Mengel ve Kirkby, 1982; Marshner, 2003) düşünüldüğünde
elde edilen sonuçların literatürlerle uyum içerisinde olduğu görülmektedir.
Toprak örneklerinin mikro element içerikleri üzerine uygulamaların etkileri
Çizelge 5’de verilmiş ve bu değerler Lindsay ve Norwell (1978) tarafından belirlenen
sınır değerlerine göre değerlendirilmiştir. Bu sınıflandırmaya göre topraklar alınabilir
Fe bakımından sonbahar uygulamasında noksanlık gösterebilir sınıfına dahil
olurken ilkbaharda iyi sınıfına, alınabilir Mn ve Zn bakımından her iki dönemde de
iyi sınıfına ve alınabilir Cu bakımından her iki dönemde yeterli sınıfına dahil
olmuşlardır. Çizelge 5’de görüldüğü üzere Fe ve Mn içerikleri uygulama
dönemlerinin etkisi önemli bulunmuş ve sonbahar döneminden ilkbahar dönemine
doğru artış meydana gelmiştir. Toprakların Fe içerikleri sonbahar uygulamasında
3.75 ppm’den ilkbaharda 5.42 ppm’e, Mn içerikleri de 15.94 ppm’den 30.90 ppm’e
artmıştır. Bu artışlara neden olarak organik maddenin ayrışması esnasında ortaya
çıkan organik asitlerin alınabilir Fe ve Mn miktarını artırması ve uygulanan
gübrelerin mikro besin içeriklerindeki zenginlik gösterilebilir (Ünal ve Başkaya,
1981). Toprakların Zn içerikleri üzerine uygulamaların etkisi sadece sonbahar
döneminde, istatistiksel olarak önemli bulunmuş ve en yüksek Zn içeriği KT2+ST
uygulamasında elde edilmiştir. İlkbahar döneminde ise, organik gübre
uygulamalarının hiçbir etkisi olmamıştır. Toprak örneklerinin Cu içerikleri üzerine
ise; ne organik gübre uygulamalarının ne de uygulama dönemlerinin hiçbir etkisi
olmadığı belirlenmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Toprağa yapılan organik gübre uygulamalarının toprağın fiziksel ve kimyasal
özellikleri üzerine etkileri genellikle olumlu olmuş, ancak her organik gübre
uygulaması ve her iki uygulama döneminde aynı etkileri göstermemiştir. Organik
gübre uygulamalarının dönemsel farklılıklar gösterdiği ve uzun yıllar boyunca
uygulanmasının besin maddesi birikimi nedeniyle olumlu etkiler yaratabileceği
belirlenmiştir. Organik gübrelerin tek başına etkilerinden ziyade tamamlayıcı olarak
karışım halinde uygulanmalarının gerekliliği ortaya konulmuştur. Nitekim toprağın
organik madde içeriğinin artışında ST2 uygulaması haricinde KU1+ST ve KU2+ST
uygulamaları en yüksek değerleri vermiştir. Sonuç olarak organik gübre
materyallerinin besin sağlama bakımından farklı özelliklere sahip olduğu gerçeği
göz önünde tutularak, organik tarımda uygulanacak gübre miktarlarının değişken
olacağı unutulmamalı ve farklı kombinasyonlarda ve farklı materyallerle uygulama
yapılması ile ilgili çalışmalara devam edilmelidir.
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Çizelge 1. İlkbahar ve sonbaharda uygulanan gübreler ve miktarları.
No
İlkbahar denemesi
Sonbahar denemesi
1
Kontrol
Kontrol
2
ST 500 kg/da
ST 420 kg/da
3
ST 750 kg/da
ST 630 kg/da
4
ST 300 kg/da + KT 200 kg/da
ST 420 kg/da + KT 200 kg/da
5
ST 300 kg/da + KT 300 kg/da
ST 420 kg/da + KT 300 kg/da
6
ST 300 kg/da + KU 50 kg/da
ST 420 kg/da + KU 50 kg/da
7
ST 300 kg/da + KU 75 kg/da
ST 420 kg/da + KU 75 kg/da
ST: Sıvı tavuk gübresi
KT: Katı tavuk gübresi
KU: Kan unu

Çizelge 2. Kan unu ve tavuk gübresinin besin içerikleri.
Gübre
Kan unu
Sıvı tavuk gübresi
Katı tavuk gübresi

Çizelge

3.

Uygulama
ST1
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N
12.9
3.36
4.20

P
0.15
0.12
3.35

%
K
1.41
0.24
2.55

Ca
1.20
0.31
2.65

Deneme toprağının fiziksel
uygulamalarının etkisi.
pH
I
7.91

II
7.70

Mg
0.37
0.03
1.33

özellikleri

Org. madde %
I
II
2.74 b
3.46 ab

Fe
631.4
29.1
249.0

ppm
Mn
Zn
65.6
143.4
34.5
15.4
761.2 247.8

üzerine

I
1.97

organik

EC dS/m
II
1.77

Cu
24.0
9.4
159.3

gübre

ST2
7.88
KT1+ST
7.73
KT2+ST
7.83
KU1+ST
7.82
KU2+ST
7.87
Kontrol
7.83
Ortalama
7.84 a
I: Sonbahar uygulaması

7.71
3.82 a
3.50 ab
7.72
2.96 b
3.13 ab
7.69
3.02 ab 2.84 b
7.74
3.84 a
3.70 ab
7.66
2.63 b
3.82 a
7.77
2.70 b
2.98 ab
7.71 b
3.10
3.35
II: İlkbahar uygulaması

2.02
2.31
2.13
2.22
2.21
2.47
2.19 a

1.94
1.77
1.92
1.83
1.96
1.73
1.85 b

Çizelge 4. Deneme toprağının makro element içerikleri üzerine organik gübre
uygulamalarının etkisi.
Uygulama

ST1
ST2
KT1+ST
KT2+ST
KU1+ST
KU2+ST
Kontrol
Ortalama

N%
I
0.27
0.34
0.32
0.26
0.25
0.25
0.32
0.29 b

P (ppm)
II

I

II

0.60
0.51
0.57
0.64
0.54
0.59
0.58
0.58 a

11.97 c
24.20 b
37.00 a
7.38 cde
5.02 de
9.78 cd
1.32 e
13.81 b

15.04 b
17.02 b
17.37 b
24.75 a
13.57 b
17.15 b
1.35 c
15.18 a

K (me/100 g)
I
II
0.72
0.75
0.86
0.73
0.75
0.75
0.79
0.77 a

0.69
0.68
0.79
0.71
0.68
0.65
0.65
0.69 b

Çizelge 4.’ün devamı.
Uygulama

ST1
ST2
KT1+ST
KT2+ST
KU1+ST
KU2+ST
Kontrol
Ortalama

Ca (me/100g)
I
II
26.92
27.06
26.85
24.93
27.92
27.91
27.06
26.95 b

30 76
30 32
31.90
29.87
30.32
31.42
29.94
30.65 a

Mg (me/100g)
I
II
1.55
1.65
1.65
1.61
1.56
1.77
1.74
1.65 b

1.83
1.84
1.84
1.84
1.74
1.77
1.88
1.82 a

Çizelge 5. Deneme toprağının mikro element içerikleri üzerine organik gübre
uygulamalarının etkisi.
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Uygulamalar
ST1
ST2
KT1+ST
KT2+ST
KU1+ST
KU2+ST
Kontrol
Ortalama

Fe (ppm)
I
II
3.83
5.48
3.72
5.23
3.88
5.48
4.04
4.96
3.62
5.57
3.64
5.57
3.49
5.90
3.75 b
5.42 a

Mn (ppm)
I
II
14.22
29.39
15.83
30.96
18.57
30.48
17.64
29.60
15.63
30.72
15.39
33.36
14.27
31.79
15.94 b
30.90 a

Zn (ppm)
I
II
0.99 b
0.96
1.37 ab
1.25
1.36 ab
1.18
1.52 a
1.50
0.86 b
1.20
0.91 b
1.11
1.27 ab
1.14
1.18
1.19

Cu (ppm)
I
II
1.42
1.83
1.88
1.77
2.27
2.08
2.58
2.91
2.12
1.89
1.65
1.74
1.83
1.83
1.96
1.86

ORGANİK DÜZENLEYİCİLER OLARAK FINDIK ZURUFU VE TÜTÜN
ATIKLARININ TOPRAĞIN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Zeynep DEMİR101

Çoşkun GÜLSER1

Feride CANDEMİR1

SERKAN İÇ1

ÖZET
Bu çalışma, organik tarımda fındık zurufu ve tütün atıklarının toprak düzenleyici
olarak kullanılması durumunda, toprağın makro ve mikro element içerikleriyle, bazı
kimyasal özellikleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Killi
tın bünyeye sahip toprağa fındık zurufu ve tütün atığı %5 oranında (w/w) ilave
edilerek, 8 ay süreyle sera şartlarında inkübasyona bırakılmıştır. Toprağın nitat
azotu (NO3-N) ve elektriksel iletkenlik (EC) değerleri her iki uygulama ile kontrole
göre çok önemli düzeyde artış göstermiştir. Zuruf uygulaması toprağın organik
karbon (OC), ve K içeriğini, tütün uygulaması ise toplam N, NO3-N, EC değerleri,
Fe, Mn ve Zn içeriklerini kontrole göre önemli derecede artırmıştır (P=%1). Organik
atık uygulamaları pH değerini kontrole göre önemli derecede azaltmış, toprakta
noksan olan toplam N, K, Fe, Mn ve Zn değerlerini yeterli düzeye getirmiştir. Mikro
element içerikleri ile toprağın pH değerleri arasında önemli negatif ilişkiler
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fındık Zurufu, Tütün Atığı, Makro-Mikro Elementler, Nitrat,
EC
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EFFECT OF HAZELNUT HUSK AND TOBACCO WASTE AS ORGANIC
CONDITIONERS ON SOME CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL
This study was carried out in order to determine the effects of hazelnut husk and
tobacco waste used as soil conditioners on macro and micro nutrient contents,
some chemical properties of soil in organic farming. Hazelnut husk and tobacco
waste were applied as 5% rate (w:w) to clay loam textural soil, and then incubated
for 8 months under greenhouse conditions. Nitrate nitrogen (NO3-N) and electrical
conductivity (EC) values of the soil in both applications significantly increased
according to the control. While organic carbon (OC) and K content of the soil
significantly increased with hazelnut husk application, total N, NO3-N, EC values,
Fe, Mn and Zn contents significantly increased with tobacco waste application over
the control. Organic waste applications significantly reduced pH values. Low levels
of total N, K, Fe, Mn and Zn contents in the soil reached the adequate levels by the
organic wastes applications. Significant relationships were determined between soil
pH and micro nutrient contents of the soil.
Keywords: Hazelnut Husk, Tobacco Waste, Macro-Micro Nutrients, Nitrate, EC
GİRİŞ
Son yıllarda organik atıklardan gerek toprak düzenleyicisi gerekse gübre olarak
organik tarımda sıkça yararlanılmaktadır. Toprakların organik madde içeriği, enerji
sağlama başta olmak üzere toprak fonksiyonlarının birçoğu için gereklidir (Lal ve
Kimble, 1997). Özellikle toprakların organik madde içeriklerinin korunması ve
arttırılması organik tarımda büyük önem taşımaktadır. Yoğun tarımsal faaliyetler
sonucunda azalan organik madde ihtiyacının karşılanması için toprağa organik
madde ilavesi gerekmektedir. Toprakların verimlilik ve besin değerlerini arttırması
açısından çok önemli yeri olan ahır gübresi, kompost ve organik atıklar gübre
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Hayvan dışkısından tütün tozuna, su yosunundan
çay atığına kadar işe yaramaz atık olarak nitelendirilen organik bileşikler,
düzenleyici olarak kullanıldığında toprakta birçok fonksiyonlarının yanı sıra özellikle
bitkilerin besin maddesi ihtiyacını da karşılamaktadır. Organik atıklar aynı zamanda
toprak yapısını, su ve hava içeriğini iyileştirmekte, toprağın mikrobiyolojik aktivitesini
artırmaktadır. Düzenli olarak gübre ilavesi toprak organik maddesi üzerine büyük
etki yapmaktadır (Khaleel ve ark., 1981; Johnson, 1986).
Organik madde sadece toprak gözenekliliği, su tutma kapasitesi gibi toprağın
fiziksel özelliklerini iyileştirmekle kalmaz (Oades,1984; Lal, 1986; Lavelle, 1988),
bitki gelişimi için gerekli olan azot (N), fosfor (P) ve kükürt (S)’ün önemli bir kısmını
ve bir çok mikro besin elementlerinin yarayışlılığını da sağlar (Whalen ve ark.,
2000; Bulluck ve ark., 2002; Hartl ve ark., 2003). Whalen ve ark. (2002) organik
madde uygulamasının toprağın yarayışlı P, K, Ca ve Mg içeriğini artırdığını ve
yarayışlı P ve K’un organik madde uygulanmamış kontrole göre yaklaşık %75
oranında arttığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar yarayışlı Ca ve Mg içeriklerindeki
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artışların ise sadece yüksek doz uygulamalarında belirgin olduğunu belirtmişlerdir.
Clark ve ark., (1998) topraklara organik düzenleyicilerin uygulanması sonucu Ca, K,
Mg ve Mn içeriklerinin artığını belirlemişlerdir. Özellikle düşük moleküllü organik
bileşikler (Fulvik asitler), Fe+2, Cu+2, Zn+2 ve diğer bir çok yüksek değerlikli
katyonlarla stabil kompleksler oluşturur. Böylece bu iyonları çeşitli reaksiyonlardan
koruyarak bitkilerin kolaylıkla faydalanmalarını sağlar. Toprak organik maddesi
yada humus katyon değişimini yapan kolloidlerin başında gelir. Yapılan bir
çalışmada kompost uygulaması sonucu toprakların katyon değişim kapasitesinin ve
toprak pH’sının arttığı gözlenmiştir (Ouedraogo ve ark., 2000).
Organik madde aynı zamanda, toprakta yaşayan toprak mikroorganizmalarının
besin kaynağını oluşturmaktadır. Bir çok çalışmada, C içeriği bakımından fakir olan
topraklara ilave edilen organik maddenin ve bitki atıklarının mikroorganizmalar için
enerji kaynağı olan C’u sağladığı, mikrobiyal populasyonu ve aktiviteyi artırdığı
belirlenmiştir (Fraser ve ark., 1988; Kirckner ve ark., 1993; Smith ve ark.,1993).
Bu çalışma, fındık zurufu ve tütün atıklarının organik tarımda toprak düzenleyici
olarak kullanılması durumunda, toprağın makro ve mikro besin element
içerikleriyle, bazı kimyasal özellikleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla
yürütülmüştür.
MATERYAL VE METOT
Denemede kullanılan organik atıklardan fındık zurufu Terme’deki çiftçi
arazilerinden, tütün atığı ise Samsun TEKEL Müdürlüğünden temin edilmiştir.
Organik atıklar 1mm elek açıklığına sahip değirmende öğütülmüştür. Samsun İli
Kurupelit Mevkiinden alınan killi tın tekstüre sahip toprak örneği havada
kurutulduktan sonra 4 mm’lik elekten elenmiştir. Fındık zurufu ve tütün atığı toprak
örneğinin organik madde içeriğini %5’e getirecek şekilde tesadüf parselleri deneme
desenine göre 3 tekrarlamalı olarak toprağa karıştırılıp 8 ay süreyle sera şartlarında
tarla kapasitesindeki nem düzeyinde inkübasyona bırakılmıştır.
Organik atıklarda makro ve mikro element analizleri 4:1 nitrik-perklorik asit
karışımı ile yaş yakılmış örneklerde Kacar (1984)’a göre belirlenmiştir. Atıklarda
organik karbon (OC) ve organik madde (OM) miktarları kül fırınında yakılan
örneklerde toplam kül miktarının belirlenmesi ile hesaplanmıştır (Kacar, 1984).
Atıkların pH ve elektriksel iletkenlik (EC) değerleri ise su ile doyrulmuş saturasyon
çamurunda cam elektrotlu pH-metre ve EC-metre ile (Blake, 1965) belirlenmiştir.
Fosfor, sarı renk metoduyla spektrofotometrik olarak, Na, K, Ca, Fe, Zn, Cu, Mn
elementleri ise atomik absorpsiyon spektrofotometresinde, toplam N ise kjeldahl
yöntemi ile belirlenmiştir.
Deneme toprağında tekstür analizi dispers edilen örneklerde hidrometre
yardımıyla ‘Bouyoucos Hidrometre’ yöntemine göre belirlenmiştir (Demiralay, 1993).
Toprakların pH değerleri 1:1 toprak-su oranında cam elektrotlu pH metre ile
ölçülmüş (Bayraklı, 1987), elektriksel iletenlik değerleri (EC) elektriksel kondaktivite
aleti ile aynı süspansiyonda belirlenmiştir (Richards, 1954). Toprak organik
maddesi, ‘Walkley-Black’ yöntemiyle (Kacar, 1994), değişebilir katyonlardan K
(Sağlam, 1997) ve DTPA ile ekstrakte edilebilir mikro elementler (Fe, Mn ve Zn)
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atomik absorpsiyon spektrofotometresi (Perkin Elmer 2280) ile belirlenmiştir (Kacar,
1994). Toplam N, Kjeldahl yöntemine göre yaş yakılan örneklerde belirlenmiştir
(Bremner, 1965). Alınan taze toprak örneklerinde NO3-N’u Consort P900 uyumlu
nitrat elektrodu yardımıyla potansiyometrik olarak belirlenmiştir (EPA, 1996).
Deneme sonucunda üç ayrı uygulama için (kontrol, fındık zurufu, tütün) elde
edilen verilere ait varyans analizi tesadüf parselleri deneme desenine göre MSTAT
programında yapılmış, uygulamalara ait ortalamalar arasındaki farklar ise LSD testi
ile belirlenmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Deneme toprağına ait bazı fiziksel ve kimyasal özellikler Çizelge 1’de verilmiştir.
Denemede kullanılan killi tın tekstüre sahip toprak örneği hafif alkali reaksiyonda,
tuzsuz ve organik madde yönünden fakirdir (Soil Survey Staff, 1993). Denemede
kullanılan atıklara ait organik C (OC), organik madde (OM), toplam N, EC ve pH
değerleri Çizelge 2, bazı makro ve mikro element içerikleri ise Çizelge 3’te
verilmiştir.
Kontrol uygulaması ve organik atıklar ile muamele edilen toprak örneklerinin 8
aylık inkübasyon süreleri sonundaki bazı kimyasal analiz sonuçları Çizelge 4’te
verilmiştir. Organik atık uygulamaları toprakların incelenen bazı kimyasal
özelliklerini kontrol uygulamasına göre istatistiksel olarak çok önemli düzeyde
değiştirmiştir (P<0.01). Organik atıklar toprağın pH değerini kontrole göre önemli
düzeyde düşürmüştür. Organik maddenin ayrışma ürünlerinden olan CO2 su ile
reaksiyona girerek karbonik asidi (H2CO3) meydana getirdiği bilinmektedir (Sağlam,
1997). Bu çalışmada organik atık uygulanan toprakların pH değerlerindeki
azalmalar mikrobiyal aktivite sonucu oluşabilecek karbonik asit ile açıklanabilir.
Saltalı ve ark. (2000), alkali bir toprağa tütün atığı uygulanması sonucu toprakların
pH değerinde önemli bir azalma olduğunu belirtmiştir. Ağca ve ark. (2002) kompost
kullanımının toprağın fiziksel ve kimyasal etkileri ile buğday ve domates yetiştiriciliği
üzerine etkilerini araştırdığı çalışmada kontrol parsellerine göre kompost uygulanan
parsellerde pH değerlerinin azaldığı görülmüştür.
Tütün ve fındık zurufu uygulamaları kontrole göre toprakların EC değerlerini
istatistiksel olarak önemli düzeyde artırmıştır. En fazla artış tütün atığı uygulanan
topraklarda görülmüştür. Bu durum tütün atığının toplam inkübasyon süresi içinde
daha hızlı ayrıştığını göstermektedir. Bir çok araştırmacı topraklara organik madde
ve kompost ilavesinin EC değerini önemli derecede arttırdığını bildirmişlerdir
(Eignberg ve ark, 2002; Wang ve Yang, 2003). Kütük ve Çaycı (2000), topraklara
farklı dozlarda bira fabrikası atığı uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarda EC
değerlerinin arttığını ve pH değerlerinin ise düştüğünü bildirmişlerdir.
Organik atık uygulamaları kontrole göre toprağın OC, toplam N, NO3-N’u ve K
değerlerini istatistiksel olarak çok önemli düzeyde artırmıştır. Toprağa uygulanan
organik atıkların parçalanma ayrışması veya azotun mineralizasyonu, atığın C:N
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oranı ile yakından ilişkilidir. Organik materyalin toprakta yavaş ayrışması genel
olarak düşük N içeriği veya yüksek C:N oranı ile ilişkilidir (Alexander, 1977).
Organik maddenin N konsantrasyonu ve C:N oranı toprakta mineral N’un
hareketliliği üzerine büyük bir etkiye sahiptir ve büyük ölçüde mineralizasyon ile
immobilizasyon arasındaki dengeyi sağlar. Bu çalışmada toprakların OC
içeriğindeki en fazla artış C:N oranı en geniş olan fındık zurufu uygulaması ile elde
edilmiştir. Candemir (2005), organik atık olarak farklı dozlarda fındık zurufu, çay ve
tütün atıkları ile çiftlik gübresi kullandığı çalışmasında ağır ve hafif bünyeli iki farklı
deneme alanında organik atık uygulamaları ile toprakların OC değerlerinde önemli
artışlar olduğunu belirtmiştir.
Topraklardaki en yüksek toplam N içeriği, C:N oranı en dar ve toplam N içeriği
en yüksek olan tütün atığı uygulaması ile elde edilmiştir. Kontrol topraklarında
başlangıçta %0,030 ile ‘çok az’ seviyede bulunan toplam N değeri, fındık zurufu
uygulamasıyla %0,078 ile ‘az’ seviyeye, tütün atığı uygulaması ile de %0,094 ile
‘yüksek’ düzeye ulaşmıştır. Saltalı ve ark. (2000) toplam N üzerine tütün atığının
etkilerini araştırdığı çalışmada, tütün atığının uygulama oranlarının artmasıyla
toprakların toplam N içeriğinde artış olduğunu bildirmişlerdir.
Organik madde ve kompost uygulamaları ile torakların NO3–N içeriklerindeki
değişimler, ilave edilen organik maddenin C:N oranı, toplam N içeriği, toprak
tekstürü, mikrobiyal aktivite ve iklim gibi bir çok faktörün etkisi altında
bulunmaktadır (Parkinson ve ark, 1996; Tejada ve ark, 2002; Hartl ve ark, 2003).
Tejada ve ark., (2002) toprağa organik madde ilavesi ile mikrobiyal aktivitenin
artığını, organik maddenin mineralizasyonu ile toprakların NO3-N içeriğinin artığını
bildirmişlerdir. Denemede toprağa uygulanan organik atıklardan C:N oranı dar olan
tütün atığı, fındık zurufuna göre nitrat azotu içeriğini kontrole göre en fazla artıran
uygulama olmuştur.
Bu çalışmada K içeriğindeki en fazla artış fındık zurufu uygulaması ile olmuş,
kontrol topraklarında başlangıçta 0.35 mek/100 g ile ‘düşük’ seviyede bulunan K
değeri, fındık zurufu uygulamasıyla 1.42 mek/100g ile ‘çok yüksek’ seviyeye, tütün
atığı uygulamasıyla da 0.80 mek/100g ile ‘yüksek’ düzeye ulaşmıştır. Brohi (1991)
patates bitkisinin verimi üzerine farklı dozlarda tütün tozu uygulamalarının etkisini
araştırdığı çalışmada, patates bitkisinin hasadından sonra artan doz
uygulamalarında toprakların K içeriklerinin arttığını bildirmiştir.
Deneme toprağına uygulanan tütün ve fındık zurufu atıkları inkübasyon süresi
sonunda kontrole göre DTPA ile ekstrakte edilebilir Fe, Mn ve Zn değerlerini
istatistiksel olarak önemli düzeyde artırmıştır. Saltalı ve ark. (2000) yaptıkları
çalışmada tütün atığının uygulama dozlarının artmasıyla toprakların Fe, Mn ve Zn
içeriğinde de önemli bir artış olduğunu gözlemişlerdir. Yüksek pH düzeylerinde
+3
çözeltideki Fe
aktivitesinin her birim pH yükselmesinde 1000 kat azalma
gösterdiği ve çözünebilir Fe düzeyinin pH 6.5-8.0 sınırları arasında en düşük
düzeye ulaştığı bilinmektedir (Aydemir ve İnce, 1988). Bu çalışmada da DTPA ile
ekstrakte edilebilir Fe içeriği organik atık uygulaması ile artış göstermiştir. Atık
uygulaması ile toprakların pH değerlerindeki azalmalar DTPA ile ekstrakte edilebilir
demir içeriğinin artmasına neden olmuştur.
Gladis ve ark., (2001) topraklara 3 farklı kompost uygulanmasıyla, toprak profili
boyunca toplam Mn konsantrasyonlarında artış olduğunu tespit etmişlerdir. Mn
548

bileşiklerinin düşük pH koşullarındaki çözünürlüğünün yüksek olması nedeniyle, asit
topraklarda Mn’ın yarayışlılığı daha fazladır ve her birim pH artışı için çözünebilir
Mn+2 iyonu konsantrasyonunun 100 kat azaldığı bilinmektedir (Aydemir ve İnce,
1988). Bu çalışmada Mn içeriğindeki en fazla artış tütün atığı uygulamasında
gözlenmiştir. Fe içeriğinde olduğu gibi, toprak pH’sındaki azalmalar DTPA ile
ekstrakte edilebilir Mn konsantrasyonunu artırmıştır. Yapılan bir çalışmada (Karaca,
2004), altı aylık inkübasyon periyodu buyunca, ekstrakte edilebilir Zn üzerine,
organik madde içeriği yüksek olan mantar kompostu, üzüm şırası ve tütün atığının
etkileri araştırılmış, DTPA ile ekstrakte edilebilir Zn konsantrasyonları, topraklara
uygulanan atık dozlarının artmasıyla artış göstermiştir. Toprak çözeltisinin suda
çözünebilir Zn konsantrasyonunun pH’daki artışla azalmaktadır ve Zn hareketliliği
özellikle nötr ve alkalin topraklarda sınırlıdır (Aydemir ve İnce, 1988). Bu çalışmada
da atık uygulamasına bağlı olarak toprak pH’sındaki azalmalar DTPA ile ekstrakte
edilebilir Zn konsantrasyonlarında artışa neden olmuştur. Organik atık uygulamaları
toprakta noksan olan Fe, Mn ve Zn değerlerini yeterli düzeye getirmiştir. Toprak
pH’sı ile Fe, Mn ve Zn konsantrasyonları arasında sırasıyla -0.660*, -0.963** ve 0.748* şeklinde önemli negatif korelasyonlar bulunmuştur. Organik atıkların
ayrışması sonucu mikro elementlerin toprağa ilave olmalarının yanı sıra,
uygulamalar sonucu toprakların pH’larında gözlenen düşüşler de DTPA ile
ekstrakte edilebilir Fe, Mn ve Zn içeriklerinde artışlara neden olmuştur.
SONUÇ
Deneme topraklarına organik atık uygulaması kontrole göre toprakların EC
değerlerini, OC, toplam N, NO3-N, ve K içeriklerini önemli düzeyde artırırken, pH
değerlerinde ise azalmaya neden olmuştur. Topraklara uygulanan organik atıklar ile
OC içeriğindeki en fazla artış kontrole göre Z uygulamasında, toplam N
içeriklerindeki en fazla artış ise T uygulanan topraklarda görülmüştür. Toprağa
organik madde kaynağı olarak Z ve T gibi tarımsal kökenli artıkların uygulanması,
toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerinde önemli pozitif etkiye
sahip olan organik C düzeyini artırmaktadır. Organik atık uygulamaları genel olarak
toprakların organik madde içeriklerini artırırken, organik maddenin parçalanması
sonucu açığa çıkan mineral maddeler, organik atığın ayrışma derecesine bağlı
olarak toprakların EC ve nitrat azotu değerlerini de artırmıştır.
Bu çalışmada farklı C:N oranına sahip organik materyallerin aynı toprak koşullar
altındaki etkilerinin belirlenmesi açısından faydalı olmuştur. Tütün atığı gibi C:N
oranı dar ve toprakta kolay ayrışabilen organik maddelerin, mineral maddelerin
değişimi üzerine olan etkisi, Z gibi parçalanması daha zor olan organik maddelere
göre daha kolay gözlenmektedir. Organik atık uygulamaları toprakların DTPA ile
ekstrakte edilebilir Fe, Mn ve Zn içeriklerini de istatistiksel olarak önemli düzeyde
artırmışlardır. Organik atıkların toprağın kimyasal özellikleri üzerine yapmış oldukları
pozitif etkiler, bu atıkların organik tarımda kullanılabileceklerini göstermektedir.
Bu tür organik atıklar ekimden hemen önce yapılacak ise kompostlanmadan
toprağa uygulanmaması gerekir. Bitki yetiştirilecek olması durumunda fındık zurufu
gibi özellikle C:N oranı geniş olan atıklar toprağa uygulandıktan sonra en az 6 - 8 ay
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kadar parçalanıp ayrışması için beklenmesi gerekir. Bu nedenle bu tür atıklar için en
uygun toprağa uygulanma zamanı sonbahardır. Direk bitki yetiştirilecek ortam arzu
ediliyor ise bu tür atıkları kompost haline getirdikten sonra kullanmak daha
uygundur. Toprakların verimliliği açısından organik maddenin toprakta daha uzun
süre kalıcı olması istenir. Fındık zurufu gibi C:N oranı geniş atıklar toprakların
organik madde içeriklerindeki artışı, C:N oranı dar olanlara göre daha uzun süre
muhafaza etmektedirler. Bu durum toprakların kimyasal özelliklerin yanı sıra fiziksel
özelliklerinin de daha uzun süreli iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Tütün atığı
gibi EC değeri yüksek olan organik atıkların kullanılmasında hazırlanacak ortamın
tuz içeriğine dikkat edilmelidir.
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Çizelge 1. Deneme toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri.
Kum, %
Silt, %
Kil, %
Tekstür Sınıfı
pH
EC 25°C, dS m-1
OC, %
Toplam N, %

Değ.Na, me 100 g-1
Değ.K, me 100 g-1
Değ.Ca, me 100 g-1
Değ. Mg, me100g-1
DTPA ile ekst. Fe, ppm
DTPA ile ekst. Mn, ppm
DTPA ile ekst. Zn, ppm

41.44
24.57
33.99
CL
8.4
0.403
0.11
0.07

0.84
0.51
29.7
7.9
4.53
9.16
0.50

Çizelge 2. Organik atıkların bazı kimyasal analiz sonuçları.
Organik
atıklar
Tütün
zuruf

OC
%
42.76
52.42

OM
%
73.71
90.37

N
%
3.10
0.95

C:N
13.79
55.47

EC25°C
-1
dS m
12.98
6.05

pH
.
(sat. ekstr.)
5.26
4.90

Çizelge 3. Organik atıkların makro ve mikro element analiz sonuçları.
Organik
atıklar
Tütün
zuruf

Na
(%)
0.09
0.03

K
(%)
1.030
1.802

Ca
(%)
5.73
0.65

Mg
(%)
0.80
0.15

P
Fe
Zn
(%) (ppm) (ppm)
0.20 4601.7 99.2
0.12 1684.0 15.9

Mn
Cu
(ppm) (ppm)
262.4
20.6
92.5
4.3

Çizelge 4. Organik atık uygulanan toprakların kontrole göre kimyasal özelliklerindeki
değişimler.
Toprak özellikleri
pH
EC, ds/m
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Kontrol
8.87 a
0.419 b

Fındık zurufu
8.33 b
0.715 b

Tütün atığı
8.42 b
1.411 a

LSD
0.266**
0.504**

OC, %
0.398 b
1.509 a
1.055 a
0.504**
Toplam N, %
0.030 c
0.078 b
0.094 a
0.012**
NO3-N,ppm
44.1 b
226.2 b
557.8 a
202.4**
K, mek/100g
0.35 c
1.42 a
0.80 b
0.119**
Fe, ppm
4.90 b
6.93 ab
8.55 a
2.389**
Mn, ppm
10.31 b
36.71 a
38.47 a
4.686**
Zn, ppm
0.466 b
0.541 a
0.804 a
0.206**
**Farklı harfle gösterilen uygulamalar arasında istatistiksel olarak %1 düzeyinde
önemli fark vardır.
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ÖZET
Bu çalışma 2004-2005 yılları arasında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü organik tarım parselinden alınan pırasa örneklerinde
yürütülmüştür. Denemede, farklı organik bitki besin maddesi uygulamalarının
pırasanın (Allium porrum L.) nitrat birikimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çeşit olarak
İnegöl 92 pırasa çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada, bitki besin maddesi uygulaması
olarak yeşil gübre (YG), YG+sığır gübresi (SG), YG+SG+deniz yosunu özü (DYÖ),
YG+SG+bioplazma (BİO), YG+hümik asit (HA), YG+azot, fosfor, potasyum (NPK)
ve YG+Zeytin pirinası kompostu (ZPK) olmak üzere 7 farklı uygulama ele alınmıştır.
Araştırma sonunda, inorganik NPK ile gübreleme yapılan parsellerde yetiştirilen
pırasaların nitrat içeriği (146.38 mg/kg), organik gübreleme ile yetiştirilen bitkilerin
nitrat içeriğinden daha fazla bulunmuş ancak bu miktar pırasa için belirlenen 200600 mg/kg değerinin altında kalmıştır.
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ABSTRACT
EFFECTS OF NUTRIENT SOURCES ON NITRATE ACCUMULATION IN
ORGANICALLY GROWN LEEKS
102

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, YALOVA; seciley@hotmail.com,
gul662000@gmail.com, serapsoyergin@gmail.com, sonmez77@gmail.com

553

This study was carried out on leek grown in organic agricultural parcels in
Yalova Atatürk Horticulture Central Research Institute in order to determine the
effect of different nutrient sources on nitrate contents of the plants. Nutrient sources
tested were as follows: farmyard cattle (CM), poultry (PM), and sheep (SHM),
seamoss (SM), bioenzym (BİO), and and nitrogen and phosphor (NP), İnegöl 92
variety was used as plant material. It was concluded that nitrate content of leeks
grown by application of inorganic fertilizer was higher than those grown by organic
nutrition.
Keywords: Organic Agriculture, Nitrate, Leek
GİRİŞ
Son yıllarda insan sağlığı ile besin maddeleri arasındaki ilişkileri araştıran çok
sayıda çalışma göstermiştir ki birçok hastalığın ortaya çıkmasında besin
maddelerinin içeriği önemli rol oynamaktadır. Özellikle yaprağı tüketilen sebzelerde
verimi artırmak amacıyla aşırı yapılan azotlu gübrelemeler sonucunda bitkinin
kullanamadığı azot bitki bünyesinde birikmektedir. Nitratlar ve nitritler sebzelerde,
meyvelerde, yem bitkilerinde, tatlı sularda doğal olarak bulunur. Besinlerdeki fazla
nitrat ve nitritler direkt olarak insan ve hayvan sağlığını tehdit edebildiği gibi
karsinojenik N-nitroso bileşiklerine dönüşebildikleri için de önemlidir. Kuraklık,
yetersiz ışık, bitki türü, bitki dokusunun zarar görmesi, azotlu gübrenin fazla
kullanımı bitkilerde nitrat birikimini artırır (Osweiler ve ark., 1985).
Yaprağı yenen bazı sebzelerde nitrat konsantrasyonu toksik düzeylere kadar
çıkabilmektedir. Bazı ülkeler sebzelerde bulunabilecek maksimum nitrat miktarı için
sınır değerler belirlemişlerdir. Örneğin Hollanda’da; kışlık ıspanak ve marul için yaş
ağırlık üzerinden 4500 mg NO3/kg ve yazlık ıspanak ve marul için ise 2500 mg
NO3/kg düzeyi maksimum kabul edilebilir sınır olarak belirlenmiştir (Anonim, 1982).
Almanya’da ise dört yaşa kadar olan çocuklar için maksimum sınır değer taze
sebzeler için 900 mg NO3/kg (taze ağırlık), konserve sebzeler için 450 mg NO3/kg
ve 900 mg NO3/kg olarak belirlenmiştir (Schutt 1977). WHO ve FAO’ya göre ise, 60
kg ağırlığındaki bir insan için günlük vücuda alınan nitrat düzeyi 2000 mg’ın altında
olmalıdır (Corre ve ark., 1979).
Amerika Birleşik Devletleri’nde yetişkin bir insanın günde ortalama 75mg nitrat
aldığı (yaklaşık 0.2-0.3 ppm nitrat nitrojen/kg/gün) kabul edilmekte; bu miktarın
%85’inin sebzelerden geldiği belirtilmektedir. Avrupa Birliği’nin besin maddelerinin
kontrolü için oluşturduğu bilimsel komitenin belirlediği günlük kabul edilebilir nitrat
alımı, nitrat iyonu olarak 3.7mg/kg (0.85mg/kg nitrat azotu) vücut ağırlığı; nitrit ise
0.06mg/kg vücut ağırlığı nitrit iyonudur(Anonim, 1995). 1997 Yılında yayınlanan
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre, marul ve taze ıspanakta en fazla
bulunabilecek nitrat miktarı 3500 mg/kg nitrat iyonu (805 mg/kg nitrat azotu);
lahanada ise 875 mg/kg nitrat iyonu (221.25mg/kg nitrat azotu) olarak
bildirilmektedir(Anonim, 1997).
1993-1997 yılları arasında Danimarka’da marketlerden alınan marul, patates,
kırmızı pancar, pırasa, Çin lahanası ve beyaz lahana örneklerinde nitrat içeriği
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araştırılmıştır. Bu sebzeler diyetle alınan nitratın önemli bir çoğunluğunu teşkil
etmektedir. En yüksek nitrat içeriği sırasıyla marul, kırmızı pancar, Çin lahanası,
taze ıspanak, pırasa, dondurulmuş ıspanak, beyaz lahana ve patateste
belirlenmiştir. Tüm ürünlerde nitrat içeriği bakımından farklılıklar bulunmuştur.
Marul da en yüksek nitrat miktarı kış sezonunda alınan örneklerde, en düşük miktar
ise yaz sezonunda alınan örneklerde tespit edilmiştir. Nitrit miktarı genellikle düşük
bulunmuştur. Ispanakta yüksek bulunmuşsa da bunun taşıma esnasında olan
uygunsuz depolama şartlarından dolayı olabileceği belirtilmiştir(Petersen ve Stoltze,
1999).
Bursa’da 2001 yılında yapılan bir çalışmada, brokoli, ıspanak, marul, beyaz
lahana, pırasa ve rokadaki nitrat ve nitrit konsantrasyonunun belirlenmesi
amaçlanmış, sebze numuneleri Bursa’daki farklı sebze bahçelerinden ve bir
pazaryerinden, 2000 yılının şubat, mart, nisan aylarında alınarak toplam 51 sebze
numunesi spektrofotometrik yöntemle analiz edilmiş. Nitrat konsantrasyonları nitrat
azotu olarak minimal 0.50, maksimal 206.00 ppm bulunmuş. Sebzelerdeki nitrat
miktarları büyükten küçüğe doğru roka, marul, taze ıspanak, brokoli, beyaz lahana
ve pırasa olarak sıralanmıştır ve yöntemin duyarlılık sınırları içinde nitrit tespit
edilememiş. Araştırmanın sonuçlarına göre, analizi yapılan sebzelerin nitrat ve nitrit
konsantrasyonlarının insan ve hayvan sağlığı açısından bir risk oluşturmayacağı
kanısına varılmıştır(Oruç ve Ceylan, 2001).
MATERYAL VE METOT
Çalışma Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü organik tarım
alanında ve gıda teknolojisi laboratuarında 2004-2005 yılları arasında, tesadüf
blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Bitkisel materyal
olarak İnegöl 92 pırasa çeşidi kullanılmıştır. Deneme parselindeki yapıyı homojen
hale getirmek için Trakya arpa çeşidi ile arpa üretimi yapılmış ve yeşil gübre bitkisi
olarak Eresen-87 bakla çeşidi kullanılmıştır. Denemede bitki besin maddesi
uygulaması olarak yeşil gübre (YG), YG+sığır gübresi (SG), YG+SG+deniz yosunu
özü (DYÖ), YG+SG+bioplazma (BİO), YG+hümik asit (HA), YG+azot, fosfor,
potasyum (NPK) ve YG+Zeytin pirinası kompostu (ZPK) kullanılmıştır. Uygulanan
bitki besin maddeleri miktarları toprak analizleri sonucuna göre tatbik edilmiştir.
Kullanılan bitki besin madde miktarları Çizelge1 ve Çizelge 2’de verilmiştir.
Denemede kullanılan pırasa fidelerini elde etmek amacı ile pırasa tohumları ilk
yıl 14 Mayıs 2004, ikinci yıl 18 Mayıs 2005 tarihinde fideliğe dikilmiştir. Elde edilen
fideler ilk yıl 29-30 Temmuz 2004, ikinci yıl 19-20 Temmuz tarihinde deneme
alanına dikilmiştir. İlk yıl hasat 23-24 Kasım 2004 tarihinde yapılırken ikinci yıl 1-7
Aralık 2005 tarihinde yapılmıştır.
Araştırmada, bitki örnekleri hasat döneminde 1 kg olacak şekilde alınmış,
örneklerinin hem yeşil hem beyaz kısımlarından alınarak blenderde homojen haline
getirildikten sonra örnekler hemen analize alınmıştır. Pırasa örneklerindeki nitrat,
çinko tozu ve kadmiyum asetatla nitrite indirgendikten sonra diazo bağlantısı olarak
spektrofotometrik yolla belirlenmiştir (Anonim, 1983).
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BULGULAR VE TARTIŞMA
2004-2005 yılları ortalama nitrat miktar değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. En
yüksek nitrat miktarı YG+NPK ile yapılan uygulamada alınmıştır (146.38 mg/kg).
NPK ile gübreleme yapılan pırasaların nitrat içeriği organik gübrelemede bitkide
bulunan nitrat içeriğinden daha fazladır. Ancak bu miktar bile pırasa için belirlenen
200-600 mg/kg değerinin altında kalmıştır. En düşük nitrat miktarı ise YG ve
YG+ZPK ile yapılan uygulamada belirlenmiştir (72.67 mg/kg).
Tokat bölgesi çiftçi koşullarında yetiştiriciliği yapılan bazı kışlık sebzelerde,
yöresel azotlu gübre uygulamalarının nitrat birikimine etkisinin belirlenmesi amacı
ile yapılan proje doğrultusunda, kışın yetiştiriciliği yapılan ıspanak, lahana, pırasa ve
marul gibi sebzelerde nitrat tayinleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre,
ortalama nitrat düzeyi pırasa için 750-1947 mg/kg arasında değişmiştir. Sebzelerin
nitrat kapsamı, yöresel azotlu gübre uygulamalarından özellikle nitrat formunda
azotlu gübre uygulamaları ile artış göstermiş, ancak çoğu sebzelerde belirlenen
nitrat miktarları insan sağlığı için tavsiye edilen kritik değerlerden (WHO ve FAO’ya
göre 60 kg ağırlığındaki bir insan için günlük vücuda alınan nitrat düzeyi 2000 mg’ın
altında olmalıdır) düşük bulunmuştur(Karaman ve ark., 2000).
İran’da Babol, Qaemshahr ve Sari bölgelerinden toplanan 36 pırasa örneğinin
nitrat miktarları belirlenmiştir. Sonuçta; Babol ve Sari’den toplanan örneklerde nitrat
miktarı önemli bulunmazken, Qaemshahr bölgesinden alınan numunelerde nitrat
miktarı 76 mg/kg olarak tespit edilmiştir (Shokrzadeh ve ark., 2007).
2005 yılında pırasalardaki nitrat içeriği YG+SG+DYÖ, YG+HA ile gübreleme
yapılan deneme hariç 2004 yılına oranla daha yüksek bulunmuştur (Çizelge 3).
Bunun sebepleri toprağın nemi, havanın sıcaklığı dolayısıyla toprağın sıcaklığı ve
toprağın oksijen içeriği olduğu tahmin edilmektedir. Amonyak halindeki azotun
nitratlara çevrilmesine nitrifikasyon denmektedir. Nitrifikasyon molekül halinde
oksijen gerektirmekte bu nedenle iyi havalanan topraklarda kolayca olmaktadır.
Nitrifikasyon mikroorganizmalar tarafından yapılabildiği için nem ve sıcaklık gibi
mikroorganizma etkinliği üzerine olumlu etki yapan ortam etmenleri
nitrifikasyonundaha hızlı olmasını sağlamaktadır (Kaçar, 1975).
Sebzelerdeki nitrat birikimi bitkinin değişik kısımlarına, olgunluğa, yetiştirme
dönemlerindeki ışık ve sıcaklığa bağlı olarak farklılık göstermektedir(Fidan ve ark.,
1994). Fidan, Gardner ve Pew’e (1979) atfen, marulda amonyum nitrat, amonyum
sülfat, kalsiyum nitrat ve ürenin etkilerini araştırmışlar. Azot kaynaklarının verim
kalite ve azot birikimi üzerine etkili olmadığını tespit etmişler, hava sıcaklığının bir
haftadan daha uzun süre 13ºC’nin altında olması azot alımının azalttığını
bildirmişlerdir.
Türk Gıda Kodeksi’nin pırasa ile ilgili olarak tüketimine izin verdiği bir sınır değer
bulunmamakla birlikte, bu çalışmada elde edilen bulgular, SCF’nin (Scientific
Committe For Food) besinler için kabul ettiği günlük sınır değer olan 0.85 mg/kg
vücut ağırlığının oldukça altında kalmaktadır. Bu sonuçlara göre optimum verime
ulaşabilmek için gereken ölçü ve miktarlarda sentetik gübre kullanılsa bile sağlıklı
ürünler üretilebildiği gözlemlenmiştir.
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Çizelge 1. Denemede kullanılan bitki besin maddeleri dozları (2004).
Bitki besin
maddeleri

İnorganik NPK

SG

ZPK

DYÖ

BİO

HA

AN 22.5 kg/da DÖ
22.5 kg/da DS
TSP 15 kg/da DÖ

70 g/da
250 cc/da
dikimden
dikimden
Dozlar ve
10
20 gün
5.0
3.0
20 gün
uygulama
kg/da
sonra
ton/da ton/da
sonra
zamanları
DÖ
20’şer
20’şer gün
K2SO4 15 kg/da DÖ
gün ara
ara ile
AN: Amonyum Nitrat, DÖ: Dikim Öncesi, DS: Dikim Sonrası ile
40-45 gün sonra, TSP: Triple
Süper Fosfat

Çizelge 2. Denemede kullanılan bitki besin maddeleri dozları (2005).
Bitki besin
maddeleri

İnorganik NPK

SG

ZPK

DYÖ

BİO

70 g/da
250 cc/da
dikimden
dikimden
10
20 gün
20 gün
4.5
3.6
kg/da
sonra
ton/da ton/da
sonra
DÖ
20’şer
20’şer gün
K2SO4 10 kg/da DÖ
gün ara
ara ile
AN: Amonyum Nitrat, DÖ: Dikim Öncesi, DS: Dikim Sonrasıile
40-45 gün sonra, TSP: Triple
Süper Fosfat
Dozlar ve
uygulama
zamanları

AN 22.5 kg/da DÖ
22.5 kg/da DS
TSP 15 kg/da DÖ

HA

Çizelge 3. 2004-2005 yıllarında pırasada elde edilen nitrat değerleri (mg/kg).

Uygulamalar
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2004
Nitrat
(mg/kg)

2005
Nitrat
(mg/kg)

YG
YG+SG
YG+SG+BİO
YG+SG+DYÖ
YG+İNPK
YG+HA
YG+ZPK

59.96
96.81
53.82
113.73
137.55
101.19
59.92

85.77
127.77
98.63
86.68
155.21
96.01
85.77

FARKLI BİTKİ BESİN MADDESİ UYGULAMALARININ ORGANİK PIRASA
TOHUM VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
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ÖZET
Araştırma Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü organik tarım
üretim alanında ve sebzecilik bölümü laboratuvarında yürütülmüştür Bitkisel
materyal olarak İnegöl 92 pırasa çeşidi kullanılmıştır. Üretim öncesi ve sonrası
toprak analizleri yapılarak besin maddesi hareketleri takip edilmiş ve optimum
düzeyde verim elde edebilmek için pırasanın ihtiyaç duyduğu kadar bitki besin
maddesi ile gübreleme yapılmıştır. Denemede bitki besin maddesi olarak yeşil
gübre (YG), sığır gübresi (SG) deniz yosunu özü (DYÖ), biostimülant (BİO), hümik
asit (HA), inorganik azot (N), fosfor (P), potasyum (K) ve zeytin pirinası kompostu
(ZPK) kullanılmıştır. Uygulama olarak bu preperatların YG (şahit), YG+SG,
YG+SG+BIO, YG+SG+DYÖ, YG+NPK, YG+HA, YG+ZPK kombinasyonları
seçilmiştir.
Denemede ele alınan uygulamaların pırasada tohum verimi (kg/da), 1000 tohum
ağırlığı (g), 1 g’daki tohum miktarı üzerine etkileri belirlenmiş ve ele alınan
uygulamaların maliyet analizleri yapılarak uygulamalar karşılaştırılmıştır.
Araştırma sonucunda, elde edilen bulgular karşılaştırıldığında tüm uygulamalarda,
1000 tohum ağırlığının 3.2 g, 1 gramdaki tohum sayısının 304.0-319.6 adet ve
tohum veriminin 76.5-91.5 kg/da arasında değişim gösterdiği saptanmış ve bu
özellikler yönüyle uygulamalar arasında farklılığın bulunmadığı belirlenmiştir.
Ekonomik analiz sonucunda en yüksek maliyet YG+SG+DYÖ uygulamasında, en
düşük maliyet ise YG+NPK ve YG uygulamalarında bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Organik Tohum, Pırasa (Allium porrum L.), Maliyet Analizi
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ABSTRACT
DETERMINATION OF EFFECTS THE DIFFERENT PLANT NUTRITIONS ON
ORGANIC LEEK SEED QUALITY AND YIELD
This research was carried out in Atatürk Central Horticulture Research Institute
at the organic agriculture field and in randomized block design with 4 replications.
Soil analyses were done at the pre planting and after harvest and determined
quantity of plant nutrition need of leek for getting optimum seed yield from İnegöl 92
cv. Green manure (GM), farmyard cattle (FM), bioenzym (BIO), seamoss (SM),
humic acid (HA) and olive compost (OC) were used as organic fertilizer. The effects
of these materials were compared with inorganic NPK (NPK). The applications
were arranged as GM (control), GM+FM, GM+FM+BIO, GM+FM+SM, GM+NPK,
GM+HA, and GM+OC.
The effects of different plant nutrition on seed yield (kg/da), thousand seed
weight (g), number of 1 g seeds and germination rate (%) were investigated The
results of this research were subjected to cost analysis.
The results showed that, there were no significant differences between for
thousand seed weight (3.2 g), number of 1 g seed (304.0-319.6), yield (76.5-91.5
kg/da) and germination rate (%94.0). At the end of the cost analyses, GM+FM+SM
was had the highest cost and GM+NPK and GM were had the low cost value.
Keywords: Organic seed, Leek (Allium porrum L.), Cost Analysis
GİRİŞ
Organik tarım ulusal ve uluslararası düzeyde bu konuda hazırlanmış
yönetmelikler çerçevesinde yürütülen bir tarımsal faaliyettir (Ediz, 1992; Olesen,
1998). Bu yönetmeliklerde üretimin her aşamasında yapılacak işlemler ve
kullanılacak girdilerin özellikleri tanımlanmıştır. Üretim girdileri arasında üretimi
doğrudan etkileyen ana etmenlerden bir tanesi çoğaltım materyalinin niteliğidir.
Organik tarımda kullanılacak tohum, fide ve fidan gibi çoğaltma materyallerinin de
organik tarım koşullarında üretilmiş olması istenen koşul olmakla birlikte gerek
ülkemizde gerekse uluslararası düzeyde bunu sağlamak mümkün olmamıştır. Bu
nedenle uygulamada olan yönetmeliklerde ulaşılamaması durumunda organik
olmayan çoğaltım materyallerinin de kullanımına izin verilmektedir. Ancak, Avrupa
Birliği ülkelerinde organik tohum veri tabanları oluşturma çalışmaları başlatılmıştır.
Ülkemizde de bu konuda önemli adımların atılmasına ihtiyaç vardır (Anonim,
2005a).
Tohum üretimi sebze üretiminden farklı olarak alt yapı ve teknik bilgi
gerektirmektedir. Yalova Atatürk bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde
yapılan ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilmiş ve Enstitü adına kaydedilmiş farklı
sebze türlerine ait 33 tescilli çeşit bulunmaktadır. Bu çeşitlerin orijinal kademede
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üretimi yapılarak talep edilmesi durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın
Tohumluk Dağıtım Programı çerçevesinde üretici, kamu kurum ve kuruluşları ile
özel sektörün tohumluk ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu nedenle Enstitü, sebze
tohumluğu üretiminde köklü bir deneyim ve altyapıya sahiptir.
Enstitü’de organik tarım faaliyetleri 1998 yılında başlatılmış olup sebze
yetiştiriciliğine yönelik olarak farklı yıllarda değişik türlere ait araştırma projeleri
tamamlanmıştır (Beşirli ve ark., 2003; Beşirli ve ark., 2005). Organik tarım
konusundaki deneyimlerini sebze tohumluk üretimindeki deneyimi ile birleştiren
Enstitü “Organik Sebze Tohumu Üretim Programı” başlatmıştır. Çalışmalara ilk
önce 2002 yılında domates tohum üretimi ile amatörce başlanmış daha sonra
patlıcan, biber, pırasa, domates, lahana ve ıspanak türlerinde “organik sertifikalı”
tohum üretimine geçilmiştir.
Organik tohum üretimi yaparken, üretim tekniği hem organik tarım
yönetmeliklerine hem de mevcut tohum üretim kanun ve yönetmeliklerine uygun
olmalıdır. Bu konuda çalışacak üreticilerin ülkedeki tohumluk yasa ve yönetmelikleri
takip ederek işlemlerini bu doğrultuda güncellemeleri gerekir. Tohumluk yetiştirme
belgesinin ilgili kuruluştan zamanında alınması, sebze türlerine göre belirlenmiş
aşamada tohumluk beyannamelerini zamanında verip tarla muayenesini
yaptırmaları ve sertifikasyonun diğer aşamalarını hem organik tarım hem de genel
tohumluk üretme yönetmeliklerine göre takip etmesi ve çift sertifika alınması
gerekir.
Pırasa (Allium porrum L.) iki yıllık bir sebze türüdür. Birinci sene çeşit ve
yetiştirme koşullarına bağlı olarak uzunluğu ve kalınlığı değişen yalancı gövde ve
yaprakları gelişir. İkinci yıl uzunluğu genellikle 1.5 m’yi geçen çiçek sapları ve çok
sayıda çiçekten oluşan çiçek tablası oluşur (Bayraktar, 1976). Bu nedenle pırasa
tohum üretimi yönünden 2 yıllık bir bitki olarak kabul edilir. Bitkinin doğal koşullara
maruz kalma süresi uzadıkça hastalık ve zararlılar ile mücadele dönemi ve dengeli
beslenmenin sağlanması, toprak yapısının sürdürülebilirliğinin korunması da
zorlaşmaktadır. Bu nedenle organik sebze tohumluğu üretimi oldukça yavaş
gelişmekte ve tohum üretimi yapılabilen tür sayısı oldukça azdır (Bonina and
Cantliffe, 2004).
Tohumluk üretiminde verim değerlerinin ölçülmesinde kullanılan kriterler, birim
alandan elde edilen tohum miktarı, 1000 tohum ağırlığı, 1 g’daki tohum sayısı ve
elde edilen tohumun çimlenme oranıdır. Yazgan (1974), pırasada tohum veriminin
30-100 kg/da, 1000 tohum ağırlığının 2.2-3.7 g, 1 g’daki tohum sayısının 345-540
adet ve asgari çimlenme oranının %70 olduğunu bildirmektedir. Pırasada tohum
veriminin çeşit özelliği, bitki yoğunluğu ve yetiştirme koşulları ile bakım şartlarına
göre değişim gösterdiğini belirten Bayraktar (1976), dekara tohum veriminin 60
kg/da olduğunu ve 1 g’da 350-400 adet tohum bulunabileceğini bildirmektedir.
Tohumluk üretiminde çimlenme oranının önemli bir özellik olduğunu savunan
Günay (1983), pırasada çimlenme oranının %30-90 arasında değiştiğini ortalama
%75 olması gerektiğini bildirmektedir. Araştırmacıya göre, 1000 tohum ağırlığı 2.25.0 g ve 1 g’da bulunan tohum ise 350-450 adettir. Sivritepe ve Şeniz (1987); Bursa
ve Balıkesir illerinde sebze tohumculuğunun mevcut durumunu ortaya koymak
üzere yürüttükleri çalışmada Bursa’da pırasa tohum veriminin 40-80 kg/da ve
Balıkesir’de 70-80 kg/da olduğunu belirlemişlerdir.
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Paunera ve ark. (2004), Arjantin koşullarında organik pırasa tohumluğu üretim
olanaklarını araştırdıkları çalışmada, bitkinin ihtiyaç duyduğu bitki besin maddesi
miktarı yeterli ölçüde karşılandığında ve hastalık zararlı sorunları çözüldüğünde
ekonomik
olarak
pırasa
tohumluğu
üretiminin
gerçekleştirilebildiğini
vurgulamaktadır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, verim 78.5 kg/da, 1000
tohum ağırlığı 3.6 g ve çimlenme oranı %93.4 olarak bulunmuştur.
Deleuran ve Boelt, (2005), Danimarka’da kaliteli organik sebze tohumu üretimini
araştırmak amacıyla açık tarla koşullarında yürüttükleri çalışmada pırasada tohum
veriminin bitki yoğunluğuna bağlı olarak 33-162 kg/da, 1000 tohum ağırlığının 2.62.7 g ve çimlenme oranının ise; %72.3-87.7 olduğunu belirlemişlerdir.
Bu çalışmanın amacı, farklı organik bitki besin maddeleri ile ticari NPK
kullanımının pırasada tohum verimi üzerine etkilerini araştırmak, elde edilen üründe
tohum verimi kriterlerini incelemek ve ekonomik analiz yaparak denemede ele
alınan uygulamaları karşılaştırmaktır.
MATERYAL VE METOT
Deneme 2004–2006 yıllarında Yalova koşullarında yürütülmüştür. Yeşil gübre
bitkisi olarak bakla (Vicia faba) yetiştirilmiştir. Bakla çeşidi olarak Eresen-87 çeşidi
kullanılmış olup 20 kg/da tohum ekilmiştir.
Araştırmada, bitkisel materyal olarak, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü’nde yapılan seleksiyon çalışması sonucunda geliştirilip orijinal kademede
tohum üretimi yapılmakta olan İnegöl 92 çeşidi kullanılmıştır. Bu çeşidin dikimden
sonra olgunluk süresi 90-120 gün olup hasat süresi 30-60 gündür. Yenilebilir
kısmının uzunluğu 70-80 cm olan çeşidin beyaz kısmı 9-10 cm olup dekara
ortalama verimi 4 750 kg’dır.
Fide yetiştirmek amacıyla yastıklara tohum ekimi 8 Haziran 2005 tarihinde
yapılmıştır. Pişkin fide elde etmek amacı ile fidelikte bir kez yaprak budaması
yapılmıştır. Gelişen fideler araziye 12 Ağustos 2005 tarihinde kök ve yaprak
budaması (traşlaması) yapılarak dikilmiştir. Sulama, damla sulama yöntemine göre
yapılmıştır.
Denemede, farklı besin maddesi kombinasyonu olarak YG (şahit), YG+SG,
YG+SG+BIO, YG+SG+DYÖ, YG+NPK, YG+HA, YG+ZPK kombinasyonları ele
alınmıştır. Uygulama dozları, yapılan toprak analizi sonucuna göre belirlenmiştir.
Deneme öncesi yapılan toprak analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1.’deki analiz sonuçları esas alınarak kullanılan bitki besin maddesi
dozları Çizelge 2’de sunulmuştur. SG, ZPK, AN’ın birinci uygulaması, TSP ve
K2SO4 uygulamaları dikim öncesi yapılmıştır. DYÖ, BİO ve HA uygulamaları ise
uygulama kılavuzunda önerilen dozlarda kullanılmıştır (Çizelge 2). Tesadüf Blokları
Deneme Desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulan denemede parseldeki bitki
sayısı 85 adettir. Araştırmada, parsel büyüklükleri 1,35 m x 5 m’dir. Bitkiler 35 cm x
15 cm mesafelerle dikilmiştir.
Bitkilerin, vejetatif gelişim aşamalarında, yaprak yerine yalancı gövde gelişimini
teşvik etmek amacı ile arazide iki kez yaprak budaması yapılmıştır. Kışı arazide
geçiren bitkiler ilkbaharda çiçek sapı oluşturarak tohuma kalkmıştır. Olgunlaşan
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tohumlar Ağustos ayında hasat edilmiş, ayıklanmış, kurutularak ölçüm ve tartım
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler MSTAT-C istatistik programında
değerlendirilmiştir.
İşletme organizasyonunda yeni bir teknolojinin kullanımı sırasında tüm işletmeyi
ya da faaliyetin tamamını ele alan bir bütçeleme yapmaya gerek olmadığından,
kısmi değişiklik sonucu gelirde ortaya çıkan olası değişikliği tespit etmek amacıyla
“kısmi bütçeleme” yapılabilmektedir (Aksöz, 1972, Pierce, 1997). Bu amaçla,
organik pırasa tohumu yetiştiriciliği açısından uygulamalar arasındaki ekonomik
farkı hesaplamak amacıyla, net gelir hesabı kullanılmıştır (Tezcan ve ark., 2001).
Uygulamalar arasında gübreleme işçiliği ve gübre masrafı farklılıklarını ortaya
koyabilmek amacıyla kısmi bütçelemede yalnızca gübreleme ve gübre maliyeti
dikkate alınmış, diğer maliyet unsurları tüm uygulamalarda aynı kabul edilmiştir.
Analizde kullanılan fiziksel rakamlar için öncelikle konvansiyonel pırasa yetiştiriciliği
için hesaplanmış fiziksel rakamlar ele alınmış (Erkal ve ark., 1991), yapılan
uygulamalara göre bu rakamlar modifiye edilmiştir. Organik tarımda yapılan
uygulamalar içinde bakla ekimi ve toprağa karıştırılması işlemleri ilave edilmiş,
diğer uygulamalara göre kullanılan işgücü değişiklik göstermiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışma 2004-2006 yıllarında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
enstitüsü Organik Tarım parselinde yürütülmüştür. 2004 yılı Kasım ayında ekilen
baklalar 2005 yılı Mayıs başında %25-40 çiçeklenmeye ulaştığında sürülerek
toprağa karıştırılmıştır. Toprak analizine dayalı gübrelemeler yapılmış ve yetiştirme
periyodunda gerekli bakım işlemleri gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında olgunlaşan
tohumlar hasat edilerek kurutulmuş ve selektörden geçirilerek verim kriterleri
belirlenmiştir (Çizelge 3). Uygulamalar arasında yapılan istatistiki analiz neticesinde
0,05 önemlilik seviyesinde fark bulunmamıştır.
Çizelge 3 incelendiğinde, birim alandan elde edilen tohumluk miktarı 76.5-91.5
kg/da olarak belirlenmiştir. Sivritepe ve Şeniz (1987)’in Güney Marmara bölgesi illeri
için belirledikleri verim miktarı Balıkesir’de 70-80 kg/da ve Bursa 40-80’da kg/da’dır.
George, 1999 pırasa’da tohum verimini 50-90 kg/da olarak belirtmektedir. Bu
çalışmada ele alınan uygulamalardan elde edilen tohum verim miktarının daha
önce yapılan çalışmalar ile örtüştüğü görülmektedir. 1000 tohum ağırlığı yönünden
uygulamalar arasında önemli bir farklılığın olmadığı ve 3.2-3.3 g arasında değişim
gösterdiği belirlenmiştir. Bu veriler, Arjantin’de Paunera ve ark. (2004) tarafından
organik pırasa tohumu üretimi araştırması bulguları ile örtüşürken (3.6 g), Deleuran
ve Boelt (2005) tarafından Danimarka’da yürütülen Organik pırasa tohumluğu elde
etme araştırması 1000 tohum ağırlığı değerlerinden (2.6-2.7 g) fazladır.
Denemede 1 g’daki tohum sayısı 304-320 adet arasında değişim göstermiştir.
Bitki gelişimi iyi olur ise tohumların endosperm kısmının sağlıklı bir şekilde
dolduğunu ve kaliteli tohumluk elde edildiğini vurgulayan Yazgan, (1974) tohum
iriliği arttıkça bir gramdaki tohum sayısının azalacağını belirtmektedir. Bayraktar
(1976), çeşit özelliği, iklim koşulları ve bakım şartlarına bağlı olarak 1 g pırasa
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tohumluğunda 350-400, Vural ve ark. (2000) 310-380 adet tohum bulunabileceğini
belirtmektedir (Çizelge 3).
Birim alandan elde edilen tohumluk miktarı 76.5-91.5 kg/da olarak belirlenmiştir.
Bu değerler Sivritepe ve Şeniz (1987)’nin Marmara bölgesi illeri için belirledikleri
verim miktarı (Balıkesir 70-80 kg/da ve Bursa 40-80 kg/da) ölçüleri içinde olup bazı
uygulamalardan daha fazla tohumluk elde edilmiştir (Çizelge 1).
Deneme sonunda elde edilen tohumluklarda çimlenme analizi de yapılmış
ortalama %94 olarak belirlenmiştir. Bu değer, Günay, (1983)’ün verdiği değer (%75)
ve Deleuran ve Boelt (2005)’in verdiği değerlerden (%72.5-87.7) yüksek, Paunera
ve ark. (2004) tarafından yapılan çalışma sonucu ile uyumludur(%93.4).
Organik pırasa tohumu yetiştiriciliği için uygulamalar arasındaki ekonomik farkı
hesaplamak amacıyla net gelir hesaplanmıştır (Tezcan ve ark., 2001). Uygulamalar
içinde en yüksek maliyet YG+SG+BİO (19529,9YTL/da) uygulamasında ortaya
çıkmıştır. Onu, YG+SG+DY (19064,9 YTL/da) ve YG+ZPK (2054,4 YTL/da)
uygulaması takip etmektedir. En düşük maliyetler, YG+HA (272,9 YTL/da) ile YG
(190,4 YTL/da) uygulamasından elde edilmiştir. Aynı şekilde en yüksek verim de
YG+NPK uygulamasından elde edilmiştir. Verim yüksekliği gelir artışında önemli rol
oynasa da maliyet artırıcı unsurların diğer uygulamalar arasında önemli oranda fark
ortaya koyduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yüksek maliyete sahip bazı
uygulamalar verim düşüklüğü yaratmasa da maliyet artışından dolayı negatif net
gelire kadar gerileyebilmektedir. Elde edilen net gelir miktarına bakıldığında ise,
YG+NPK uygulamasından en yüksek net gelir (15714,1 YTL/da) elde edildiği, onu
YG (15069,6 YTL/da) ve YG+SG (14972,6 YTL/da) uygulamalarının takip ettiği
görülmektedir (Şekil 1).
Sonuç olarak organik tarım koşullarında pırasa tohumu üretiminin mümkün
olabildiği ortaya konmuştur. Bundan sonraki çalışmalarda diğer sebze türlerinde de
bu tür çalışmaların yapılarak uygulamaya aktarılmasında fayda vardır.
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Çizelge 1. Deneme alanı toprak analiz sonuçları.
Özellikler
Su ile doymuşluk (%)
Toplam Tuz (%)
pH
Kireç (Ca CO3) (%)
P2O5 (kg/da)
K2O (kg/da)
Organik Madde (%)

Toprak örneği alım zamanı
Arpa ekimi öncesi
YG öncesi
YG sonrası
07 Kasım 2002
3 Aralık 2003
2004
48.25
41
37
0.059
0.09 mmhos/cm 0.08 mmhos/cm
6.71
6.94
6.88
0.15
Eser
Eser
14.00
24 ppm
25 ppm
58.92
290 ppm
245 ppm
2.01
2.47
2.34

Çizelge 2. Denemede kullanılan bitki besin maddeleri ve dozları (2005).
Bitki besin
maddeleri

İnorganik NPK

SG

ZPK

AN 22.5 kg/da DÖ
22.5 kg/da DS
Dozlar ve
uygulama
zamanları TSP 15 kg/da DÖ
K2SO4
DÖ

10

4,5
ton/da

3,6
ton/da

DYÖ

BİO

70 g/da
dikimden 20
gün sonra
20’şer gün
ara ile

250 cc/ da
dikimden 20
gün sonra
20’şer gün
ara ile

HA

10 kg/da
DÖ

kg/da

AN: Amonyum Nitrat, DÖ: Dikim Öncesi, DS: Dikim Sonrası 40-45 gün sonra, TSP:
Triple Süper Fosfat
Çizelge 3. Farklı bitki besin maddesi uygulamalarının pırasa tohum verimi kriterleri
üzerine etkileri.
Uygulamalar
Kontrol (YG)
566

Tohum verimi
(kg/da)
87,2

1 g. daki tohum
sayısı (adet)
319,6

1000 tohum ağırlığı
(g)
3,2

YG+SG
YG+SG+BİO
YG+SG+DYÖ
YG+NPK
YG+HA
YG+ZPK
CV %

88,0
88,9
83,5
91,5
76,5
84,6
14,27

313,2
310,3
304,0
305,0
309,8
312,4
2,73

3,3
3,3
3,3
3,3
3,2
3,2
3,54

Pırasa Tohum Üretiminde Uygulamalara Göre Net Gelir
20000

15000

Y TL/da

10000

5000

0

-5000

-10000
YG+SG

YG+SG+BİO

YG+SG+DY

YG+NPK

YG+HA

YG+ZPK

YG (şahit)

Şekil 1. Farklı bitki besin maddesi uygulamalarının pırasa tohum üretiminde net
gelir.
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ADANA KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK FİDESİ YETİŞTİRME OLANAKLARI
Derya IĞDIRLI
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1

Nurgül F. TÜREMİŞ

ÖZET
Bu çalışma 2004–2005 yılları arasında bazı organik uygulamalar (çiftlik gübresi,
tavuk gübresi, yeşil gübreleme ve bunların kombinasyonları) ile geleneksel
uygulamanın çilek fidesi verim ve kalitesi üzerine etkilerini araştırmak amacı ile
Adana’da yürütülmüştür. Deneme sonunda birim alandan elde edilen fideler
sayılmış, kalite sınıflarına ayrılmış, kök uzunlukları ve gövde çapları ölçülmüş, kök
ve gövdede depolanan kuru madde oranları hesaplanmıştır. Fide kalitesinde rol
oynayan bu özellikler incelenmiş ve organik uygulamalar ile geleneksel uygulama
yöntemleri ile yetiştirilmiş fideler arasında karşılaştırma yapılmıştır.
Deneme boyunca yapılan tüm uygulamaların tanığa göre fide verim ve
kalitesinde artışlar meydana getirdiği belirlenmiştir. Birim alandan en fazla sayıda
2
fide (193 adet/m ) çiftlik gübresi+soya fasulyesi kombinasyonundan; en yüksek
oranda 1. kalite fide (%26) ise yerfıstığı uygulamasından elde edilmiştir. Fide
kalitesinde rol oynayan gövde ve kök kuru madde oranlarının, kök uzunluğu ve
gövde kalınlıklarının genelde soya fasulyesi uygulamasına ait fidelerde en yüksek
olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çilek Fidesi Üretimi, Tavuk Gübresi, Çiftlik Gübresi, Yeşil
Gübreleme, Organik Gübreleme
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PLANT

This study was carried out to search the effects of some organic applications
(farmyard manure, chicken manure, green manuring and combinations) on
strawberry plant production yield and quality during 2004-2005 in Adana. At the end
of the study, runner plant numbers per parcel units were calculated and classified
into qualites, root length, stem thickness, dry matter rates of root and stem were
also recorded. Comparison was performed between organic applications with
conventional techniques upon these runner plant quality determining factors.
All treatment applied during the study had increasing effects on runner plant
yield and quality parameters. The highest number of runner plant (193 per/m2) was
obtained from farm manure+soybean combination. The highest rate of first quality
runner plant (26%) was investigated from groundnut application. The highest dry
matter rates of root and stem which takes great share in runner plant quality as well
as root length and stem thickness were recorded from soybean applied runner
plants.
Keywords: Strawberry Runner Plant Production, Chicken Manure, Farmyard
Manure, Green Manuring, Organic Fertilising
GİRİŞ
Türkiye’de frigo çilek fidesi kullanımının henüz tam olarak yerleşmediği, bazı
çilek yetiştiricilerinin fidelerini hala üretim parsellerinden temin etmekte oldukları
gözlenmektedir. Bu durumun pek çok hastalık ve zararlı problemlerini arttırmasının
yanı sıra verim potansiyelini de azalttığı bazı çalışmalarda ortaya konmuştur.
Fideliklerden alınan fidelerin, üretim parseli kaynaklı fidelerden erkencilik ve bitki
gelişimi, verim ve kalite bakımından daha üstün olduğu yapılan çalışmalar
sonucunda ortaya çıkarılmıştır (Kaşka ve ark. 1984, Özdemir ve ark. 1995).
Ülkemizde 130.000 tonluk üretimi ile önemli bir yere sahip olan çileğin yaklaşık
2850 tonu organik olarak yetiştirilmektedir (Anonim, 2002a).
Erenoğlu ve ark. (2000), ülkemizde çilek fidesi üretiminin; Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı Kuruluşları, özel sektör ve üreticinin kendisinin yetiştirmesi şeklinde olmak
üzere üç yolla gerçekleştirildiğini belirtmişlerdir. 1998 yılında kamu ve özel sektör
tarafından üretilen toplam fide miktarının 10.550.000 adet olduğu, özel sektör
tarafında üretilen 10.000.000 fidenin 7.800.000 adedinin frigo fide olarak üretildiği
bildirilmiştir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle 1990 yılından bu yana organik
yetiştiricilik konusu büyük bir hızla yayılım göstermiş olup, son yıllarda üreticilerin
organik tarıma geçişini artmıştır.
Günümüzde pek çok ürün organik olarak yetiştirilmektedir. Ancak bu ürünlerin
yetiştirilmesi için gerekli olan tohum, fide ve fidan gibi üretim materyallerinin de
organik olması gerektiği 11 Temmuz 2002 tarihinde "Organik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" ile bu karar ve yasaklama Temmuz 2004 tarihine
kadar uzatılmış, ancak henüz piyasada organik çoğaltma materyallerinin
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bulunamaması nedeniyle bu karar esnek bir şekilde uygulanmaktadır (Anonim,
2002b).
Ülkemizde organik fide ve fidan üretimi konusunda bugüne kadar büyük bir
gelişme olmamış, bu konuda gerekli çalışmalar henüz başlamamıştır. Bu çalışma;
organik çilek yetiştiriciliği için organik fide materyali üretimi konusuna açıklık
getirerek alternatifler sunmak amacı ile yapılmıştır.

MATERYAL VE METOT
Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi’ne
ait olan yaklaşık 1000 m2’ lik bir alanda yürütülmüştür. Denemede bitkisel materyal
olarak Camarosa çilek çeşidine ait 1. kalite frigo fideler kullanılmıştır.
Deneme alanı toprağının killi, hafif asidik, tuzsuz, oldukça düşük oranda organik
madde (%1) ve azot içeriğine sahip olduğu saptanmıştır. Deneme alanı toprağının
fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Denemede organik besin kaynakları olarak çiftlik gübresi, tavuk gübresi, yeşil
gübre bitkisi olarak yerfıstığı ve soya fasulyesi ve bu materyallerin kombinasyonları
kullanılmıştır. Ayrıca denemede geleneksel uygulamaların yanı sıra hiçbir
uygulamanın yapılmadığı tanık da yer almıştır.
Çizelge 1’de görüldüğü gibi denemede kullanılan organik materyallerden biri
olan tavuk gübresi; iyi yanmış, hafif alkali yapıda (pH = 7.59), deneme alanı
toprağına göre tuz oranı daha yüksek, fosfor oranı yaklaşık %1’dir. Diğer bir organik
materyal olarak kullanılan çiftlik gübresi de iyi yanmış, hafif alkali (pH = 7.72)
yapıdadır. Deneme toprağına göre daha tuzludur. Kullanılan çiftlik gübresinin fosfor
oranı tavuk gübresinin fosfor içeriğinden daha düşük ancak toplam azot miktarı
tavuk gübresinden daha fazladır.
Çalışma 10 uygulamalı ve 5 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede çiftlik
gübresi, tavuk gübresi, yerfıstığı ve soya fasulyesi ile bu dört materyalin
kombinasyonlarının kullanıldığı organik uygulamaların yanı sıra geleneksel
uygulama ve tanık yer almıştır.
Deneme süresi boyunca yapılan gözlemlerle fidelerde tutma oranları, fidelerde
ilk kol atma tarihleri ve bitkilerde gelişme durumları gözlenmiştir. Çalışma sonunda
her uygulamaya ait 5 parselde 1 m2’lik alandan fide sökümleri yapıldıktan sonra
fideler torbalanmış, yıkanıp kuru yaprakları temizlendikten sonra ölçüm işlemleri için
hazır hale getirilmişlerdir. Birim alandan elde edilen fide sayıları, fidelerin kalite
sınıfları (%), fide gövdelerindeki kuru madde oranları (%), fide köklerindeki kuru
madde oranları (%), fidelerde kök uzunlukları (cm) ve fidelerde gövde kalınlıkları
(cm) değerleri saptanmıştır.
Araştırmanın analiz sonuçları MSTAT-C paket programı ve Duncan testine tabi
tutularak önem dereceleri ve uygulamalar arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Ayrıca
denemedeki en karlı uygulamayı saptamak için brüt kar hesaplaması yapılmıştır.
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Denemedeki uygulamalar fide yetiştiriciliği için önemli kriterler (m2’ye fide sayısı,
ekstra fide sayısı, karlılık, kalite vs.) bakımından tartılı derecelendirmeye tabi
tutulmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Fidelerde en yüksek tutma oranının yerfıstığı uygulamasına (%96), en düşük
tutma oranının tavuk gübresi uygulamasına (%88) ait olduğu belirlenmiştir. En
erken kol oluşumu tavuk gübresi uygulamasına (20 Mart) ait bitkilerde görülürken,
en geç tanık ve çiftlik gübresi uygulamalarına (1 Nisan) ait bitkilerde meydana
geldiği gözlenmiştir.
Çizelge 2 incelendiğinde m2’den elde edilen ortalama fide sayılarının 141.8
(tanık) ile 193.0 (çiftlik gübresi+soya fasulyesi) arasında değiştiği yapılan sayımlar
ile belirlenmiştir. Birim alana düşen fide sayısında en düşük artışı %0,8 ile tavuk
gübresi+soya fasulyesi uygulaması, en yüksek artışı ise %36,1 ile çiftlik
gübresi+soya fasulyesi sağlamıştır. Özdemir ve ark. (2001) fide verim denemesi
sonunda çeşitlere göre değişmekle birlikte birim alandan 183.50–240.25 adet fide
elde etmişlerdir. Bu çalışmada fide sayılarının düşük olmasının sebebi deneme
alanının toprak yapısının killi olmasından kaynaklanmıştır.
Farklı çilek çeşitlerinin fide verim ve kalitesi üzerine yapılan bir çalışmada elde
edilen fidelerin %21,19, %20,38, %19,78’nin 1. kalite fide olduğu ve bu oranların en
yüksek değerler olduğu bildirilmiştir (Özdemir ve ark., 2001). Çizelge 3
incelendiğinde; toplam fide sayısı içerisinde 1. kalite fide oranlarının %19,2 ile
%26,0 arasında değiştiği görülmektedir. Bu sonuçlar Özdemir ve ark. (2001)’nın
elde ettikleri en iyi değerlere paralellik göstermektedir.
Çizelge 6 incelendiğinde 1. kalite fide gövdelerinde depolanan kuru madde
oranlarının %26,47 (tanık) ile %29,47 (soya fasulyesi uygulaması) arasında
değiştiği görülmektedir. Soya fasulyesi ve çiftlik gübresi uygulamalarının fide
gövdelerinde depolanan % kuru madde miktarları üzerine olumlu etkide
bulundukları saptanmıştır.
Fide kalitesinde rol oynayan faktörlerden biri olan kök kuru madde oranları genel
olarak incelendiğinde ekstra fide kök kuru madde miktarının 1. ve 2. kalite fide kök
kuru madde oranından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Türemiş (1988), Adana’da dikim zamanları denemesinde 5 farklı çilek çeşidine
ait en yüksek kök uzunluklarının 1. kalite fidelerde 16,83 cm, 2. kalite fidelerde ise
14,47 cm olduğu bildirmiştir. Bu çalışmada ise en yüksek kök uzunluklarının 1.
kalite fidelerde 21,53 cm (soya fasulyesi), 2. kalite fidelerde ise 19,67 cm (soya
fasulyesi) olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda denemede yeşil gübre
bitkisi olarak kullanılan soya fasulyesinin kök gelişimi üzerine olumlu etkisini
göstermektedir.
Çalışmada elde edilen fidelerde kök uzunluklarının Alata’da yürütülen
çalışmadan elde edilen fidelere oranla daha düşük çıkması beklenen bir sonuçtur.
Deneme toprağının killi yapıya sahip olmasının fide köklerinin çok iyi gelişmesine
olanak sağlamadığı düşünülmektedir (Türemiş ve ark.,1996).
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Brüt kar hesaplaması sonucunda çiftlik gübresi+soya fasulyesi ile yerfıstığı
uygulamaları en karlı uygulamalar olarak ön plana çıkmıştır (Çizelge 4). Tartılı
derecelendirme sonucunda yerfıstığı, çiftlik gübresi+soya fasulyesi ve tavuk gübresi
uygulamaları en yüksek puanları almışlardır (Çizelge 5.)
SONUÇ VE ÖNERİLER
Organik çilek fidesi yetiştiriciliği bu koşullarda mümkün görünmektedir. Ancak
yalnızca yeşil gübreleme ve çiftlik gübresi bitkinin beslenmesi için yeterli olmamakta,
bu amaçla organik tarım yönetmeliğinde izin verilen doğal kayaçlar ve hümik asit
kaynaklarının da kullanımı gerekmektedir. Bu amaçla ileride bu tip materyallerin de
deneneceği daha geniş çaplı araştırmalar yapılması gerekmektedir.
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Çizelge 1. Deneme toprağı ile çiftlik ve tavuk gübrelerinin kimyasal özellikleri.
Materyal

Toplam N %

P%

Tuz %

pH

Deneme toprağı

0,102

2,97

0,09

6.55

Çiftlik gübresi

1,82

0,435

Tuzlu

7.72

Tavuk gübresi

1,47

0,938

Tuzlu

7.59

Çizelge 2. Uygulamalardaki ortalama fide sayıları.
Uygulamalar
Tanık

Ekstra
3.0

Ortalama fide sayıları (adet/m2)
1. kalite 2. kalite
Iskarta
30.0

91.0

17.8

Toplam
141.8

Geleneksel

5.0

34.0

103.0

17.0

159.0

Çiftlik gübresi

4.5

29.0

100.2

17.4

151.1

Tavuk gübresi

7.0

38.8

97.2

14.6

157.6

Yerfıstığı

11.0

45.2

105.4

12.4

173.8

Soya fasulyesi

1.0

35.6

116.4

24.0

177.0

Ç.G.+Yerfıstığı

4.3

35.0

117.4

19.8

176.5

Ç.G.+Soya fasulyesi

5.0

44.2

123.2

20.6

193.0

T. G.+Yerfıstığı

3.0

37.2

106.4

19.8

166.4

T.G.+Soya fasulyesi

4.2

34.4

92.2

12.2

143.0

Çizelge 3. Uygulamalara ait fide %’leri.
Uygulamalar
Tanık

Ekstra

Fide %’leri
1. kalite
2. kalite

Iskarta

2.1 g

21,2 f

64,2 cd

12,6 b

Geleneksel

3,1 c

21,4 f

64,8 b

10,7 f

Çiftlik gübresi

3,0 cd

19,2 ı

66,3 a

11,5 d

Tavuk gübresi

4,4 b

24,6 b

61,7 e

9,3 g

Yerfıstığı

6,3 a

26,0 a

60,6 f

7,1 ı

573

Soya fasulyesi

0,6 ı

20,1 g

65,8 a

13,6 a

Ç.G.+Yerfıstığı

2,4 f

19,8 h

66,5 a

11,2 e

Ç.G.+Soya fasulyesi

2.6 e

22.9 d

63,8 d

10,7 f

T. G.+Yerfıstığı

1,8 h

22,4 e

63,9 d

11,9 c

T.G.+Soya fasulyesi

2,9 d

24,1 c

64,5 bc

8,5 h

LSD % 5

0.307

0.153

0.307

0.054

Çizelge 4. Uygulamalara ait toplam gider ve brüt kar değerleri.
Uygulamalar
Tanık

Toplam gider (YTL)
0

Brüt kar (YTL)
15.110

480

16.950

Çiftlik gübresi

374,5

15.897,5

Tavuk gübresi

336

17.576

Yerfıstığı

348

20.226

Soya fasulyesi

336

18.008

Çiftlik gübresi+Yerfıstığı

502,5

18.521,5

Çiftlik gübresi +Soya fasulyesi

490,5
462

20.691,5
17.422

450

15.692

Geleneksel

Tavuk gübresi +Yerfıstığı
Tavuk gübresi +Soya fasulyesi

Çizelge 5. Uygulamalara ait tartılı derecelendirme puanları.
Uygulamalar
Yerfıstığı

Puanlama
427

Çiftlik gübresi+Soya fasulyesi

375

Tavuk gübresi

318

Çiftlik gübresi+Yerfıstığı

291

Tavuk gübresi+Yerfıstığı

276

Soya fasulyesi

266

Tavuk gübresi+Soya fasulyesi

247

Geleneksel

235

574

Çiftlik gübresi

170

Tanık

122

Çizelge 6. Farklı uygulamaların ekstra, 1. ve 2. kalite fidelerde gövde-kök kuru
madde miktarları, kök uzunluğu ve gövde çaplarına etkileri.
Uygulamalar
Tanık
Geleneksel
Çiftlik gübresi
Tavuk gübresi
Yerfıstığı
Soya fasulyesi
Ç.G.+yerfıstığı
Ç.G.+soya fasulyesi
T.G. +yerfıstığı
T.G.+soya fasulyesi
LSD % 5

Gövde kuru madde miktarı

Kök kuru madde miktarı

Ekstra

1. kalite

2. kalite

Ekstra

1. kalite

2. kalite

22.90 e
28.00 bc
31.50 a
26.37 d
27.33 cd
30.87 a
28.50 bc
28.90 b
29.30 b
30.87 a
0.825

26.47b
27.43 ab
26.93 ab
26.63 b
27.60 ab
29.47 a
28.10 ab
27.30 ab
26.93 ab
27.70 ab
1.454

24.33 c
27.07 b
30.27 a
27.03 b
27.00 b
28.67 ab
29.53 a
27.20 b
26.43 b
26.80 b
1.335

36.93 c
39.50 b
41.70 a
37.30 c
31.60 d
38.47 bc
39.50 b
43.40 a
39.20 b
38.77 bc
1.034

33.63 d
36.60 bc
36.60 bc
34.43 cd
36.90 bc
41.70 a
38.07 b
35.80 bcd
34.70 cd
37.73 b
1.389

32.40 d
35.97 b
35.47 bc
33.47 d
34.03 cd
39.50 a
36.17 b
33.47 d
33.47 d
36.83 b
1.071

Çizelge 6’nın devamı.
Uygulamalar
Tanık
Geleneksel
Çiftlik gübresi
Tavuk gübresi
Yerfıstığı
Soya fasulyesi
Ç.G.+ Yerfıstığı
Ç.G.+Soya fasulyesi
T.G. + Yerfıstığı
T.G.+Soya fasulyesi
LSD % 5

Gövde çapı (cm)

Kök uzunluğu (cm)

Ekstra

1. kalite

2. kalite

Ekstra

1. kalite

2. kalite

1.58 f
1.59 ef
1.67 ab
1.57 f
1.65 bc
1.69 a
1.63 cd
1.59 ef
1.69 a
1.61 de
0.805

1.14 c
1.16 bc
1.15 bc
1.17 b
1.15 bc
1.21 a
1.16 bc
1.15 bc
1.15 bc
1.16 bc
2.030

0.76 d
0.79 bcd
0.82 ab
0.76 d
0.77 d
0.83 a
0.81 abc
0.78 cd
0.83 a
0.81 abc
1.689

19.10 e
21.10 d
18.13 f
19.70 e
25.80 b
27.30 a
22.67 c
20.70 d
25.80 b
23.43 b
0.277

18.20 c
19.07 bc
19.27 bc
19.13 bc
19.97 abc
21.53 a
19.63 abc
21.30 ab
18.37 c
18.27 c
0.217

17.07 c
17.67 bc
17.37 c
16.83 c
18.27 abc
19.67 a
19.37 ab
18.27 abc
17.50 c
17.00 c
0.224
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RİZOBAKTERİLER TARAFINDAN HASTALIK BASKILAMA MEKANİZMASI
OLARAK UYARILMIŞ SİSTEMİK DAYANIKLILIK
105

Ayşe DEMİRCİ

Zekai KATIRCIOĞLU

106

ÖZET
Bitki gelişimini teşvik eden rizobakteriler (PGPR), bakteri ve toprak kaynaklı
patojenler arasındaki antagonizm yanında, kök ve yaprak patojenlerine karşı
bitkideki sistemik dayanıklılığı uyararak hastalıkları baskı altına alabilirler. Fasulye,
karanfil, hıyar, turp, tütün, domates ve model bitki Arabidopsis thaliana da uyarılmış
sistemik dayanıklılığı (ISR) teşvik ettiği belirlenen rizobakteriler farklı tipteki
patojenlere karşı etkili olmaktadırlar. Bazı bakteri ırkları farklı bitki türlerinde
dayanıklılığın uyarımında eşit düzeyde etkili olurken diğerleri özelleşme
göstermekte ve bu durum kök yüzeyindeki bakteri ve bitki arasındaki özel ilişkiyi
ortaya koymaktadır. Siderefor pseudobactin, tütün ve Arabidopsis’ de dayanıklılığın
uyarımında etkili olurken pseudomonine gibi diğer sidereforlar turpta uyarılmış
dayanıklılığın salisilik asit (SA) ile ilişkisini açıklayabilmektedir. SA, fenotipik olarak
benzer şekilde sistemik kazandırılmış dayanıklılığı (SAR) uyarmasına rağmen
rizobakteriyel ırklar tarafından teşvik edilen uyarılmış sistemik dayanıklılık (ISR) için
gerekli değildir. ISR bitkideki sinyalde jasmonic asit (JA) ve etilene bağlıdır. Bitkinin,
virülent olmayan patojenler ya da patojen olmayan rizobakteriler tarafından
tetiklenen uyarılma dönemine ulaşılmasında NPR1(non-expressor of pathogenesisrelated genes1) merkezi rol oynamaktadır. ISR ve SAR’ ın kombinasyonu,
patojenlere karşı korumayı tek başlarını kullanımlarına göre artırmakta ve daha
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geniş çaptaki patojenlere karşı etkili olmaktadır. Bu çalışma Biyolojik mücadelede
önemli bir mekanizma olan ISR hakkında bilgi vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hastalık Baskılanması, ISR, SAR
ABSTRACT
INDUCED SYSTEMIC RESISTANCE AS A MECHANISM OF DISEASE
SUPPRESSION BY RHIZOBACTERIA
Plant growth- promoting rhizobacteria (PGPR) can suppress diseases through
antagonism between the bacteria and soil- borne pathogens, as well as by inducing
a systemic resistance in the plant against both root and foliar pathogens.
Rhizobacteria – mediated induced systemic resistance (ISR) has been reported for
bean, carnation, cucumber, radish, tobacco, tomato and the model plant
Arabidopsis thaliana, and is effective against differnet types of plant pathogens.
Although some bacterial strains are equally effective in inducing resistance in
different plant spcies, others show specificity, indicating specific recognition betwen
bacteria and plants at the root surface. Pseudobactin siderophores have been
implicated in the induction of resistance in tobacco and Arabidopsis, and another
siderophore, pseudomonine, may explain induction of resistance associated with
salicylic acid (SA) in radish. Although SA induces phenotypically similar systemic
acquired resistance (SAR), it is not necessary for the systemic resistance induced
by most rhizobacterial strains. Instead, rhizobacteria- mediated induced systemic
resistance (ISR) is dependent on jasmonic acid (JA) and ethylene signaling in the
plant. NPR1(non-expressor of pathogenesis-related genes1) plays a central role in
reaching the induced state, whether triggered by a virulent pathogens or by nonpathogenic rhizobacteria. Combination of ISR and SAR can increase protection
against pathogens that are resisted through both pathways, as well as extend
protection to a broader spectrum of pathogens than ISR or SAR alone. This report
explains ISR, that is an important mechanism for biocontrol.
Keywords: Disease Suppression, ISR, SAR
GİRİŞ
Bitkiler kendilerini patojen saldırılarından korumak için değişik mekanizmalara
sahiptirler. Geniş açılımda bitkinin dayanıklılık kapasitesi, nekroz ile ilk
enfeksiyondan sonra ortaya çıkan sistemik kazandırılmış dayanıklılık (SARSystemic acquired resistance) ile tanımlanmaktadır. Patojen olmayan ve köklerde
kolonize olan rizobakteriler tarafından tetiklenen hastalıklara karşı tam olarak
bilinmeyen dayanıklılık formu genel olarak rizobakterilerin teşvik ettiği uyarılmış
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sistemik dayanıklılık olarak ifade edilmektedir (ISR-Induced systemic resistance)
(Van Loon ve ark., 1998).
Bitki salgıları ve lizatların besin sağladığı bitki kök yüzeyinde çok sayıda rizosfer
bakterileri bulunmaktadır. Rizobakterilerin belirli ırkları bitki gelişimini teşvik etmekte
ve bunlar bitki gelişimini teşvik edici bakteriler olarak kabul edilmektedir. Bazı
rizobakteri ırkları özellikle floresan pseudomonas türleri toprak kaynaklı patojenleri,
besin için yarışma, sidereforların teşvik ettiği demir için yarışma veya antibiyosis
mekanizmaları aracılığıyla baskı altına alarak bitki hastalıklarını azaltmaktadır. Bazı
özel Pseudomonas ırkları yarışmacı inokulasyonlara karşı savunma kapasitesini
artırarak, karanfil, hıyar, turp, tütün ve Arabidopsis’ de sistemik dayanıklılığı
uyarmaktadır. Bazı bakteriyel ırklar farklı bitki türlerinde uyarılmış dayanıklılıkta eşit
düzeyde etkili olurken bazıları kök yüzeyinde bitki-bakteri arasında bilinen özel
ilişkilerden dolayı özgünlük göstermektedir. Karanfil, turp ve Arabidopsis’de
bakteriyel dış membran lipopolisakkaritlerin(LPS) antijenik yan zincirleri, uyarımı
belirleyici olarak ortaya çıkmakta (Leeman ve ark., 1995b), fakat bunda diğer
bakteriyel özellikler de yer almaktadır. Pseudobactin sidereforları, tütün ve
Arabidopsis’de dayanıklılığın uyarımında yer almakta bunun yanında diğer
sidereforlar (pseudomonine) turpta dayanıklılığın uyarımının salisilik asitle (SA)
ilişkili olduğunu açıklamaktadır. SA, fenotipik olarak benzer olan sistemik
kazandırılmış dayanıklılığı uyarmasına rağmen rizobakteriler tarafından uyarılan
sistemik dayanıklılık için gerekli değildir. Rizobakterilerin teşvik ettiği uyarılmış
sistemik dayanıklılık SA yerine bitkideki jasmonik asit ve etilen sinyaline bağlıdır.
Patojen ile yarışmacı inokulasyon sonucu Arabidopsis bitkisinin uyarımında SAR
ekspresyonu oluşan yapraklar SA sorumlu savunma ilişkili genlerin ekspresyonunu
ortaya çıkarmıştır. Burada JA/etilenden sorumlu savunmayla ilişkili genler yer
almamıştır. ISR ekspresyonu oluşan bitkilerde ise tam aksi durum gerçekleşmiştir.
ISR ve SAR’ın bir arada kullanımı geniş yelpazedeki bitki patojenlerine karşı
korumayı artırabilir.
FARKLI ŞEKİLLERDE UYARILABİLEN BİTKİ SAVUNMA MEKANİZMALARI
7. Sistemik kazandırılmış dayanıklılık(SAR- systemic acquired resistance)
8. Uyarılmış sistemik dayanıklılık(ISR- induce systemic resistance)
9. Rizobakterilerin teşvik ettiği uyarılmış sistemik dayanıklılık (ISRrhizobacteria- mediated induced siystemic resistance)
HASTALIK BASKILAMA MEKANİZMASI OLARAK UYARILMIŞ SİSTEMİK
DAYANIKLILIK
SAR, birçok bitki türünde bildirilmesine karşın rizosfer bakterileri tarafından
uyarılan ISR üzerine günümüze kadar çok fazla çalışma yer almamıştır.
Rizobakterilerin uyardığı uyarılmış sistemik dayanıklılık; fasulye, karanfil, hıyar,
turp, tütün, domates ve model bitki Arabidopsis thaliana gibi bitkilerde fungus,
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bakteri ve virüsleri içeren geniş yelpazedeki bitki patojenlerine karşı test edilmiştir
(Van Loon ve ark., 1998).
Uyarılmış dayanıklılık çalışmalarında yaygın olarak kullanılan yöntem; bakteri
süspansiyonunun steril edilmiş toprağa karıştırılması, şaşırtma esnasında fide
köklerinin bakteri süspansiyonuna daldırılması veya ekimden önce yüksek sayıdaki
bakteri ile tohumların kaplanmasıdır. Bunu takiben fideler patojenle yarışırlar.
Rizobakteriler köklerde bulunduğu için kök patojenlerine karşı sistemik koruma
bölünmüş kök sistemine göre yani, kök sisteminin bir parçasına uyarıcı bakteri
diğer parçasına ise saldırgan patojen uygulayarak kurulmalıdır. Patojenler doğal
olarak rizobakterilerden ayrıldığı için yaprak patojenlerine karşı koruma testleri
daha kolay kurulmaktadır. Rizobakteriler; tohuma, tohumun ekilmesi veya fide
şaşırtması ile toprağa uygulanmasına rağmen, yüzeysel bitki dokuları içinde
hareket edip, toprak üstü dış yüzeye kadar ulaşabilmektedir (Kluepfel 1993).

UYARILMIŞ SİSTEMİK DAYANIKLILIĞA AİT KRİTERLER
Uyarıcı rizobakteriler tipik olarak konukçuda bir belirtiye yol açmadan
görülmekte ve yaygın olarak bitki gelişimini teşvik etmektedir. Hastalık şiddeti ve
oranını düşürmede rizobakteriler tarafından ISR uyarımını diğer mekanizmalardan
ayıran bazı kriterler mevcuttur (Van Loon ve ark., 1998) :
21.Uyarıcı Bakterinin Yarışmacı Patojen Üzerinde Toksik Etkisinin Olmaması
22.Bitkilerde Uyarıcının Uygulanması ve Korumanın İlk Ortaya Çıkışı Arasındaki
Zaman Aralığı
23.Toksik Bileşikler İçin Bilinen Doz-Cevap İlişkisi
24.Korumada Seçici Olmama
25.Etkin Sistemik ve Lokal Koruma
26.Bitki Genotipine Bağlılık
UYARILMIŞ SİSTEMİK DAYANIKLILIKTA BAKTERİYEL BELİRLEYİCİLER
ISR’ ı başlatan sınırlı sayıdaki rizobakteriyel ırklara ait belirleyiciler, doğrudan
mutant analizleri ve izole edilen bileşiklerin uygulaması ile belirlenmiştir (Van Loon
ve ark., 2005). WCS358 Arabidopsis’ de ISR’ ı flagella, LPS ve pseudobactin
siderefor üreterek gerçekleştirmiştir (Bakker ve ark., 2003; Meziane ve ark., 2005).
Fasulye ve domateste WCS358 tarafından başlatılan ISR, LPD ve pseudobactine
bağlı olmuştur (Meziane ve ark., 2005). Sidereforlar, P. aeuriginosa 7NSK2
(Audenaert ve ark., 2002), P. fluorescens CHAO (Maurhofer ve ark., 1994) ve
WCS374 (Leeman ve ark., 1996)’ de uyarıcı belirleyiciler olarak rol oynamışlardır.
Sidereforlar yalnızca sınırlı demir koşulları altında üretilmektedir. ISR başlatıcı
bakteriler tarafından siderefor üretimi hastalığın baskılanmasında patojenleri
demirden yoksun bırakarak ve bitkide sistemik dayanıklılığı uyararak etkili
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olmaktadır. Bu durum, farklı bakteriler tarafından üretilen sidereforların farklı
kimyasal yapıya sahip olduğunu açıklamaktadır. Bitkiler tarafından hangi
sidereforların algılandığı tam olarak açık değildir (Van Loon ve ark., 2005).
Antibiyotikler de ISR mekanizması içerisinde yer almaktadır. Domateste
pyocyanin antibiyotiği üreten P. fluorescens 7NSK2 ırkı ISR’ı pyochelin sidereforları
ile birlikte ortaya çıkarırken, Arabidopsis’ deki ISR’ın oluşumunda 2,4diacetylphloroglucinol (DAPG) etkili olmuş ve bu antibiyotik P. fluorescens CHAO
(Lavicoli ve ark., 2003) ve Q2-87 (Weller ve ark., 2004) ırklarının belirleyicisi olarak
tespit edilmiştir. Turpta WCS417r’ nin saflaştırılmış lipopolisakkaritleri (LPS) ve LPS
içeren hücre duvarı preparasyonu ISR uyarımında canlı WCS417r kadar etkili
olmuştur (Leeman ve ark., 1995b). LPS O-antijenik yan zinciri içermeyen WCS417r
mutantı ISR uyarım kabiliyetini kaybettirmiştir.
UYARILMIŞ SİSTEMİK DAYANIKLILIĞIN MOLEKÜLER MEKANİZMASI
Rizobakterilerin uyardığı ISR’a ait moleküler temelli çalışmalar Arabidopsis
model sisteminde geliştirilmiştir (Pieterse ve ark., 1996). Uyarıcı bakteri olarak P.
fluorescens WCS417r kullanılmıştır. Çünkü bu ırkın karanfil (Van Peer ve ark.,
1991), turp (Leeman ve ark., 1995b) ve domates gibi bitkilerde ISR’ ı tetiklediği
belirlenmiştir. WCS417r den farklı olarak diğer floresan pseudomonas türleri de
Arabidopsis’ de (Lavicoli ve ark., 2003; Ryu ve ark., 2004; Van Wees ve ark.,
1997), tütünde (Press ve ark., 1997; Zhang ve ark., 2002) ve domateste (Yan ve
ark., 2002) SA e bağlı olmayan ISR’ ı uyarmışlardır.
Arabidopsis köklerinin WCS417r ile kolonize olması patojenin uyardığı SAR
yoluna benzemeyen bir başka deyişle, SA’ e bağlı olmayan ve PR gen aktivasyonu
ile ilişkilendirilmeyen bir yolu ekspre etmiştir. Bu yol JA ve etilen sorumluluğunu
gerektirmektedir. ISR yolunda, JA ve etilene cevabın başarıyla gerçekleşmesi SAR
benzeri olarak NPR1 tarafından yönetilen sistemik dayanıklılık ile sonuçlanmıştır
(Çizelge 1). Etilen sorumluluğu ISR’ın uyarım bölgesinde gereklidir ve bu sinyal
molekülü sistemik olarak taşınan sinyallerin oluşumu ve yer değiştirmesini kapsar.
Buna rağmen etilen veya JA’ in ISR yolunun ileriki aşamalarında da yer aldığı göz
ardı edilmemelidir. ISR ne lokal ne de sistemik olarak JA ve etilen biyosentezindeki
artışla ilişkilendirilmiştir. ISR uyarımına cevapta Arabidopsis bitkisi JA ve etilenden
sorumlu gen ekspresyonunda artış göstermiştir. ISR ekspresyonunun gerçekleştiği
bitkilerde JA’den sorumlu özel gen setleri güçlenmiştir. Ayrıca ISR ekspresyonunun
gerçekleştiği bitkiler etilene karşı yüksek seviyede 1-aminocyclopropane-1carboxylic acid (ACC) değişimine sahip olmuş, bu da saldırgan patojen enfeksiyonu
üzerine etilen üretiminde daha fazla potansiyel sağlamıştır. Bütün bu veriler ISR’ ın
tanımlandığı bitkilerin, patojen ataklarından sonra daha hızlı ve daha yüksek
seviyedeki savunma reaksiyonuna bağlı JA ve etilen ekspresyonu için harekete
geçtiğini göstermektedir (priming) (Pieterse ve ark., 2001). Savunmayla ilişkili
genlerin ekspresyonu için priming, istilacı patojenin inokulasyonundan sonra bitki
hücrelerinin daha yüksek seviyedeki ve hızdaki savunma gen ekspresyonu olarak
ortaya çıkmasıdır (Conrath ve ark., 2002).
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SAR VE ISR’IN BİYOLOJİK MÜCADELEDEKİ YERİ
Bitki hastalıkları ile mücadelede oldukça fazla miktarda kullanılan kimyasallar
çevreye ve insan sağlığına zarar vermektedirler. Uyarılmış sistemik dayanıklılık
hastalıklara karşı bitkide dayanıklılığı harekete geçirmektedir. Rizobakterilerin
uyardığı dayanıklılık doğal, güvenli, etkili, baskın ve korumada süreklilik gibi
özelliklerinden dolayı kimyasal mücadeleye bir alternatif sunmaktadır. ISR tarla
koşulları altında turp ve hıyara karşı etki gösterebilmektedir. Uyarılan bitkiler
enfekte olduğu zaman hastalık gelişimi veya yoğunluğu azalmakta, fakat
engellenememektedir. Çiftçilerin ekonomik kayıpları nedeniyle uyarılmış dayanıklılık
modern tarımda geleneksel uygulamalar için tek başına yeterli olmamaktadır. Pratik
uygulamalar için uzun soluklu yöntemler geliştirilmelidir. Bu kapsamda dayanıklılığı
uyaran rizobakterilerin gelişmeyi teşvik eden özellikleri, hastalıkların baskı altına
alınmasında etkili diğer bakteriyel mekanizmalarla veya biyolojik mücadele etmeni
funguslarla, düşük dozdaki kimyasal ürün koruyucuları, kimyasal SAR uyarıcıları
veya kısmi dayanıklılık ile kombine edilebilir (Van Loon ve ark., 2005).
SA’ e bağlı SAR veya JA/etilene bağlı ISR, yarışmacı inokulasyon üzerine
savunma cevap aktivasyonunu artıran mekanizmalar olarak tanımlanmıştır. SAR,
patojenite ile ilişkili proteinlerin (PRs) birikimi ile ilişkilendirilmesine ve bitki gelişimini
negatif olarak etkilemesine rağmen rizobakteriler tarafından tetiklenen ISR daha
çok bitki gelişimin teşvik etmesiyle seçilmektedir. ISR yanında PGPR da toprak
kaynaklı patojenlere karşı koruma sağlayabilmektedir. Bitki gelişiminin teşvik
edilmesi, bitkinin dayanıklılığında artış ve hassas genç bitki döneminin hızlı
geçirilerek daha dayanıklı olan ergin döneme ulaşması ile sonuçlanmaktadır (Van
Loon ve ark., 2005).
Bitkide dayanıklılığı uyaran mekanizmalardan ISR, SAR’ a göre daha az koruma
sağlamaktadır. Bu dayanıklılık SA uygulamaları ile desteklenebilmektedir (Van
Loon ve ark., 1998). SAR ve ISR farklı patojenlere karşı farklı koruma
sağlamaktadır (Ton ve ark., 2002). Böylece bu iki tip uyarılmış dayanıklılık
kombinasyonu geniş yelpazedeki bitki patojenlerine karşı yalnız kullanıldıklarından
daha fazla koruma sağlamaktadır.
Biyolojik mücadeleye yönelik bu tip çalışmalarda seçilen rizobakteri toprak
kaynaklı patojenlere karşı patojen ile arasında oluşturduğu antagonistik ilişki ile
korumayı gerçekleştirmektedir. Biyolojik mücadele etmeni tarafından çeşitli
antibiyotik bileşikleri üretilmesi veya demirin bağlanmasıyla kök yüzeyinde patojen
ve biyolojik mücadele etmeni arasında yarışma olmakta ve konukçuda dayanıklılık
uyarılmaktadır.
SONUÇ
Rizobakterilerin seçilen ırkları özellikle Pseudomonas spp. toprak kaynaklı
patojenleri değişik mekanizmalarla baskılayarak hastalıklarda azalmaya neden
olmaktadırlar. Bazı biyolojik mücadele PGPR’ ları konukçu bitkide uyarılmış
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sistemik dayanıklılık olarak bilinen (ISR) savunma mekanizmasını, patojen
ataklarına karşı harekete geçirmektedirler.
Son yıllarda rizobakterilerin uyardığı ISR üzerine yapılan çalışmalar bu
dayanıklılığı içeren moleküler mekanizma üzerine yoğunlaşmıştır. Sistemik
dayanıklılığı tetiklemek için farklı rizobakteriler farklı mekanizmalardan
faydalanmaktadırlar. Bazıları SA’ e bağlı yolu tetiklerken diğerleri jasmonat/etilen’ e
bağlı yolu tetiklemektedirler. İlginç olarak SA’ e bağlı SAR ve jasmonat ve etilene
bağlı ISR yolu aktivasyonu benzer olarak uyarılmış dayanıklılık düzeyi üzerinde
katkıya sahip olmaktadır (Van Wees ve ark., 2000). Böylece farklı sinyal yollarını
tetikleyen rizobakteriyel ırkların kombinasyonu hastalık kontrolünün geliştirilmesini
cazip kılacaktır.
SAR’dan farklı olarak ISR, Arabidopsis’de gen ekspresyonundaki büyük
değişimlerle ilişkilendirilmemektedir.
Gelecekte yürütülecek daha ayrıntılı çalışmalar hastalık dayanıklılığının
uyarımına ait moleküler mekanizması hakkında daha fazla bilgi verecektir. Bu da
ISR’ın biyolojik mücadelede daha aktif kullanımını sağlayacaktır.
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ÖNEMLİ MEYVE SİNEKLERİ MÜCADELESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
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Ayşe ÖZDEM

ÖZET
Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı bilinçsiz bir şekilde kullanılan pestisitlerin
insan, çevre sağlığı ve doğal denge üzerinde olumsuz etkiler yaratması, böcek ve
diğer zararlılarda direnç sorununu ortaya çıkarması ve üründe kalıntıya neden
olması gibi bir takım olumsuzlukları nedeni ile alternatif mücadele yöntemlerinin
kullanımı önem kazanmıştır. Alternatif mücadele yöntemleri biyoteknolojik,
biyoteknik yöntemler ve biyolojik mücadeledir. Zararlılarla mücadelede
biyoteknolojik mücadele yöntemleri kısır böcek salma tekniği, böcek gelişimi
düzenleyiciler ve sitoplazmik uyuşmazlık gibi yöntemleri kapsamaktadır. Biyoteknik
yöntemler ise; hedeflenen zararlı türlerin gelişme ve davranışlarını etkileyen fiziksel,
kimyasal ve biyolojik uyarıcı etmenlerden yararlanmak, daha açık bir deyimle
cezbedici ve tuzak sistemleri, feromonlar, hormonlar, repellentler ve yumurtlamayı
engelleyici her türlü faktör üzerinde araştırma, geliştirme ve uygulama olarak
tanımlanabilir. Tuzak ve feromonlardan yararlanmak sureti ile mücadelede kitle
yakalama tekniği uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin en önemli avantajı yüksek
derecede spesifik ve çevre koşullarına adapte edilebilir olması, buna karşın
istenmeyen yan etkilerden hiç birine neden olmamasıdır. Bu yöntemlerden
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yararlanılarak mücadelesine yeni boyutlar kazandırılabilecek en önemli zararlı
grubu Diptera takımına bağlı Tephritidae (Meyve sinekleri) familyasına bağlı
türlerdir. Bu familyadan Türkiye’de yaygın olarak bulunan, ekonomik yönden önemli
kayıplara neden olan ve ihracatta toleransı sıfır olan Akdeniz Meyvesineği [Ceratitis
capitata (Wied.)], Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi L.) ve Zeytin sineği [Bactrocera
(=Dacus) oleae (Gmel.)] en önemli türlerdir.
Anahtar Kelimeler: Diptera, Meyve Sinekleri, Alternatif Mücadele Yöntemleri
ABSTRACT
NEW APPROACHES ON CONTROL OF IMPORTANT FRUIT FLIES
The use of alternative control methods has gained important role because of the
negative effects of pesticides used against pests, diseases and weeds on human
and environmental health and natural balance. They cause residue problems on
crops and resistance to the pesticide used can develop in target pests due to
overuse and incorrect use of the chemical. Alternative control methods include
biotechnological and biotechnical methods and biologic control. Biotechnological
methods are sterile insect technique (SIT), insect growth regulators (IGR) and
cytoplasmic incompatibility. Biotechnical methods use physical, chemical and
biological stimulative agents that effect the growth and behaviors of targeted pests
such as attractive and trap systems, pheromones, hormones, repellents and
investigation, advance and practice on any factor oviposition deterring pheromone.
Mass trapping technique is used in control by using traps and pheromones. The
important advantages of these techniques are that they are highly specific and
adaptable to environmental conditions, besides not having any side effects. The
most important pest group which its control can be newly formed with these
techniques is Tephritidae family of Diptera order. The most important species
widely distributed in Turkey, economically important and has a zero tolerance on
export are Mediterranean Fruit fly [ Ceratitis capitata (Wied.)], European Cherry
Fruit Fly ( Rhagoletis cerasi L.) and Olive Fly [Bactrocera (=Dacus) oleae (Gmel.)].
Keywords: Diptera, Fruit Flies, Alternative Control Methods
GİRİŞ
Meyve sinekleri doğrudan meyvede zarar yapmaları nedeni ile ekonomik olarak
önemli kayıplara neden olmaktadırlar. Ayrıca ihracatta toleranslarının sıfır olması,
diğer bir deyişle ihraç edilen üründe meyve sineği ile bulaşık tek bir meyve dahi
istenmemesi yönüyle de önem arz etmektedir. Meyve sineklerinden Akdeniz
meyvesineği (Ceratitis capitata Wied.) tropik ve subtropik meyvelerin özellikle de
turunçgillerin ana zararlısı durumundadır. Türkiye’de Ege ve Akdeniz kıyı şeridi
boyunca sürekli bulunmaktadır. Polifag olan Akdeniz meyvesineği zararı, larvası
tarafından yapılır. Meyvenin etli kısmında beslenen larvalar, meyvenin bu kısmında
bir yumuşama ve çöküntü meydana getirirler. Zarara uğrayan meyveler, vaktinden
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önce olgunlaşır ve dökülür. Türkiye’de bölgelere göre yılda 4-8 döl verebilmektedir.
Zeytin sineği (Bactrocera oleae) Türkiye’de zeytin yetiştirilen tüm alanlarda bulunur
ve larva döneminde meyve etinde zararlıdır. Larva gelişme süresinde çekirdek
etrafında galeriler açarak beslenir. Böylece meyvelerin çürüyerek dökülmesine,
zeytinyağı miktarının azalmasına kısmen de yağda asitliğin yükselmesine neden
olur. Özellikle sofralık zeytinlerde zararı daha büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde
bölgelere göre yılda 2 - 5 döl verebilir. Kiraz sineği larvaları, meyvelerin etli
kısmında beslenerek, bazı meyvelerin zamanından önce olgunlaşarak dökümüne
neden olur. Hasat edilen kurtlu meyvelerin kalitesi düşük olduğundan pazar değeri
düşer. Salgın yaptığı yıllarda zarar oranı %80’e kadar çıkabilir. Kiraz sineği kiraz ve
vişne yetiştirilen bütün bölgelerde yaygın olarak bulunmaktadır. Pestisitlerin insan,
çevre sağlığı ve doğal denge üzerinde olumsuz etkiler yaratması, böcek ve diğer
zararlılarda direnç sorununu ortaya çıkarması ve üründe kalıntıya neden olması gibi
bir takım olumsuzlukları nedeni ile diğer zararlılarda olduğu gibi Meyve sineklerinin
mücadelesinde de kimyasal mücadeleye alternatif mücadele yöntemleri üzerinde
araştırma ve geliştirme çalışmaları hız kazanmıştır. Bu makale ile son yıllarda
Meyve sinekleri mücadelesinde uygulanabilecek alternatif mücadele yöntemlerinin
ortaya konarak özellikle entegre mücadele ve organik tarım üretim tekniklerine ışık
tutulması amaçlanmıştır.
Meyve Sinekleri Mücadelesinde Tuzak, Cezbedici Ve Feromon Kullanımı
Günümüzde böceklerin besin aramalarında, yumurtlama yerlerinin ve eşeyin
bulunmasındaki davranışlarının bazı kimyasal maddeler tarafından uyarılıp kontrol
edildiği iyi bilinmektedir. Bunlar daha çok feromonlar ve cezbediciler olup,
zamanımızda sentetik olarak elde edilerek tarımsal savaşta çeşitli amaçlar için
kullanılmaktadır. Biyoteknik mücadelede feromon ve cezbedicilerden, çok değişik
tiplerdeki tuzaklarla kombine edilerek yararlanılır. Tuzaklar farklı şekillerde olup,
zararlı böceğin popülasyonunu izleyip mücadele zamanını belirlemek veya
doğrudan mücadele etmek amacıyla kullanılır. Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de
tuzaklarla birlikte kombine edilen besin cezbedicileri Kiraz sineği, Akdeniz
meyvesineği ve Zeytin sineği’nin mücadele zamanın belirlenmesinde ve
mücadelesinde önemli ölçüde kullanılmaktadır. Mücadelede kitle halinde tuzakla
yakalama tekniği uygulanarak zararlı popülasyonu azaltılmaktadır. Kitle halinde
tuzakla yakalama tekniğinin başarısı uygulama yapılacak bahçeye zamanında ve
yeterli sayıda tuzağın asılmasına, çevre bahçelerdeki ergin popülasyonun düşük
veya dışarıdan bulaşma olmamasına, hasadın tam yapılıp bulaşık meyvelerin
bahçeden uzaklaştırılmasına ve bu tekniğin her yıl tekrarlanmasına bağlıdır. Kitle
halinde tuzakla yakalama yönteminde feromon tuzakların yanında besin tuzakları
veya renk tuzaklarından da yararlanılabilir. Meyve sineklerine karşı değişik tuzak
tipleriyle yani feromon, besi ve renk tuzakları ile başarılı sonuçlar alınmıştır. İspanya
Granada’da Akdeniz meyvesineği’ne karşı dişileri cezbeden sentetik cezbedicilerle
birlikte kullanılan tuzaklar zararlı popülasyonunu uygulama yapılmayan alanlara
göre belirgin bir sayıda azaltmıştır (Ros ve ark. 1999). Yunanistan’da C. capitata
için yapılan bir çalışmada, kuru olarak kullanılan McPhail (IPMT) tuzakların kitle
yakalama tekniği çalışmaları için daha pratik olduğu belirlenmiştir (Katsoyannos ve
ark. 1999). Sentetik olarak elde edilen bazı cezbedicilerden Trimedlure ve Ceralure
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B1’in Ceratitis capitata erginlerini cezbettiği saptanmıştır (Jang ve ark. 2001).
İsviçre’de 850 ağaçlık bir kiraz bahçesinde toplam 3000 adet Rebell tuzağı asılarak
yapılan Kiraz sineği mücadelesi sonucunda meyvelerde %0.24 gibi çok düşük
oranda kurtlanma olmuştur (Boller ve ark. 1980).R. cerasi ergin popülasyon
yoğunluğu ve ağaç büyüklüğüne göre 2-7 adet vizüel tuzak/ ağaç ile bazı yıllar hiç
ilaçlamaya gerek kalmadan mücadele için yeterli olmuştur (Boller 1983). R.
cerasi’ye karşı, İzmir’de kiraz bahçelerinde 4 adet sarı yapışkan görsel tuzak+
amonyum fosfat kapsülü/ağaç asılarak ilaçlama yapılmaksızın %85.18 etkinlik elde
edilmiştir (Zümreoğlu ve ark. 1999). İzmir ve Manisa’da ekolojik kiraz üretimi
olanakları ile ilgili olarak yapılan çalışmada Kiraz sineğine karşı uygulanan sarı
renkli yapışkan görsel tuzaklarla başarılı savaşım yapıldığı belirlenmiştir (Tezcan ve
ark. 1999). Yine Ülkemizde yapılan bir araştırmada Kiraz sineğine karşı 4 adet
Rebell+ amonyum kapsülü/ağaç tuzak kombinasyonu ile yapılan kitle halinde
tuzakla yakalama tekniği ile R. cerasi’ye karşı başarılı bir savaşımın mümkün
olduğu ortaya konulmuştur (Özdem ve Kılınçer 2002). B. oleae’nın ilk ergin
çıkışından sonra beslenmek için protein kaynakları aradıklarından bu dönemde
uygulanan kitle yakalama tekniğinin en etkili biyoteknik yöntem olduğu saptanmıştır.
(Delrio 1984). B. oleae’ya karşı yarı izole bir zeytin bahçesinde 1 adet
Deltamethrin’le ile muamele edilmiş kontraplak tuzak+ feromon+amonyak
kapsülü/ağaç tuzak kombinasyonu ile kitle yakalama tekniği denemelerinden
%78.49 etkinlik elde edilmiştir (Zümreoğlu ve ark. 1999). B. oleae’ya karşı içinde
yavaş salınımlı amonyum bikarbonat, eşeysel feromonu ve Deltamethrin bulunan
15x20 cm ebatlarında yeşil zarf şeklindeki Eco-Trap etkili bir tuzak olup, en az
hidrolize protein+dimethoate’nin kullanıldığı kısmi dal ilaçlaması veya dimethoate ile
yapılan kapama ilaçlama kadar Zeytin sineği mücadelesinde etkili olmuştur (Vioryl
2000). B. oleae mücadelesinde Yunanistan’da zeytin alanlarında birkaç yıl cezbet
ve öldür (attract and kill) yöntemi üzerinde çalışılmıştır. Düşük ve orta popülasyon
yoğunluğuna sahip izole zeytin alanlarında ağaç başına bir adet tuzağa amonyum
bikarbonat ve feromon ilave edildiği zaman Zeytin sineği popülasyonu düştüğü gibi
meyve bulaşması da alt seviyelerde kalmıştır. İzole olmayan ve yüksek popülasyon
yoğunluğuna sahip zeytin bahçelerinde ağaç başına bir adet tuzağın yeterli
olmayacağı, popülasyonu ve meyve bulaşmasını alt seviyelerde tutabilmek için en
az bir defa yere hidrolize protein ile birlikte bir insektisit uygulamasının yapılması
gerektiği belirtilmiştir (Basilis ve ark. 2000).
Modern İnsektisitler
Laboratuvar denemelerinde bitkisel insektisit olan Azadirachtin’in bütün
konsantrasyonlarında B. oleae’nın I. ve II. dönem larvalarında %64-80 ölüm
meydana gelmiştir. Tarla koşullarındaki denemelerde uygulama alanındaki
bulaşıklılık kontrole göre daha düşük olmuştur (Tsolakis ve ark. 1999). Moldova’da
kiraz bahçelerinde kiraz hastalık ve zararlılarına karşı yapılan ilaç denemelerinde R.
cerasi mücadelesinde kullanılan B. thrungiensis’in ticari preparatı olan Foray
(%0.05) zararlıyı en iyi şekilde kontrol etmiştir (Cardei ve Rominger 1997). İtalya’da
B. thrungiensis var. kurstaki’nin Kiraz sineği yoğunluğunun düşük olduğu hallerde
kullanılabileceği belirtilmiştir (Dimitri 2000). B. oleae dişilerinin B. thrungiensis 114A
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izolatı ile beslenmesinden dolayı üreme güçleri azalmış, ovipozisyon periyodu
kısalmış ve sağlam yumurta sayısı düşmüştür. Tarla denemelerinde 114A’dan
beklenen sonuçlar alınmış, bakteriyel süspansiyonun uygulandığı birinci yıl meyve
bulaşması %59’dan %12’ye düşerken, ikinci yıl %71’den %25’e, üçüncü yıl ise
%26’dan %9’a düşmüştür (Navrozidis 2000). Laboratuvar denemelerinde
Azadirachtin’in bütün konsantrasyonlarında B. oleae’nın birinci ve ikinci dönem
larvalarında yüksek düzeyde (%64-80) ölüm meydana gelmiştir (Tsolakis ve ark.
1999). Ülkemizde de Azadirachtin etkili maddesi, Zeytin sineği ve Kiraz sineği’nde
ruhsatlı olup, bu zararlılarla mücadelede kullanılmaktadır.
Biyolojik Mücadele
Meyve sineklerinin gregar endoparazitoitlerinden olan Tetrasticus giffardianus
(Hymenoptera: Eulophidae)’un C. capitata’nın V. ve VI. dönem larvalarını
parazitleme oranı % 55’in üzerinde olmuştur. Ayrıca bu parazitoitin Bactrocera
türlerinde de çok iyi geliştiği belirlenmiştir (Purcell ve ark. 1996). Bratislava’da kiraz
ağaçlarının altında sıklıkla rastlanılan Carabidae familyasına ait türlerin predatör
oldukları, bunlardan Harpalus rufipes Dej.’in pupalarla beslendiği açıklanmıştır
(Vallo 1979). Orta Avrupa’da R.cerasi’nin de içinde bulunduğu Tephritidae
familyasından beş böcek türünde tespit edilen parazitoit türlerin Psyttalia (Opius)
concolor (larva-pupa), Pteromalus spp., (larva), Phygadeuon spp. (pupa) olduğu
belirlenmiştir (Hoffmeister 1992). İspanya’da B. oleae’nın parazitoidi olan O.
concolor’un salımından sonra parazitleme yeteneği izlenmiş, salımın ilk yılında
zararlı popülasyonunun azalma eğliminde olduğu görülmüştür (Jimenez 1990).
California’da laboratuar denemelerinde parazitik nematodlardan Neoplectana
carpocapsae ve Heterorhabditis heliothidis başarılı bir şekilde C. capitata erginlerini
enfekte etmiştir. Bu nematodlarla bulaşan erginler ölmüş ve ölümün kısmen
nematod ile birlikte bulunan bakteri (Xenorhabdus sp.)’nin salımı nedeni ile olduğu
belirtilmiştir (Poinar ve Hislop 1981). Ülkemizde yapılan çalışmalarda üç
entomopatojen nematodun (Steinernema carpocapsae, Heterorhabditis marelatus
Liu, 1996 ve H. bacteriophora) Akdeniz meyvesineği ve Kiraz sineği pupaları
üzerinde etkili bir şekilde ölüme neden olduğu tespit edilmiştir (Kepenekçi ve ark.
2002, Gökçe ve ark. 2003)
Böcek Gelişim Düzenleyicileri
Böcek gelişim düzenleyicilerinden Methoprene’nin C. capitata ve Bactrocera
türlerinin olgun larva ve erken pupa dönemlerine son derece toksik olduğu
belirlenmiştir (Saul ve Seifert 1990). Laboratuvarda Cyromazine’in C. capitata’ya
belli dozlarda uygulanması ile ergin çıkışının etkilediği ve zararlı yumurtasına
uygulaması ile popülasyonda %98.8 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir.
Pupaya 22.56 g/100 l su dozunda uygulama yapıldığı zaman ergin çıkışında %89.8
oranında azalma meydana gelmiştir (Potenza ve ark. 1991). BAY-Sir 8514
(Triflumuron) C. capitata pupa ve prepupasına en toksik bileşik olup, pupaya
uygulandığı zaman her iki eşeyde de kısırlaştırıcı etki yapmaktadır. Böcek gelişim
düzenleyici Cyromazine’nin C. capitata ergin çıkışını izleyen 12 gün boyunca
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zararlının içme suyuna yüksek konsantrasyonlarda katılması ile doğurganlık, üreme
gücü ve larva gelişme süresi belirgin olarak azalmıştır (Budia ve Vinuela 1996).
Cyromazine’nin farklı oranları ile hazırlanmış suni besin ortamlarında beslenen
Akdeniz meyvesineği larvaları dönemlere bağlı olarak çeşitli gelişme bozuklukları
göstermiştir. Larvalar 1-2 günlük iken 10 mg/kg Cyromazine uygulandığı zaman
%100 ölüm meydana gelirken, 6-9 günlük larvaya 25-100mg/kg Cyromazine
uygulandığı halde larvalar gelişimini sürdürmüştür (Vinuela ve ark. 1993).
Kısır Böcek Salım Tekniği
Akdeniz meyvesineği mücadelesinde bazı ülkelerde özellikle ada gibi izole
alanlarda kısırlaştırılmış erkek bireyler doğaya salınarak zararlının popülasyonun
düşürülmesi hedeflenmektedir.
Kısır böcek salım tekniğine uygun olarak Honolulu’da belirli bir alana doğadaki
erginleri baskı altına almak amacı kısırlaştırılmış Akdeniz meyvesineği
erginlerinden 5 ay boyunca haftada ortalama 3 milyon adet salınmıştır. Ayrıca
bununla beraber C. capitata’nın larva parazitoiti olan Diachasmimorpha tryoni’
(Cameron, 1911) (Hym.:Braconidae)’den haftada ortalama 388.000 adet doğaya
bırakılmıştır. Yumurta açılım oranı uygulama alanında (22.9±4.2) kontrol alanına
(90.2±0.2) göre belirgin olarak daha az olmuştur. Meyve örneklerindeki larvaların
parazitlenme oranı uygulama alanında (47.2±2.7) kontrol alanına (20.3±3.1) göre
belirgin olarak daha fazla bulunmuştur (Wong ve ark. 1992).Tunus’ta kısır böcek
salım tekniği uygulamalarında kısır erginler doğada bulunan erginler üzerinde çok
fazla etki yaratarak 7-10 kat azalmaya neden olmuştur (Caylol ve ark. 1997). SIT
kullanarak geniş alanlarda C. capitata’nın mücadele olanaklarını araştırmak amacı
ile zararlının genetik eşeysel ırkları (GGS) GSS SEIB-40 ve tsl ırklarını içeren
Akdeniz meyvesineği pupaları Avusturya IAEA’dan getirtilerek çıkış yapan kısır
erkekler haftalık olarak Tunus’ta hedeflenen alanda salınmıştır. Uygulama
süresince ortalama 5000 pupa 1 hektara gelecek şekilde toplam 105 hektara salım
yapılmıştır. Taşınma sırasında bir kısım pupanın zarar görmesine rağmen McPhail
ve Jackson tuzaklarla izlenen doğal popülasyondan anlaşıldığı üzere her iki ırkta da
eşit olarak iyi bir performans göstermiş ve kontrol alanı ile karşılaştırıldığında 3-5
kat doğal popülasyonun azaldığı görülmüştür (Cayol ve Zarai 1999).
Yunanistan’da C. capitata’ya karşı uygulanan kısır böcek salım tekniğinden
sonra dişilerin bıraktığı yumurta sterilitesinin derecesini belirlemek için McPhail
(IPMT) tuzak+sentetik cezbediciler ile doğadan yakalanan dişiler yapay yumurtlama
malzemelerinin yer aldığı kafeslerde yumurtlatılmıştır. Dişilerin bıraktığı
yumurtalardan büyük bir kısmı açılmamış bu da kısır böcek salım tekniğinden
sonra doğada bulunan popülasyonun kısırlaşmaya doğru yöneldiğini göstermiştir
(Katsoyannos ve ark. 1999). Labaratuvar koşullarında üretilen Kiraz sineği
bireylerinin kısırlaştırılarak doğaya salınması için İsviçre’de sürdürülen çalışmalar
diğer bazı meyve sinekleri uygulamaları kadar başarılı sonuç vermemiştir (Boller
1983). Ülkemizde de Akdeniz meyvesineği mücadelesine yönelik olarak bu teknik
uygulanmış, ancak düşük etki elde edilmiştir (Zümreoğlu ve ark.1999).
Konukçu İşaretleme Feromonu
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Konukçu işaretleme feromonu dişi bireylerin yumurta bırakabilecekleri uygun yer
seçiminde caydırıcılık esasına dayalı birer işaret feromonu gibi etkili olan
maddelerdir. Kiraz sineği ve Akdeniz meyvesineği dişileri meyveye yumurta
bıraktıktan sonra salgıladığı feromonla meyveyi bulaştırmakta ve aynı meyveye
gelen bir başka dişi bu feromon kokusunu algılayarak yumurta bırakmaktan
vazgeçmektedir İsviçre’de Kiraz sineğinden bu feromon sentezlenerek üretilmiş ve
bahçe uygulamaları yapılmış olup, zararlının popülasyon yoğunluğunda belirgin
azalma olduğu belirlenmiştir. R. cerasi dişilerinin yumurta bırakımından sonra
meyve yüzeyine kimyasal bir işaret bıraktığı 1971’den beri bilinmektedir. Dişi birey
tarafından bırakılan bu feromonun amacı aynı veya diğer türden dişilerin yumurta
bırakmasını engellemektir. Yumurta bırakmayı engelleyici sentetik feromon
uygulanan ağaçlarda Kiraz sineği dişilerinin davranışları doğal koşullar altında
kafese alınmış ağaçlarda izlenmiştir. Feromon uygulanmamış ağaç ve meyvelere
göre uygulanmış olanlarda zararlı uçuş sıklık oranı artmış, ancak yumurta bırakmak
için meyveye gelen dişi sayısı daha az olmuştur (Aluja ve Boller 1992). Kiraz
sineğine karşı konukçu işaretleme feromonunun ilk uygulama zamanının orta
erkenci kiraz çeşitlerinde meyveler sarı renkte iken ve sarı yapışkan görsel
tuzaklarda ilk ergin yakalandığında, ikinci uygulamanın ise bundan 1 hafta sonra
yapılması gerektiği ve, bu iki uygulamanın yumurtlama için hassas dönemde
meyveleri koruduğu belirtilmiştir. İsviçre’de 1990-94 yılları arasında feromon
uygulamaları yapılmış, normal popülasyon yoğunluğunda bahçelerde bulaşma
oranı %1.5 iken, uygulanmayan bahçelerde %20.7, ertesi yıl feromon uygulanan
aynı bahçede bulaşma oranının 0.9 olduğu saptanmıştır (Boller 1998).
Konukçu işaretleme feromonunun pratikte uygulanması son derece ümitvar
olmasına karşın henüz sentetik olarak üretilemediği için pahalı bir yöntemdir. Bu
feromon meyve sinekleri mücadelesinde özellikle organik meyve üretiminde güçlü
bir araç olarak kabul edilmektedir.
Sitoplazmik Uyuşmazlık
Kiraz sineğinin farklı popülasyonları arasında çiftleştirme denemeleri tek yönlü
uyuşmazlığın olduğunu göstermiştir. Kuzeyden getirilen dişi popülasyonu güneyden
getirilen erkek popülasyonu ile çiftleştirildiğinde gelişebilir yumurtalar oluşmazken,
güneyden getirilen dişi popülasyonu kuzeyden getirilen erkek popülasyonu ile
çiftleştirildiğinde gelişebilir yumurtalar dolayısıyla normal sayıda döl elde edilmiştir.
Ayrıca bütün bireylerin böceklerde sitoplazmik uyuşmazlığa neden olabilecek
Wolbachia sp. bakterisi ile bulaşık olduğu saptanmıştır (Riegler ve Christian 2003).
Avusturya’da R. cerasi’ye karşı sitoplazmik uyuşmazlık çalışmalarında uyuşmayan
birey sayısının artması ile meyve bulaşmasının azaldığı belirlenmiştir. Bahçe
çalışmalarında içinde uyuşan bireylerin bulunduğu ve kafes içine alınmış
ağaçlardaki meyvelerde bulaşma oranı %70 ile 100 arasında değişirken,
uyuşmayan bireylerin bulunduğu kafesteki ağaçlardaki meyvelerde bulaşma % 18
olmuştur (Ranner 1990).
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SONUÇ
Günümüzde biyolojik mücadele uygulamaları, biyoteknik yöntemler ve modern
insektisit uygulamaları ile meyve sinekleri mücadelesinde başarılı sonuçlar elde
edilmekle beraber, bu yöntemler kültürel önlemlerle birlikte uygulandığı zaman
başarı oranının artacağı göz ardı edilmemelidir. Meyve sinekleri ile mücadelede
tuzak ve tuzak+cezbedici çalışmalarının yanısıra, biyolojik mücadele ve modern
insektisitlerle ilgili konularda araştırmaların devamlılığı girdi ihtiyacı olan organik
tarımdaki bitki koruma uygulamaları açısından önem arz etmektedir.
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BİBER FİDE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİYOPESTİSİT VE FUNGİSİTLERİN ÇIKIŞ
ÖNCESİ VE ÇIKIŞ SONRASI Pythium aphanidermatum HASTALIK ETMENİNE
KARŞI ETKİNLİĞİ
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ÖZET
Biber fide yetiştiriciliğinde Pythium aphanidermatum’un sebep olduğu çökerten
hastalığı önemli kayıplara sebep olmaktadır. Çalışma ‘California Wonder’ biber
çeşidinde Pythium çökerten hastalığιna karşı bazı biyopestisitlerin ve fungisitlerin
etkinliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Biyofumigant Muscodor, büyükbaş
hayvan gübresi kompostu (%10), Omega Grow ve Omega Grow Plus (balık
proteinleri), Seacide (balık emülsiyonu), biyokontrol mikroorganizmalar; Serenade
(Rhapsody) ASO, Trichoderma hamatum 382, Pseudomonas fluorescens-Wayne
1R ve Mg1 A2R, Mycostop, Prestop ve fungisitler; Phosphonate, Ranman ve
Thiram çalışmada ele alınan uygulamalardır. Fideler çıkış sonrası 4, 7 ve 10 gün
aralıklarla hastalık oranı bakımından değerlendirilmiştir. Çıkış sonrası çökerten
hastalık oranı düşük belirlenmiştir (% 0-4.2). Muscodor (3.5 and 7.5 g/L),
Trichoderma hamatum 382, Prestop, Omega Grow, Phosphonate, Thiram ve
Ranman uygulamaları, etmenle muamele edilmiş ancak uygulama yapılmamış
bitkilerle mukayese edildiğinde çıkış öncesi çökertene karşı etkili olmuştur.
Kompost uygulaması sağlıklı fide oranını artırmıştır. Seacide, P. fluorescensWayne 1R, P. fluorescens- Mg1 A2R ve Mycostop uygulamalarι çökerten oranιnι
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azaltmamιştιr. %1 ve %2 Serenade ASO uygulama dozajları %0.5 Serenade ASO
uygulama dozajından daha iyi sonuç vermiştir. Kompost ve Omega Grow Plus
uygulaması yapılmış biber fidelerinin bitki uzunluklarının uygulama yapılmamış
fidelere nazaran daha fazla oduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biber, Çökerten Hastalığı, Pythium aphanidermatum,
Biyopestisit, Fungisit

ABSTRACT
EFFICACY OF BIOPESTICIDES AND FUNGICIDES AGAINST PRE- AND
POST-EMERGENCE DAMPING-OFF OF PEPPER SEEDLINGS BY Pythium
aphanidermatum
Damping-off, caused by Pythium aphanidermatum, can cause significant losses
in pepper transplant production. Experiments were performed in a greenhouse to
determine the efficacy of biopesticides and fungicides against Pythium damping-off
in pepper ‘California Wonder’. Treatments applied were the biofumigant Muscodor
(Muscodor albus), composted cow manure (10%), Omega Grow and Omega Grow
Plus (fish proteins), Seacide (fish emulsion), the biocontrol agents Serenade
(Rhapsody) ASO, Trichoderma hamatum 382, Pseudomonas fluorescens-Wayne
1R and Mg1 A2R, Mycostop and Prestop, and the fungicides Phosphonate,
Ranman and Thiram. Plants were rated at 4, 7 and 10 days after emergence. Postemergence damping-off was low (0-4.2%). Muscodor (3.5 and 7.5 g/L planting mix),
Trichoderma hamatum 382, Prestop, Omega Grow, Phosphonate, Thiram and
Ranman reduced pre-emergence damping-off compared to the inoculated,
untreated control. Composted cow manure incorporated into the planting mix
increased the total number of healthy seedlings. Neither Seacide, P. fluorescensWayne 1R, P. fluorescens- Mg1 A2R nor Mycostop reduced damping-off. The
higher rates of Serenade ASO (1% and 2%) were significantly better than the low
rate (0.5%) in reducing pre-emergence damping-off. Pepper seedlings produced in
composted cow manure or treated with Omega Grow Plus were taller than the
inoculated, untreated controls.
Keywords: Pepper, Damping-Off, Pythium aphanidermatum, Biopesticide,
Fungicide
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GİRİŞ
Pythium aphanidermatum, örtüaltι sebze yetiştiriciliğinde sorun olan toprak
kökenli bir patojen olup, tohum çürümelerine, kök çürüklüklerine ve fidelerin
toprakla temas eden kök boğazlarından itibaren yatmalarιna sebep olmaktadιr. Sιk
tohum ekimi, değişken sιcaklιk, fazla sulama ve yüksek nemoranι hastalιk çιkιşι için
uygun koşullar olup, örtüaltι sebze yetiştiriciliğinde bu hastalιğa karşι kullanιmι
ruhsatlι ve etkili fungisit yoktur. Muscodor albus bir endofitik fungus olup Honduras’
da Cinnamomum zeylanicum L. bitkisinde bulunmuştur. Muscodor gaz haline
dönüşebilen organik bileşiklerin (alkol, ester, keton, asit ve yağ) bir karιşιmιnι
üretebilmektedir ki bu gaz, bakteri ve nematodlara karşι zehirlidir (Ezra ve Strobel,
2003; Jacobsen ve ark., 2004; Strobel ve ark., 2001). Çavdar tohumu üzerinde
yetiştirilen M. albus’un, örtü altι yetiştiriciliğinde brokoli fidelerinde çökerten
hastalιğιna sebep olan R. solani ve P. ultimum hastalιklarιna karşι etkili olduğu
belirlenmiştir (Mercier ve ark., 2003), keza diğer formülasyonlarιnda farklι
sistemlerde etkili olduğu belirlenmiştir (Stinson ve ark., 2003). Trichoderma
fungusunun hastalιk etmenlerinin kontrolünde etkili olduğu gözlemlenmiştir. R.
solani ve P. ultimum’ un biyokontrolünde Trichoderma’ nιn; antibiyotik üretimi (Faull
ve ark., 1994), hidrolitik enzimlerin üretimi (Lorito ve ark., 1993; Sivan ve Chet,
1989), mikoparazitizm ve hiflerin deformasyonu (Elad ve ark., 1987) gibi değişik
mekanizmalar ile R. solani ve P. ultimum’ un biyokontrolünde etkili olduğu
belirtilmiştir. Serenade ASO ve Rhapsody ASO ticari isimleriyle pazarlanan Bacillus
subtilis strain QST713, içlerinde genel örtü altι yetiştiriciliği hastalιklarιndan olan
Kurşuni küf (Botrytis cinerea), çökerten (P. ultimum ve R. solani) ve Külleme’ nin de
yer aldιğι 40’ ιn üzerinde bitki hastalιğιna karşι etkili olarak kullanιlabilmektedir. Bu
bakterinin rekabet, parazitizm, antibiosis ve sistemik teşvik edilmiş dayanιklιlιk
(systemic acquired resistance (SAR)) gibi yollarla çalιştιğι varsayιlmaktadιr (Paulitz
ve Belanger, 2001). Phytophthora ve Pythium spp., Rhizoctonia solani ve diğer bazι
funguslar tarafιndan sebep olunan bitki hastalιklarιnιn biyolojik mücadelesinde
büyükbaş hayvan gübresi kompostu oldukça başarιlιdιr. Hoitink ve Fahy (1986),
Hoitink ve Grebus (1994) ve Chen ve ark. (1988) farklι bitki yetiştirme ortamι
karιşιmlarιnιn
Pythium hastalιklarιna
etkisini
araştιrmιşlardιr.
Mycostop
(Streptomyces griseoviridis strain K61), Trichoderma harzianum strain T-22,
SoilGard (Gliocladium virens strain GL-21), ve Prestop WP (Gliocladium
catenulatum strain J1446) örtü altι hιyar yetiştiriciliğinde sorun olan Fusarium
oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum ve P. aphanidermatum hastalιklarιna karşι
test edilmiş ve Prestop WP, Mycostop ve T. harzianum strain T-22 Fusarium
hastalιğιna bağlι olarak oluşan gövde ve kök çürüklükleri oranιnι azaltιrken,
Mycostop ve Prestop WP P. aphanidermatum’ dan dolayι oluşan kök çürüklükleri ve
çökerten oranιnι azaltmιştιr (Rose ve ark.,2004). Bu çalιşmada bazι biyopestisitlerin
ve fungisitlerin biberde Pythium çökerten hastalιğιyla mücadele de etkinliğinin
belirlenmesi amaçlanmιştιr.
MATERYAL VE METOT
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Biber (cv. California wonder- organik tohum (Veseys Seeds Ltd. York, PE,
Canada)) fidelerinde Pythium çökerten hastalιğιna karşι Biyofumigant Muscodor,
büyükbaş hayvan gübresi kompostu (%10), Omega Grow ve Omega Grow Plus
(balık proteinleri), Seacide (balık emülsiyonu), biyokontrol mikroorganizmalar;
Serenade (Rhapsody) ASO, Trichoderma hamatum 382, Pseudomonas
fluorescens-Wayne 1R ve Mg1 A2R, Mycostop, Prestop ve fungisitler;
Phosphonate, Ranman ve Thiram olmak üzere 14 farklι uygulama
değerlendirilmiştir (Çizelge 1). Muscodor ve Thiram haricinde diğer uygulamalar,
biber tohumlarιnιn ekimi esnasιnda gerçekleştirilmiştir. Biyofumigant Muscodor,
biber tohumlarιnιn ekiminden 7 gün öncesinde P. aphanidermatum 349 (5 g),
Fafard çimlenme ortamι (1 L) ve steril su (100 ml) ile bir plastik torba içerisinde
inkübe edilmiştir. Sιrasιyla, Muscodor kontrol ve Fafard kontrol P. aphanidermatum
349 eklenmeksizin aynι yöntemle hazιrlanmιştιr. Uygulamalar için, 200 bölmeli fide
yetiştirme saksιlarιnιn merkez 48 bölmesi P. aphanidermatum 349 eklenmiş Fafard
ortamι (0.5 g inokulum/100 ml Fafard çimlenme ortamι) ve geri kalan bölmelerde
hastalιk etmeni uygulanmamιş Fafard ortamι ile doldurulmuştur. Muscodor, T.
hamatum 382 ve Thiram uygulamalarι sadece merkez 48 bölmeye uygulanιrken,
diğerleri tüm fide yetiştirme saksιsιna uygulanmιştιr. Biber tohumlarι merkez 48
bölmeye ekilmiştir. Bütün saksιlar Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 4
tekerrürlü olarak serada yerleştirilmiştir. Sera içi sιcaklιklarι 26 °C gündüz ve 21 °C
gece olarak ayarlanmιştιr. Otomatik üstten sulama sistemi her bir geçiş 4 ft/dak.
olarak, günde 3 kez çalιşmak üzere proglanmιştιr.
Fideler çıkış sonrası 4, 7 ve 10 gün aralıklarla sağlιklι bitki sayιsι, çιkιş öncesi ve
sonrasι çökerten hastalιklι bitki sayιsι bakımından değerlendirilmiştir.
SONUÇLAR
Çalιşmada çιkιş sonrasι çökerten hastalιk oranι oldukça düşüktür (Çizelge 2).
Fafard çimlenme ortamι ile karιştιrιlmιş büyükbaş hayvan gübresi kompost
uygulamasι etmenle muamele edilmiş ancak uygulama yapılmamış kontrol ile
mukayese edildiğinde daha az toplam çökerten hastalιk oranιna sahiptir. Omega
Grow uygulamasι etmenle muamele edilmiş ancak uygulama yapılmamış kontrol ile
mukayese edildiğinde daha az toplam çökerten hastalιk oranιna sahipken Omega
Grow Plus uygulamasιnda toplam çökerten hastalιk oranι daha fazladιr. Muscodor
3.5 g/L uygulamasι, Muscodor 7.5 g/L uygulamasιndan ve etmenle muamele
edilmiş ancak uygulama yapılmamış kontrolden daha fazla çιkιş sonrasι çökerten
hastalιk oranιna sahiptir. 0.4 g/L T. hamatum 382 ve Fafard çimlenme ortamι
karιşιmι sağlιklι bitki sayιsιnιn artιşιnι sağlamιştιr. %1 ve %2 Serenade (Rhapsody)
ASO uygulamalarι %0.5 Serenade (Rhapsody) ASO uygulamasιna nazaran toplam
çökerten hastalιk oranι bakιmιndan daha iyi sonuç verirken, etmenle muamele
edilmiş ancak uygulama yapılmamış kontrol ile mukayese edildiğinde istatistiki
olarak farklιlιk gözlemlenmemiştir. Seacide ve Mycostop uygulama yapιlmamιş
kontrol ile mukayese edildiğinde toplam hastalιk oranιnι azaltmazken, Phosphonate
ve Prestop istatistiki olarak farklιlιk göstermese de toplam hastalιk oranιnι
azaltmιşlardιr.
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Pseudomonas fluorescens-Wayne 1R ve P. fluorescens- Mg1 A2R uygulamalarι
arasιnda istatistiki olarak bir farklιlιk gözlemlenmemekle birlikte, etmenle muamele
edilmiş ancak uygulama yapılmamış kontrol ile mukayese edildiğinde her iki
uygulama ile istatistiki olarak toplam çökerten hastalιk oranιnda artιş olduğu
gözlemlenmiştir. Ranman ve Thiram uygulamalarι toplam hastalιk oranιnι
azaltmιşlardιr.
Uygulamalar ile etmenle muamele edilmiş ancak uygulama yapılmamış kontrol
arasιnda taze ağιrlιk ve kuru ağιrlιk bakιmιndan farklιlιk gözlenmezken, büyükbaş
hayvan gübresi kompostu ve Omega Grow Plus uygulamalarιnda ortalama bitki
uzunluğunun istatistiki olarak arttιğι gözlemlenmiştir (Çizelge 3).
TARTΙŞMA
Fafard çimlenme ortamι ile karιştιrιlmιş büyükbaş hayvan gübresi kompost
uygulamasι çökerten hastalιk oranιnι azaltιrken, bu uygulama ile hastalιk etmeni
eklenmiş ve uygulama yapιlmamιş kontrolden ve diğer uygulamalardan daha uzun
ve sağlιklι bitkiler sonuçlanmιştιr. Omega Grow uygulamasι Omega Grow Plus
uygulamasιna nazaran daha az hastalιk oranιna sahiptir. Muscodor 3.5 g/L
uygulamasι, Muscodor 7.5 g/L uygulamasιndan ve etmenle muamele edilmiş ancak
uygulama yapılmamış kontrolden daha fazla çιkιş sonrasι çökerten hastalιk oranιna
sahiptir. T. hamatum 382 sağlιklι bitki sayιsιnιn artιşιnι sağlamιştιr. %1 ve %2
Serenade (Rhapsody) ASO uygulamalarι %0.5 Serenade (Rhapsody) ASO
uygulamasιna nazaran toplam çökerten hastalιk oranι bakιmιndan daha iyi sonuç
verirken, etmenle muamele edilmiş ancak uygulama yapılmamış kontrol ile
mukayese edildiğinde istatistiki olarak farklιlιk gözlemlenmemiştir. Seacide ve
Mycostop toplam hastalιk oranιnι azaltmazken, Phosphonate ve Prestop istatistiki
olarak farklιlιk göstermese de toplam hastalιk oranιnι azaltmιşlardιr. Pseudomonas
fluorescens-Wayne 1R ve P. fluorescens- Mg1 A2R uygulamalarι ile istatistiki
olarak toplam çökerten hastalιk oranιnda artιş olduğu gözlemlenmiştir. Ranman ve
Thiram uygulamalarι toplam hastalιk oranιnι azaltmιşlardιr. Muscodor uygulamasι
biber tohumlarι için fitotoksik olarak görünmektedir. Bundan sonraki çalιşmalarda
üreticiler açιsιndan daha kullanιşlι ve tohumlarιn çimlenmesine olumsuz etki
vermeksizin biyofumigasyon için uygun tekniğin geliştirilmesi üzerinde
yoğunlaşιlmasιna ihtiyaç vardιr.
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Çizelge 1. Pythium çökerten hastalιğι için uygulamalar ve oranlarι.
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Uygulama
Büyükbaş hayvan gübresi kompostu
Omega grow
Omega grow plus
Muscodor inkube edilmiş+Pythium
Muscodor inkube edilmiş - Pythium
Muscodor inkube edilmiş +Pythium
Muscodor inkube edilmiş - Pythium
Trichoderma hamatum 382
Trichoderma hamatum 382 - Pythium
Serenade (Rhapsody) ASO
Serenade (Rhapsody) ASO
Serenade (Rhapsody) ASO
Seacide
Phosphonate
Prestop
Mycostop
Pseudomonas fluorescens Wayne 1R
P. fluorescens Mg1 A2R
Ranman
Thiram
Uygulama yapιlmamιş kontrol + Pythium
Uygulama yapιlmamιş kontrol - Pythium
Uygulama yapιlmamιş kontrol inkube
edilmiş - Pythium

Uygulama dozajι
%10
%2
%2
7.5 g/L
7.5 g/L
3.5 g/L
3.5 g/L
0.4 g/L
0.4 g/L
%0.5
%1
%2
%2
%1
%1
0.01%
1x10 5cfu/ml
1x106 cfu/ml
1.5 fl oz/100gal
1 tbs/1Lb
-

Uygulama şekli
Fafard çimlenme ortamι ile karιşιm
Islatma
Islatma
Fafard çimlenme ortamι ile karιşιm
Fafard çimlenme ortamι ile karιşιm
Fafard çimlenme ortamι ile karιşιm
Fafard çimlenme ortamι ile karιşιm
Fafard çimlenme ortamι ile karιşιm
Fafard çimlenme ortamι ile karιşιm
Islatma
Islatma
Islatma
Islatma
Islatma
Islatma
Islatma
Islatma
Islatma
Islatma
Tohum uygulamasι
Su ile ιslatma
Su ile ιslatma
Su ile ιslatma

Çizelge 2. California wonder biber çeşidinde Pythium çökerten hastalιğιna karşι
değişik uygulamalarιn etkinliği.
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Uygulama
Büyükbaş hayvan gübresi
kompostu
Omega grow
Omega grow plus
Muscodor 7.5 g/L inkube edilmiş
+Pythium
Muscodor 7.5 g/L inkube edilmiş
-Pythium
Muscodor 3.5 g/L inkube edilmiş
+Pythium
Muscodor 3.5 g/L inkube edilmiş
- Pythium
Trichoderma hamatum 382
Trichoderma hamatum 382 Pythium

Sağlιklι
bitki oranι

Çökerten hastalιk oranι
Çιkιş öncesi
Çιkιş sonrasι Toplam

59.9 c*

39.6 h

0.5 cd

40.1 h

51.6 d

47.9 g

0.5 cd

26.6 fgh

72.9 abc

0.5 cd

48.5 g
73.5 be

33.2 f

66.8 cd

0.0 d

66.8 e

62.5 c

37.5 h

1.1 bcd

38.5 h

28.4 fg

69.5 bcd

2.1 a-d

71.6
cde

71.9 b

28.1 ı

0.5 cd

28.7 ı

43.3 e

56.8 ef

1.1 bcd

57.8 f

93.8 a

6.3 j

0.5 cd

Serenade (Rhapsody) ASO %0.5

21.9 hı

74.5 abc

3.7 ab

Serenade (Rhapsody) ASO %1.0

30.8 fg

66.7 cd

4.2 a

Serenade (Rhapsody) ASO %2.0

30.7 fg

69.8 bcd

1.6 a-d

Seacide

24.0 ghı

75.5 ab

0.5 cd

6.8 j
78.1
abc
70.8
cde
71.4
cde
76.1 ad
68.8 de
67.2 e
79.7 ab

Phosphonate
31.3 f
66.7 cd
2.1 a-d
Prestop
32.8 f
64.1 de
3.2 abc
Mycostop
20.3 hı
77.1 ab
2.6 a-d
Pseudomonas fluorescens
19.8 hı
78.7 a
1.6 a-d
80.2 a
Wayne 1R
P. fluorescens Mg1 A2R
19.8 hı
76.1 ab
4.2 a
80.2 a
Ranman
77.6 b
22.4 ı
0.0 d
22.4 ı
Thiram
42.7 e
54.7 fg
2.6 a-d
57.3 f
Uygulama yapιlmamιş kontrol +
70.8
29.2 fg
70.3 bcd
0.5 cd
Pythium
cde
Uygulama yapιlmamιş kontrol 93.8 a
6.3 j
0.0 d
6.3 j
Pythium
Uygulama yapιlmamιş kontrol
95.3 a
4.7 j
0.0 d
4.7 j
inkube edilmiş - Pythium
P değeri
<.0001
<.0001
0.0296
<.0001
*Değerler dört tekerrürlü yetiştirme saksιlarιnι ifade ederken, aynι harfler istatistiki olarak
farklιlιk göstermemektedir.

Çizelge 3. California wonder biber çeşidinde taze ve kuru ağιrlιk ile ortalama bitki
uzunluğu üzerine değişik uygulamalarιn etkinliği.
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Uygulama

Taze ağιrlιk
(g)
2.3 d-g*
1.8 e-ı
1.0 f-j

Kuru ağιrlιk
(g)
0.21 c-f
0.15 e-h
0.07 fgh

Ortalama bitki
uzunluğu
4.2 a
3.2 b-h
4.0 ab

Büyükbaş hayvan gübresi kompostu
Omega grow
Omega grow plus
Muscodor 7.5 g/L inkube edilmiş
0.8 hıj
0.03 gh
3.5 a-e
+Pythium
Muscodor 7.5 g/L inkube edilmiş
2.5 cde
0.30 b-e
3.9 ab
-Pythium
Muscodor 3.5 g/L inkube edilmiş
0.2 j
0.03 gh
3.3 b-g
+Pythium
Muscodor 3.5 g/L inkube edilmiş
3.9 ab
0.33 bcd
4.0 ab
- Pythium
Trichoderma hamatum 382
0.9 g-j
0.03 gh
3.0 c-ı
Trichoderma hamatum 382 - Pythium
3.8 bc
0.30 b-e
3.4 a-e
Serenade (Rhapsody) ASO%0.5
0.2 j
0.02 h
2.1 ıj
Serenade (Rhapsody) ASO %1.0
0.6 hıj
0.03 gh
2.5 g-ı
Serenade (Rhapsody) ASO %2.0
0.8 hıj
0.04 gh
1.7 j
Seacide
0.2 j
0.02 h
1.8 j
Phosphonate
0.7 hıj
0.03 gh
2.3 hıj
Prestop
0.8 hıj
0.04 gh
2.9 d-ı
Mycostop
0.5 ıj
0.02 h
2.7 e-ı
Pseudomonas fluorescens Wayne 1R
0.2 j
0.02 h
2.6 f-j
P. fluorescens Mg1 A2R
0.2 j
0.02 h
2.4 g-ı
Ranman
2.0 e-h
0.17 d-h
2.6 f-j
Thiram
1.3 e-j
0.07 fgh
3.6 a-d
Uygulama yapιlmamιş kontrol +
2.4 c-f
0.19 c-g
3.2 b-h
Pythium
Uygulama yapιlmamιş kontrol - Pythium 4.6 ab
0.34 bc
3.4 a-f
Uygulama yapιlmamιş kontrol inkube
5.2 a
0.57 a
3.8 abc
edilmiş - Pythium
P Değeri
<.0001
<.0001
<.0001
*Değerler dört tekerrürlü yetiştirme saksιlarιnι ifade ederken, aynι harfler istatistiki olarak
farklιlιk göstermemektedir.

ORGANİK TARIMDA ZARARLILARLA MÜCADELEDE ENTOMOPATOJEN
MİKROORGANİZMALARIN KULLANILMA OLANAKLARI
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Engin KILIÇ109

ÖZET
Entomopatojenler, arthropodlarda hastalığa sebep olan mikroorganizmalardır.
Kimyasal pestisitlere alternatif olarak zararlıların biyolojik kontrol ajanı olarak bu
mikropları kullanabiliriz. Entomopatojenler bakteri, fungus, virus, ricketsia, nematod
ve protozoaları içerir. İnsan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur
Organik tarımda zararlıların mücadelesinde bu mikroorganizmalar kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Mikrobiyal Mücadele Ajanları, Organik Tarım
ABSTRACT
POSSIBILITY USING OF ENTOMOPATHOGENS
AGAINST PESTS IN ORGANIG FARMING

MICROORGANISMS

Entomopathogens are microorganisms that cause disease in arthropods. We
can use these microbes as biological control agents of pests, as an alternative to
chemical pesticides. Entomopathogens include bacteria, fungi, viruses, nematodes
ricketsiae and protozoa. There is no negative effect on human health and the
environment. These microorganisms can be used for pest control in organic
farming.
Keywords: Microbial Control Agents, Organic Farming
GİRİŞ
Tarım alanlarında sorun olan zararlılara karşı bilinçsiz ve kontrolsüz pestisit
kullanımı, doğal dengenin bozulmasına ve çevre kirliliğine neden olmakta,
doğrudan veya dolaylı olarak da insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği, ayrıca
kullanılan ilaçlara karşı dayanıklılığın ortaya çıkması kimyasal mücadelenin en
önemli problemlerinden birisini oluşturmaktadır (Öncüer, 1995; Yıldırım, 2000).
Özellikle son yıllarda kullanılan ilaçlara karşı dayanıklılık problemlerindeki artış,
alternatif kontrol metotlarına yönelmeyi ve bunları bir sistem içerisinde uygulamayı
zorunlu kılmaktadır. Bu aşamada entegre zararlı yönetimi (IPM=Integrated pest
management) büyük önem taşımaktadır. Günümüzde zararlılarla mücadelede
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entegre sistem içerisinde yer alan biyolojik mücadele büyük önem arz etmekte ve
son yıllarda bu sahadaki çalışmaların yoğunlaştığı dikkati çekmektedir. Biyolojik
mücadelede, predatör ve parazitoit böceklerden sonra en yaygın kullanılan
biyoajanların mikrobiyal mücadele ajanları oldukları kaydedilmektedir (Deacon
1983). Söz konusu bu ajanlar zararlılar üzerinde yaşayan onları öldüren funguslar,
bakteriler, virüsler, ricketsiae, protozoa ve nematodlar olup hastalık etmenleri,
entomopatojeler veya mikrobiyal mücadele etmenleri adı verilmektedir (Deacon,
1983; Öncüer 1995; Driesche ve Bellows 1996; Ogurlu, 2000; Yıldırım,2000).
Yıldırım (2000) ise dünyada, tarımsal zararlılara karşı günümüzde ticari olarak
kullanılan biyopestisitler içerisinde çoğunluğu Bacillus thuringiensis olmak üzere
104 bakteri, 44 nematod, 12 fungus, 8 virüs ve 6 protozoa preparatının
bulunduğunu bildirmektedir.
ORGANİK
TARIMDA
ZARARLILARIN
MÜCADELESİNDE
KULLANILABİLECEK MİKROBİYAL MÜCADELE AJANLARI
Funguslar
Funguslar böceklerde hastalığa sebep olarak ilk kaydedilen ve ilk kullanılan
mikroorganizmalardır (Rombach ve Gilespie 1988). Günümüze kadar
Mastigomycotina,
Zygomycotina,
Ascomycotina,
Basidiomycotina
ve
Deoteromycotina’ya ait, böcek ve akarlarda patojen olan fungusların tür sayılarının
800 civarında olduğu, bununla beraber entomopatojen fungusların çoğunun
Zygomycotina
(Zygomycetes:
Entomophthrales)
ve
Deuteromycotina
(Hypomycetes: Moniliales) içerisinde yer aldığı bildirilmektedir (Driesche ve Bellows
1996).
Deacon (1983) fungusların böceğin integümentinde enfeksiyon yaptıklarını ve
integümentte çimlenerek çim tüpünü oluşturup vücut boşluğuna girdiklerini, vücut
boşluğunda miselium şeklinde gelişmeye devam ettiklerini ve hücrelerde
protoplasta hiflerle giriş yaparak ve tüm vücudu kaplayarak dokuları tahrip ettiklerini
bildirmektedir. Yine aynı yazarın bildirdiğine göre, konukçu öldükten sonra fungus
hifleri vücut dışına çıkıp, uygun nem koşullarında vücut dışında gelişmesini
sürdürür ve böceğin tüm vücudunu kaplayarak ince bir hif tabakası ve spor
oluşturur, bunun sonucunda integümentte fungus türüne özgü karekteristik bir renk
görülür. Nitekim, Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin, 1826 (Deuteromycotina:
Hyphomycetes)
beyaz
renk,
Metarhizium
anisopliae
(Metschnikoff)
Sorokin(Deuteromycotina: Hyphomycetes),’da yeşil, Paecilomyces fumosoroseus
(Wize) Brown and Smith (Deuteromycotina: Hyphomycetes)’da ise pembe
renklenme meydana geldiğini, fungus sporlarının integümentin dışında oluştuğu
zaman integümentin sağlıklı böcekler için enfeksiyon kaynağı konumuna geçtiğini
ve sporların ya direkt temas yoluyla ya da rüzgar vasıtasıyla çevreye dağıldığı
bildirilmektedir (Decon, 1983).
Entomopatojen funguslar özellikle integümentten enfeksiyon yapıp hastalık
oluşturdukları için sokucu emici ağız yapısına sahip beyaz sinekler, yaprak bitleri,
tripsler ve akarların mücadelesinde önemli mikrobiyal mücadele ajanları
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konumundadırlar. Sokucu emici böceklere karşı bakteri sporları ve virüslerden
oluşan ajanlar kullanılmaz. Bakteri sporları veya virüsler, Lepidoptera, Coleoptera
gibi ağız yapıları ısırıcı çiğneyici olan böceklere karşı kullanılır. Çoğu fungus türü
suni besi ortamlarında kolayca kültüre alınabilir ve kitlesel üretimi rahatlıkla
yapılabilir. Bu durumda olan funguslardan, Beauveria, Metarhizium ve
Paecilomyces’in biyopestisitlerinin geliştirildiği, geniş oranlarda ticari olarak üretimi
yapılıp yaygın olarak kullanıldıkları belirtilmektedir (van Lenteren ve ark. 1999).
Böcek patojeni funguslar konusunda en çok tartışılan konulardan birisi de bu
fungusların toksin salgılamalarıdır. Toksin üretenler, toksin üretmeyenlere oranla,
konukçuyu daha çabuk öldürmektedir (Robert ve Wraight 1986). Organik tarımda
zararlıların mücadelesinde kullanılabilecek bazı entomopatojen fungus
biyopreparatları Çizelge 1’de verilmiştir.
Entomopatojen fungal etmenlerin ticari üretim ve uygulamasında göz önünde
bulundurulması gereken bazı hususları Eken ve Demirci (1997)’nin bildirdiğine göre;
etmen ve/ veya toksik ürünler insan ve hayvanlarda toksik olmamalı ve bitkilerin
ürünlerine etki yapmamalı, tarla şartlarında kontrol iyi derecede başarılıncaya kadar
etkinliği sürmeli, organizma toprak tipi, sıcaklık, pH ve benzeri gibi çevre şartlarına
iyi adapte olmalı, organizma ve/veya formülasyon depo şartlarına elverişli olmalı,
özel veya pahalı ekipmana ihtiyaç duymadan büyük çapta kolayca uygulanabilmeli,
potansiyel pazar için büyük çapta üretilebilmeli, alternatif kontrol sistemleri ile
mukayese edildiğinde tarla şartlarında uygulanması ekonomik olmalıdır.
Bakteriler
Böceklerde hastalık yapan bakterilerin varlığı ilk defa bal arısı ve ipek böceği
gibi faydalı böceklerde dikkati çekmiştir. Bu iki türde ölüm meydana getiren
bakterilerin tespit edilmesinden sonra, bu durum zararlı bazı böcek türlerinde de
gözlenmiş ve bu sahadaki çalışmalar başlamıştır. Zararlı böceklerle ilgili bakteri
kökenli hastalıklar konusunda ilk kayda değer çalışmalar 1911 yılında Herelle
tarafından Meksika'da yapılmıştır. Entomopatojen bakteriler günümüzde zararlı
böceklere karşı en fazla kullanılan mikroorganizmalardır. Spor oluşturan ve spor
oluşturmayanlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bunlardan spor oluşturanlar
böceklerin mücadelesinde kullanılırlar. Ancak, en fazla kullanılanlar spor oluşturan
fakültatif bakterilerin kristal taşıyanlarıdır (Ogurlu, 2000 ).
Böceklerin mücadelesinde kullanılan bakteri türleri Enterobacteriaceae
familyasından Serratia ve Esherichia cinsleri, Pseudomonaceae’den Pseudomonas
cinsi, Bacillaceae’den Bacillus cinsi ve Micrococcaeae’ye mensup çeşitli türleri
ihtiva etmektedir. Ayrıca, Bacteriaceae, Lactobacteriaceae ve Riketsiaceae
familyalarına mensup bazı türler de böceklerde patojendirler (Ogurlu, 2000;
Deacon, 1983; Driesche ve Bellows, 1996).
Bakteriler böceğin vücuduna aldığı besinlerle birlikte ağız yoluyla girerler. Kristal
taşıyan spor formundaki bakteri, böcek vücüdunda sporangium içinde endosporlar
ve protein taşıyan kristaller oluşturur. Bu kristaller toksin ihtiva ederler. Böcek bu
toksin veya bakterinin bütün vücudu sarması sonucu ölür (Ogurlu, 2000; Deacon,
1983; Driesche ve Bellows, 1996;Öncüer, 1995; Yıldırım,2000).
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Entomopatojen bakterilerin çoğunluğu Bacillus ve Coccobacillus cinsleri içinde
yer alır. Coccobacillus acridiorum çekirgelerde patojen olan bir türdür. Bacillus
popiliae ve Bacillus thuringiensis diğer önemli iki türdür. Son yıllarda Bacillus
thuringiensis türüne ait varyeteler üzerinde durulmaktadır. Bu türün varyeteleri
başta Lepidoptera türleri olmak üzere Diptera türlerine karşı da kullanılmaktadır. Bu
bakterinin sporları üretilerek toz, ıslanabilir toz veya sıvı preparat halinde ticari
formları elde edilmiştir. B. thuringiensis sporlarının püskürtüldüğü böcekler,
sporların ihtiva ettiği bir toksin sebebiyle ölürler. B. thuringiensis uygulandığı
ortamda selektif özellik gösterip sadece konukçusunu öldürüp, faydalı türlere
olumsuz hiçbir etki göstermemektedir (Ogurlu, 2000; Deacon,1983; Driesche ve
Bellows 1996; Öncüer, 1995; Yıldırım,2000).
B. thuringiensis türünün B. thuringiensis var. kurstaki suşu üzerinde çok
durulmakta ve özellikle Lepidoptera türlerinin kontrolünde kullanılmaktadır. Keza,
Türkiye'de Kırtırtılı Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) ve Çam kese
tırtılı Thaumetopoea pityocampa (Den.& Schiff) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)
gibi zararlı Lepidoptera türlerini baskı altına alarak ekonomik zarar eşiğinin altına
düşürülmesinde büyük rol oynamaktadır. Organik tarımda zararlıların
mücadelesinde kullanılabilecek entomopatojen bakterilerden elde edilen ticari
biyoraparatlar çizelge 2’de verilmiştir (Ogurlu, 2000;Deacon, 1983; Driesche ve
Bellows 1996;Öncüer, 1995; Yıldırım,2000).
Virüsler
Günümüzde yaklaşık 500 arthropod türünden 450'den fazla virüs tanımlanarak
sınıflandırılmıştır. Büyük bir kısmının Lepidoptera (%83), Hymenoptera (%10) ve
Diptera (%4) takımlarıyla ilişkili olduğu bildirilmiştir (Yaman, 1998). Böcek virüsleri
viral replikasyon alanları, nükleik asitlerinin ağırlığı, şekil, simetri, hastalık
semptomları, kimyasallara duyarlılık ve seroloji gibi birçok kriterler göz önüne
alınarak altı grupta toplanmıştır. Bunlar nüklear polihedrozis, granülozis, sitoplazmik
polihedrozis, entomopox, iridescent ve densonükleozis virüsleridir. Drosophila CO2
virüsü de bunlara dahil edilmiştir. Sınıflandırılan virüslerin büyük bir kısmı
Baculoviridae, Reoviridae, Poxviridae, Picornaviridae, Densoviridae, Rhabdoviridae,
Orthamyxoviridae ve İridoviridae familyalarına aittir. Bunlardan Baculoviridae
familyası üyeleri sadece arthropotlarda enfeksiyon oluşturmaları nedeniyle diğer
virüslere oranla daha avantajlıdırlar (Yaman, 1998; Deacon,1983; Driesche ve
Bellows, 1996;Öncüer, 1995; Yıldırım,2000).
Doğada böceklerde hastalık meydana getirme potansiyeline sahip, zararlı
populasyonu üzerinde doğal düzenleyici olan virüsler, enfekte ettikleri zararlı
vücudunda çoğalma olanağına sahip olup sonuçta yüksek oranda ölüm meydana
getirmektedirler. Bunlardan en önemlisi Nüklear Polihedrozis Virüs (NPV)'ler olup
zararlıyı larva dönemlerinde enfekte etmekte ve larvanın orta bağırsak epitelinde
hastalık oluşturmaktadır. Bundan başka Granulosis Virüs (GV) ve Sitoplazmik
Polihedrozis Virüs (CPV)'ler de böceklerde etkili olabilmektedirler. Polihedral
virüslerin Lepidoptera takımından Notodontidae, Tortricidae, Lasiocampidae,
Pieridae, Noctuidae, Psychidae ile bazı Hymenoptera takımı bireylerinde ve Acarina
takımında Tetranychidae familyasına bağlı Panonychus citri (Mc Gregor)'de etkili
606

olduğu saptanmıştır (Toros, ve Maden, 1997). Çiğneyici ağız parçalarına sahip
böcekler özellikle yaprak yiyenler, virüs enfeksiyonlarına daha hassastırlar. Bu
yönüyle yaprak yiyen Lepidoptera tırtıllarıyla Hymenoptera'nın yalancı tırtılları fazla
zarar görürler. Bu virüsler genellikle 2–3 yılda bir meydana çıkan epidemilerde
çoğalarak birçok larvayı öldürür ve böylece zararlı böcek epidemilerinin oluşmasını
engellemiş olurlar. Virüs hastalıkları hakkındaki ilk bilgimiz 1889 yılında Avrupa'da
Lymantria monacha (L) (Lepidoptera, Lymantriidae) Wipfel bireylerinde görülen
hastalığın bulunması üzerine yapılan çalışmalarla başlamıştır. Daha sonra 1907'de,
aynı tip bir hastalık Amerika Birleşik Devletleri'nin New England eyaletinde L. dispar
L. populasyonu üzerinde gözlenmiştir. Ölen larvaların solgun bir görünümde olması
nedeniyle buna "solgun hastalığı" adı verilmiştir (Çanakçıoğlu, 1989). Virüslerin
zararlı böceklerle mücadelede kullanılması, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1976
yılına kadar deneme dönemi geçirip, sonra Çevre Koruma Dairesi Orgyia
pseudotsugata (McDunn) (Lepidoptera, Lymantriidae) larvalarına karşı Baculovirüs
cinsinin bir Nükleopolihedrozis Virüs (NPV)'ünü kullanma iznini aldığı, böylece bu
virüs hakkındaki uygulama yöntemleri, çevre ve insan sağlığının korunması, kalıntı
miktarı gibi hususlar üzerinde yoğun çalışmalar başladığı, yine, NPV ile L. dispar'a
karşı mücadele etmek için 1978'de izin alındığı bildirilmektedir (Çanakçıoğlu, 1989).
Böcek virüslerinden baculovirüsler, çok spesifik olmalarından ve bitki ile
omurgalıları enfekte etmediklerinden dolayı son zamanlarda zararlı böceklerin
kontrolü için virüsler arasında en çok tercih edilen grup olmuş, şimdiye kadar,
baculovirüslere karşı zararlıların herhangi bir direnç geliştirdiği bildirilmemiştir.
Doğada baculovirüsler, duyarlı böcek populasyonlarının azalmasına neden olur. Bu
konu ilk olarak 1911'de Reiff tarafından ağaç güvesi hastalığı diye bilinen bir
baculovirüs enfeksiyonunun, bir kontrol mekanizması olarak kullanılabileceğini
tavsiye etmesiyle başlamıştır. Bu özellik geliştirilerek, baculovirüsler doğal zararlı
böcek kontrol ajanı olarak kabul edildiler ve günümüzde bunlar zararlı böceklere
karşı kullanılmaktadırlar. Bunların 32 tanesi Lepidoptera, 6 tanesi Hymenoptera ve
bir tanesi de Coleoptera tarafından oluşturulan zararlılardır. Bunlardan 16 tanesi
ormancılıkta zararlı olurken 33 tanesi tarımda zararlı olmaktadır (literatür). Organik
tarımda zararlıların mücadelesinde kullanılabilecek entomopatojen virüslerden elde
edilen biyoraparatların birkaçı çizelge 3'de verilmiştir.
Ricketsia
Ricketsialar metabolizma ve morfolojileri bakımından bakterilere benzerler.
Ricketsialar böceklerde obligat parazit olarak yaşarlar. Bunların entomopatojen
olanları, Rickettsiella ve Enterella cinsleri içinde yer almaktadır. Melolontha
melolontha L. (Coleoptera; Scarabeidae)’yı hastalandıran Rickettsiella melolonthae
ve Popillia japonica Newm. (Lepidoptera; Papilionidae)’da etkili olan R. popillae
bilinen türler olup, Enterella slethorae ilk defa 1957 yılında Coleoptera türlerinden
izole edilmiştir (Ogurlu, 2000). Rickettsiella cinsine bağlı türlerden ise R. popilliae,
R. melolonthae ve R. tenebrionis coleopterlerden; R. chironomi ile R. melolonthae
olup, böceklerden Melolontha spp. (Coleoptera; Scarabeidae) larvalarının
hemolimf, hücre sitoplâzması ve hatta sinir gangliomlarında geliştiği, bu türün, M.
melolontha ile M. hippocastani larvalarında yaptığı hastalığa Losch hastalığı denir.
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Oral yolla enfekte olan Melolontha larvaları 2–3 ay sonra hastalık belirtisi
0
göstermeye başlar ve 4-6 ay içerisinde %85 ‘i ölür. Sıcaklığın 24 C altına düşmesi
patojenin virülantlığını artırır (Ogurlu,2000; Driesche ve Bellows 1996;Öncüer,
1995; Yıldırım,2000). Entomopatojen ricketsia türlerinin tarımda kullanımı ile ilgili
çalışmalar henüz devam etmekte olduğundan, şu anda organik tarım
çalışmalarında kullanımları erken olmaktadır.
Protozoa
Bunlar tek hücreli canlılardır. Entomopatojen olanların en önemlileri tek
hücrelilerin sporozoa şubesine ait Cnidosporidia sınıfından Nosema cinsi içinde yer
alır. Bunların bazı biyopreparatları da geliştirilmiş olup, özellikle çekirgelere karşı
kullanılmaktadır. Protozoanın hasta ettiği böcekte, büyüme ve gelişme durur, renk
matlaşır; hareketlerinde anormallik ve nihayet ölümden önce uzun bir durgunluk
görülür. Yani böcek yavaş yavaş ölüme doğru gitmektedir (Ogurlu, 2000 ; Driesche
ve Bellows 1996;Öncüer, 1995; Yıldırım, 2000). Zararlılarla mücadelede önem arz
eden önemli protozoa grupları aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Flagellatlardan Leptomanus pyrrocorris, böceklerde ölüme sebep olur.
Polymatigiata takımı ise termit kolonilerinde etkili olan bir diğer flagellat grubudur.
Bunlar, termitlerin sindirim sisteminde yaşar. Protozoa termitin sindirimine yardım
eder; bu arada kendiside yaşama imkanı bulur. Yani, termitle aralarında
kommensal (birlikte yaşayan iki canlı türünden birinin fayda sağladığı, diğerinin ise
hiçbir şekilde etkilenmediği ortak yaşam biçimi) ilişki vardır (Ogurlu, 2000)
Rhizopoda’dan Amoebina sınıfındaki protozoa ise böceklerde belli başlı birkaç
hastalık meydana getirir. Mesala Malpighamoeba locusta, çekirgelerin malpigi
borucukları ile orta sindirim borusu epitelyum hücrelerinde bulunur. Bu tür,
çekirgelerin hastalanmasına neden olur. Hastalanan çekirgelerde hareketler
yavaşlar; iştah azalır; sıçrama bacağı zayıflar, hatta bu yüzden çekirge dik
duramaz. Hastalık ancak nimf döneminden sonra meydana gelir. Bu parazit,
çekirgelerden 37 tür üzerinde etkilidir (Ogurlu, 2000).
Sporozoa şubesinde ise patojen olarak Cnidosporidia sınıfına ait Mikrosporida
takımının bir cinsi olan Nosema’ya ait türler bulunmaktadır. Bunlardan N. bombycis,
kelebeklerin tırtıllarının örneğin Arctia caja L. (Lepidoptera; Arctia)’nın bağırsak
epitelyumunda çoğalarak tırtılın hastalanmasına yol açar (Ogurlu, 2000; Driesche
ve Bellows 1996.
Ciliophore grubundaki siliata’lara giren türlerin çoğu, böceklerin ölümüne neden
olan enfeksiyonlar oluşturmaktadır. Vücut boşluğunu işgal eden bu protozoonlar,
böceğin gözlerine zarar vermektedirler. Suda ve agarda üreyebilen bu grubun türleri
çoğaltılabilirler (Ogurlu, 2000; Driesche ve Bellows 1996).
Plistophora schubergi Zwölfer, özellikle Euproctis chrysorrhoea (L.)
(Lepidoptera; Lymantriidae) ve L. dispar (L.) (Lepidoptera; Lymantriidae) tırtıllarında
ölüme neden olan çok önemli bir hastalık nedenidir. Organik tarımda zararlıların
mücadelesinde kullanılabilecek entomopatojen protozoa preparatları çizelge 5'de
verilmiştir (Öncüer, 1995).
Nematodlar
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Zararlı böcekler üzerinde yaşayan çok sayıda nematod türü bulunmaktadır.
Bunların çoğu, sindirim ve üreme organlarında yaşar. Entomopatojen nematodlar,
böcekleri öldürerek, kısırlaştırarak veya üreme güçlerini azaltarak, davranışlarını
değiştirerek, gelişmelerini yavaşlatarak etkili olurlar. Böcek vücudunda yaşayan
bine yakın nematod türü vardır. Böceklerde fakültatif veya obligat parazit olan 19
nematod familyası belirlenmiştir. Bu familyalardan 9 tanesi (Allantonematidae,
Diplogasteridae, Heterorhabditidae, Mermithidae, Neotylenchidae, Rhabditidae,
Sphaerulariidae, Steinernematidae ve Tetradonematidae)’ne ait olan nematodlar
böceklerde en fazla rastalnan entomopatojen nematod türlerini içermektedirler
(Petersen, 1995).
Entomopatojen nematodlar toprakta yaşayan zararlılara karşı oldukça etkili
olmaktadırlar. Çünkü nematodlar toprak içerisinde olduklarından UV ışını gibi
zararlı güneş ışığından korunmaktadırlar. Steinernematidae ve Heterorhabditidal
familyalarına mensup 33'ten fazla tür farklı takımlardaki zararlı böceklerin
mücadelesinde kullanılmaktadır (Çizelge 6.). Steinernema ve Heterorhabditis
cinsine giren entomopatojen nematodlar Xenorhabdus ve Photorhabdus cinsine ait
bakteri türleri ile ortaklaşa yaşar Böcek vücudunun boşluğu içine verdiği salgıda
bulunan bu çok sayıdaki gram negatif bakteriler böceği ölümüne neden
olmaktadırlar. (Ehlers ve Hokkanen, 1996; Ebssa ve ark., 2001).
Mermithidae familyası geniş ve böceklerle mücadelede büyük önem arz eden ve
onlar üzerinde obligat parazit olarak yaşayan nematodlardır. Mermithiadae türleri
sucul böceklerden çok karasal böceklerde geniş bir konukçu çevresine sahiptirler.
Mermis nigrescens bir çekirge parazitidir fakat, Dermaptera, Coleoptera ve
Lepidoptera familyalarına ait yaklaşık 61 böcek türünü parazitlediği bilinmektedir.
Yine Agamermis decuadata esas olarak Acrididae ve Tettigonlidae familyası
çerkirgelerinin bir paraziti olmasına rağmen Coleoptera familyasında da
görülmektedir.
Mermithiadae türleri böceğin doğal açıklıklarından, kütikulasını delerek veya
nematod yumurtalarının böcek tarafından yutulması sonucu böceğin vücut
boşluğuna penetre olur. Gelişmelerini tamamlayan nematodlar konukçuların
vücudundan çıkarken açtığı yarıklardan böceğin vücut sıvısının kaybına yol açar ve
böceğin ölümüne neden olurlar (Petersen, 1995; Mennan ve Ecevit, 1999).
ENTOMOPATOJEN MİKROORGANİZMALARIN TÜRKİYEDE DURUMU
Eentomopatojenler ile ilgili ülkemizde bazı bölgelerimizde doğal epidemilere
rastlamakta, keza, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Ashersonia aleyrodis Webb.,
Turuncgil beyazsineği Dialeurodes citri (Ashm)’yi; Verticullum lecanii (Zimm.),
çaykoşnili Chloropulvinaria floccifera (West.) ve fındık koşnili Parthenolecanium
rufulum Ckll.’u baskı altında tuttuğu, Marmara ve Ege Bölgesinde ilkbahar aylarında
Entomophthora spp. ve Erynia neoaphidis R.-H., çeşitli kültürlerdeki yaprak bitleri
populasyonlarının azalmasında küçümsenemeyecek rol oynadıkları bildirilmektedir
(Öncüer, 1995; Yıldırım, 2000). Şu ana kadar ülkemizde Türkiye orijinli ticari
mikrobiyal biyopestisitlerle ilgili herhangi bir patatentli ve ruhsatlı bir preparat
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bulunmamakta, ancak, yurt dışı orijinli olan ve ülkemizde kullanılmasına ruhsat
verilen Bacillus thuringiensis var. kurstaki’nin biopreparatları Biobit, Dipel, Thuricide,
Javelin gibi ticari isimlerle satılmakta ve lepidoptera larvalarına karşı önerilmekte,
ayrıca bazı entomopatojen virüslerden elde edilen ve yurt dışı orijinli olan
preparatların kullanılmasına yönelik ruhsat başvuruları olduğu bildirilmektedir
(Anonim, 2006).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Entomopatojenler kullanılarak yapılan mikrobiyal mücadele yöntemi, endüstriyel
tarımda kullanıldığı gibi kendine has kural ve yönetmelikleri olan organik tarım
üretimi yapan birçok dünya ülkelerinde kullanılmaktadır. Mkrobiyal mücadele
organik tarımda zararlılarla mücadelede süreklilik arz etmesi, ucuz olması yanısıra,
insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir problem teşkil etmemektedir.
Mikrobiyal mücadele, bozulan agro-biyolojik dengenin yeniden tesis edilmesinde ve
korunmasında büyük rol oynayabilir.
Organik tarım yapan dünyanın birçok ülkesinde entomopatojenlerden elde
edilen preparatlar zararlılarla mücadele yoğun bir şekilde kullanılmakta ve
zararlılara karşı daha etkili ve çevreye daha duyarlı preparatlar elde etmek için
yoğun araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Oysa, ülkemizde mikrobiyal mücadele
ajanlarıyla ilgili yapılan çalışmalar sınırlı sayıda olup, hem araştırma çalışmalarının
daha yoğun olarak yapılması hemde şuanda var olan ticari mikrobiyal
biyopestisitlerin kullanılması yönündeki çalışmaların uygulamaya aktarılmasında
gerekli yasal düzenlemeler vakit geçirilmeden yapılmalıdır. Türkiye'de kanunla
yürürlüğe giren ve her geçen gün aratarak gelişmekte ve yaygınlaşmakta olan
organik tarımda zararlılarla mücadelede edilmediği sürece verim düşük olacaktır.
Organik tarımda, verimi artırmanın bir yoluda yasal çerçevede zararlılarla mücadele
etmektir. Gelişmiş olan ülkelerde zararlılarla mücadelede kullanılan ve başarılı
sonuçlar alınan birçok mikrobiyal pestisit vardır. Bu mikrobiyal preparatların
ülkemizde ruhsatlandırılması ve uygulamaya biran önce konulması organik tarım
yapan çiftçilerin üretimlerinin artmasında büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.
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Çizelge 1. Zararlıların biyolojik kontrolünde kullanılan entomopatojen fungusların
ticari preparatları (Burgers 1998; Butt ve Copping 2000).
Ticari ürün
adı
Mycotol
Vertalec
Biogreen
Metaquino
Bio Path
Bio Blast

Fungus türü

Hedef zararlı

Üretici firma ve ülke

Verticillium lecanii
Verticillium lecanii
Metarhizium anisopliae
Metarhizium anisopliae
Metarhizium anisopliae
Metarhizium anisopliae

Koppert, Hollanda
Koppert, Hollanda
Bio-care technology, Avustralya
Brezilya
Ecoscience, ABD
Ecoscience, ABD

Cobican

Metarhizium anisopliae

Beyazsinekler, Tripsler
Yaprak bitleri
Scarabeus larvaları
Cercopidae
Hamam Böcekleri
Termitler
Şeker kamışı hortumlu
böceği

Conidia

Beauveria bassiana

Kahve kurtları

Ostrinil

Beauveria bassiana

Mısır Kurdu

ComGuard
Mycotol GH
Mycotol WP&
Botanigard
Naturalis-L
Proecol
Boverin
Boverol
Boverosil
Engerlingspil
z
Schweizer
Melocont
Gren Muscle

Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana

Avrupa Mısır kurdu
Çekirgeler
Beyaz sinekler, Afitler,
Çekirgeler
Pamuk zararlıları
Lepidoptera larvaları
Patates böceği
Patates böceği
Patates böceği

Troy Biosciences, ABD
Probioagro, Venezuella
Former Eski SSCB
Çekoslovakya
Çekoslovakya

Beauveria brongniarti

Mayıs böcekleri

Andermatt, İsviçre

Beauveria brongniarti
Beauveria spp.
Metarhizium anisopliae
Paecilomyces
fumosoroseus
Paecilomyces
fumosoroseus
Lagenidium giganteuni

Mayıs böcekleri
Mayıs böcekleri
Çekirgeler

Eric Scweizer, İsviçre
Kwizda, Avusturya
CABI BioScience, İngiltere

Beyazsinekler

EKO-Tec, ABD

PFR-97
Pae-Sin
Laginex

Beauveria bassiana

Probioagro, Venezuela
Live
System
tecnology,
Kolombiya
Natural Plant Protection (NPP),
Fransa
Mycotech , ABD
Mycotech ABD
Mycotech ABD

Beyazsinekler

Agrobionsa, Meksika

Sivrisinekler

AgroQuest, ABD

Çizelge 2. Zararlıların biyolojik kontrolünde kullanılan entomopatojen bakterilerin
ticari preparatları (Öncüer, 1995, Yıldırım, 2000).
Ürünün ticari adı
Doom
Grup Attack
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Entomopatojen virüs
Bacillus popillia
Bacillus popillia

Kullanıldığı zararlı
Papillia japonica
Papillia japonica

Japidemic
Novodor
Certan
Bactimos
Biobit
Larvo-BT
Masquito Attack
Skeetal
Teknor
Vectobac-AS
Vectobac-12AS
Bactur
Bactospein
Baktukal
Biobit
Biospor
Biotrol
Catterpillar Attack
Dipel
Foray
Attack
Futura
Javelin
Larvo-BT
Rabirusu
Sod Webborm Attack
Sporeine
Thuricide
Tomato Worm Attack
Tribactur

Bacillus popillia
Bacillus thuringiensis var. tenebrionis
Bacillus thuringiensis var. aizavai
Bacillus thuringiensis var.israelensis
Bacillus thuringiensis var.israelensis
Bacillus thuringiensis var.israelensis
Bacillus thuringiensis var.israelensis
Bacillus thuringiensis var.israelensis
Bacillus thuringiensis var.israelensis
Bacillus thuringiensis var.israelensis
Bacillus thuringiensis var.israelensis
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Papillia japonica
Coleoptera larvaları
Lepidoptera türleri
Culicidae türleri
Culicidae türleri
Culicidae türleri
Culicidae türleri
Culicidae türleri
Culicidae türleri
Culicidae türleri
Culicidae türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri

Çizelge 3. Zararlıların biyolojik kontrolünde kullanılan entomopatojen virüslerin ticari
preparatları (Öncüer, 1995).
Ürünün ticari adı
Biotrol VHZ
Biotrol VPO
Biotrol VSE
Biotrol VTN
Elcar
Matsukemin
Polyvirocide
Virex
Virin
Viron

Entomopatojen virüs
N uclear Polihedral Virüs
Nüclear Polihedral Virüs
Nüclear Polihedral Virüs
Nüclear Polihedral Virüs
Nüclear Polihedral Virüs
Nüclear Polihedral Virüs
Nüclear Polihedral Virüs
Nüclear Polihedral Virüs
Nüclear Polihedral Virüs
Nüclear Polihedral Virüs

Kullanıldığı zararlı
Heliotis spp.
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri
Lepidoptera türleri

Çizelge 5. Zararlılarla biyolojik mücadelede kullanılan entomopatojen protozoaların
ticari preparatları (Öncüer, 1995).
Ürünün ticari adı
Grasshopper Attack
Hopper-Stopper
Locucidae

Entomopatojen protozoa türü
Nosema locusta
Nosema locusta
Nosema locusta

Kullanıldığı zararlı
Çekirgeler
Çekirgeler
Çekirgeler
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Nolo-Bait
Noloe

Nosema locusta
Nosema locusta

Çekirgeler
Çekirgeler

Çizelge 6. Biyolojik insektisit olarak kullanlan Steinernema ve Heterorhabditis
cinsine ait bazı türler (Gaugler, 2002).
Familya

Cins

Steinernematidae

Steinernema

Rhabditidae

Heterorhabditis

Tür
Steinernema feltiae
S. carpocapsae
S. anomali
S. intermedia
S. affinis
S. glaseri
S. kushidai
S. rara
S. scapterisci
Heterorhabditis bacteriophora
H. megidis
H. hawaiiensis
H. indicus
H. zealandica

NOHUT (Cicer arietinum L.) ANTRAKNOZU [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.]
İLE MÜCADELE
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ÖZET
FAO istatistiklerine göre, Türkiye nohut (Cicer arietinum L.) üretiminde Dünya’da
üçüncü sıradadır ve nohudun ihracat değeri 69 133 000 dolardır. Nohut, Türkiye’de
birçok canlı ve cansız stres faktörlerine maruz kalmaktadır ve genellikle girdi
kullanmaksızın yetiştirilmektedir. Canlı stres faktörleri arasında nohut antraknozu
[Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.], dünyada ve Türkiye’de en önemli hastalıklardan
biridir. Nohut antraknozu’nun kimyasal ilaçlarla kontrolü mümkün olmasına rağmen,
ekonomik ve çevresel nedenlerden dolayı uygulanabilirliği sınırlıdır. Hastalığı
kontrol etmenin en ekonomik ve pratik yolu entegre mücadele yöntemiyle konukçu
dayanıklılığı ve tarımsal uygulamaların geliştirilmesidir. Bu çalışmada, Türkiye’de ve
dünyadaki antraknozun patojenik çeşitliliği, genotiplerin gözlemlenmesi ve seçim
yöntemleri incelenmiş; konukçu bitki dayanıklılığı ve ileri tekniklerle nasıl organik
nohut yetiştirilebileceği önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nohut, Antraknoz, Ascochyta rabiei, Çevre

ABSTRACT
MANAGEMENT OF ASCOCHYTA BLIGHT [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.]
IN CHICKPEA (Cicer arietinum L.)
According to FAO statistics, Turkey is the third rank chickpea (Cicer arietinum
L.) production in the world and its export values is 69 133 000 dollars. Chickpea is
subjected to many biotic and abiotic stresses in Turkey, and generally grown
without external inputs. Among the biotic stresses, ascochyta blight [Ascochyta
rabiei (Pass.) Labr.] is one of the devastating diseases in the world and Turkey as
well. Although it is possible to control ascochyta blight by the use of such inputs as
chemicals, economic and environmental concerns widely restrict their use The
most economical and practical control of diseases can be achieved through an
integrated management system, including host-plant resistance and improved
agricultural practices. In this study, reviewed pathogenic variability of ascochyta
blight, resistant sources, screening and selection methods in Turkey and the world,
and suggested how organic chickpea can be grown using host-plant resistance and
improved practices.
Keywords: Chickpea, Ascochyta blight, Ascochyta rabiei, Environment
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GİRİŞ
Kültürü yapılan nohut (Cicer arietinum L.) dünyada kurak ve tropik alanlarda
yetiştirilen en önemli serin mevsim yemeklik baklagillerinden biridir. Nohudun,
dünyada 10 610 400 ha ekim alanında 8 694 192 t üretimi ve 819 kg ha-1 dane
verimi vardır. Türkiye’de ise 630 000 ha toplam ekim alanından 610 000 t üretimi ve
968 kg ha-1 verimi vardır (FAO, 2005).
Nohudun dane verimini cansız (Singh ve ark., 1989, 1990; Wery, 1990; Singh ve
Saxena, 1993; Silim ve Saxena, 1993; Wery ve ark., 1994) ve canlı (Nene ve
Haware, 1980; Haware ve Nene, 1981; 1982a, 1982b; Kaiser ve Hannan, 1983;
Singh ve ark., 1984, Singh ve Reddy, 1989; Trapero–Casas ve ark., 1990; Kaiser
ve ark., 1990; Kumar ve ark., 1991; Kaiser ve ark., 1993; Haware ve ark., 1995;
Dolar, 1995, 1997; Dolar ve Nirenberg, 1998) stresler sınırlandırmaktadır. Nohut
antraknozu [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr., syn Phoma rabiei (Pass.) Khune ve J.
N. Kapoor.] Türkiye’de (Eser ve Soran, 1978; Maden, 1983; Açıkgöz ve Demir,
1984) ve Dünya’da (Singh ve ark., 1981; Reddy ve Singh, 1984; Singh ve Reddy,
1991) nohudun en önemli hastalıklarından biridir. Dünyada 35 ülkede hastalıktan
dolayı verim kaybı bildirilmiştir (Nene ve ark., 1996).
Bu çalışmanın amacı; (i)Türkiye’de ve dünyadaki antraknozun patojenik
çeşitliliğini ortaya koymak, (ii) dayanıklılık kaynaklarını ele almak, (iii) gözlem ve
seleksiyon yöntemlerini incelemek ve (iv) organik nohut yetiştirme felsefesi
çerçevesinde konukçu bitki dayanıklılığını incelemektir.
NOHUT ANTRAKNOZUNUN ETMENİ
Nohut antraknozunun etmeni [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] ve sinonimi
Phoma rabiei (Pass.) Khune ve J. N. Kapoor.’dir. Hastalığın eşeyli üreme formu
Mycosphaerella rabiei Kovachevski, 1936 yılında Bulgaristan’da bulunmuştur (Nene
ve Reddy, 1987).
NOHUT ANTRAKNOZUNUN PATOJENİK FARKLILIKLARI
A. rabiei’deki patojenik farklılık 1960’lardan beri görülmektedir (Aujla, 1964;
Kaiser, 1973; Grewal, 1984; Nene ve Reddy, 1987). Ama A. rabiei’nin
değişkenliğinin ırk ya da saldırganlıktan kaynaklandığı üzerinde bir görüş birliği
yoktur (Mmbaga, 1997). Yakın zamana kadar birçok araştırmacı patojenin 6 ırkı
olduğunu bildirmişlerdir (ICARDA, 1993; Singh ve Reddy, 1993). Irk 1, 4 ve 6 Dolar
ve Gürcan (1992a, 1992b) tarafından Türkiye’de bulunmuştur. Ayrıca, Kaiser ve
Kusmenoglu (1997) patojenin uzak noktalara yayılmasında ve Türkiye’deki patojen
popülasyonunun genetik farklılıklarının artışında eşeyli üreme formunun önemli bir
rol oynadığını bildirmişlerdir. Sonraki çalışmalar, 13 değişik virulent isolat’ın
olduğunu göstermiştir (Mmbaga, 1997).
616

Kaemmer ve ark. (1992) DNA teknikleriyle isolatların 3 grubunun olduğunu
bildirmişlerdir. Buna göre A. rabiei isolatları 3 ayrı gruba ayrılmışlardır (Patotip–1,
Patotip–2, Patotip–3) (ICARDA, 1998; Udupa ve ark., 1998; Jamil ve ark., 2000).
Patotip–3 en virulent olanıdır (ICARDA, 1999). Hastalığın bitki üzerindeki yeni
reaksiyonlarına göre 4. patotip bildirilmiştir (ICARDA, 2003).
ANTRAKNOZ İLE MÜCADELE
Nohut antraknozu ile mücadele yöntemleri: (a) konukçu dayanıklılığı, (b) kültürel
uygulamalar, (c) kimyasal uygulamalardır. Diğer yöntemlerin kullanımı pratik ve
ekonomik olmadığı için dayanıklı çeşit kullanımı ve entegre mücadele en iyi
yöntemdir (Nene ve Reddy, 1987).
Konukçu Dayanıklılığı
Nene ve Reddy (1987), ilk yapay inokülasyonun Labrousse (1931) tarafından
yapıldığını bildirmişlerdir. Hastalık bulaşmış dokuları test bitkilerine uygulamış ve
sıvı spor süspansiyonu ile tekrarlamıştır. Nene ve Reddy (1987) Luthra ve ark.
(1938)’e atfen test bitkilerine hastalığı bulaştırmak için önceki yılın hastalık
bulaşmış bitki artıklarının kullanıldığını bildirmişlerdir. Bitkileri hastalıkla bulaştırmak
için en uygun zamanının çiçeklenme ve bakla bağlama dönemleri olduğu
bildirilmiştir (Nene ve Reddy, 1987). Hastalık bulaşmış artıkların yeterli piknidiospor
içerdiğine emin olduktan sonra test bitkileri üzerine antraknozlu bitkilerden küçük
parçalar yaymayı önermişlerdir (Nene ve Reddy, 1987) Hastalık bulaşmış artıkların
sonbahar ve ilkbaharda toprak üzerine yayılmasını tavsiye etmişlerdir (Nene ve
Reddy, 1987). Tarla koşullarındaki ıslah programlarında görsel puanlama
yöntemleri geliştirilmiştir (Vir ve ark., 1975a; Reddy ve Singh, 1984; Reddy ve ark.,
1984). Singh ve ark. (1981) etkili bir tarla gözlem prosedürü geliştirmişlerdir. Buna
göre; (a) her 2–4 test hattından sonra bir sıra hassas hat ekimi yapılır, (b) önceki
yıldan toplanan artıklar test bitkileri üzerine dağıtılır, (c) yağmurlama sulama ile
yüksek nem oluşturulur (d) eğer gerekirse bitkilerin üzerine hastalıklı bitkilerden
elde edilen spor süspansiyonu püskürtülür. Toker ve ark. (1999) 1–9 skalasına göre
tarlada gözlem ve seleksiyon yapmanın uygun yöntem olduğunu bildirmişlerdir.
Aynı araştırıcılar, (i) çiçeklenme döneminden önce, (ii) bakla bağlama döneminde
ve (iii) olgunluk döneminde olmak üzere üç farklı zamanda gözlem yapılmasını
önermişlerdir. 1–9 Skalasına göre;1. Bitkide bulaşıklık yok, 2. Yüksek dayanıklı, 3.
Dayanıklı, 4. Orta dayanıklı, 5. Toleranslı, 6. Az hassas, 7. Hassas, 8. Yüksek
hassasiyet, 9. Tüm bitkiler ölmüştür (Toker ve Çancı, 2003).
Dayanıklılık kaynakları: Pundir ve ark. (1988) ICRISAT germplasm
kaynaklarını gözlemlemiş ve ICC 120 ve ICC 1416’yı dayanıklı olarak bildirmişlerdir.
Singh ve ark. (1983) ise ICARDA nohut genetik kaynaklarını gözlemlemiş ve ILC
72, ILC 200, ILC 1757, ILC 2956, ILC 182, ILC 201, ILC 2380, ILC 3274, ILC 187,
ILC 202, ILC 2441, ILC 3279, ILC 191, ILC 1407, ILC 2506, ILC 196, ILC 1728 ve
ILC 2912 genotiplerinin dayanıklı olduğunu bildirilmişlerdir. Bunlara ek olarak; ILC
3856, ILC 5902, ILC 6090, ILC 6188, ILC 6482, ICC 1069, ICC 4475, ICC 6328,
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ICC 12004 ve MCK-54 antraknoza dayanıklı olarak bildirilmiştir (Singh, 1997).
Bunlar dışında birçok ülkede ulusal dayanıklılık kaynağı da rapor edilmiştir.
Dayanıklılığın mekanizması: Nene ve Reddy (1987); Sattar (1933)’e atfen
çiçeklenme ve bakla bağlama döneminde yapraklardan daha fazla malik asit
salgılanmasının enfeksiyonu teşvik ettiğini bildirmişlerdir. Buna karşılık, Nene ve
Reddy (1987) dayanıklı çeşit F8’in hassas çeşit Pb7’den daha fazla malik asit
salgıladığını ve malik asidin spor çimlenmesini ve çimlendikten sonra tüp gelişimini
engellediğini bildirmişlerdir.
Nene ve Reddy (1987), dayanıklı ve hassas tipler arasında kütiküla kalınlığı için
fark olmadığını ancak dayanıklı türden toplanan özsuda hassas türdekine göre
daha fazla asitlik olduğunu bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar dayanıklı tipler F8 ve
F10’ un hassas tiplere (Pb7- C7) göre daha uzun olduğunu, gövde ve yaprak
üzerinde birim alanda daha fazla tüy olduğunu ve üçüncül dalların daha az
olduğunu bildirmişlerdir.
Vir ve Grewal (1975b) dayanıklı bir çeşidi (I–13) hassas bir çeşitle (Pb7)
biyokimyasal olarak karşılaştırmıştır. Dayanıklı çeşidin; (a) yüksek peroksidaz
aktivitesi, (b) yüksek L-cystine içeriği ve (c) yüksek fenolik bileşen içeriği ve
inekülasyondan sonra yüksek katalaz aktivitesi gösterdiğini bulmuşlardır. Onlara
göre bu biyokimyasal farklılıklar I-13’ün dayanıklılığını açıklamaktadır.
Eser (1976), dayanıklılığın bir tek dominant genle idare edildiğini bildirmiştir. Singh
ve Reddy (1983) dayanıklılığın bir tek dominant genle beraber bir tek resesif genin
kontrolü altında olduğunu saptamışlardır. Tekeoğlu ve ark. (2000) antraknoza
dayanıklılıkta majör genler yanında minör genlerin de rol oynadığını moleküler
çalışmalarla kanıtlamışlardır.
Kültürel Uygulamalar
Hastalığa neden olan mantarın hastalıklı nohut artıklarında ve hastalıklı bitkilerin
tohumlarında yaşadığı bildirilmiştir (Nene ve Reddy, 1987). Mantarın yaşam süresi
dış koşullara bağlı olarak değişmektedir. Hastalık, bulaşık dokularda normal
koşullarda 2 yıl yaşamaktadır. Sert kış koşulları ve derin sürüm yaşam süresini
kısaltmaktadır.
Nene ve Reddy (1987), antraknozu azaltmak için ölü bitki artıklarının toplanıp
imhasını ve ekim nöbetini tavsiye etmişlerdir. Sanitasyona ek olarak, nohudun
buğday, arpa ve hardal gibi bitkilerle ekilmesinin yetiştirme döneminde hastalığın
yayılmasını azalttığını bildirmişlerdir. Nene ve Reddy (1987), hastalık oluşumunda
sıra arası mesafenin etkisinin olmadığını, hastalıklı artıkların 10 cm ve daha derine
gömülmesi gerektiğini ve hastalıklı tohumların 15 cm ya da daha derine ekilmesinin
hastalığın yayılmasını engellediğini bildirilmişlerdir. Bütün bu uygulamalar yanında
3-4 yılda bir nohut ekilmesi en uygun ekim nöbeti olarak ön plana çıkmaktadır.
Kimyasal Uygulamalar
Tohum uygulaması ya da yaprak uygulaması şeklinde yapılmaktadır.
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Tohum uygulaması: Nene ve Reddy (1987), hastalık bulaşmış tohumların
o
sıcak suda (53 C) 15 dakika bekletilmesinin hastalığı kontrol etmede etkili
olduğunu, fakat sıcak su uygulamasının tohumun çimlenmesini etkilediğini
bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar malachite yeşilinde (% 0.0005) iki saat, formalinde
4 saat, pimaracin (150 µg/ml) içinde 12 saat tohumları bekletmenin tohum kaynaklı
hastalık bulaşımını engellediğini bildirmişlerdir. Farklı birçok fungusidin tohum
kaynaklı inekülasyonu azalttığı bildirilmiştir.
Yaprak uygulaması: Birçok fungusidin yapraktan uygulanmasının hastalığın
yayılmasını önemli ölçüde azalttığı bildirilmiştir. Bu fungusitler bordo bulamacı,
Islanabilir Sülfür, Zineb, Ferbam, Maneb, Captan ve Chlerothalonil’ dir (Nene ve
Reddy,1987). Yaprak uygulaması genellikle epidemik durumlarda etkisizdir.
Hastalığın yayılma hızı bir uygulama takvimini takip etmeyi çok
zorlaştırmaktadır. Bilinen fungusitlerin yapraktan uygulanması hastalığı önlemede
fazla etkili değildir. Çünkü ekonomik ve pratik değillerdir. Fakat bu kimyasalların
kullanımı hem çevreye zarar vermektedir hem de ekonomik olmamaktadır.
SONUÇ
Kültürü yapılan nohut köklerindeki Rhizobium bakterileri aracılığıyla toprağın
fiziksel ve biyolojik yapısını iyileştirerek; toprak verimliliğini arttırmaktadır. Bu
nedenle nohudun en önemli hastalıklarından biri olan antraknozla mücadele için
dayanıklı çeşit kullanımı organik yetiştiricilik açısından en iyi yöntemdir. Böylece
kimyasal girdi (gübre, ilaç, vb.) kullanımı olmaksızın; kültürel uygulamalar yaparak
ve dayanıklı çeşit kullanarak, doğaya ve insan sağlığına zarar vermeden organik
nohut yetiştiriciliği yapılması mümkün olacaktır.
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KEMALPAŞA (İZMİR) YÖRESİ ENTEGRE VE ORGANİK KİRAZ
BAHÇELERİNDE ZARARLI YÖNETİMİ UYGULAMALARI
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ÖZET
Kemalpaşa 1.000.000’un üzerinde ağaç ve 30.000 tonun üzerinde meyve üretimi
ile önemli bir kiraz üretim yöresi olup, konvansiyonel, entegre ve organik
yöntemlerle kiraz üretimi gerçekleştirilmektedir.
Yöredeki kiraz bahçelerinde Kiraz sineği [Rhagoletis cerasi L.] [Diptera:
Tephritidae] ve Yaprakbüken [Archips rosanus (L.)] [Lepidoptera: Tortricidae] ana
zararlılar olup, İkinoktalı kırmızıörümcek [Tetranychus urticae Koch.] [Acarina:
Tetranychidae]’in populasyonunda da zaman zaman artış görülebilmektedir.
Bu çalışmada 2004-2006 yılları süresince yedi entegre ve sekiz organik olmak
üzere toplam 15 bahçede gerçekleştirilen zararlı yönetimi uygulamalarına
değinilmekte ve özellikle yörenin entegre ve organik kiraz üretim potansiyeli
üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik Kiraz, Entegre, Organik Kiraz, Prunus avium,
Türkiye, Zararlı yönetimi
ABSTRACT
PEST MANAGEMENT APPLICATIONS IN INTEGRATED AND ORGANIC
CHERRY ORCHARDS OF KEMALPAŞA (IZMIR) PROVINCE, TURKEY
Kemalpaşa is an important cherry production district with its more than
1.000.000 trees and 30.000 tons of fruit production and all three of the
conventional, integrated and organic methods are used in its cherry production for
the Turkish fruit market.
European cherry fruit fly [Rhagoletis cerasi L.] [Diptera: Tephritidae] and Filbert
leafroller [Archips rosanus (L.)] [Lepidoptera: Tortricidae] are key pests and the
populations of Twospotted spider mite [Tetranychus urticae Koch.] [Acarina:
Tetranychidae] increase under certain conditions.
Pest management studies conducted in a total of 15 cherry orchards of which
seven integrated and eight organic during the years of 2004-2006 have been given
and the potential of the organic and integrated cherry production of this district has
been discussed in this study.
Keywords: Ecological Cherry, Integrated, Organic Cherry, Pest Management,
Prunus avium, Turkey
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Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hakim üretim şekli olan konvansiyonel
üretim, insan ve çevre sağlığı yanında doğal dengede yarattığı problemler
nedeniyle pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Özellikle son 40-50 yıllık
dönemde tarımsal savaşın pestisit adı verilen kimyasal maddelerle yapılır hale
gelmesi ve sentetik kimyasal gübrelerin kullanımı toprak, su ve besinlerde ciddi
kirlenmelere neden olmuştur. Çevreyle uyumlu alternatif tarım teknikleri içinde yer
alan entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım üzerinde
başarılı çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Buna bağlı olarak son yıllarda Türkiye’de
ikiyüzün üzerinde üründe organik üretim gerçekleştirilmiştir. Türkiye kiraz tarımında
sorun olan zararlılara yönelik olarak bazı çalışmalar (Ulu ve ark., 1995, 2001;
Özbek ve ark., 1996; Ulusoy ve ark., 1999) yapılmıştır. D.P.T. tarafından
desteklenen organik kiraz yetiştiriciliği üzerinde bir araştırma projesi ise 2001
yılında başarıyla tamamlanmıştır (Tezcan ve ark., 2002). Önceki araştırmalarla
birlikte bu projeden elde edilen sonuçların ışığı altında organik kiraz üretiminin daha
geniş alanlarda uygulanabilirliğini ortaya koymak için konu ele alınarak, entegre
bahçelerde kimyasal pestisitlerin çevre ve insan sağlığına olumsuz yan etkilerinin
en az düzeye indirgenmesi; organik bahçelerde ise alternatif bitki koruma
tekniklerinin uygulanması ve bu uygulamaların yaygınlaştırılması; elde edilen
güvenli ve çevre dostu ürünün tüketiciye ulaştırılması gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda 2004-2006 yılları süresince İzmir-Kemalpaşa’da yedi entegre ve sekiz
organik olmak üzere toplam 15 bahçede zararlı yönetimi programı uygulanmış ve
elde edilen sonuçlar bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur.
METERYAL VE METOT
Çalışmanın materyalini Kemalpaşa yöresindeki entegre ve organik kiraz
bahçeleri, sarı yapışkan görsel tuzaklar ve besin tuzaklar oluşturmuştur.
Çalışmanın yürütüldüğü bahçelerin büyüklükleri, ağaç sayıları ve ortalama yaşları
ile bahçelerde hakim olan kiraz çeşitleri hakkındaki bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir.
Bu çeşitlerden Sapıkısa, Early Burlat erkenci, Napolyon orta mevsim ve Salihli
(0900 Ziraat) geçci çeşitlerdir.
Projenin yürütülmesi sırasında gerçekleştirilen bitki korumaya yönelik çalışmalar
aşağıda verilmiştir.
Kiraz sineği [Rhagoletis cerasi L.] [Diptera: Tephritidae]’nin izlenmesi amacıyla
15 X 20 cm boyutlarında sarı yapışkan görsel tuzaklar kullanılmıştır. Bu tuzakların
her iki yüzü “Ekotrap” ticari isimli özel bir yapışkan maddeyle kaplanmış ve mayıs
ayının ilk haftasında dekara en az 2 adet gelecek şekilde ağaçların güneydoğu
yönüne yerden 1.5-2 m yüksekliğe iple asılmış ve haftada 1-2 kez sayım
yapılmıştır. Tuzaklar 4-5 hafta süreyle ağaçlar üzerinde bulundurulmuştur. Bu
dönem boyunca yapışkanlık özelliğini yitiren tuzaklar yenileriyle değiştirilmiştir.
Tuzakların etkinliğini ve meyvelerdeki bulaşma oranını belirlemek üzere hasat
sırasında 300’er meyve örneği alınarak gerekli kontroller yapılmıştır.
Yaprakbüken [Archips rosanus (L.)] [Lepidoptera: Tortricidae]’in yumurta açılım
durumunun belirlenmesi amacıyla mart ayının ikinci yarısında her bahçede en az 10
ağacın gövde ve kalın dalları kontrol edilmiştir. Larva çıkışının başlamasından
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sonra ise her bahçede bulaşık buket sayımları yapılarak oransal durumları
belirlenmiştir. Pupaların oranının artmasıyla birlikte mayıs ayının ilk haftasından
itibaren ergin uçuşlarını izleme amacıyla 1 litrelik karışım için 100 ml. şarap, 900
ml. su, 25 gr şeker ve 25 ml. sirke içeren besin tuzaklar kullanılmıştır. 2.5 litrelik pet
veya plastik kavanozlardan oluşan tuzaklar ağaçların gövdesine yerden 1-1.5 m.
yüksekliğe ip ile asılarak hazırlanan karışımın bir litresiyle doldurulmuştur. Bu
amaçla bahçelerde dekara 2 taneden az olmamak üzere olabildiğince çok sayıda
tuzak asılmış ve haftada 1-2 kez yaprakbüken erginlerinin sayımı yapılmıştır.
Yaklaşık 4-5 haftalık tuzaklama döneminde tuzaklardaki azalan karışım
tamamlanmış ve gerektiğinde yenilenmiştir.
İkinoktalı kırmızıörümcek [Tetranychus urticae Koch.] [Acarina: Tetranychidae]
ve doğal düşmanlarının izlenmesi amacıyla her üç yıl boyunca haziran ayından
eylül ortasına kadar tüm deneme bahçelerinden periyodik olarak yaprak örneği
alınmıştır. Her örneklemede o bahçeyi temsil edecek nitelikteki 10’ar ağaçtan
toplam 100 yaprak koparılarak kesekağıdına konulduktan sonra naylon torbalar
içinde buz kutusuna yerleştirilmiş ve laboratuvara getirildikten sonra akar fırçalama
aleti ile fırçalanmış ve vazelinli cam üzerine düşen örnekler stereoskobik
mikroskopta sayılarak değerlendirilmiştir. Akar türlerinin tanılarının doğrulanması
Prof. Dr. Nilgün Madanlar (İzmir) tarafından yapılmıştır.
Bahçelerde karşılaşılan diğer zararlılar arasında yer alan Scolytus rugulosus
Müller (Coleoptera: Scolytidae)’a karşı budama ve artıkların uzaklaştırılması;
Capnodis tenebrionis (Linnaeus) ve C. carbonaria Klug (Coleoptera:
Buprestidae)’ya karşı erginlerin toplanması; Myzus cerasi (Fabricius) (Homoptera:
Aphididae)’ye karşı sulamanın düzenlenmesi ve bulaşık sürgünlerdeki kolonilerin
ezilmesi yöntemleri önerilen ana savaş yöntemleri olmuştur. Bu amaçla yerinde
eğitimler yapılarak, bahçe sahiplerinin bilgilerinin artması ve savaş uygulamalarını
gerçekleştirmeleri sağlanmıştır.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışmada elde edilen materyalin yıllara ve yörelere göre durumu Çizelge 2’de
verilmiştir.
Çizelge 2 incelendiğinde R. cerasi’nin 2004-2006 yıllarında 4, 5 ve 8 no’lu
organik bahçelerle, 3 ve 5 no’lu entegre bahçelerdeki tuzaklarda yakalandığı
anlaşılmaktadır. Diğer 10 bahçede asılan sarı yapışkan görsel tuzaklarda ise R.
cerasi’ye rastlanmamıştır. Kiraz sineği populasyonunun tuzak başına 1 erginden
düşük düzeyde gerçekleşmesi nedeniyle kitlesel tuzaklama yapılmasına çalışmanın
yürütüldüğü bahçelerin hiçbirinde gerek duyulmamıştır. Çizelge 2’de görüldüğü gibi
2004, 2005 ve 2006 yıllarında sırasıyla organik bahçelerdeki ortalama değerler
(ergin / tuzak) 0.00 - 0.40; 0.00 - 0.50 ve 0.00 - 0.30 olmuş, entegre bahçelerde ise
aynı dönemde 0.00 - 3.80; 0.00 – 4.00 ve 0.00 – 3.80 olarak gerçekleşmiştir.
Bahçelerde hasat edilen meyvelerin bulaşma oranları da Çizelge 2’de verilmiştir.
Burada da görüldüğü gibi 5 No’lu entegre bahçe dışındaki bahçelerde kurtlanmaya
rastlanmamıştır. Bu bahçede ise yıllara göre değişmek üzere % 1-2 oranında kurtlu
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meyve saptanmış, ancak üretici kitlesel tuzaklama yöntemini kullanmayarak
fenthion etkili maddeli pestisit ile ilaçlama yapmayı tercih etmiştir.
A. rosanus‘a yönelik sayımlardan 2004, 2005 ve 2006 yıllarında elde edilen
sonuçlar, bahçeler esas alınarak Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde A.
rosanus populasyonunun genel olarak düşük düzeyde seyrettiği görülmektedir.
Ağaç başına düşen yumurta paketi sayısı 4-11; bulaşık buket oranı % 1-20; besin
tuzaklarda hafta başına yakalanan ergin sayıları ise 2.2-50.5 arasında değişmiştir.
T. urticae ve doğal düşmanlarına yönelik sayımlardan 2004, 2005 ve 2006
yıllarında elde edilen sonuçlar, bahçeler esas alınarak Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge incelendiğinde T. urticae populasyonunun genel olarak 2005 yılında diğer
yıllara göre daha yüksek düzeyde seyrettiği gözlenmiştir. Yıllara göre T. urticae’nin
100 yapraktaki en yüksek ortalama nimf + ergin sayıları değerlendirildiğinde,
organik bahçelerde 2004 yılında 0.00 – 0.72; 2005 yılında 0.00 – 5. 00; 2006 yılında
0.00 – 1.82 arasında gerçekleştiği görülmüştür. Entegre bahçelerde ise aynı sırayla
0.00 – 0.08; 0.00 – 3.06; 0.00 – 3.74 değerleri elde edilmiştir.
T. urticae’nin doğal düşmanları olarak Euseius finlandicus Oudemans (Acarina:
Phytoseiidae), Scolothrips longicornis Priesner (Thysanoptera: Thripidae) ve
Stethorus punctillum Ws. (Coleoptera: Coccinellidae) türleri saptanmıştır.
Bunlardan E. finlandicus’un 100 yaprakta ulaştığı en yüksek ortalama değerler nimf
+ ergin / yaprak olarak 2004, 2005 ve 2006 yıllarında sırasıyla, organik bahçelerde
0.76, 0.94 ve 3.16; entegre bahçelerde ise 4.68, 2.34 ve 5.36 değerlerine
ulaşmıştır. S. longicornis’in 100 yaprakta ulaştığı en yüksek ortalama değerler,
2004, 2005 ve 2006 yıllarında sırasıyla organik bahçelerde 0.02, 0.82 ve 0.48 larva
+ ergin / yaprak; entegre bahçelerde ise 0.02, 0.26 ve 0.24 larva + ergin / yaprak
olarak gerçekleşmiştir. S. punctillum’un 100 yapraktaki en yüksek ortalama
değerleri larva + ergin / yaprak olarak, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında sırasıyla
organik bahçelerde 0.01, 0.04 ve 0.04; entegre bahçelerde ise 0.08, 0.62, 0.04
düzeyinde saptanmıştır.
Çalışmanın yapıldığı bahçelerde yukarıda anılanların dışında başka zararlılarla
da karşılaşılmıştır. Bunlardan S. rugulosus’a karşı budama ve artıkların
uzaklaştırılması yöntemi uygulanmıştır. C. tenebrionis ve C. carbonaria türleri ise
özellikle sulamanın yapılmadığı bahçelerde haziran-ağustos aylarında dikkati çeken
türlerdir. Bu türler üreticilere tanıtılmış ve erginlerin toplanmasının önemi
vurgulanmıştır. Üreticiler bu iki türü birbirinden ayırma ve bahçelerden toplama
konusunda oldukça başarılı bulunmuştur. Diğer bir tür olan M. cerasi’ye karşı
sulamanın düzenlenmesi ve bulaşık sürgünlerdeki kolonilerin ezilmesi yöntemleri
önerilen ana savaş yöntemleri olmuştur. Tekeböcekleri (Coleoptera:
Cerambycidae)’ne karşı önerilen tel ile galerilere girilmesi yöntemi bazı üreticiler
tarafından uygulanmıştır.
Çalışma süresince Kemalpaşa’da toplam 15 adet entegre ve organik kiraz
bahçesinde zararlı yönetim programı başarıyla uygulanmış ve üreticilerin konuyla
ilgili eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan teorik ve uygulamalı eğitimlerde zararlılar
ve yararlılar tanıtılmış, savaş yöntemleri konusunda bahçe sahiplerine bilgiler
verilmiş ve özellikle tuzak uygulamalarını kendilerinin gerçekleştirmeleri
sağlanmıştır. Proje üreticileri dışında çevredeki birçok üreticinin de konuya ilgi
gösterdiği ve bahçelerinde özellikle tuzak uygulamalarını benimsediği gözlenmiştir.
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Tüm bu uygulama sonuçları yörenin önemli bir entegre ve organik kiraz
potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.
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Çizelge 1. Çalışmanın yürütüldüğü bahçelere ilişkin bazı bilgiler.
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Niteliği
Organik 1
Organik 2
Organik 3
Organik 4
Organik 5
Organik 6
Organik 7
Organik 8
Toplam
Entegre 1
Entegre 2
Entegre 3
Entegre 4
Entegre 5
Entegre 6
Entegre 7
Toplam

Ağaç sayısı
(adet)
300
45
140
170
300
100
218
130
1403
700
125
400
700
170
100
700
2895

Genişlik
(dekar)
7
2
3
4
7
3
6
4
36
20
7
13
20
5
5
20
90

Bahçenin
tesis tarihi
1996
1992
1994
1982
1988
1983
1995
1992

Sapıkısa, Napolyon, Salihli
Sapıkısa, Napolyon, Salihli
Napolyon, Salihli
Sapıkısa, Napolyon, Salihli
Sapıkısa, Napolyon, Salihli
Sapıkısa, Napolyon
Sapıkısa, Napolyon, Salihli
E. Burlat, Salihli

1983
1993
1994
1995
1990
1995
1993

E. Burlat, Napolyon, Salihli
Napolyon, Salihli
E. Burlat, Napolyon, Salihli
E. Burlat, Napolyon, Salihli
Napolyon, Salihli
Napolyon, Salihli
E. Burlat, Napolyon, Salihli

Hakim çeşitler

Çizelge 2. Organik ve entegre kiraz bahçelerinde 2004-2006 yıllarında sarı
yapışkan görsel tuzaklardaki Rhagoletis cerasi’nin ulaştığı en yüksek
ortalama değerler (Adet / Tuzak) ile bulaşık meyve oranları (%).

Bahçe
Organik 1
Organik 2
Organik 3
Organik 4
Organik 5
Organik 6
Organik 7
Organik 8
Entegre 1
Entegre 2
Entegre 3
Entegre 4
Entegre 5
Entegre 6
Entegre 7
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Tuzak başına birey sayısı
(adet/tuzak)
2004
2005
2006
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.40
0.20
0.40
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.40
0.50
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.30
0.20
0.00
0.00
0.00
3.80
4.00
3.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Bulaşık meyve oranı (%)
2004
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
-

2005
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

2006
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

Çizelge 3. Organik ve entegre kiraz bahçelerinde 2004-2006 yıllarında besin
tuzaklardaki Archips rosanus’un ulaştığı en yüksek ortalama değerler
(Adet / Tuzak) ile ağaç başına yumurta paketi sayıları ve bulaşık buket
oranları (%).
Bahçe
Organik 1
Organik 2
Organik 3
Organik 4
Organik 5
Organik 6
Organik 7
Organik 8
Entegre 1
Entegre 2
Entegre 3
Entegre 4
Entegre 5
Entegre 6
Entegre 7

Tuzak başına ergin
sayısı (adet/tuzak)
2004
2005 2006
4.5
6.1
3.9
5.0
4.2
3.1
4.2
4.5
3.3
23.0
20.2
13.7
36.5
34.5
27.2
24.2
28.3
17.2
4.1
4.4
4.6
43.7
50.5
34.2
7.8
9.3
6.7
7.8
10.5
8.8
6.2
8.3
6.7
6.1
5.0
4.0
9.8
12.7
9.9
3.8
4.3
3.8
2.2
3.1

Yumurta paketi
(adet/ağaç)
2004 2005 2006
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
9.0
8.0
7.0
11.0 9.0
8.0
9.0
7.0
7.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
9.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
7.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
7.0
5.0
5.0
4.0
4.0
5.0

Bulaşık buket
oranı (%)
2004 2005 2006
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0
1.0
2.0
2.0
11.0 8.0
4.0
20.0 11.0 11.0
2.0
3.0
4.0
1.0
1.0
2.0
16.0 12.0 10.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
2.0
3.0
4.0
2.0
4.0
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Çizelge 4. Organik ve entegre kiraz bahçelerinde 2004-2006 yıllarında Tetranychus
urticae’nin ve doğal düşmanlarının 100 yaprakta ulaştığı en yüksek
ortalama değerler (Nimf / Larva + Ergin / Yaprak).

Bahçe

Organik 1
Organik 2
Organik 3
Organik 4
Organik 5
Organik 6
Organik 7
Organik 8
Entegre 1
Entegre 2
Entegre 3
Entegre 4
Entegre 5
Entegre 6
Entegre 7
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Tetranychus
urticae
(Nimf + Ergin /
Yaprak)
200 200 200
4
5
6
0.12 0.92 0.08
0.16 1.74 0.24
0.72 0.50 0.16
0.60 5.00 1.04
0.16 0.48 1.04
0.08 1.22 0.64
0.00 0.38 1.82
0.00 1.05 1.12
0.00 0.46 1.40
0.00 3.06 0.78
0.00 0.92 0.36
0.00 1.02 0.40
0.08 1.40 1.04
0.00 1.96 0.84
0.44 3.74

Euseius
finlandicus
(Nimf + Ergin /
Yaprak)
200 200 200
4
5
6
0.00 0.10 0.08
0.00 0.10 0.12
0.00 0.04 0.04
0.00 0.10 0.36
0.04 0.12 0.62
0.00 0.10 0.20
0.00 0.06 0.08
0.76 0.94 3.16
2.68 1.04 1.88
2.16 1.60 5.36
2.20 0.94 1.72
0.68 1.84 1.92
4.68 2.34 4.40
0.24 1.14 1.52
0.80 2.20

Scolothrips
longicornis
(Larva + Ergin
/Yaprak)
200 200 200
4
5
6
0.00 0.18 0.16
0.00 0.38 0.28
0.01 0.54 0.08
0.01 0.46 0.32
0.02 0.46 0.48
0.00 0.82 0.36
0.00 0.20 0.38
0.00 0.74 0.14
0.00 0.08 0.12
0.00 0.20 0.20
0.01 0.06 0.20
0.00 0.26 0.08
0.00 0.14 0.08
0.02 0.14 0.24
0.04 0.12

Stethorus
punctillum
(Larva + Ergin /
Yaprak)
200 200 200
4
5
6
0.00 0.00 0.00
0.00 0.02 0.01
0.01 0.02 0.00
0.01 0.02 0.02
0.01 0.00 0.00
0.00 0.04 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.04
0.08 0.04 0.00
0.00 0.62 0.04
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01
0.00 0.08 0.02
0.01 0.12 0.00
0.00 0.04

İZMİR VE MANİSA İLLERİ ORGANİK KİRAZ BAHÇELERİNİN KIŞLAK TUZAK
FAUNASI ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME
Serdar TEZCAN112

Bekir KESKİN2

Nilay GÜLPERÇİN1

ÖZET
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de konvansiyonel üretim yapılan bahçelerin yanı
sıra entegre ve organik üretim yapılan kiraz bahçelerinin biyolojik çeşitliliği üzerinde
ayrıntılı çalışmalar çok fazla değildir. Sonbaharda başlayan yaprak dökümünün
ardından faunayı oluşturan elemanlar genellikle kiraz bahçeleri içinde uygun
buldukları yerlerde saklanmakta ve kışı geçirdikten sonra ilkbahardan itibaren
tekrar aktif duruma geçmektedir.
Faunanın korunarak desteklenmesi ve sonraki yıllara ulaşması açısından yapay
kışlama yerlerinin büyük önemi bulunmaktadır. Bu amaçla kışlama yeri olarak
hazırlanan kışlak tuzaklar, organik üretim yapılan kiraz bahçelerindeki faunanın
değerlendirilmesi için bu çalışmada kullanılmıştır.
Manisa ve İzmir İllerinde 1999 ve 2000 yıllarının sonbaharında kışlak tuzaklar üç
organik kiraz bahçesine kurularak, sırasıyla 2000 ve 2001 yıllarının Şubat aylarında
toplanmış ve yakalanan örnekler üst taksonlar esas alınarak değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda her iki yılda da yakalanan örneklerin %
60’dan fazlasının Arachnida içinde yer aldığı görülmüş ve bu grubu % 30’un
üzerinde bir payla Insecta izlemiştir. Diğer gruplar azalan oranlarla sıralanmış olup,
beslenme rejimi açısından zoofag özellikteki taksonların ağırlıkta olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fauna, Kışlak Tuzak, Organik Kiraz, Prunus avium, Türkiye
ABSTRACT
AN EVALUATION ON THE FAUNA COLLECTED BY HIBERNATION TRAPBANDS IN ORGANIC CHERRY ORCHARDS OF IZMIR AND MANİSA
PROVINCES OF TURKEY
Likewise in the world, studies on the biological diversity of integrated and
organically produced cherry orchards, as well as the ones that are involved in
conventional production methods are insufficient. The specimens that compose the
fauna after the fall of the leaves in autumn, generally begin to search for
appropriate overwintering places to hide in the cherry orchards, and they reactivate
during spring.
112
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Artificial hibernation trap-bands have great importance in both the protection of
fauna and also in extending its life-span. In this study, the artificial hibernation
places that have been used as hibernation trap-bands, are utilized for the
evaluation of fauna of organic cherry orchards.
The hibernation trap-bands were prepared in three organic cherry orchards in
autumn of 1999 and 2000 and collected respectively in February of 2000 and 2001.
Collected material were evaluated at higher taxonomic categories.
Among the collected material over the two years, the percentage of specimens
belonging to Arachnida was over 60%, which was followed by Insecta at a rate of
over 30%. Other groups followed them in descending order and it was determined
that the material having the zoophagous feeding habit has great importance.
Keywords: Fauna, Hibernation Trap-Bands, Organic cherry, Prunus avium,
Turkey
GİRİŞ
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de konvansiyonel, entegre ve organik üretim
yapılan kiraz bahçelerinin biyolojik çeşitliliği konusunda yapılan çalışmalar oldukça
sınırlıdır. Çoğunlukla faunistik nitelikte olan bu çalışmalar (Ulu ve ark., 1995; Özbek
ve ark.,1996; Ulusoy ve ark., 1999; Başpınar ve Öncüer, 2000; Tezcan ve ark.,
2001) nisan-ekim ayları arasında gerçekleştirilmiş olup, kiraz bahçelerindeki zararlı,
yararlı ve nötral nitelikteki türler hakkında bazı bilgiler vermektedir.
Sonbaharda başlayan yaprak dökümünün ardından faunayı oluşturan elemanlar
genellikle kiraz bahçeleri içinde uygun buldukları yerlerde saklanarak olumsuz
koşulların geçmesini beklemekte ve ilkbahardan itibaren tekrar aktif duruma
geçmektedir.
Diğer kültürler yanında kiraz bahçelerinde de pasif dönem olan bu süreçteki
faunaya ilişkin çalışmalar bulunmamakta ve bilinenler oldukça sınırlı kalmaktadır.
Bu çalışmada, sonbaharda yapay olarak hazırlanan ve kışlak tuzaklar olarak
anılan kışlama yerleri düzenlenerek kiraz faunasının burada toplanması ve
yakalanan örneklerin üst taksonlar düzeyinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışmalar organik kiraz üretiminin yapıldığı Muradiye (Manisa, 38º 39’ N/ 27º
20’ E), Ören (İzmir-Kemalpaşa, 38º 28’ N/ 27º 36’ E) ve Armutlu (İzmir-Kemalpaşa,
38º 25’ N/ 27º 32’ E)’daki üç kiraz bahçesinde yürütülmüştür.
Bu amaçla 1999 ve 2000 yıllarının Ekim ve Kasım aylarında her bahçede 18’er
ağacın gövdelerine 70 cm genişlik ve 250 cm uzunluktaki kenevir çuvallar
sarıldıktan sonra üzeri iple bağlanmış ve açılması önlenmiştir. Gövde ile çuval
arasını kışlama ve yaşama yeri olarak seçen organizmaların sayısı, havaların
soğumasına paralel olarak artmış; 2000 ve 2001 yıllarının Şubat ayı ortasında
tuzaklar toplanmıştır. Bu sırada her tuzağın ipleri çözülerek, ağacın gövde
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çevresine beyaz bir bez yayılmış; kenevir çuvallar açılarak ağaçtan uzaklaştırılmış
ve kışlayan fauna elemanlarıyla birlikte siyah plastik torbalara etiketli olarak
konulmuştur. Bu sırada ağaç gövdesinde veya ağaç çevresine yayılan bez üzerinde
bulunan böcek ve diğer canlılar da ağız aspiratörüyle çekilerek alkol içine atılmış ve
etiketlenmiştir.
Torbalar içindeki kenevir çuvallar arasında bulunan örnekler laboratuvarda
incelenmiş ve yakalanan organizmalar ağız aspiratörüyle dikkatlice ayrılmıştır.
Gerek tuzakların bahçelerden toplanması ve gerekse laboratuvarda incelenmesi
sırasında ayrılan örnekler iğnelenip, etiketlenmiş ve tür düzeyine dek tanılanması
mümkün olamayarak, üst taksonlar düzeyinde genel değerlendirme yapılmıştır.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışmada elde edilen materyalin yıllara ve yörelere göre durumu Çizelge 1’de
verilmiştir.
Çizelge 1 incelendiğinde, elde edilen materyalin Tartigrada, Mollusca ve
Arthropoda filumları içinde yer aldığı görülür. Toplam 12 428 birey incelenmiş olup,
bunların 7 tanesi Tartigrada, 10 tanesi Mollusca filumuna aittir. Arthropoda filumuna
bağlı olan 12 411 bireyin toplam birey sayısına oranı ise %99,86’dır. Arthropoda
filumu içinde yer alan örneklerin sınıflara göre sayıları ve oranları ise Arachnida
7977 birey, %64,27; Insecta 4144 birey, %33,39; Malacostraca 286 birey, %2,30;
Chilopoda 2 birey, %0,02 ve Diplopoda 2 birey, %0,02 olarak gerçekleşmiştir.
Arachnida sınıfında bulunan Araneae takımına ait 7909 birey incelenmiş olup,
bunların Arachnida içindeki oranı % 99,15’dir. Acarina takımına bağlı bireylerin
oranı %0,80 ve Pseudoscorpionida takımına bağlı olanların oranı ise %0.05’dir.
İkinci büyük grubu oluşturan Insecta içinde bulunan 11 takıma ait 4144 birey
yakalanmıştır. Apterygota içinde yer alan 2 takımda 971 birey, türleri yarı
başkalaşım geçiren 5 takımda 968 birey ve tam başkalaşım geçiren 4 takımda
toplam 2205 birey yakalanmış olup, bu grupların Insecta içindeki oransal durumu
sırasıyla %23,43; %23,36 ve %53,21’dir. Bu 11 takımdan en çok örneğe sahip olanı
Coleoptera (1783) olup, onu Heteroptera (910) ve Collembola (831) izlemiştir. Bu
takımların oransal sırası ise % 43,03; %21,96 ve % 20,05’dir. Isoptera (7) ise kışlak
tuzaklarla en az örneği yakalanan böcek takımıdır.
İncelenen materyal bahçelere göre değerlendirildiğinde en çok örneğin Ören’de
(6296) toplandığı, bunu Armutlu (3977) ve Muradiye (2155)’deki bahçelerin izlediği
görülür. Ören’deki bahçede toplanan örneklerin oranı % 50,66 olup, Armutlu ve
Muradiye’deki örneklerin oranı ise sırasıyla % 32,00 ve % 17,34’dür.
Toplanan örneklerin 10 115’i ilk yıl ve 2313’ü ikinci yıl toplanmış olup, bunların
oransal durumu % 81,39 ve % 18,61’dir. İkinci yıl toplanan örnekler ilk yıl
toplananlara göre Ören’de % 12,79; Armutlu’da % 20,95 ve Muradiye’de % 73,09
oranında azalmıştır.
İncelenen materyalden Tartigrata’ya bağlı türlerin bitki döküntüleri ve nemli
topraklarda bulunduğu; bazılarının ise küçük omurgasızlar üzerinde predatör olarak
beslendiği bilinmektedir.
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Mollusca’ya bağlı olanlar ise Gastropoda sınıfının Stylommatophora takımı
içinde yer almaktadır. Bu türlerin kiraz bahçelerinde ekonomik zararı söz konusu
değildir.
Predatör, parazit, herbivor olan ya da bitki döküntüleriyle beslenme özelliği
gösterebilen Isopoda takımı içinde yer alan türlerin de kiraz bahçelerinin faunası
açısından önemli bir yer tuttuğu belirtilemez.
Acarina takımı ise predatör türlerin yanı sıra ekonomik yönden önemli fitofag
türleri de içerir. Özellikle Tetranychidae familyasına bağlı zararlılar kiraz bahçeleri
açısından öneme sahiptir.
Araneae takımında ise predatör özellikteki Salticidae ve Thomisidae
familyalarına bağlı türler dikkati çekmiştir. Salticidae familyasına bağlı olanların
oranı diğerlerine göre daha fazla olmakla birlikte, her iki gruptaki örümcek türlerinin
küçük omurgasızları ve özellikle de böcekleri avladıkları bilinmektedir.
Pseudoscorpionida takımına bağlı türler de avcılık yaptığı bilinen gruptandır.
Chilopoda sınıfının Lithobiomorpha takımı içinde yer alan Lithobius cinsine bağlı
türlerin nemli ortamlarda bulunarak böcek ve diğer küçük yapılı hayvanları yedikleri
bilinmektedir.
Diplopoda sınıfının Julida takımı içinde bulunan türler ise ölü ya da
parçalanmakta olan bitkisel dokularla beslenmekte ve kiraz ağaçları için herhangi
bir zarar oluşturmamaktadır.
Insecta içinde yer alan Thysanura ve Collembola takımlarına bağlı türlerin kiraz
bahçelerindeki ekonomik önemine ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır. Çalışmada
incelenen tüm böceklerin % 23,43’ünü bu iki takımdaki örnekler oluştursa da, nötral
nitelikte oldukları düşünülmektedir.
Yarı başkalaşım geçiren böceklerden Isoptera, Homoptera, Thysanoptera ve
Dermaptera’ya bağlı olanların sayıca düşük düzeylerde toplandığı gözlenmiştir.
Isoptera ve Homoptera takımlarındaki türler genel olarak fitofag özellik
göstermekte olup, nötral niteliktedir. Fitofag türler yanında zoofag türleri içeren
Thysanoptera takımı ile omnivor türleri içeren Dermaptera’dan da çok sayıda örnek
toplanmamış oluşu dikkati çekmiştir.
Heteroptera ise fitofag türlerin yanı sıra zoofag türleri de içeren önemli bir böcek
takımıdır ve toplanan böcek örneklerinin % 21,96’sı bu takıma bağlıdır. İncelenen
örnekler arasında Mustha spinosula (Lefebvre), Apodiphus amygdali (Germar)
(Heteroptera: Pentatomidae), Stephanitis pyri (Fabricius) (Heteroptera: Tingidae)
dikkati çeken fitofag türlerdir. Özellikle S. pyri’nin çok sayıda örneğine rastlanmıştır.
Lygaeidae familyasına bağlı türler de kışlak tuzaklarda yakalanan böcekler
arasında sayılabilir. Ayrıca predatör türleri içeren Reduviidae familyasına bağlı
örnekler de tuzaklarda yakalanmıştır.
Tam başkalaşım geçiren böcekleri içeren dört takımdan Neuroptera’ya bağlı
türler zoofag beslenme rejimine sahip olup, doğal denge içinde önemli bir yere
sahiptirler. Bu takıma bağlı türlerin larvalarına tüm bahçelerde rastlanmıştır. Bu
konuda Almanya’da yapılan bir çalışmada hazırlanan kışlama kutularının
Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae)’nın kışı geçirmesinde destekleyici
nitelikte olduğu bilinmektedir (Şengonca and Frings, 1989).
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Hymenoptera takımına ait türlerin Formicidae familyasından örnekler olduğu
gözlenmiştir. Kışlak tuzakların, Diptera takımına bağlı bazı örnekleri de yakalamada
etkili olduğu görülmüştür.
Tam başkalaşım geçiren böcekleri içeren Coleoptera takımına bağlı türler ise
kışlak tuzakları en çok tercih eden böcek grubu olmuştur. Bu takımdaki örnekler
familyalara göre değerlendirildiğinde Cucujidae familyasının 876 örnek ve %
49,13’lük oranla ilk sırayı aldığı görülmüş, bunu 309 örnek ve % 17,33’lük oranla
Tenebrionidae ve 198 örnek ve % 11,10’lu oranla Anthicidae familyası izlemiştir.
Daha sonra sırasıyla Curculionidae familyası 81 örnek ve % 4,54; Ptinidae familyası
73 örnek ve % 4,09; Coccinellidae familyası 58 örnek ve % 3,25; Chrysomelidae
familyası 57 örnek ve % 3,20; Carabidae familyası 29 örnek ve % 1,63; Elateridae
familyası 28 örnek ve % 1,57; Byrrhidae ve Staphylinidae familyaları 22 örnek ve %
1,23; Bruchidae familyası 12 örnek ve % 0,67; Anobiidae familyası dokuz örnek ve
% 0,50; Dermestidae familyası üç örnek ve % 0,17; Bostrichidae, Buprestidae ve
Nitidulidae familyaları ikişer örnek ve % 0,11 oranla yer almışlardır.
Bunlar içinde Carabidae, Coccinellidae ve Staphylinidae familyaları predatör
türleri içermeleriyle dikkati çekmekte olup, diğer familyalarda ağırlıklı olarak fitofag
türler yer almaktadır. İncelenen türler arasında kirazda ekonomik düzeyde zararlı
olan türlere rastlanmamış, nötral nitelikte türlerin ağırlıkta olduğu dikkati çekmiştir.
Kışlak tuzaklarla yakalanan üç filuma bağlı 12 428 örnek yukarıdaki kriterlere
göre değerlendirildiğinde, bunların % 65’den fazlasının zoofag beslenme rejimine
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kiraz bahçelerindeki türler arası dengenin korunması
ve sürdürülebilmesinde bu grubun büyük yararının olacağı açıktır.
Genel olarak Elma içkurdu [Cydia pomonella (Linnaeus) (Lepidoptera:
Tortricidae)], Bağ maymuncuğu (Otiorhynchus peregrinus Stierl.) (Coleoptera:
Curculionidae) gibi bazı zararlılarla savaşta yararlanılan kışlak tuzaklar (Öncüer,
1995), bu çalışmada kiraz bahçelerindeki biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve
korunmasında bir seçenek oluşturmuştur. Özellikle yararlı organizmaların olumsuz
kış koşullarından korunmasında bu tuzaklar diğer kültürlerde de uygun ortamlar
sağlayabilir. Gelecekte organik bahçelerin yanı sıra entegre ve konvansiyonel kiraz
bahçelerinde de kışlak tuzakların kurularak biyolojik çeşitliliğin karşılaştırılması
yararlı görülmektedir. Ayrıca bu tuzaklarda türler arası etkileşimlerin ortaya konması
da kiraz tarım ekosistemlerinin izlenmesinde ve yönetiminde yararlı olacaktır.
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Çizelge 1. Organik kiraz bahçelerinde kışlak tuzaklarla toplanan materyalin yıllara
ve yörelere göre durumu.
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İZMİR VE MANİSA İLLERİ ORGANİK KİRAZ BAHÇELERİNDEKİ YAPRAKPİRESİ
(HOMOPTERA: CICADELLIDAE) TÜRLERİNİN MEVSİMSEL DAĞILIMI VE
ÖNEMLİ TÜRLERİN POPULASYONLARININ SARI YAPIŞKAN GÖRSEL
TUZAKLAR İLE İZLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Serdar TEZCAN113

Ünal ZEYBEKOĞLU114

Burhan ŞİMŞEK1

ÖZET
İzmir ve Manisa İlleri’ndeki üç organik kiraz bahçesinde 1998-1999 yılları NisanKasım aylarında gerçekleştirilen bu çalışmada, Cicadellidae familyasına bağlı
türlerin haftalık dağılımlarına değinilmekte ve baskın türler olan Asymmetrasca
decedens (Paoli) ve Empoasca decipiens Paoli’in sarı yapışkan görsel tuzaklardaki
populasyon dalgalanmaları verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Cicadellidae, Ekolojik Kiraz, Organik Kiraz, Prunus avium,
Türkiye, Yaprakpiresi

ABSTRACT
AN INVESTIGATION ON THE SEASONAL DISTRIBUTION OF LEAFHOPPER SPECIES (HOMOPTERA: CICADELLIDAE) AND MONITORING
THE POPULATIONS OF IMPORTANT ONES BY VISUAL STICKY YELLOW
TRAPS IN ORGANIC CHERRY ORCHARDS IN İZMİR AND MANİSA
PROVINCES, TURKEY
This study has been conducted in three organic cherry orchards between AprilNovember in 1998 and 1999. In this study, weekly distributions of collected leafhopper species, as well as the population fluctuations of dominant species
Asymmetrasca decedens (Paoli) and Empoasca decipiens Paoli on the visual sticky
yellow traps are presented.
Keywords: Cicadellidae, Ecological Cherry, Organic Cherry, Prunus avium,
Turkey, Leaf-Hoppers
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GİRİŞ
Cicadellidae (Homoptera) familyasına bağlı türler, diğer kültür bitkilerinin yanı
sıra kiraz ağaçlarında da beslenerek, yumurta bırakarak ve bazıları da hastalık
etmenlerini bulaştırarak zararlı olurlar. Türkiye’de kiraz bahçelerinde bulunan türleri
ortaya koymaya yönelik olarak bazı çalışmalar yürütülmüştür. Entegre ve
konvansiyonel bahçelerde yürütülen çalışmalarda Lodos (1986) iki, Ulu ve ark.,
(1995) üç, Özbek ve ark., (1996) yedi, Ulusoy ve ark., (1999) bir ve Başpınar ve
Öncüer (2000) ise 22 türün kiraz bahçelerinde bulunduğuna değinmiştir. Tezcan ve
ark., (2005) ise organik üretimin yapıldığı İzmir ve Manisa’daki kiraz bahçelerinde
bu familyaya bağlı 28 türün varlığını ortaya koymuştur.
Baskın türler olan Asymmetrasca decedens (Paoli, 1932) ve Empoasca
decipiens Paoli, 1930 (Homoptera: Cicadellidae)’in populasyon dalgalanmaları bu
çalışmada ele alınmaktadır. Ayrıca aynı çalışmada saptanan ve genellikle daha az
sayıda yakalanan türlerin sezon içindeki haftalık bulunma durumları da çizelge
halinde verilerek, bu türlerin yıl içi dağılımları ortaya konulmaktadır.
MATERYAL VE METOT
Çalışmalar organik kiraz üretiminin yapıldığı Muradiye (Manisa, 38º 39’ N/ 27º
20’ E), Ören (İzmir-Kemalpaşa, 38º 28’ N/ 27º 36’ E) ve Armutlu (İzmir-Kemalpaşa,
38º 25’ N/ 27º 32’ E)’daki üç kiraz bahçesinde 1998-1999 yıllarında
gerçekleştirilmiştir.
Her bahçede Nisan ayının üçüncü haftasından Kasım ayının sonuna kadar olan
dönemde 15x20 cm boyutunda toplam 12 adet sarı yapışkan görsel tuzak asılmış;
haftalık aralıklarla değiştirilerek laboratuvarda sayılmış ve elde edilen A.decedens
ile E.decipiens sayım sonuçları grafiksel olarak verilmiştir.
Buna ek olarak aynı dönemde ve aynı örnekleme aralıklarıyla her bahçeden 50
atrap ve 50 darbe ile toplanan Cicadellidae familyasına bağlı türlerin tanılamaları
yapılmış ve bu türlerin yıl içi dağılım dönemleri çizelge halinde gösterilmiştir.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışmada belirlenen türlerin toplam sayısı 28 olup, bu türlerin yıllar içinde
haftalara göre bulunuş dönemleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Bu türlerden A.decedens, E. decipiens, Edwardsiana rosae (Linnaeus, 1758),
Fieberiella florii (Stal, 1864) ve Thamnotettix zelleri (Kirschbaum, 1868)’ye her iki yıl
içinde, hemen tüm sezon boyunca rastlanmıştır. Bu türlerin en baskınları
A.decedens ve E. decipiens olup, bu iki türe bağlı 167 871 birey toplanmıştır. Daha
sonra sıralanan türlerin çalışma boyunca yakalanan birey sayıları ise çok daha
düşük düzeyde olup, Edwardsiana rosae için 1315, Fieberiella florii için 471 ve
Thamnotettix zelleri için 118’dir.
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Diğer türlerden Agallia consobrina Curtis, 1833, Peragalia avicula (Ribaut,
1935), Aphrodes assimilis Signoret, 1879, Idiocerus herrichi Kirschbaum, 1868,
Idiocerus lituratus (Fallén, 1806), Idiocerus populi (Linnaeus, 1761), Eupteryx
pavlovskii Zachvatkin, 1947, Anoplotettix fuscovenosus (Ferrari, 1882), Mocydia
crocea (Herrich-Schaeffer, 1836), Neoaliturus fenestratus (Herrich-Schaeffer,
1834), Phlepsius ornatus (Perris, 1857) ve Selenocephalus griseus (Fieber, 1794)
ise her iki yıl boyunca çok ender olarak bulunmuşlardır. Bu türlerin yakalanan birey
sayıları 1-3 arasında değişmiştir. Diğer türlere ise, sezon içinde bazı dönemlerde az
sayıda rastlanmıştır.
İncelenen türlerden A.decedens, E.decipiens, E.rosae ve Cicadella viridis
(Linnaeus, 1758) kiraz bahçelerinde daha önce Lodos (1986), Ulu ve ark., (1995),
Özbek ve ark., (1996) ile Başpınar ve Öncüer (2000) tarafından yürütülen
çalışmalarda da bildirilmiştir. Diğer türler için ise bu yönde bir kayda
rastlanamamıştır.
Çalışmada baskın türler olduğu belirlenen A.decedens ile E.decipiens’in
Muradiye, Ören ve Armutlu’daki her iki yıla ilişkin populasyon değişimleri Şekil 1’de
verilmiştir.
Şekil 1 incelendiğinde 1998 yılında Muradiye’de her iki türün Nisan ayının son
haftasında tuzaklarda ilk kez yakalandığı ve en yüksek populasyonun (587
adet/tuzak) Haziran ayının ortasında saptandığı görülmektedir. Daha sonra,
zararlının populasyonu azalarak Ağustos’un ikinci haftasında sezonun en düşük
düzeyine (16 adet/tuzak) inmiştir. Bu tarihten sonra yeniden yükselerek Kasım
ayının ilk haftasında ikinci kez en yüksek noktaya (446 adet/tuzak) ulaşmıştır.
Kasım ayı sonuna kadar da azalarak devam etmiştir. Aynı şekilde 1999 yılında da
benzer durumla karşılaşılmış ve zararlı Nisan ayının son haftası tuzaklarda
saptanmış, en yüksek populasyon Haziran ayının ilk haftası ile Kasım ayının ilk
haftasında sırasıyla 273 adet/tuzak ve 310 adet/tuzak olarak gözlenmiştir. Burada
da görüldüğü gibi A.decedens ve E.decipiens’in populasyonları her iki yılda da iki
ayrı tarihte en yüksek noktaya ulaşmış; 1998 yılında 52 416 adet ve 1999 yılında
ise 32 112 adet olmak üzere toplam 84 528 adet birey yakalanmıştır.
Ören’de 1998 yılında A.decedens ve E.decipiens’in tuzaklarda Nisan ayının son
haftasında ilk kez yakalandığı; Temmuz ayının üçüncü haftası en yüksek düzeye
(134 adet/tuzak) ulaştığı ve azalarak Eylül ayının ikinci haftasında 14 adet/tuzak
düzeyine indiği görülmektedir. Daha sonra artış göstererek Ekim ayının ilk
haftasında 54 adet/tuzak düzeyine ulaşmış ve Kasım ayının son haftasında 5
adet/tuzak düzeyine inmiştir. İlk yakalanma, 1999 yılında Nisan ayının son
haftasında gerçekleşmiştir. Haziran ayının ikinci haftasında 73 adet/tuzak ve Eylül
ayının ikinci haftasında 90 adet/tuzak değerleri ile sezon içindeki en yüksek
düzeylere ulaşmıştır. 1998 Yılında 15 012 ve 1999 yılında 12 584 adet olmak üzere
toplam 27 596 adet birey yakalanmıştır.
A.decedens ve E.decipiens’in Armutlu’da 1998 ve 1999 yıllarındaki populasyon
değişimleri incelendiğinde ilk yakalanmanın 1998 yılında Nisan ayının son
haftasında olduğu; populasyonun en yüksek noktasının ise Haziranın ortası (826
adet/tuzak) ile Kasımın ilk haftasında (74 adet/tuzak) gerçekleştiği görülmektedir.
Eylül ayının ikinci haftasında ise populasyon en düşük düzeyde (5 adet/tuzak)
saptanmıştır. 1999 Yılında tuzaklarda ilk yakalanma önceki yıl olduğu gibi Nisan
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ayının son haftasında gerçekleşmiştir. Genel olarak populasyonun 1999 yılında
önceki yıla göre daha düşük düzeyde seyrettiği görülmüştür. Zararlı populasyonu en
yüksek noktalarına önceki yıl olduğu gibi Haziran ortası (140 adet/tuzak) ile
Kasımın üçüncü haftalarında (171 adet/tuzak) ulaşmıştır. 1998 Yılında 38 029 ve
1999 yılında 15 624 adet olmak üzere toplam 53 653 adet birey yakalanmıştır.
Her iki yılda ve her üç bahçede görülen populasyon değişimleri bir bütün halinde
incelendiğinde Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez uç noktaya
ulaşıldığı izlenmiştir. Yaprak döküm dönemi başlangıcı olması nedeniyle son
dönemin önemli olmayabileceği düşünülmektedir.
Türlerin emgi sonucu yapraklarda oluşturduğu zarar belirtilerine erken dönemde
rastlanmışsa da, bitki gelişimine ve türlerin populasyonlarına bağlı olarak bu
zararda bir artış gözlenmemiştir. Gerek araştırmanın yürütüldüğü bahçelerde,
gerekse yörelerdeki diğer bahçelerde Cicadellidae familyası türlerine yönelik
herhangi bir tarımsal savaş uygulamasına günümüzde yönelinmemektedir.
Gelecekte zararlı populasyonun artması durumunda, Cicadellid türlerinin
populasyon yoğunluğu ile zarar ilişkisinin araştırılması yararlı olacaktır.
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Muradiye 1998

Muradiye 1999

Oren 1998

Oren 1999

Armutlu 1998

Armutlu 1999

A.decedens+E.decipiens (Adet / SYT)

1000

100
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haftalar

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

48
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44

40
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38
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32
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26

24
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22

18

16

1

Kasım

Şekil 1. Asymmetrasca decedens ve Empoasca decipiens’in 1998 ve 1999
yıllarında Muradiye, Ören ve Armutlu’daki Populasyon Değişimi.
641

642

Çizelge 1. Organik kiraz bahçelerindeki türlerin 1998 ve 1999 yıllarında haftalara göre bulunuş dönemleri.
Aylar Nisan
Mayıs
Haziran
Haftalar 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1998
Agallia
consobrina
1999
+
1998
Peragalia avicula
1999
1998
Aphrodes
albifrons
1999
+ + + +
+
1998
Aphrodes
assimilis
1999
+
1998
Idiocerus herrichi
1999
+
1998
Idiocerus
lituratus
1999
1998
Idiocerus populi
1999
1998
*
* * * * *
Cicadella viridis
1999
+ + + + + +
1998
*
*
Alebra
albostriella
1999
+
+
1998
* * * * * * * * *
A.decedens&
E. decipiens
1999
+ + + + + + + + +
1998
* * * * * *
Edwardsiana
rosae
1999
+ + + + + + + + +
1998
* * *
Edwardsiana
salicicola
1999
+
+
+
1998
Eupteryx
pavlovskii
1999
1998
*
Anoplotettix
fuscovenosus
1999
Türler

Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
+
*
*
+
+
*

*
+
*

*
*
+ + +
* * *
+ +
* * *
+ + +
* * *
+ + +
*
+ +
*

+
*
+
*
+
*
+
*
+

*
+
*
+
*
+
*
+

*
+
*
+
*
+
*
+

*
+
*
+
*
+

+

* * *
+ +

+
*
+
*
+

+
*
+
*
+

*
+
*
+
*

+

*

+

* * * * * * * * * * * * *
+ + + + + + + + + + + + +
*
* *
*
* *
*
+ + +

+

+
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Çizelge 1’in devamı.
Mayıs
Haziran
Aylar Nisan
Haftalar 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1998
*
Doratura
homophyla
1999
1998
*
* * *
*
Euscelis
lineolatus
1999
1998
* * * * * *
Fieberiella florii
1999
+ + + + + + + +
1998
Mocydia crocea
1999
1998
Neoaliturus
fenestratus
1999
1998
*
* * * *
Osbornellus
macchiae
1999
+ + +
1998
Phlepsius
ornatus
1999
1998
*
Psammotettix
alienus
1999
1998
*
*
* * * *
Psammotettix
provincialis
1999
+
+
1998
Selenocephalus
conspersus
1999
+
+ +
1998
Selenocephalus
griseus
1999
1998
Thamnotettix
creticus
1999
+
+
+
* * * *
1998
*
Thamnotettix
zelleri
1999
+
+ + +
Türler
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Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
*
+
* * *
* *
*
+ + + + +
+
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
*

Kasım
44 45 46 47 48
*
+
* * * * *
+ + + +

*
* *
+

*

* * * *
+ + +

*
*
*

*
+

*

* * *
+ + +

*

*

*

*

*

+
*

* * * * * * *
*
+
+ + + + + + +

* *
* * *
+ + + + + +

*

GAZİANTEP BÖLGESİNDE ORGANİK BAĞ ÜRETİMİ YAPILAN ALANLARDA
BAĞ VİROİDLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Banu GÖKÇEK115

Nüket ÖNELGE1

ÖZET
Bu çalışmada, Gaziantep bölgesinde organik bağ üretim alanlarında bağ
viroidlerinin varlığı ardışık poliakrilamid jel elektroforez (sPAGE) yöntemi ile
araştırılmıştır. Örnekler, Dımışkı, Öküzgözü, Hönüsü, Boğazkere, Şiraz,
Muhammediye, Horozkarası ve Cabarnet Sauvignon üzüm çeşitlerinden alınmıştır.
sPAGE analiz sonucuna göre Bağ Sarı Benek Viroid (GYSVd) hastalığı Dımışkı ve
Öküzgözü çeşitlerinde tespit edilmiştir.
Ayrıca, bu çalışmada GYSVd hastalığının karekteristik simptomu olan sarı
damar bantlaşması göz önünde tutularak, GYSVd hastalığının Gaziantep organik
bağ üretim alanlarında yapılan sörveyinde %0.04 oranında bulunduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bağ Viroidleri, Pürifikasyon, GYSVd-1, GYSVd-2

ABSTRACT
INVESTIGATION OF GRAPEVINE VIROIDS ON THE ORGANIC GRAPEVINE
PRODUCTION AREAS AT GAZİANTEP REGION
This study was conducted to determine the incidence of grapevine viroids in
organic grapevine which were grown in the Gaziantep region by sequential
Polyacrylamide Gel Electrophoresis (sPAGE). Samples were collected from the
varieties of Dımışkı, Öküzgözü, Hönüsü, Boğazkere, Şiraz, Muhammediye,
Horozkarası and Cabarnet Sauvignon. According to sPAGE analyses, Grapevine
Yellow Speckle Viroids (GYSVd) was determine on Dımışkı and Öküzgözü
varieties.
In addition, the GYSVd was surveyed on this study,yellow vein cleaning which is
the characteristic symtom of GYSVd was determined %0.04 on the organic
grapevine production areas at Gaziantep region.
Keywords: Organic Grapevine Viroids, Purification, GYSVd-1, GYSVd-2
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GİRİŞ
Gaziantep ili, ülkemizin dokuz tarım bölgesi içinde üzüm yetiştiriciliğinde % 19,5
ile ikinci sırayı alan Akdeniz bölgesi içerisinde değerlendirilmektedir. Akdeniz
bölgesinde ise Gaziantep ili, % 28 oranı ile üzüm yetiştiriciliğinde birinci sırada yer
almaktadır. Gaziantep ilinde organik bağ alanı yaklaşık 300 dönümdür (Anonim,
2004).
Bağlarda önemli ürün kayıplarına neden olan hastalıklardan biri de bağ viroid
hastalıklarıdır. Beş tane olan bağ viroidlerinin varlığı ilk kez 1984 yılında Japonya,
Avustralya, ABD ve Avrupa’ da ortaya konulmuştur. Bunlar, Turunçgil Exocortis
Viroidi-bağ (CEVd-g), Şerbetçi otu cüceleşme viroidi-bağ (HSVd-g), Bağ sarı benek
viroidi-1 (GYSVd-1) ve Bağ sarı benek viroidi-2 (GYSVd-2) ve Avustralya bağ
viroidi (AGVd)’dir (Little ve Rezaian, 2003). Daha henüz 20 yıllık bir geçmişe sahip
olan bağ viroidleri oldukça yeni ve araştırıcıların dikkatini çeken bir konudur.
Ülkemizde ilk kez Doğu Akdeniz bölgesinde GYSVd-1 ve GYSVd-2 hastalığının
olduğu Önelge ve Gazel (2001) tarafından bildirilmiştir (Önelge ve Gazel, 2001).
MATERYAL VE METOT
Çalışma Gaziantep il ve ilçelerindeki organik bağ alanlarını kapsamaktadır. Bu
organik bağ alanlarındaki tüm omcalar tek tek gezilerek GYSVd’ nin makroskobik
simptomları olan damar bantlaşması (vein banding) ve beneklenme (flecking)
simptomları gösteren omcalar belirlenmiştir. Belirlenen bu omcalardan yaprak
örnekleri toplanarak laboratuar çalışmalarına alınmıştır. GYSVd’ nin tanılama
çalışmasında sPAGE yöntemi kullanılmıştır (Semancik ve ark., 1987). GYSVd’ nin
jel üzerinde belirlenme çalışması gümüş nitrat (AgNO3) boyama yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir (Igloi, 1983).
ARAŞTIRMA BULGULARI VE SONUÇLAR
Gaziantep ilinde 4 organik bağ alanında sörvey çalışması gerçekleştirilmiştir..
Öküzgözü, Boğazkere, Dımışkı, Muhammediye, Dökülgen, Hönüsü, Horoz Karası,
Şiraz ve Cabarnet Sauvignon çeşitlerini kapsayan 52.225 omcadan kurulmuştur. Bu
çeşitlerin yer aldığı üretim alanı içinde 21 omcanın makroskobik olarak GYSVd’ nın
simptomlarını taşıdığı belirlenmiştir.
Bu simptomlar, yapraklarda beneklenme (Şekil 1) ve damar bantlaşması (Şekil
2) simptomlarıdır. Aynı zamanda gelişme geriliğine neden olan bodurlaşma ,
yapraklarda küçülme, boğum arası kısalması, yelpaze tipi yaprak oluşumu (fan leaf)
ve zikzak sürgün oluşumu gibi simptomlara da rastlanmıştır.
Ayrıca damar bantlaşması gösteren omcalardan yaprak örnekleri alınarak
sPAGE yöntemi ile de incelenmiştir.
Sonuç olarak özellikle GYSVd’nin makroskobik simptomu olan damar
bantlaşması gösteren örnekler sPAGE yöntemiylede incelenerek GYSVd’nin varlığı
tespit edilmiştir. Buna araştırmada incelenen Öküzgözü, Boğazkere, Dımışkı,
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Muhammediye, Dökülgen, Hönüsü, Horoz Karası, Şiraz ve Cabarnet Sauvignon
çeşitlerinden Öküzgözü ve Dımışkı çeşitlerinin GYSVd-1 ve GYSVd-2 viroidleri ile
bulaşık olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1 ve Şekil 3).
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Çizelge 1. Gaziantep ili organik bağ alanlarında GYSVd hastalığının sörveyi ve
sPAGE yöntemi ile elde edilen sonuçları.
Organik
bağ alanı
ilçe adı
Oğuzeli

Nizip

Nizip

Karkamış

Çeşit

Toplam
omca
sayısı

Dımışkı
Dökülgen
Muhammedi-ye
Boğazkere
Öküzgözü
Şiraz
Cabernet Sauvignon
Boğazkere
Öküzgözü
Şiraz
Cabernet Sauvignon
Horoz Karası
Hönüsü
TOPLAM

1000
20
5
9000
6400
12500
2500
5000
5000
5000
5000
480
320
52225

Omca
yaşı
4
4
4
3
3
1
1
3
2
2
2
3
3

Damar
bantlaşması
gösteren
omca sayısı
15
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
21

Damar bantlaşması gösteren
omca oranı (%)
% 1.5
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
% 0.12
0%
0%
0%
0%
% 0.04

GYSVd ile
bulaşıklığı
sPAGE
sonuçları
Bulaşık
Bulaşık değil
Bulaşık değil
Bulaşık değil
Bulaşık değil
Bulaşık değil
Bulaşık değil
Bulaşık değil
Bulaşık
Bulaşık değil
Bulaşık değil
Bulaşık değil
Bulaşık değil
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Şekil 1:Yaprak beneklenmesi.

Şekil 2: Damar bantlaşması.
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1
2
3
4
Şekil 3: sPAGE analizi sonuçunda 1,2,4 nolu örneklerde GYSVd-1 ve GYSVd-2
viroidleri.
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ORGANİK SOFRALIK ÜZÜM YETİŞTİRCİLİĞİ VE HASAT SONRASI İŞLEMLER
Arif ATAK

116

117

Ahmet ALTINDİŞLİ

ÖZET
Ülkemizde 530.000 ha alanda 3.650.000 ton üzüm üretilmekte ve bunun da
yaklaşık %25’lik kısmını sofralık üzüm üretimi oluşturmaktadır. Günümüzde organik
yetiştiriciliğe geçişte yaşanan hızlı süreç içerisinde organik sofralık üzüm
yetiştiriciliği de hızlı bir ivme kazanmaktadır. Organik sofralık üzüm yetiştiriciliğinde
hasat öncesi ve sonrasında yapılacak uygulamalarda, kaliteyi ve organik ürünü
bozmadan tüketiciye sunmak esastır. Bu çalışma özellikle organik sofralık üzüme
giderek artan talep doğrultusunda ülkemizde ve dünyada yapılan uygulamaları
ortaya koymak ve konuyla ilgilenenleri bilgilendirmek amacıyla yurtiçi ve
yurtdışındaki kaynaklardan derlenmiştir.
Hasat öncesi yapılacak uygulamalar özellikle hastalık ve zararlı kontrolü
açısından büyük önem taşımaktadır. Öncelikle bağ tesis aşamasında uygun
ekolojide doğru yer ve yöney seçimi ile başlayan uygulamalar daha sonra doğru
anaç, bölgeye uygun kaliteli çeşit, zamanında ve doğru sulama, yeterli yaz ve kış
budamaları, yabancı ot mücadelesi, organik kökenli gübreleme, toprak işleme,
bölgeye uygun destek ve terbiye sistemi oluşturma, gerektiğinde organik kökenli
preparatlarla hastalık ve zararlılara karşı mücadele ve doğru zamanda hasat
şeklinde devam etmektedir.
Hasadı takiben ürünün kısa sürede soğutma, ambalajlama ve depolama ile
organik üzümlerin kalite kayıpları önlenmektedir. Sofralık üzümler, düşük
sıcaklıklarda bile mantari hastalıklara karşı duyalı olmaları sebebiyle uzun süre
depolanmaları çok zordur. Organik sofralık üzümlerin depolanması sırasında kalite
kayıplarını azaltmak amacıyla kontrollü atmosfer depolama, CO2 - yüksek O2
uygulaması, Aloe vera jel uygulaması, fümigant uygulamaları, mumlama ve son
yıllarda organik kökenli bazı preparat uygulamaları yapılmaktadır. Kullanılan
yöntem ve uygulamaların yasaklanan sentetik maddeleri barındırmaması, kalıntı
yapmaması ve doğal kaynaklı olması gerekir.
Anahtar Kelimeler: Organik Sofralık Üzüm, Hasat, Hasat Sonrası, Hastalık
Kayıpları
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ABSTRACT
HARVEST ON ORGANIC TABLE GRAPE GROWING AND POSTHARVEST
APPLICATIONS
Turkey has 530.000 ha grape production area and 3.650.000 Ton total yield
which has includes % 25 table grape productions. Organic table grape growing is
getting more popular nowadays. Organic grape growers should be very careful
before harvest and after harvest because grapes can be effected many factors
easily and can lose their quality. Organic grapes should be offer consumers with
minimum damage. This study collected scientific researches which are related
organic table grape growing and postharvest applications. Also it aimed to inform
related people about organic table grape growing and postharvest applications.
Insect and disease management are very important problem until harvest for
organic table grape growing. When we decide organic table grape growing we have
to analyze many factors. Firstly proper ecology, direction and site selection should
choose before vineyard establishment. Variety and rootstock selection, irrigation,
winter and summer pruning, weed management, organic fertilization, tillage, trellis
and supporting system, plant protection applications, and harvest are most
important factors for organic table grape growing. All applications must be applied
on time and enough amounts, otherwise we may meet many troubles during the
organic production.
Organic table grapes require some type of postharvest handling. Postharvest
handling must be done by certified organic facilities, and appropriate measures
must be taken to prevent commingling or contamination of organic grapes with nonorganic grapes during sizing, packing, and storage. Table grapes can not storage
for a long time because they aren’t resistant low temperatures and fungal diseases.
Some materials to be used for long storage and extended shelf life, such as UV-C
light, control atmosphere conditions, CO2 - high O2 application, Aloe vera gel
application, fumigants, waxes, and some organic chemical treatments. All
treatments must depend on organic compounds and must not contain any chemical
residue.
Keywords: Organic Table Grape Growing, Harvest, Postharvest, Pest And
Disease
GİRİŞ
Bağcılık çok uzun yıllardan beri insanların uğraş verdiği bir tarım dalıdır.
Özellikle üzüm meyvesinin sofralık, şaraplık, kurutmalık ve meyve suyu olarak çok
yönlü bir tüketim yönünün olması nedeniyle bağcılık uzun yıllar önemini günümüze
kadar korumuştur. 2005 yılında ise FAO istatistiklerine göre dünya üzüm üretimi
7.326.445 ha alanda karşılık 66.533.000 ton’dur. Türkiye’de ise yine 2005 yılı
istatistiklerine 530.000 ha alanda toplam 3.650.000 ton üzüm üretilmektedir. Bu
alanların çok az bir kısmında organik anlamda üretim yapılmaktadır. Özellikle
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organik tarım tekniklerindeki gelişmelere paralel olarak organik üzüm ve ürünlerine
olan talepde aynı oranda artmaktadır. Özellikle sofralık olarak organik üzüm üretimi
sıcak ve nispi nem oranı düşük olan bölgelerde diğer bölgelere oranla daha kolay
olmaktadır.
Türkiye’de üzüm üretiminin yaklaşık %25’lik kısmını sofralık üzüm üretimi
oluşturmaktadır. Taze olarak değerlendirilen sofralık üzümlerin hem klasik anlamda
hem de organik yetiştiricilikte; tane iriliği, yeknesak görünüşleri ve parlak renkleri
satış değerini arttıran başlıca unsurlardır. Kalite; iyi bir asit/şeker oranı ve hoş bir
aroma ile artar. Sert meyve eti, yola dayanıklılık, hoş görünüşlü kabuk ve yeterli
oranda tane-sap bağlantısı da sofralık üzümlerde önemli kalite özelliklerdendir.
Türkiye’de üretilen sofralık üzümün sadece %5’lik kısmı (160.000 ton) ihraç
edilmekte ve çeşit olarak da sadece karşımıza “Sultani Çekirdeksiz” çıkmaktadır.
Oysa farklı çeşitlerle organik sofralık üzüm üretimini arttırarak bu değeri çok daha
yukarılara çıkarmak mümkündür.
Dünya’da organik tarım ve bağcılık açısından en uygun ülkelerinden biri olarak
değerlendirilen ülkemizde, özellikle kuru incir ve kuru üzümle başlayan organik
üretim çalışmalarında bugünlerde ürün sayısı 180’i aşmıştır. Çekirdeksiz kuru üzüm
dışında; sofralık üzüm, çekirdekli kuru üzüm, şarap, pekmez, üzüm suyu, sucuk,
köfter ve salamuralık yaprak gibi pek çok ürünü organik olarak ülkemizde üretmek
mümkündür.
Özellikle ekolojimizin getirdiği avantajı da kullanarak dünya pazarlarında organik
olarak üreteceğimiz sofralık üzümlerle pay sahibi olmamız mümkündür.
SOFRALIK ÜZÜM HASADI
Organik sofralık üzüm yetiştiriciliği yaparken özellikle hastalık ve zararlılar
açısından çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü klasik veya konvansiyonel
yetiştiricilikteki pek çok ilacın organik üretimde kullanılmasına izin verilmez. Bunun
yerine organik kökenli preparatlar veya kültürel uygulamalar yapılır. Sofralık olarak
üretilen üzümler doğrudan göze hitap etmesi sebebiyle tüm uygulamaların
zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi kalite açısından son derece önemlidir.
Ayrıca hasada gelene kadar yapılan tüm uygulamalar da verim ve kaliteyi
etkilemektedir (Aksoy ve Altındişli, 1998).
Sofralık üzümlerimizi organik olarak üretmeye başlamadan önce bitki gelişimini
etkileyen pek çok faktörün iyi analiz edilmesi gerekir. Yapılacak yanlış bir uygulama
veya seçim organik yetiştiricilikte ciddi verim-kalite kayıplarına sebebiyet verecektir.
Öncelikle bağ tesisinde yer ve yöney seçimini doğru yaparak iklimin olumlu
etkilerinden yararlanmak ve olumsuz tesirlerinden korunmaya çalışmalıdır. Ayrıca
üstün kalitesi ve depolamada etkili olan toprak ve içeriği iyi analiz edilmelidir.
Topraktan kaynaklanabilecek tüm olumsuzluklar (pH, drenaj, organik madde gibi)
daha bağ tesis edilemeden düzeltilmelidir. Bağ tesisi sırasında sıraların yönü ve
sıra arası-üzeri mesafeler bölgenin özelliğine göre belirlenmelidir. Özellikle iyi bir
hava hareketi ve yeterli güneşlenme hastalıklarla mücadele açısından büyük
kolaylıklar sağlamaktadır.
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Bunların dışında doğru anaç, kaliteli ve bölgeye uygun çeşit, zamanında ve
doğru sulama, yeterli yaz ve kış budamaları, ot mücadelesi, organik kökenli
gübreleme, toprak işleme, bölgeye uygun destek ve terbiye sistemi oluşturma,
gerektiğinde organik kökenli preparatlarla hastalık ve zararlılara karşı mücadele,
doğru zamanda hasat, kısa sürede soğutma, ambalajlama ve depolama sofralık
üzümlerde arzu edilen verim ve kaliteye etki eden başlıca uygulamalardır. Yukarıda
belirtilen uygulamalar üzümlerin hasada kadar ve sonraki sürecinde kalite ve
depolanmasına önemli oranda etkide bulunmaktadır.
Sofralık üzümlerde hasat zamanını belirlemede toplam suda çözünebilir kuru
madde (SÇKM) ve titre edilebilir asitlik (TA) ve bunların birbirine oranından oluşan
“olgunluk indeksi” değerleri kullanılır. Bu değer erkenci çeşitler için orta mevsimde
olgunlaşanlara göre genelde daha düşüktür. Ancak genel anlamda bu değerin 20
ve üzerinde olması arzu edilir. Özellikle organik yetiştiricilikte erkencilik, pek çok
hastalığa yakalanma riski açısından orta ve geç mevsim olgunlaşan çeşitlere göre
daha avantajlıdır. Özellikle mantari hastalıklar ile salkım güvesi zararına yakalanma
şansı orta ve geç olgunlaşan çeşitlerde daha fazladır. Bu durumda mücadelede
bazı ek uygulamalar zorunlu olmakta ve dolayısıyla organik üzümün fiyatını
arttırabilmektedir. Ülkemizde ağırlıklı olarak çekirdeksiz ekolojik üzüm üretimi
yapılmasına karşılık ülkemiz üzümün organik olarak her türlü yetiştiriciliğine müsait
durumdadır (Çelik ve ark., 2005).
Hastalık kontrolü: Hem organik hem de konvansiyonel yetiştiricilikte sofralık
amaçlı yapılan üzüm yetiştiriciliğinde hasattan önce ve hasat zamanı özellikle
hastalıklara karşı çok dikkatli olmak gerekir. Organik amaçlı sofralık üzüm
yetiştiriciliği yapmak için yeni bir bağ tesis ederken hastalık riskini minimize edecek
yer ve yöneyde bağ kurmak gerekir. İklim, mikroklima alanları, enfeksiyon ve
bulaşma kaynakları, toprak tipi ve diğer benzeri faktörlerin iyi incelenmesi gerekir.
İklimi değerlendirirken nemli, ışık şiddeti düşük ve ılık koşullarda organik üzüm
yetiştiriciliğini tercih etmemek daha doğru olur. Ancak bu gibi yerlerde mutlaka
organik yetiştiricilik yapmak istiyorsak öncelikli olarak mikroklima vasfındaki yerleri
değerlendirmek gerekir. Bu yerler; güneye bakan yamaçlar, bol hava hareketi ve
ışık şiddeti alarak nispeten mikroklima özelliği gösteren yerlerdir. Fazla su tutan ve
ortam nemini arttıran topraklar da organik yetiştiricilikte çok arzu edilmez. Özellikle
bu gibi yerlerde damla sulama yöntemi öncelikle tercih edilmelidir.
Islah çalışmaları sonuçlarından yararlanarak hastalıklara karşı dayanıklı olan
çeşitleri organik sofralık üzüm yetiştiriciliğinde kullanmak gerekir. Bağ tesisi
sırasında ortam nemini rüzgar yardımıyla alıp uzaklaştıracak şekilde sıraları tesis
etmek gerekir. Asmaların etrafındaki hava hareketlerini teşvik edecek ve sıra
aralarında vegetatif aksam ve salkımlar üzerinde oluşan nemi alabilecek biçimde
sıraları oluşturmak, organik yetiştiricilikte hastalık kontrolü açısından önemlidir.
Ayrıca bağ üzerinde gölge yaparak güneşlenme ve ışık şiddetini azaltacak etkenler
ortadan kaldırılarak yeterli güneşlenme ve vegetatif aksamı üzerinde gerekli
budamalar yapılarak asma içerisinde ve özellikle salkım çevresinde iyi bir hava
sirkülasyonu ve yeterli ışık alması sağlanmalıdır. Organik yetiştiricilikte su ve gübre
kullanımına hastalık kontrolü açısından dikkat etmek gerekir. Aşırı su ve azot
kullanımı hem vegetatif aksamın aşırı gelişip asmanın kendi içindeki hava
hareketlerini azaltacak hem de ortam neminin artmasına yardımcı olacağından
653

hastalık etmenlerinin gelişimi için uygun bir ortam oluşturacaktır. Ayrıca bu tür
uygulamalar asmada yumuşak doku gelişimini de arttıracağından külleme gibi
fungal hastalıklar daha kolay yayılacaktır.
Mantari hastalıklardan mildiyö, külleme, kurşuni küf ve ölükol en sık
karşılaşılanlardır. Bunların dışında bakteriyel ve virüs kökenli hastalıklara karşı da
dikkatli olmalı, zamanında kültürel uygulamalar ağırlıklı olmak üzere mücadele
edilmelidir. Ancak özellikle hasat zamanında en yoğun olarak külleme ve kurşuni
küf hastalıkları sorun olduğundan bunlar üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Depolama
esnasında da kurşuni küf büyük oranda kayıplara sebebiyet verebilmektedir.
Mantariyel hastalıklar % 80-90 oransal nem, 20-28oC sıcaklık ve düşük ışık
şiddetinde (özellikle kapalı ve çok bulutlu havalarda) en hızlı gelişme göstererek
yayılmaktadır. Bağ mildiyösü ve ölükol hastalıklarına karşı budamayı zamanında
yapmaya özen göstermeli ve budama esnasında hastalıklı omcalardan bulaşmaya
engel olacak tedbirleri almalıdır. Budama artıkları uzaklaştırılarak yakılmalı ve
hasta bağlardan aşı kalemi almamalıdır. İlaçlamalarda organik üretimde
kullanılmasına izin verilen ilaçlar kullanılmalıdır. Kış budaması sonrası, sürgünler
10-12cm olunca ve sonra yaklaşık 1 ay ara ile hasattan 3 hafta öncesine kadar
bordo bulamacı ve bakırlı preparatlar (bakıroksiklorür, bakırhidroksit ve bakıroksit
gibi) ile ilaçlanır. Ancak kullanılabilecek bakırlı ilaç miktarında da ülkelere göre
farklılık gösteren sınırlandırmalar olup, buna dikkat ederek ilaçlama yapmalıdır.
Organik uygulamalar dahilinde külleme ile mücadelede genellikle toz formunda
olan kükürt ve potasyumbikarbonat kullanılır. Hasat zamanı ve sonrasında
depolama esnasında en yaygın görülen hastalıklardan biri olan Kurşuni küf veya
Botrytis hastalığına karşı faydalı bir mantar olan Trichoderma harzianum organik
®
amaçlı yetiştiricilikte kullanılmaktadır. Ticari olarak “Trichodex ” ismiyle piyasada
satılmaktadır.
Zararlı kontrolü: Bağlarda ürün kayıplarına neden olan bir diğer grup da bağ
zararlılarıdır. Bunların en önemlileri salkım güvesi ve bağ yaprak uyuzudur. Ayrıca
thrips, yaprak pireleri ve iki noktalı kırmızı örümceklerin zararına da zaman zaman
bağlarda rastlanır. Bunlarla mücadele de organik kökenli pestisitler ve biyolojik
mücadele dediğimiz doğal düşmanlar kullanılır. Ancak gereken önlemler
zamanında alınmaz ise çok ciddi verim ve kalite kayıplarıyla karşılaşılabilir. Organik
yetiştiricilikte geniş çaplı kimyasal kullanımı olmadığından mutlaka uygulamaların
zamanında yapılması gereklidir. Aksi halde zararlılarla mücadele gerçekten organik
yetiştiricilikte çok zor olmaktadır (Daane ve ark, 2005).
Ülkemizdeki sofralık üzüm yetiştiriciliği yapılan pek çok alanda salkım güvesi
ana zararlı durumundadır. Özellikle organik bağ yetiştiriciliğinde tek mücadele
metodu olan Bacillus thuringiensis’ li preparatlar etki süresinin kısalığı nedeniyle bir
sezonda 3-6 kez uygulanabilmektedir. Bacillus thuringiensis’ li preparatlara
alternatif olarak Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği” (Mating Disruption Technique)
kullanılmaktadır. ÇE yöntemi ise hem dayanıklılık riski taşımamakta hem de sezon
başında bir kez uygulanarak tekrarlanan işçilik, benzin, preparat, amortisman vb.
gibi masraflardan kaçınılmaktadır. Üstelik bu yöntemin üst üste uygulandığı
alanlarda ana zararlıya karşı insektisit uygulamasına gerek kalmadığı için diğer
zararlılar ve yararlılar arasında doğal denge kurulmaktadır. Böylece bağlarda sık
rastlanan thrips, yaprak pireleri ve iki noktalı kırmızı örümceklerin populasyon
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yoğunluğu ekonomik zarar eşiğine ulaşmadığı için bunlara karşı da ilaçlama
yapılmamaktadır. Hem çevrenin daha fazla kirlenmesi engellenmekte, hem de
ekonomiye katkı sağlanmaktadır (Yaşarakıncı ve ark., 2002).
Organik ve konvansiyonel sofralık üzüm yetiştiriciliğinin en fazla uygulandığı
yerlerden biri olan Kaliforniya’da yapılan bir çalışmada inorganik pestisit
kullanımının giderek azaldığı görülmüştür (Daane ve ark, 2005). Özellikle organik
ürünlere ve dolayısıyla organik yetiştiriciliğe olan ilgiyle birlikte inorganik pesitisitlerin
kullanımı (şaraplık üzümlerde daha fazla olmak üzere) yıllar itibariyle giderek
azalmaktadır. Sofralık olarak üretilen organik veya inorganik üzümlerde inorganik
pestisitlerin yerine geçebilecek daha etkili savaş yöntemlerinin geliştirilmesi ile
birlikte bu değerler daha da aşağılara inecektir (Şekil 1). Yoğun zararlı
populasyonun olduğu alanlarda organik üretime geçmeden önce entegre mücadele
uygulamaları ile populasyon yoğunluğunu düşürdükten sonra organik üretim
yapmak daha doğru bir yaklaşımdır. Ayrıca organik üretime geçişle birlikte
zararlıların doğal düşmanlarını geliştirerek biyolojik mücadele uygulamalarına
ağırlık vermelidir. Örneğin yaprak pireleri ile az-çok tüm bağlarda bulunan Anagrus
ve Chericanthium gibi doğal düşmanlarını çoğaltarak mücadele edilebilir. Organik
sofralık üzüm yetiştiriciliğinde herhangi bir aşamada yüksek bir zararlı populasyonu
ile karşılaşılması durumunda başvurulan ilaçlar genellikle mineral yağlar, bitki
ekstraktları ve sabunlar gibi organik kökenli preparatlardır. Ancak bunları
kullanırken yararlı türlere zarar verilmemesi esastır.
Kültürel uygulamalar: Sofralık üzüm yetiştiriciliğinde kültürel uygulamalar
meyve kalitesi açısından çok önemli iken organik yetiştiricilikte bu önem daha da
artmaktadır. Aslında yapılan kültürel uygulamalar aynı zamanda hastalık ve
zararlılara karşı da kullanılmakta olup, uygulamalar birbirinin içine geçmiş
durumdadırlar. Önemli olan uygulamaları, amaca yönelik olarak zamanında ve
yeterince uygulayarak ürünlerin pazar değerini arttırmaktır. Yabancı ot kontrolü
amacıyla yapılan uygulamalar ve yaz budaması uygulamaları kültürel anlamda
başvurulan en yaygın uygulamalardandır. Özellikle oransal anlamda nemi yüksek
olan Marmara ve Trakya gibi bölgelerde organik sofralık üzüm yetiştiriciliği
yapılırken ortamdaki fazla nemi azaltarak hava sirkülasyonunu sağlayacak
uygulamaları mutlaka zamanında yerine getirmek gerekir. Çiçeklenmeden önce
yapılacak uç alma, çiçek etrafındaki gereksiz salkımların alınması, yaşlı yaprakların
çıkarılması, salkım ve çiçek seyreltme, koltuk ve dip sürgünü alma uygulamalarının
hepsi yaz budamaları adı altında başlıca yapılması gereken kültürel
uygulamalardandır.
Yabancı ot idaresi amaca göre farklı uygulamalarla verim ve kaliteyi olumsuz
yönde etkilemeyecek biçimde kültürel uygulamalarla desteklenmelidir. Çiçeklenme
zamanı tozlanmaya yardımcı olmak amacıyla ve hasada yakın zamanlarda hastalık
riskini azaltmak amacıyla suni hava hareketleri oluşturmakta kalite ve verimi
etkileyen uygulamalardır.
Hasat: Hasat zamanı özellikle yola dayanımı fazla olmayan ince kabuklu
çeşitleri hasat ederken mutlaka sabah serinliği ve akşam üstlerini tercih etmelidir.
Aksi halde kayıplar artacaktır. Hasat zamanı artan kuru madde ve renklenme ile
birlikte yoğun arı ve kuş zararı görülebilir. Bu gibi durumlarda da değişik kültürel
uygulamalar kullanılabilir. Belli aralıklarla ses çıkaran düzenekler, tuzaklar ve netler
655

bu amaçla kullanılır. En yaygın olarak net veya ağ denilen plastik örtüler kullanılır.
Ancak bunları kullanırken hava hareketini ve güneşlenmeyi azaltacakları
unutmayarak, bu olumsuzlukları en aza indirecek şekilde asmalara çekilmelidir.
Hasat ve onu takiben ambalajlama işlemi üzümlerde solunumun düşük olduğu
günün serin vakitlerinde yapılmalı ve hiçbir şekilde tanelerde zararlanma
olmamasına dikkat etmelidir. Zararlanma olan salkımları ayırmalı ve sağlam
salkımlarla bir arada bulundurmamalıdır. Hasat edilen üzümleri ambalajları ile
birlikte gölgeli yerlerde bekletmeli, hatta mümkünse direk soğutulmuş odalarda
bekletmeye almalıdır. Kullanılan ambalaj kapları ile taşıma ekipmanlarının temiz
olmasına özen göstermelidir. Bunlara dikkat etmeden depolamaya alınan veya
uzun yola çıkartılan üzümlerin raf ömürleri de çok kısa olacaktır.
HASAT SONRASI UYGULAMALAR
Sofralık üzümlerde kaliteyi olumsuz yönde etkileyen hasat sonrası kalite
kayıpları; hasat öncesi ve sonrasında yapılan kimyasal uygulamalarla önlenmeye
çalışılmaktadır. Patojenlerin geliştirdiği dayanıklılık mekanizması sonucu bu
kimyasalların etkilerinin azaldığı görülmekte aynı zamanda da kalıntı riskleri
bulunmaktadır. Özellikle kalıntı riski açısından kimyasalların organik sofralık üzüm
yetiştiriciliğinde kullanımına izin verilmez.
Ambalajlama ve nakliye: Konvansiyonel sofralık üzüm yetiştiriciliğinde özellikle
iç pazarlarda ambalajlamaya yeterli özen gösterilmezken dış pazarlar ve organik
üretimde tersi bir uygulama söz konusudur. Ambalajlama esnasında organik ve
konvansiyonel olarak üretilen üzümleri ayrı yerlerde ambalajlamak yönetmelik
gereği bulaşmayı önlemek için zorunlu tutulmaktadır. Ayrıca konvansiyonel olarak
yetiştirilen üzümler için kullanılan taşıma bantları, paletler, konteynerler ve depolar
aynı zamanda organik üzümler için kullanılmamalıdır. Hasat sırasında kasalara
salkımları kesilip düzeltilerek yerleştirilen üzümler daha sonra gönderilecekleri
mesafenin uzaklığına bağlı olarak daha ufak ambalaj kaplarına ve daha özenle
yerleştirilirler. Ambalajlama sırasında ambalaj kaplarının üzerine üretilen üzümlerin
organik olduğunu belirten amblem ve yazı mutlaka görünür bir biçimde yerleştirilmiş
olmalıdır. Organik olarak üretilen sofralık üzümlerin gerek kısa mesafe ve gerekse
uzun mesafelerdeki nakliyelerinde mutlaka öncelikli olarak temizlik, hijyen ve düşük
sıcaklık koşullarına dikkat edilmelidir.
Depolama: Organik ürünlerin depolama alanları, ürünlerin tanınmasına imkan
verecek ve yönetmelikçe uygun bulunmayan başka ürünlerle, maddelerle
karışmaya ya da bulaşmaya meydan vermeyecek biçimde düzenlenmelidir. Organik
ürünlerin depolandığı alanlarda kullanılan yalıtım malzemeleri ve soğutma ile ilgili
ekipmanlar bu amaç gözetilerek seçilmelidir. Organik ürünlerin depolanması
sırasında ürünün organik özelliğini kaybettirecek ilaç ve ilaçlama yöntemi
kullanılamaz. Ürünlere ait takip numaralarının da olması gereklidir. Hasadı takiben
salkım ve tanelerde ciddi su kayıpları, gövde kuruması, kararma, tanelenme, solma
ve tanede pörsüme gibi zararlarla karşılaşılabilmektedir. Depo ortamının
nemlendirilmesi veya uygun bir örtü materyalinin kullanılarak Modifiye atmosfer
koşullarının oluşturulması bu zararlanmaları önemli ölçüde azaltabilmektedir
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(Wilson ve ark, 1994). Sofralık üzümlerinde kalite kayıplarının bir diğer önemli
nedeni ise, tanelerin patojenlere karşı oldukça duyarlı olmalarıdır. Özellikle hasat
sonrası düşük sıcaklıklarda dahi gelişebilen başta Botrytis cinerea olmak üzere
Aspergillus niger, Rhizopus stolonifer, penicillium spp. ve Alternaria alternata gibi
mantariyel etmenler sofralık üzümlere zarar vermektedirler (Carlos ve ark., 1991;
Valverde ve ark., 2005). Bu etmenler bağda uygulanan kültürel uygulamalar,
çeşidin genetik özelliği, iklim ve toprak koşulları ile depo ortamları gibi faktörlere
bağlı olarak oluşmaktadırlar. Botrytis cinerae hem hasat öncesi hem de hasat
o
sonrası depolama esnasında gelişerek çürümelere neden olmaktadır. -0.5 C’de
dahi gelişimine devam edebilmektedir. Özellikle organik uygulamalar doğrultusunda
yayılmasını engellemek için Kontrollu Atmosfer (KA) koşulları, Yüksek O2
uygulamaları, Aloe vera ile kaplama, mumlama uygulamaları, CO2 uygulamaları
gibi işlemler faydalı sonuçlar vermektedir. Kullanılan bu yöntemlerin yasaklanan
sentetik maddeleri barındırmaması, kalıntı yapmaması ve doğal kaynaklı olması
gerekir. Özellikle son yıllarda yurtdışında farklı araştırıcılar tarafından yapılan
çalışmalarda yüksek O2 ve Aloe vera ile kaplama gibi uygulamalar ile organik ve
inorganik sofralık üzümlerin kalite kaybına uğramadan uzun süre depolanabilmeleri
mümkün olmuştur (Deng ve ark., 2005; Valverde ve ark., 2005).
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Toplam Dönüm
(X1000)
Pound /Dönüm
Pound /Dönüm

A) Toplam Alan
(● Şaraplık o Sofralık ve Kurutmalık)

B) Toplam Pestisitler

C) Toplam İnorganikler

Şekil 1: Kaliforniya’da 1992-2003 yılları arasında şaraplık, sofralık ve kurutmalık
üzümlerde pestisit kullanımı. A) Toplam alan, B) Dönüme uygulanan
toplam pestisit miktarı, C) Dönüme uygulanan toplam inorganik insektisit
miktarı.
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TÜRKİYE ORGANİK KURU İNCİR DIŞSATIMI VE RAKİP ÜLKELER

Ferit ÇOBANOĞLU118

Hilmi KOCATAŞ1
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ÖZET
1999 yılında 1.697,57 ton olan Türkiye organik kuru incir ihracatından 3,79
milyon dolar gelir sağlanırken, 2004 yılında ise Türkiye organik kuru incir ihracatı
1.862,57 tona ulaşmış, bu ihracattan elde edilen gelir 4,40 milyon dolar olmuştur.
1999 yılından 2004 yılına gelindiğinde Türkiye organik kuru incir ihracatındaki artış
miktar olarak %9,72, değer olarak %16,09 düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye
organik ve konvansiyonel kuru incir üretiminin yaklaşık tamamı Sarılop kurutmalık
incir çeşidinden oluşmaktadır. Gerek konvansiyonel, gerekse organik kuru incir
üretimi ve ihracatında Türkiye ilk sırada bulunmakta olup, ülkemizi İran, ABD,
Yunanistan gibi ülkeler izlemektedir. Çalışmada konvansiyonel ve organik kuru incir
üretimi ve ihracatındaki üstünlüğümüzün korunması için, rakip ülkelerin kuru incir
sektörleri ve pazarlama imkanları analiz edilmiştir. Sonuç olarak dünya genelinde
tüketici talep ve tercihlerini de dikkate alan dinamik politikaların üretilmesi gerektiği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Kuru İncir, Sarılop, İhracat, Politika
ABSTRACT
ORGANIC DRIED FIG EXPORTATION OF TURKEY AND RIVAL COUNTRIES
While Turkey gained 3,79 million dollars from 1.697,57 tons organic dried fig
exports in 1999, 4,40 million dollars were earned from 1.862,57 tons organic dried
fig exports in 2004. Turkey’s organic dried fig exportation increase has been
occurred 9,72% and 16,09% as quantity and value between 1999 and 2004 years,
respectively. Organic and conventional dried fig production in Turkey is consisted of
Sarılop variety in completely. In both conventional and organic dried fig production
in the world, Turkey ranks first, Iran, the USA, Greece have been following to
Turkey. In this study, sustainability of Turkey’s organic and conventional dried fig
production and exportation superiority and also dried fig sectors and marketing
facilities of rival countries were analyzed. Eventually, it has been concluded that it
should be proposed to produce dynamic politics respecting consumer demand and
prefers by whole actors in organic agriculture sector.
Keywords: Organic Dried Fig, Sarılop, Exportation, Politics
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GİRİŞ
Kuru incir, Türkiye’nin en önemli geleneksel ihraç ürünleri arasında ilk sıralarda
bulunmaktadır. Kalitesi ve üstün al benisi ile Sarılop kurutmalık incir çeşidi, dünya
kuru incir pazarında ülkemizin ilk sıralarda olmasını sağlamaktadır. Yaklaşık olarak
plantasyonların %99’unu bu incir çeşidi oluştururken, %1’ini ise Erbeyli İncir
Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan Sarızeybek kurutmalık incir çeşidi
ve diğer incir çeşit ya da tipleri (Akça, Bardacık, Göklop vb) oluşturmaktadır.
Türkiye kurutmalık incir plantasyonlarının yaklaşık tamamı Büyük ve Küçük
Menderes havzalarının yer aldığı Aydın ve İzmir illerinde bulunmaktadır. Yaklaşık
olarak 50.000 ton olarak gerçekleşen Türkiye kuru incir üretiminin %75-80’i
(35.000-40.000 ton) Aydın ilinde, geriye kalan %20-25’i (10.000-15.000 ton) ise
İzmir il sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir (Anonim, 2005a; Anonim, 2005b).
Kurutmalık incir plantasyonlarının yaklaşık %90’ı dağlık, yamaç arazilerde
bulunmaktadır. Aydın ve İzmir yörelerinde, sulama kanallarının açılmasıyla, taban
arazilerde bulunan incir bahçeleri yerini sebze ve daha yoğun entansif tarım
gerektiren üretim sistemlerine bırakmıştır. Dağlık alanlara kayan kurutmalık incir
plantasyonlarında, üretim büyük oranda doğal olarak yapılmakta, kimyasal ilaç,
gübre vb sentetik kimyasallar olabildiğince az ya da hiç kullanılmamaktadır. Ancak
Türkiye gerek konvansiyonel, gerekse organik kuru incir üretim ve ticaretinde
önemli bir üstünlüğe sahip olmakla birlikte, ABD ve Yunanistan gibi ülkeler de bu
sektörde önemli üretici ülkelerdir. Özellikle son yıllarda İran bu alanda önemli
gelişmeler sağlamıştır.
Çalışmada, giriş bölümünden sonra, çalışmanın materyal ve metot bölümü yer
almakta olup, bunların ardından Türkiye konvansiyonel ve organik kuru incir üretim
ve ihracatının gelişimi, fiyat gelişimleri ve organik üretime yönelik faaliyetler,
politikalar incelenmiştir. İzleyen bölümlerde ABD, Yunanistan ve İran’daki
konvansiyonel ve organik kuru incir sektörleri analiz edilmiştir. Son olarak,
konvansiyonel ve organik kuru incir ihracatındaki rekabet üstünlüğümüzün
sürdürülmesi için yapılması gereken öneri ve politikaların belirtildiği sonuç ve
öneriler bölümü yer almıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışma, konu ile ilgili yapılmış yurt içi ve yurt dışı çalışmaların yanı sıra, internet
üzerinden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB), İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
(İGEME), Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) gibi web sitelerinden elde edilen
verilerden literatür bildirilişlerine dayalı olarak oluşturulmuştur.
Dünyada ve ülkemizde konvansiyonel ürünler ticaretinin izlenmesine imkan
sağlayan Armonize Sınıflandırma sisteminin organik tarım ürünleri için
oluşturulmamış olması, tüm dünyada organik tarım ürünleri ticaret istatistiklerinin
izlenmesini güçleştiren önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Koç ve
Babadoğan, 2007). Bundan dolayı çalışmada, ülkelerin kuru incir üretim ve
ihracatındaki rekabet düzeylerini belirlemek için konvansiyonel ve kuru incir verileri
bazı bölümlerde birlikte verilmek durumunda kalınmıştır.
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TÜRKİYE ORGANİK KURU İNCİR ÜRETİMİ VE İHRACATININ GELİŞİMİ
Organik kuru incir üretiminin yaklaşık tamamı Sarılop kurutmalık incir çeşidinden
sağlanmaktadır. Ege İhracatçılar Birliği (EİB) verilerine göre, konvansiyonel kuru
incir ihracatını sürekli olarak yapan 46 adet işletmeci ya da ihracatçı var iken,
organik kuru incir ihracatını yapan ihracatçı firma sayısının ise 10 adet civarında
olduğu belirtilmektedir. Bu firmaların içinde, bir üretici kooperatifi kuruluşu olarak
TARİŞ bulunmaktadır. Türkiye’de organik ve konvansiyonel kuru incir üretimini
30.000 civarında, genel olarak küçük ölçekli arazilere sahip üreticiler
gerçekleştirmektedir.
2004 yılı verilerine göre Türkiye organik kuru incir üretiminin 15.793,35 ton
olduğu, bu üretimin 13.256,55 tonu Aydın, 2.534,80 tonu İzmir ve 2 tonunun da
Manisa illerinde üretildiği belirlenmiştir. Aynı yıl Türkiye organik kuru incir ihracatı
1.863 tondur (Anonim, 2005c). Dolayısıyla Türkiye’de üretilen organik kuru incirin
ancak %11,80’inin ihraç edildiği, geriye kalan miktarın iç piyasada, özellikle
şehirlerde bulunan süpermarketlerde tüketildiği ortaya çıkmış olmaktadır.
Yine 2004 yılı verilerine göre, Türkiye organik kuru incir ihracatı 1.862,57 ton ile
çekirdeksiz kuru üzüm ihracatından sonra ikinci sırada yer almakta olup, 1999-2004
yılları arasında %9,72’lik bir atış göstermiştir. Aynı yıl, Türkiye organik kuru incir
ihracatı değer olarak, 4,40 milyon dolar ile kuru kayısı ve çekirdeksiz kuru üzümden
sonra gelmektedir. Bununla birlikte 1999-2004 yılları arasında organik kuru incir
ihracatındaki değer olarak artış %16,09 olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2005c).
1999-2004 yılları arası Türkiye konvansiyonel kuru incir ihracatı 38.000-42.000
ton arasında değişirken, organik kuru incir ihracatının ise aynı yıllar arasında 1.1001.850 ton arasında değiştiği görülmektedir (Şekil 1). Dolayısıyla organik kuru incir
ihracatı, konvansiyonel kuru incir ihracatının %2,5-3,0’ünü oluşturduğu belirlenmiş
olmaktadır. Aynı şekilde birim konvansiyonel kuru incir ihracat fiyatı 1,61-1,98
dolar/kg iken, birim organik kuru incir ihracat fiyatının ise 1,86-2,55 dolar/kg
arasında değiştiği belirlenmiştir (Şekil 2).
İç piyasada, organik kuru incirin fiyatı değişmekle birlikte, 500 gram’lık bir
organik kuru incirin fiyatının 9,00 YTL civarında olduğu belirtilmektedir
(www.ekolojimarket.com/default.asp). Türkiye’de iç piyasada, organik ve
konvansiyonel kuru incir satış fiyatlarını karşılaştırmak için yapılan bir çalışmada,
ortalama fiyat değişimleri gözlenmiştir (Çizelge 1). 12 Kasım – 9 Aralık 2005
tarihleri arasında farklı dört alışveriş merkezinde birer haftalık aralar ile yapılan
satış fiyatı gözlemlerinde, organik kuru incirin birim fiyatı 7,79 ile 10,40 Euro/kg
arasında değişim göstermiştir. Aynı dönemde ortalama olarak konvansiyonel kuru
incir fiyatı ise 2,99 Euro/kg civarında olup, organik ve konvansiyonel kuru incir fiyat
farkının %329 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1).
Piyasada organik kuru incir fiyatları da ülke pazarlarına göre değişmektedir.
Örneğin İngiltere süpermarketlerinde 250 gram organik kuru incir 1,89 pound (£),
Fransa süpermarketlerinde ise 500 gramlık organik kuru incirin 5,42 Euro’dan
satıldığı belirtilmektedir (Babadoğan ve Koç, 2005).
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ABD KONVANSİYONEL VE ORGANİK KURU İNCİR SEKTÖRÜ
ABD’nde incir üretimi Kaliforniya eyaletinde yoğunlaşmıştır. Ticari incir üretimi
her ne kadar 14 eyalette yapılıyor ise de, incir üreticilerinin yarıdan fazlası
Kaliforniya eyaletinde olup, ABD’ndeki toplam incir üretiminin %98’ini bu eyalet
karşılamaktadır. Kaliforniya’daki incir üretimi, uygun iklim ve toprak özelliklerinden
dolayı San Joaquin Valley’de yoğunlaşmıştır. Bu vadide, Madera, Merced ve
Fresno bölgeleri en önemli üç incir üreticisi bölgelerdir. Geriye kalan incir üretimi
de, Texas, Lousiana, South Carolina ve Mississippi eyaletlerinde yapılmaktadır
(Anonim, 2004).
ABD’nde tüm ülkeyi kapsayan bir çalışmada; 2002 yılında 6.487 adet sertifikalı
organik üretici ile bir survey çalışması yapılmıştır. Katılımcıların %78,0’i rahatlıkla
internete ulaşabildiklerini belirtmiş olup, ülke genelinde 6 adet üreticinin 445 acre
(1.800,915 dekar) arazide organik incir yetiştirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu incir
üretim miktarının da; %40,0’ı taze olarak değerlendirilmekte, %60,0’ı ise
işletmecilere satılmaktadır (Walz ve ark., 2004).
1998-2002 yılları ortalamasına göre; Kaliforniya incir üretiminin %42’sini Adriatic,
%29’unu Mission ve %26’sını Calimyrna, %3’ünü de Kadota incir çeşitleri
oluşturmaktadır (Anonim, 2004).
Kaliforniya’da İncir Üreticileri Birliği (Valley Fig Growers) 1959’da kurulmuş olup,
Kuzey Amerika’nın en büyük incir üreticisi kuruluşudur. Birlik 30 üretici üyesi ile
Kaliforniya incir endüstrisinin yaklaşık %40’ını sağlamaktadır. ABD’nde bu üretici
birliği ile incir işleme ve ihracatını yapan toplam 4 adet işletmenin olduğu
belirlenmiştir. Bununla birlikte Kaliforniya’daki organik kuru incir üreticileri,
Kaliforniya Sertifikalı Organik Üreticiler Organizasyonu (California Certified Organic
Farmers=CCOF) tarafından sertifikalandırılmaktadır (Anonim, 2006).
İRAN KURU İNCİR SEKTÖRÜ
İran’da organik kuru incir üretimi ile ilgili yeterli bilgi ve veri elde edilememiştir.
Ancak İran son yıllarda konvansiyonel kuru incir üretimi ve ihracatında önemli bir
ilerleme sağlamıştır. İran’da yetiştirilen başlıca incir çeşitleri Adriatic, Calimyrna
(Lob Injir), Kadota (Dottato) ve Ezmira’dır. İran’da incirin yetiştirildiği en önemli
bölge, İran’ın Fars bölgesinde, Tahran’ın 777 km güney doğusundaki Estahban
vadisidir. Bu bölge 5402’30’’E 29 – 07’45’’N, x1760 metre yükseklikteki bir bölgedir.
Estahban vadisinde, 20.000 hektardan fazla bir alanda 2 milyondan fazla incir ağacı
vardır. İran’da yetiştirilen ticari incirlerin yaklaşık tamamı bu bölgede
yetiştirilmektedir. Üretimde sulama işlemi yapılmamakta, dolayısıyla su
kullanılmamaktadır. Ayrıca bu bölgelerde hiç kimyasal ilaç ve hormon
kullanılmadığı, dolayısıyla organik kuru incir üretimine çok uygun olduğu ifade
edilmektedir. İran incirleri başta Japonya olmak üzere Çin, Almanya, İngiltere ve
diğer ülkelere satılmaktadır. Estahban bölgesinde yıllık kuru incir üretiminin 20.000
tonu aştığı ifade edilmektedir (Anonim, 2005d).
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YUNANİSTAN KURU İNCİR SEKTÖRÜ
Yunanistan’da 4-4,5 milyon adet incir ağacı olup, 2 milyon adedinden kuru incir,
2,5 milyonundan da taze incir üretilmektedir. Kapama ticari incir bahçesi alanları ise
kuru incir için 9.000 ha, taze incir için ise 700 ha’dır. 1,5 milyon ağaç da zeytin, bağ
bahçeleri kenarlarında sınır ağacı olarak dikili olup, bu ağaçlardan kuru ve taze incir
üretimi için yararlanılmaktadır. Yunanistan’da yıllık 30.000 ton taze, 20.000 ton kuru
incir üretilmektedir (Anonim, 1981; Anonim, 1986). Avrupa Birliği (AB) ülkeleri
pazarında, kuru incir tedarikçisi ülkeler açısından Türkiye ilk sırada yer alırken, onu
Yunanistan, İspanya, İran, Suriye gibi ülkeler izlemektedir. Yunanistan’da üretilip,
pazarlanabilecek kalitede olan 5.500-6.000 ton kuru incirin 3.600-4.000 tonu ihraç
edilmektedir (Papapanagiotu, 1994).
Yunanistan’ın hemen her bölgesinde incir yetiştirilmekle birlikte, esasen Evia’da
(Kimi bölgesi) ve Ege Adalarında (Lesvos, Andros, Naxos, Samos),
Peloponnissos’da (Messinia, Arkadia, Lakonia) yoğunlaşmıştır. Yunanistan’da
üretilen kuru incirin %90’ını Peloponnissos bölgesinde yetiştirilen “Kalamon” incir
çeşidinden sağlanmaktadır. Bu çeşit sofralık olarak da değerlendirilmektedir. Taze
incir üretiminin tamamı ve kuru incir üretiminin %50’si ülke içi pazarlarda
tüketilirken, geriye kalan %50’lik miktar ise kuru incir ve incir ezmesi olarak ABD ve
AB ülkelerine ihraç edilmektedir (Lionakis, 1994).
Lesvos adası, Evia, Arkadia, Lakonia, Messinia bölgelerinde 15.000 üretici üyesi
olan “İncir Üreticileri Kooperatifi” mevcut olup, bu kurum bölgede incirlerin
dezenfeksiyonu, ambalajlama ve işlemesini yapmaktadır (Davidis, 1977).
2002-2003 sezonunda, Yunanistan’da kuru incir endüstrisinin, kuru inciri
minimum satın alma fiyatı 827,86 Euro/ton (0,82 Euro/kg) olup, AB’nin bu konuda
üreticilere yaptığı finansal yardımın 286,2 Euro/ton (0,28 Euro/kg) olduğu
belirtilmektedir (Papapanagiotu, 1994).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye, ABD, İran, Yunanistan dünya konvansiyonel ve organik kuru incir
üretimi ve ticaretinde ilk sıralarda bulunmaktadır. Dünya genelinde, konvansiyonel
ve dolayısıyla organik kuru incir üretiminin yapıldığı bölgelerin 6-7 vadi ya da
bölgede yoğunlaştığı ifade edilebilir. Bu yöreler; Türkiye’de Büyük ve Küçük
Menderes havzaları olup, bu havzalar içerinde büyük oranda Aydın, daha az oranda
ise İzmir il sınırları bulunmaktadır. ABD’nde Kaliforniya eyaleti sınırları içerisinde
bulunan San Joaquin vadisindeki Madera, Merced ve Fresno bölgeleri önemli kuru
incir üretim merkezleridir. İran’da Estahban vadisi, Yunanistan’da ise Evia (Kimi
bölgesi) ve Ege Adaları (Lesvos, Andros, Naxos, Samos), Peloponnissos
(Messinia, Arkadia, Lakonia) bölgelerinde kuru incir yoğun olarak yetiştirilmektedir.
Bu bölgelerin ortak özellikleri; tipik Akdeniz iklimine sahip olmaları, üretimin doğal
olarak organik koşullarda yani olabildiğince az kimyasal gübre ya da ilaç kullanılan
bölgeler olduğu ifade edilebilir. Bu bölgelerde yetiştirilip, ticareti yapılan kurutmalık
incir çeşitlerinin Sarılop, Calimyrna, Black Mission olduğu dikkati çekmektedir.
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Türkiye organik kuru incir ihracatından, 4,40 milyon dolarlık gelir elde etmekte
olup, bu rakam sürekli olarak artmaktadır. Ancak yukarıda belirtildiği gibi uygun
ekolojik ve iklim özelliklerinden dolayı konvansiyonel ve organik kuru incir için ABD,
İran, Yunanistan potansiyel rakiplerimiz olarak ortaya çıkmış olmaktadır. Özellikle
İran’ın son 4-5 yıldan beri göstermiş olduğu performans gerçekten dikkat çekicidir.
Bununla birlikte, kurumsal organizasyonlar olarak sektörde faaliyette bulunan
birimler incelendiğinde; ülkemizde çiftlikler küçük ölçeklidir. TARİŞ sektörde
faaliyette bulunan önemli kuru incir üretici kooperatifi kuruluşudur. Sektörde piyasa
düzenleyiciliği, ürün geliştirme, üreticilere her konuda yardımcı olma gibi birçok
önemli görevi yerine getirmektedir. Ancak üye sayısı ve işlediği kuru incir miktarı
açısından Türkiye kuru incir üretiminin ancak %10-15’ine direkt etkide
bulunabilmektedir. Geriye kalan kuru incir üretim miktarı çok sayıda ve organize
olamamış üreticiler tarafından yerine getirilmektedir. Bununla birlikte sektörde
sürekli olarak faaliyet gösteren 48-50 adet işletmeci ve ihracatçı firma
bulunmaktadır. Bu firmalara daha iyi kalitede standart kuru incir sunabilmek ve
daha sistemli üretim yapılabilinmesi için geriye kalan üreticilerin de kendi aralarında
birleşmeleri, birlikler oluşturmaları faydalı olacaktır. Bu sistem tesis edilebilirse,
pazarlama zinciri içerisinde bulunan çok sayıda depocu ya da aracı da sistem
içerisinde, daha etkin ve bütüncül olarak çalışabilecektir. Bunun için 2005 yılında
yasalaşan “Üretici Birlikleri” kanunundan yararlanılmalıdır. Bu konuda ABD ve
Yunanistan’da daha sistemli ve kurumsal bir yapı olduğu belirlenmiştir.
2006 yılı için Tarım Bakanlığının, Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri
kapsamında çiftçilere 1,7 milyar YTL ödeme yapacağı ifade edilmiştir. Ödemelerin
dekar başına 10 YTL, organik tarım yapanlara dekar başına ek 3 YTL ve toprak
analizi yaptıranlara da dekar başına ek 1 YTL ödeme yapılacağı belirtilmiştir.
(www.tarim.gov.tr). Bu olumlu bir gelişmedir. Yine ABD ve AB’nde bu konuda daha
sistemli ve yapısal destekler yapıldığı bilinmektedir. Örneğin; AB’nde 2004-2005
pazarlama yılında kuru incir üreticilerine 139,77 Euro/ton (0,13977 Euro/kg) destek
yapılmaktadır (Padisak, 2004). AB’ne tam üye olan Yunanistan bu konuda şanslı
konumdadır.
Sonuç olarak konvansiyonel ve organik kuru incir ihracatının %70-80’ini AB’ne
yapan Türkiye açısından dünya pazarlarında liderliğini sürdürmesine engel bir
durum olmadığı düşünülmektedir. Özellikle orta ve büyük ölçekli kuru incir işletmeci
ve ihracatçı firmalar, HACCP, ISO gibi kalite güvence sistemleri ve dolayısıyla
bunların alt yapılarını tesis etmiş durumdadırlar. Firmaların AB, Japonya ve ABD
pazarlarında bu kalite güvence sistemlerine sahip olma ve buna sistemlere uygun
olarak ürün işleme ve değerlendirme faaliyetlerini yapmaları, oldukça önemli bir
konudur. Ancak küçük ölçekli üreticiler ve işletmeler için, etkin destek sistemlerinin
(sertifikasyon, tanıtım ve reklam yardımı vb) yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır.
Özellikle organik kuru incir açısından AB yanında Çin, Malezya, Hindistan, Rusya,
Brezilya gibi yüksek nüfusa sahip ülke pazarlarına ihracatın arttırılması, üretimi de
teşvik edecektir. Bununla birlikte, özel ve kamu sektörü, üniversiteler tarafından
yapılmakta olan araştırmaların, genelde organik ürünler, özelde de organik incir,
pamuk vb gibi ürünler bazında incelenmesi (organik üretimde kullanılabilecek yerli
bitki besleme, bitki koruma madde ve teknolojilerin geliştirilmesi, erozyona karşı
etkin mücadele programının belirlenmesi vb) bütüncül yaklaşımların başarısını
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arttırabilecektir. Böylelikle Türkiye’nin organik kuru incir üretimi ve ihracatındaki
üstünlüğünün de sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.
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Çizelge 1. Türkiye’de farklı alışveriş merkezlerinde organik ve konvansiyonel kuru
incir satış fiyatlarının karşılaştırılması (Euro/kg).
Konvansiyonel kuru
incir satış
fiyatı

Organik kuru incir fiyatı
12/11/05
A
Mağazası
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İhracat miktarı

2,99
9,08
10,30
Kaynak: www.abgs.gov.tr/indextr/html
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Şekil 1: Türkiye Ekolojik ve Konvansiyonel Kuru İncir İhracatının Gelişimi Kaynak:
Anonim, 2005a. Devlet İstatistik Enstitüsü verileri, Ankara.
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Şekil 2: Türkiye Birim Organik ve Konvansiyonel Kuru İncir İhracat Fiyatlarının
Gelişimi Kaynak: Anonim, 2005a verilerinden yararlanılarak
oluşturulmuştur.
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TÜRKİYE'DE BAHÇE BİTKİLERİNDE ORGANİK TARIMIN MEVCUT DURUMU
VE SORUNLARI
Orhan YAVUZ119

Filiz PEZİKOĞLU120

ÖZET
Türkiye'de organik tarım uygulamaları, geleneksel ihraç ürünlerimizle başlamış
ve giderek geniş bir ürün yelpazesine ulaşmıştır. Bu bildiride, 2004/2005 üretim
döneminde Türkiye'de bahçe bitkileri grubu içinde yer alan ve farklı türleri de içinde
barındıran organik tarım yapan çiftçi/üreticiler, işleyici/ihracatçı firmalar ile
sertifikasyon ve kontrol kuruluşları ile görüşülerek tamamlanmış olan araştırma
projesi sonuçlarından yararlanılmıştır.
Çalışmanın sonuçlarından, Türkiye'de organik tarımın ticari bir ivme kazanması
dolayısı ile, üretim yelpazesinin giderek artmasında işleyici/ihracatçı firmaların
sürükleyici olduğu görülmektedir. Üreticilerin, organik tarım konusunda yeterli bilgiye
sahip olmadığı izlenmiştir. Üreticilerin organik tarıma başlama nedenleri
incelendiğinde üç konu öne çıkmaktadır; fiyat primi, çevre sağlığı açısından
üreticilerde ortaya çıkan bilinçlenme ve alıcının hazır olması.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Bahçe Bitkileri, Üretici, İhracatçı Firmalar,
Sertifikasyon
ABSTRACT
THE SITUATION AND PROBLEMS OF ORGANIC HORTICULTURAL
PRODUCTION IN TURKEY
The organic farming was consisted of through by traditional foods and spread
into the other products in Turkey. In this aticle, discussed of the research findings
that was using some questionnaries were directed towards producers, control and
certification organisations and processor and exporter firms involved in organic
agriculture in Turkey.
The organic agriculture is developed as a new sector in agricultural trade by
processor and exporter firms. Producers have not sufficient knowledge about the
organic farming. The reasons of beginning organic farming are premium prices, the
consciousness on environmental issues for the producers and ready buyers.
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GİRİŞ
Sürdürülebilir tarım kavramı altında yer alan organik tarım, ticarileşmeye
başladıkça ticari bir sistem haline de gelmiştir. Çıkarılan mevzuat hükümleri önceleri
çok sıkı olmasına rağmen, ticari ivmenin hız kazanması ile birlikte biraz daha
yapılabilir niteliklere sahip hale gelmiştir. Organik tarım felsefesinde yerelde üretim
ve yerelde tüketim önemlidir. Ancak günümüzde ürünlerin dünya piyasalarında hızla
yer aldığı görülmektedir. Aslında bu ticarileşme ile birlikte organik tarım sektör haline
gelmiş ve yaygınlaşması hızlanmıştır.
Organik üretim ve ticaretinin son yıllardaki büyümesindeki önemli faktörler,
organik gıda sistemlerinin bu pazar temelinde “modernizasyon” ve
“konvansiyonelleşme”si olarak tanımlanmaktadır (Alroe ve ark. 2005).
Organik tarım sektörünün ana konularının tartışıldığı, bu zincirin problemlerinin
tanımlandığı ve günümüzde organik ürün üretim ve pazarlaması ile ilgili bilgilerin
verildiği bir çalışmada, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde organik
tarımın gelişmesinin pazar yapısı ve pazar performansına bağlı olduğu
bildirilmektedir. Organik tarımsal hareketin başarılı olmasında ilgili organizasyonların
ve destekleme politikalarının son derece önemli olduğu vurgulanmaktadır (Rehber
2003).
Bildirinin amacı, organik bahçe bitkileri tarımının Türkiye'deki mevcut durumunun
ve sorunlarının ortaya konulması, bu kapsamda yapılabileceklerin belirlenmesidir.
MATERYAL VE METOT
Bu makalede, Türkiye genelinde 6 ilde (Aydın, İzmir, Manisa, Malatya, Kütahya
ve Çanakkale) organik tarım yapan 163 üretici, 11 işleyici/ihracatçı firma ile 8
sertifikasyon ve kontrol kuruluşu ile yapılan anket verilerinin kullanıldığı araştırma
çalışmasının sonuçlarından yararlanılmıştır.
Anket çalışmaları, 2004-2005 yıllarında yapılmıştır. İncelenen ürün türleri; üretici
bazında kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, zeytin/zeytinyağı, kuru kayısı, elma
kurusu, kiraz, vişne, şeftali/nektarin, erik kurusu, domates ve biberdir.
İşleyici/ihracatçı firmalar bazında ürün sınırlaması yapılmamıştır. Sonuçların
yorumunda % hesapları ve grafiklerden yararlanılmış, swot analizi yapılmıştır
(Pezikoğlu, 2006).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Üreticiler Düzeyinde Elde Edilen Bulgular
İncelenen tarımsal işletmelerin önemli bir kısmı (%83,44) 20 ila 200 dekar
arasında toplam işletme arazisine sahiptir. İşletmelerin %38,0'i 20 ila 49 dekar,
%31,3'ü 50 ila 99 dekar, %14,1'i 100 ila 199 dekar toplam işletme arazisine sahiptir.
Manisa ilinde organik tarım uygulamasının incelendiği bir çalışmada, organik tarım
yapan ve örnekleme içinde bulunan işletmelerin %23,70'inin 1-50 dekar, %15,2'sinin
51-100 dekar, %40,7'sinin 101-200 dekar ve %11,9'unun 201-350 dekar arasında
toplam arazi büyüklüğüne sahip olduğu belirtilmektedir (Olhan, 1997). Organik tarım
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işletmelerinde işletme arazisi büyüklüğü Türkiye ortalamasının üzerinde
bulunmaktadır.
İşletmeler genelinde, illere göre organik tarım alanındaki değişimler Çizelge
1'den izlenebilmektedir. İşletmelerin sertifikalı organik üretim yapma süreleri
ortalama 4,2 yıl olarak hesaplanmıştır. Bu süreye ilave olarak 3 yıllık bir geçiş
dönemi eklendiğinde, işletmelerin ortalama 7 yıldan bu yana organik üretim içinde
yer aldığı belirtilebilir. İncelenen işletmelerde genel olarak organik alan artışı
yaşandığı, bu 7 yıllık süreç içinde ortalama %19.4 oranında alan artışı olduğu
görülmektedir. Ancak, özellikle organik tarımın Türkiye'de ilk yaygınlaştığı ve örnek
olduğu İzmir'de organik alanların 9 yıl içinde %33.3 oranında azaldığı görülmektedir.
Bunun önemli nedenlerinden biri, uygulanan prim fiyatının bazı yıllarda üreticiyi
memnun etmeyişi olarak tanımlanabilir.
Organik tarımda sözleşmeli üretim modeli çok yaygın olarak kullanılmaktadır.
İncelenen işletmelerin %72,4'ü sözleşmeli üretim yapmaktadır. Geri kalan
işletmelerden %9,8'i konu hakkında yeterli bilgileri olmadığından, soruyu yanıtsız
bırakmışlardır. İşletmelerin %17,8'i ise sözleşmeli üretim yapmadıklarını
belirtmişlerdir. İller düzeyinde sözlemeli üretim oranı değişiklik göstermektedir
(Çizelge 2). Sözleşmeli üretim daha çok hem işleyici hem de ihracatçı firmalarla
yapılmaktadır. Genel olarak, sözleşmede karşı taraf %40,5 ile işleyici/ihracatçı
firmalardır. Onu %20,3 ile ihracatçı firmalar takip etmektedir. Çanakkale ilinde
sözleşmeli üretim yapılmamaktadır. Yanıtsız kalan %27'lik dilim içinde, bir kısmın
aracılar vasıtasıyla ihracatçı firmalara ürün gönderildiği, yapılan görüşmelerde
gözlemlenmiştir.
Organik üretimde bir tartışma konusu da fiyat primidir. Fiyat primi, organik
üretimle ortaya çıkabilecek verim kayıplarını karşılamak ve bu sistemi özendirmek
amacıyla öne sürülmüş ancak, giderek kalıplaşmış bir uygulama haline gelmiştir.
İncelenen işletmeler genelinde uygulanan fiyat primi %11,6 civarındadır. Prim
miktarı, ürüne, firmaya ve üretimin yapıldığı yörenin taşıdığı ilaç kalıntı riskine göre
değişiklik göstermektedir. Üreticilerin %31,3'ünün fiyat primi olup olmadığından
haberdar olmadığı belirlenmiştir. Bu durum, sistem içinde yer alan firmaların ürün
toplamada aracılardan yararlanmaları ve/veya doğal tarım yapılan bölgelerde farklı
bir uygulama başlatmaya niyetli olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. Özellikle,
Kütahya ve İzmir'in dağlık bölgelerinde üreticilerin ürünlerinin tanımı konusunda
kesin bir bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Aynı şekilde, Aydın'da üreticiler kuru
incir kalitesini bozmamak için sentetik gübre kullanmamaktadır. Gökçe (1999)
tarafından bildirildiği üzere, organik ürünlere uygulanan ortalama fiyat primi %20'dir.
ABD'li üreticilerin organik ürünlerinin tamamını fiyat primi ile sattıkları, ancak buna
rağmen %6,0'ının konu hakkında bilgi sahibi olmadıkları bildirilmektedir (Walz,
2003).
İşletmelerde fiyat primi olmasa da organik üretim yapma konusunda farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır. İşletmelerin %54,6'sı prim fiyatı olmasa da organik
üretim yapabileceğini belirtmiştir. Bunun nedenleri içinde; alıcının hazır olması,
sağlıklı üretim yapma, halihazırda uyguladığı üretim şartlarına uygun olması, girdi
masraflarının azalması ve satış tıkanıklığını aşma isteği bulunmaktadır.
Fiyat primi olmadan üretim yapmayacaklarını belirtenler ise, düşen verim
nedeniyle bunu karşılayacak bir fiyatın olması gerektiğini ve zaten düşük olan
tarımsal fiyatlardan kurtulabilmek için bu sistemi tercih ettiklerini belirtmişlerdir.
İşletmeler genelinde verim değişimleri konusunda üreticiler farklı görüşler
belirtmişlerdir. Üreticilerin %39,9'u verimde değişiklik olmadığını, %22,1'i verimin
azaldığını, %8,6'sı verimin arttığını ve %3,7'si verimin önce azalıp daha sonra
arttığını belirtmişlerdir. Bir çalışmada Manisa ve İzmir'de çekirdeksiz kuru üzüm
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üreticilerinden elde edilen verilere göre, verim değerleri arazinin yapısına,
uygulanan bağ sistemine bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Akgüngör, 1996).
Yine Manisa'da yapılan bir diğer çalışmada, organik tarım işletmelerinin %28,8'i
verimin düştüğünü belirtmiştir (Olhan, 1997). Konu hakkında yapılan bir diğer
çalışmada ise, 20 farklı üründe yapılan incelemeler sonucunda verimin, %1,9 ile
%25,3 oranında azaldığı tespit edilmiştir (Tanrıvermiş ve ark., 2004). Yine, organik
fındık üretimi ile ilgili yapılan bir çalışmada organik tarıma geçildiğinde ilk yılda
%30,0, ikinci yılda %10,0-15,0 ve üçüncü yılda %5,0-10,0 verim kaybı olmuştur.
Dördüncü yıldan sonra ise verim artışı sağlandığı belirtilmektedir (Bülbül ve
Tanrıvermiş 1999).
Üreticilerin organik tarım konusunda bilgi kaynakları son derece yetersizdir. İllere
göre değişiklik göstermesine rağmen, üreticilerin organik tarım konusunda bilgi
kaynağı genel olarak, sözleşmeli firmalar (%74,5), tarım teşkilatları (%11,3) ile
kontrol ve sertifikasyon kuruluşları (%4,2) olarak belirtilebilir.
İşleyici/Üretici Firmalar Bazında Alınan Sonuçlar
İşleyici/üretici firmalar içinde 7 firma organik ürün işleme ve ihracatında kapasite
artırımı düşünmektedir. Bunun nedenleri içinde; sektörün geleceğinin olduğu,
ürünün katma değerinin yüksek olduğu ve yeni taleplerin karşılanabilmesi ihtiyacı
tanımlanmıştır. Kapasite artırımı, kuru incir, şeftali, kayısı, ıspanak, mısır, kabak,
çilek, ahududu, elma, kivi, armut, erik, ceviz, badem, bal ve kurutulmuş meyvesebze ürünlerinde düşünülmektedir.
İhracat odaklı olarak büyüyen firmaların üretim ve ticaretinde bulundukları
ürünler ise; kuru incir, kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzüm, dondurulmuş çilek, elma
konsantresi, armut konsantresi, dondurulmuş soğan, fındık, kurutulmuş domates,
şeftali kompostosu, dondurulmuş kayısı, taze biber, zeytinyağı, zeytin, barbunya ve
anason olarak tespit edilmiştir.
Firmaların organik üretim bölgelerini belirlemede dikkate aldıkları kriterler,
bölgelerin özellikleri ile bağdaşmaktadır. Bu kriterler; Karadeniz bölgesinin göç
nedeniyle bakımsız kalan sarp arazileri olması, Doğu Anadolu bölgesinin çok
işlenmemiş bakir alanları olması, Manisa yöresinin çekirdeksiz kuru üzüm bölgesi
olması, Aydın yöresinin incir üretim bölgesi olması, Malatya yöresinin kayısı üretim
bölgesi olması, gibi sıralanabilir.
Firmaların organik üretimle ilgili olarak karşılaştıkları sorunlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir. Sorunların her biri ayrı ayrı değerlendirilmiş, firma bazında bu konudaki
eğilim belirlenmeye çalışılmıştır. Bazı firmalar birden fazla sorun belirtmişlerdir.
• Yeterli eğitim düzeyinin olmaması nedeniyle, üretici ve firma arasında güven
sıkıntısı olması (%26,7),
• Üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle, ürün alım fiyatının düşürülmek
zorunda kalınması ve üreticilerle bu nedenle yaşan sorunlar (%20,0),
• Firmalar arasında haksız rekabetin yaşanması (%13,3),
• Depolama sıkıntısı, nakit sıkıntısı, pazarın henüz tam oluşmamış olması, ilaç
mevzuatının düzensizliği, gibi diğer konular (%40,0).
Firmaların organik ürün ihracatında yaşadıkları sorunlar ise;
• Organik ürün ihracatı yapan firmalar arasında haksız rekabet (%27,3),
• Karantina hizmetleri sırasında yaşana sorunlar (%18,2),
• Farkı ülkelerin farklı mevzuatlarına uyum (%18,2),
• Nakliye sorunları (%9,1),
• Farklı ülkelerin farklı sertifikasyon firmalarını tercih etmesi (%9,1),
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• Kontrol ve sertifikasyon firmalarının uzun zamanda iş yapması (%9,1).
Kontrol ve Sertifikasyon Firmaları Bazında Elde Edilen Sonuçlar
Kontrol ve sertifikasyon firmaları açısından sektördeki sorunlar ise aşağıdaki
şekilde belirtilmiştir;
• Kontrol firmaları arasında fiyatlandırma ve uygulamalar açısından haksız
rekabetin bulunması (4 firma),
• Üretici, ihracatçı ve işleyicinin bilinçsiz olması (3 firma),
• Konu hakkında bilgi akışının yetersiz olması nedeniyle, danışmanlık hizmeti
verilmek zorunda kalınması (3 firma),
• Tarım Bakanlığının istediği belge ve dokümanların kalite yönetimine uygun
olmaması (3 firma).
SWOT Analizi
Elde edilen bulgular ve incelenen kaynaklar ışığında bahçe bitkilerinde organik
tarım açısından aşağıda belirtildiği şekilde bir swot analizi yapılmıştır (Uzmay, 2005;
Türkeş, 2002; Thompson, 1998; Tezcan ve ark., 2001; Tartari, 2004; Sayın ve
Özkan, 2001; Rigby ve Bown, 2003; Oppenheim, 2001; Mccoy ve Parlevliet, 2000;
Mazzoncini ve ark., 2000; Koç ve ark., 2001; Klonsky ve ark., 1997)
Güçlü yönleri;
• Sistemin ihtiyacı olan yasal alt yapı tanımlanmıştır,
• Sistem olabilmesi için gerekli aktörlere sahiptir. Bu aktörler, üreticiler, işleyici ve
pazarlayıcı firmalar ile sertifikasyon ve kontrol kuruluşlarıdır. Aslında, bu
aktörlerin varlığı organik tarımı bir sistemden çok bir alt sektör olarak
algılamamıza neden olmaktadır. Konvansiyonel işleyici ve pazarlayıcı firmaların
bu sektör içinde yer almasında büyük bir kısıtlama bulunmamaktadır.
• Üreticiler içinde ticari anlamda üretim yapan çiftlikler olduğu gibi, kırsal alanda
istihdam ve ürün çeşitliliği sağlayan, kırsaldaki doğal sermayeyi muhafaza
eden geçimlik çiftlikler de bulunmaktadır.
• Farklı ekolojilerin sahip olduğu tarımsal avantajlar içinde, tarımsal üretimde
düşük girdi kullanılarak üretim yapabilen işletmelerin (geleneksel işletmeler)
varlığı, organik tarım tekniklerine geçişi kolaylaştırmaktadır.
• İşgücü yoğun işletmelerde konvansiyonel üretimde de, potansiyel verime
ulaşılamamıştır. Bu işletmeler aynı zamanda yeni tarımsal teknik ve
teknolojilere ulaşımda da geri kalmış durumdadır. Yayım hizmetlerinin ve yeni
tekniklerin bu işletmelere ulaştırılmasında sözleşmeli üretim yapan organik
firmalarının önemli bir payı bulunmaktadır.
• Diğer tarımsal sistemlere göre daha fazla işgücü ihtiyacının bulunması, aile
işgücü fazla olan işletmelerde, tarımda gizli işsizliğe çözüm oluşturabilmesi
açısından önem taşımaktadır.
• Organik ürünler ihracatta katma değer oluşturan bir ürün grubu haline gelmiştir.
• İç piyasada tüketicilerin davranışlarında değişiklikler ve bilgi seviyelerinde
artışlar oluşmaya başlamıştır.
• Zayıf yönleri;
• Verimle ilgili olarak yapılan çalışmalar hala kesin sonuçlar vermemektedir.
Verimin işletmenin bulunduğu ekoloji, işletme yapısı ve ürün türüne göre
değişiklik gösterdiği ve konuyla ilgili olarak tek yıllık incelemelerin doğru
sonuçlar vermediği de belirtilmektedir. Verimde dalgalanmalar olabileceği
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şüphesi, gıda güvencesi açısından sistemin riskli olduğu izlenimini vermektedir.
Organik tarımda esas hedef toprak yönetimidir ve bu yönetimin üretimde
bulunulan ürün türü de dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Ancak,
Türkiye'de ürün merkezli bir organik tarım sistemi bulunmaktadır.
Fiyat primi uygulaması, etik açıdan sorgulanmaktadır. Herkes için sağlıklı ve
ulaşılabilir gıdanın temini açısından bakıldığında fiyat primi uygulaması
toplumun büyük kısmını oluşturan düşük gelir grubundaki insanlar için gıda
güvencesizliğini gündeme getirmektedir.
Yoğun tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanlarda oluşan ekolojik kirlenme
nedeniyle, bu bölgelerde bitki hastalık ve zararlılarına müdahale edilmesi
gerekmekte ve bu durumda yüksek fiyatlara sahip organik kökenli preparatlar
kullanılmak zorunda kalınmaktadır. Bu da üretim maliyetini artırıcı bir diğer
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
İşgücü ihtiyacının fazla olması, aile işgücü varlığı düşük olan işletmeler için
yabancı işgücü kullanımını artırarak, üretim maliyetinin yükselmesine neden
olmaktadır.
Üreticilerin, işleyici ve pazarlayıcı firmaların organik tarımla ilgili bilgileri son
derece yetersizdir. Üreticilerin, organik tarımı üretim maliyetini azaltıcı bir
sistem olarak belirtmeleri de, bu sistemi girdi kullanımının yasaklandığı,
yalnızca hayvan gübresi ile üretimin gerçekleştirileceği ve buna rağmen normal
ürünlere göre daha yüksek fiyatla satın alınan ürünlerin üretimi olarak
görmesinden kaynaklanmaktadır.
Üretimde kullanılabilecek alternatif ve uygun fiyatlı, bitki koruma, bitki besleme
ve yem katkı maddelerinin yeterli olmaması, bu materyallere kolay
ulaşılamaması bir diğer zayıf yön olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sistem gelişmekte olan bir alt sektör konumundadır. Pazarlama zincirinde,
dağıtım kanalının yeterince gelişmemiş olması ve yüksek fiyatlar nedeniyle,
konvansiyonel ürünlerle rekabet şansı düşük düzeydedir.
Üretimde hayvan gübresinin kullanılması, metan gazı salımları açısından
tarımsal üretimi iklim değişikliği konusunda suçlu duruma düşürebilmektedir.
Aynı şekilde, hayvan gübresi ile birlikte toprak ve yeraltı sularında oluşabilecek
azot birikimlerinin kontrolü de zorlaşmaktadır. Bu riskler açısından Türkiye'deki
üreticilerin yeterli bir bilinç seviyesine ulaşması çok olası görülmemektedir.
Organik tarımda konu ile ilgili araştırma çalışmaları da devam etmektedir. Bu
konuda etkili bir yayım çalışmasının yapılması büyük önem taşımaktadır.
Fırsatları;
Sektörde potansiyel üretim ve pazarlama hizmetleri tam olarak
kullanılamamaktadır. Bu durum, sektöre giriş açısından müteşebbisler için
önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
Dünyada “organik” markası yerleşmiştir. Sektör bu markayı kullanarak
küreselleşmiş bir ürün grubuna sahip olmaktadır. Ürünlerin yaşam döngüsü
dikkate alındığında, tarımsal ürünlerin insan ihtiyaçları piramidinde beslenme
ihtiyacı nedeniyle ilk sırada yer almasına rağmen, ürün geliştirme ve katma
değer oluşturma açısından yeni bir ürün olarak yer aldığı görülmektedir. Bu
yeni ürün (organik ürün), ürün yaşam döngüsü içinde uluslararası piyasalarda
ilk basamağı geçmiştir ve bir dünya talebine sahiptir.
Fiyat primi nedeniyle, üretici gelirinde olumlu bir artış sağlamaktadır.
Büyük işletmelere sahip tarımsal üreticilerin, tarımdan vazgeçmeleri olası
görülmemektedir. Bu yüzden, üretim şartlarında yapılabilecek değişiklikleri ya
da risk karşılığı kabul edilebilir bir fiyat primi fikri üreticiler açısından öncelikli
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olabilmektedir.
Küçük ya da geçimlik işletmeler için ise, fiyat primi yerine sözleşmeli üretim
modeli ile alıcının hazır olması daha önemli bir konuyu oluşturmaktadır.
DTÖ çerçevesinde serbest bırakılan tarımsal yardımlar (yeşil kutu), kırsal
kalkınma ve eğitim konularını da içinde barındırmaktadır. Kırsal kalkınma ile
sürdürülebilir kalkınma arasında birbirini destekleyen konular bulunmaktadır.
Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde ele alınan bir konu da, tarım nüfusunun
toplam istihdam içindeki payının düşürülmesidir. Tarımsal desteklemeleri, DTÖ
ve AB kriterlerine uygun olarak devam ettirebilmenin en önemli kurtarıcısı
olarak, kırsal kalkınma desteklerinin çevresel değerleri koruyucu, kültür ve
insani değerleri sürdürebilir tarım sistem ve teknikleri üzerinde yoğunlaşması
önerilebilir. Bu aşamada, belirli bir alt yapıya sahip olan organik tarım sistemi
de dikkate alınabilecek sistemler içinde yer almaktadır.
Üreticiler ve sistemde yer alan diğer aktörler, sertifikasyon işlemlerini
öğrenmişlerdir. Bu yeni bilgi ve tecrübe, sertifikasyon ihtiyacı gösteren diğer
tarımsal sistemlere (EM, İTU gibi) geçiş konusunda önemli bir basamak
oluşturmaktadır.
Tehditleri;
İhracat öncelikli olmasına rağmen, pazar AB ülkeleri ile sınırlı gibi
gözükmektedir.
İç piyasada pazar payı son derece düşüktür. İç piyasada pazarlama zincirinde
yeterli kurumsallaşma oluşamamıştır. Tüketici ile üreticiyi bir araya
getirebilecek organizasyonlar henüz olgunlaşmamıştır.
Konvansiyonel pazarlama zincirinin baskısı kırılamamaktadır. Dünyada organik
ürün bir ticari mal haline gelmiş olsa da pazar payı hala oldukça düşük
düzeydedir.
Yerel ve ekolojiye uygun tür ve çeşitlerin organik üretimde kullanımı dikkate
alınmamaktadır. Mevcut ürün tür ve çeşitleri değiştirilmeden, özellikle
meyvecilikte yaşlı ağaçların strese sokulma olasılığına rağmen organik tarıma
geçiş yapılmaya çalışılması gibi uygulamalar son derece yaygındır. Bu durum,
organik tarımda verimin düşük olup olmadığını tartışma sırasında farklı
dillerden konuşmaya ve yanlış yorumlamalara neden olmaktadır.
Bilginin yetersiz olması, üretimde hatalı uygulamaları ve verim düşüklüğünü
ortaya çıkarmakta, çevre duyarlılığını dikkate almayan, ürün odaklı bir sistem
olarak algılanmasına neden olmaktadır.
Kırsal kalkınma amacıyla organik tarımı kullanarak, pek çok sivil toplum
kuruluşu birbirinden bağımsız bir şekilde değişik projeler yapmaktadır. Bu
durum etkinliği azalttığı gibi, üreticilerin projelerin son bulması ile birlikte,
ortada kalma riskleri bulunmakta ve organik üretimden beklentilerini bulamama
olasılığı tehlikesini de yanında getirmektedir.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Türkiye'de organik tarımın ürün odaklı bir ticaret şeklini aldığını söylemek yanlış
olmayacaktır. Yalnızca gıda güvenliğini dikkate alan ve mevcut ticari haritadan
ayrılmayan bir yaklaşım söz konusudur. Üretici bazında, toprak ve su kaynaklarının
yönetimine ve korunmasına yönelik bir dikkat görülmemektedir. Sektörün
yönlendiricisi ve sürükleyicisi, işleyici/ihracatçı firmalardır. Sektördeki diğer aktörler,
organik “ürün” ticaret zincirini besleyen bir konumda bulunmaktadır. Farklı
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bölgelerdeki kaynak ve sermaye kullanımı da farklılık göstermektedir. Bu nedenle,
organik üreticisi üreticilerin bu farklılıklar da göz önüne alınarak bilgilendirilmesi ve
desteklenmesi gerekmektedir. Sektörün ihtiyacı, donanımlı danışmanlık firmaları ile,
depolama ve nakliye konusunda uzmanlaşmış firmalardır.
Tarımsal üretimde yer alan işletmelerin desteklenmesinde ticari ve geçimlik
işletmelerin farklılıkları dikkate alınmalıdır. Geçimlik işletmelerin büyük kısmı kırsal
alanda yer almaktadır ve geleneksel tarzda üretimde bulunmaya devam etmektedir.
Bu işletmelerin doğal sermayeyi koruyucu gücünün devam ettirebilmesi için gerekli
koruyucu tedbirler alınması gerekmektedir. Bu işletmeler açısından organik tarım
önerilebilir bir sistemdir. Ancak, üreticilerin ciddi ve koordineli bir şekilde konu
hakkında eğitilmeleri gerekmektedir. Geçimlik işletmeler için sözleşmeli tarım modeli
uygun görünse de, bu tür işletmeler için alternatif pazarların oluşturulmasına yönelik
modeller de desteklenmelidir.
İç piyasa tüketicisinin “organik” markasına olan güvencinin sarsılmaması,
organik üretimin yaygınlaştırılması açısından önemli bir konudur. Aynı şekilde
üreticilerin de fiyat primi konusu ön plana çıkmadan sisteme dahil edilmesine
yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
KAYNAKLAR
Akgüngör, S., 1996. Türkiye'de Ekolojik Yöntemlerle Üretilen Çekirdeksiz Kuru
Üzümün Verimi, Maliyeti ve Pazarlaması; Salihli ve Kemalpaşa Örneği. Can
Ofset, İzmir.
Alroe H.F., J. Byrne and L. Glover, 2005. Organic Agriculture and Ecological
Justice: Ethics and Practice. CAB International 2005. Global Development of
Organic Agriculture: Challenges and Promises (Eds: N. Halberg, H. F. Alroe, M.
T. Knudsen ve E. S. Kristensen). P:1-38.
Bülbül, M. ve H. Tanrıvermiş. 1999. Türkiye’de Ekolojik ve Geleneksel Fındık
Üretim Ekonomisi ve Pazarlama Yapısı. Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu.
21-23 Haziran 1999, İzmir. s:33-48.
Gökçe, O., 1999. Ekolojik Tarımın Ekonomik Analizi. Türkiye I. Ekolojik Tarım
Sempozyumu. 21-23 Haziran 1999, İzmir. s:174-185.
Olhan, E., 1997. Türkiye'de Bitkisel Üretimde Girdi Kullanımının Yarattığı Çevre
Sorunları ve Organik Tarım Uygulaması-Manisa Örneği. (Yayınlanmamış
Doktora Tezi). Ankara.
Pezikoğlu, F., 2006. Türkiye'de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Yönlendirilmesi
İçin Gerekli Politikaların Belirlenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Bursa.
Rehber, E., 2003. Tackling the Market Obstacles for Organic Products. The Market
for Organic Products in the Mediterranean Region. Cahiers Options
Mediterraneennes Vol.61. CIHEAM/MAICh. P:97-118.
Tanrıvermiş, H., R. Demirci, E. Gündoğmuş ve A. Erkuş, 2004. Türkiye'de Başlıca
Geleneksel ve Organik Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik
Analizi ve Organik Tarımın Geliştirilmesine Yönelik yaklaşımlar. Türkiye 4. tarım
Ekonomis Kongresi. Tokat.
Klonsky, K., S. Clark and D. Livingston, 1997. Economic Viability of Organic and
Low-Input Farming Systems in Sacramento Valley: Sustainable Agriculture
Farming Systems Project (SAFS). SAFS Newsletter,Sept. 1997,Vol:1(issue).3 p.
Koç, A., N. Akyıl, Y. E. Ertürk, ve M. U. Kandemir, 2001. Türkiye’de Organik Ürün
Talebi: Tüketicinin Kalite İçin Ödemeye Gönüllü Olduğu Fiyat Farkı. Türkiye II.
674

Ekolojik Tarım Sempozyumu, Bildiriler, 14-16 Kasım 2001, Antalya. S:295-299.
Mazzoncini, M., E. Bonari, N. Silvestri, A. Coli, P. Belloni, P. Barberi, and T. Alfoldi.
2000. Agronomic and Economic Evaluation of Conventional, Low Input and
Organic Farming Systems in Central Italy. 13th International IFOAM Scientific
Conference, Basel, Switzerland, 28 to 31 August 2000. 393 p.
Mccoy, S. and G. Parlevliet, 2000. Export Market Potential for Clean and Organic
Agricultural Products. Rural Industries Research and Development Corporation.
Organic Produce Research and Development, RIRDC Publ. No:00/76. Australia.
101 p.
Rigby, D. and S. Bown, 2003. Organic Food and Global Trade: Is the Market
Delivering Agricultural Sustainability. The Univ. of Manchester, School of
Economic Studies, Discussion Paper Series, No: 0326. 25 p.
Oppenheim, S., 2001. Alternative Agriculture in Cuba. American Entomologist,
47(4) 216-227.
Sayın, C. ve B. Özkan, 2001. AB'de Organik Tarım Uygulamaları, İzlenen Politikalar
ve AB'ne Organik Ürün Dış Satım Olanakları. Türkiye 2. Ekolojik tarım
Sempozyumu, 14-16 Kasım 2001, Antalya. S:49-57.
Tartari, B., 2004. Amerika Birleşik Devletleri Organik Gıda Pazarına Genel Bakış.
İzmir Ticaret Odası, İzmir. 12 s.
Tezcan, S., H. Demirkan, N. Çetinkaya, A. Mısırlı, A. Ünal, U. Aksoy, B. Okur, N.
Eryüce, D. Anaç, B. Çokuysal, H. Çakıcı, M. A. Ul, A. Olgun ve H. Adanacıoğlu.
2001. Organik Kiraz Üretim Olanaklarının Araştırılması. Ege Üniv. Araştırma
Fonu Proje Raporu. Proje No: 98 DPT 08/98 K 121280. İzmir. 128 s.
Thompson, G.D., 1998. Consumer Demand for Organic Foods: What We Know &
What We Need to Know. American Jour. Of Agricultural Economics, Vol:80,
No:5, Proceedings. P:1113-1118.
Türkeş, M., 2002. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Ulusal Hazırlıkları; İklim
Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Değerlendirme Raporu. Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı. Ankara. 79 s.
Uzmay, A., 2005. Avrupa Birliği'nde Tarımsal Destekleme Politikalarında Reform,
Yeni Üye Ülkelerde Uygulamalar ve Türkiye Açısından Değerlendirme. Avrupa
Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Kararları Bağlamında Türkiye Tarım Politikası
Stratejisi Ne Olmalı, İzmir Çalıştayı, İzmir. S:23-31.
th
Walz, E., 2003. 4 National Organic Farmers Survey:Sustaining Organic Farms in a
Changing Organic Marketplace. Organic Farming Research Foundation.

Çizelge 1. İşletmeler genelinde ve illere göre organik alanda ortaya çıkan
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değişimler.

İller

İlk başlanan yıl
org. alan (da)

Genel
Aydın
İzmir
Manisa
Malatya
Kütahya
Çanakkale

Parsel
sayısı

38,2
25,2
25,8
36,6
51,8
7,4
371,2

2,5
2,6
1,9
2,5
2,2
3
4

Son yıl org.
alan (da)

Parsel
sayısı

45,6
23,1
17,2
54,9
61,7
8,2
397,5

3,2
2,5
1,5
4,4
2,2
3,3
4

Sertifikalı org.
üretim süresi
(yıl)
4,2
7,4
5,6
4,8
4,9
1
0,4

Çizelge 2. İncelenen işletmelerde sözleşmeli üretim durumu (%).
Sözleşmeli
Sözleşmeli değil
Bilmiyor
İşleyici/ihracatçı
firma
İhracatçı firma
İşleyici firma
Üretici firma
Aracı vb.
Yanıtsız

Aydın
97,4
0
2,6

İzmir
34,8
45,2
20

Manisa Malatya
92,7
100
7,3
0
0
0

57,9

51,6

65,8

0

10,5
13,2
2,6
13,2
2,6

0
3,2
0
3,2
42

9,8
4,9
12,2
0
7,3

100
0
0
0
0

Kütahya Çanakkale
29
0
22,6
100
48,4
0

3,2
25,8
0
0
0
71

0

Genel
72,4
17,8
9,8

40,5
0
0
0
0
0

20,2
4,9
3,7
3,7
27
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ÖZET
Bugün Dünya’da organik ürünler ticareti başlı başına bir pazarlama alanı
oluşturmakta ve bu pazar her geçen gün önemini artırmaktadır. Genel olarak
organik ürünler, üretim, tüketim, satış istatistiklerinin zaman içindeki gelişimine
bakıldığında, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, hemen her ülkede bu trendin
sürekli yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir. Söz konusu durum Türkiye için
irdelendiğinde, dünya geneline paralel bir seyir göze çarpmaktadır. Ancak işlenmiş
ve ham organik ürünler üretim, tüketim, ithalat ve ihracatının Türkiye’de yıllara göre
nasıl bir gelişim gösterdiği, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin bu
konuda nerede olduğu, gerek sürecin değerlendirilmesi, gerekse bu konunun
geleceğine ışık tutulması açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmada,
ulaşılabilen makro bazda istatistiki verilerden yola çıkılarak, mevcut durumun
irdelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım Ürünü, Dış Ticaret
ABSTRACT
A GENERAL EVALUATION OF FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL
ORGANIC PRODUCTS OF TURKEY
Today, in the world, trade of agricultural organic products constitutes important
market and with each passing day importance of this market increases. As a result
of this increasing concern about food safety and environmental quality, organic
foods has rapidly emerged as an important sector in Turkey as in many other
countries. Production trend, consumption trend and sales statistics trend of
agricultural organic products have shown on increase in Turkey. Investigation of
position of Turkey in organic market of the world, development of production,
consumption and foreign trade of agricultural organic products (raw or
manufacturing) are important as a matter of future of this sector in Turkey. In this
study, current situation foreign trade of agricultural organic products in Turkey is
investigated by statistical data.
Keywords: Organic Agricultural Products, Foreing Trade
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Doğal dengeyi bozmadan sağlıklı ürünler üretmek için, bitkisel ve hayvansal
üretimi, uygun ekolojilerde, kültürel tedbirleri öncelikli olarak benimseyerek ve bitki
koruma ve zararlı mücadelesinde doğal yöntemleri tercih etmek yoluyla, bir
sertifikasyon süreci ile kontrol edilen üretime organik üretim, bu yolla elde edilen
ürünlere de organik ürün denilmektedir (Anonim, 2006a). Son on yıllık dönemde
tüketicilerin sağlık riskine karşı duyarlı hale gelmeleri ve çevre bilincinin gelişmesi
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde organik, ekolojik
veya doğal olarak adlandırılan ürünlere olan talebi artırmıştır (Koç ve ark, 2001).
Organik ürün üretimini, gelişmiş ülkelerde iç pazar talebi, gelişmekte olan
ülkelerde ise dış talep yönlendirmiştir. Türkiye’de de gelişmekte olan ülkelerde
olduğu gibi organik ürün üretimini ihracat yönlendirmiştir. Türkiye’de organik tarım,
1984-1985 üretim sezonunda genişleyen pazar için Avrupa’lı firmaların Türkiye’den
organik ürün talebi ile başlamıştır. İlk organik üretimler geleneksel ihraç
ürünlerinden kuru üzüm ve kuru incir ile Ege bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Daha
sonra bu ürünlere kuru kayısı, fındık gibi ürünler de katılarak farklı bölgelere
yayılmıştır (Aksoy ve ark., 2005). Gün geçtikçe organik tarım pazarlarına yeni
ürünler sunulmakta ve konvansiyonel ürünlerde olduğu gibi talep yaratma çabaları
yoğunluk kazanmaktadır. Bu bağlamda, kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısı ile
başlayan organik tarım ürünleri üretimi; bitkisel ürünler, işlenmiş gıda ürünleri ve
diğer tarım ve gıda ürünleri olarak sınıflandırabilecek sektörel yelpazeye ulaşmıştır
(Gündüz, Koç, 2001). 1990 yılında 8 ürün organik olarak üretilirken, 2005 yılında bu
rakam 205’e ulaşmıştır (Anonim, 2006a; Bülbül, Yücel, 2001).
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM
Dünya üzerinde 31,5 milyon hektarlık alanda kontrol ve sertifikalı olarak organik
üretim yapılmaktadır. Organik tarım dünya çapında son yıllarda hızlı bir şekilde
gelişmiş ve bugün yaklaşık 120 ülkede uygulanır hale gelmiştir. En geniş organik
üretim alanına sahip ülkeler sıralamasında 12,1 milyon hektar ile Avustralya birinci,
Çin 3,5 milyon hektar ile ikinci, Arjantin 2,8 milyon hektar organik üretim alanı ile
üçüncü sırada yer almaktadır (Anonim, 2006b).
Dünya’da organik üretim alanlarının kıtalara göre dağılımında Okyanusya
(Avustralya) (%39) ilk sırada yer almaktadır (Şekil 1). Bunu Avrupa (%21), Latin
Amerika (%20), Asya (%13), Kuzey Amerika (%4) ve Afrika (%3) izlemektedir.
Toplam tarım alanları içinde organik tarım alanlarının oranı en yüksek olan ülkeler
Avusturya, İsviçre ve İskandinav ülkeleridir (Anonim, 2006b).
Türkiye’nin organik tarım ile ilgilenmeye başlaması ve organik ürün üretimi,
yurtdışından gelen ürün talepleri sayesinde olmuştur. Dolayısıyla 1980’li yıllardan
beri Türkiye’de organik tarım ürünleri, ihracata yönelik olarak üretilmekte ve
pazarlanmaktadır. İlerleyen yıllarda, organik ürünler yurt içinde de talep edilmeye ve
iç pazarını oluşturmaya başlamıştır. Tüketim bilincinin gelişmesiyle, kimyasalların
daha az veya hiç kullanılmadığı ürünlerin tüketimine yöneliş, dış pazar kadar hızlı
olmasa da, iç pazarın da gelişmesini sağlamıştır (Anonim, 2006a).
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Türkiye’de 1990 yılında 1 037 ha olan organik ürün üretim alanı 2005 yılında 203
811 ha’a, üretim miktarı 2 476 tondan 421 934 tona yükselmiştir (Şekil 2). Ayrıca
organik üretim yapan üretici sayısı 1990 yılında 313 iken 2005 yılında 14 401’e
ulaşmıştır (Anonim, 2006c; Bülbül, Yücel, 2001).
On beş yıllık süreçte, üretim alanı 196,54; üretim miktarı 170,41 kat artmıştır.
Ancak organik üretim yapan çiftçi sayısında aynı hızda bir artış olmadığı
görülmektedir. Burada, üretim alanı ve miktarındaki artışın daha çok organik tarımı
benimseyen çiftçilerin üretim alanlarını arttırmasından kaynaklandığı düşüncesini
akla getirmektedir. Buradan hareketle organik tarımın çiftçiler arasında
yaygınlaşması yeterince hızlı olmadığı sonucuna varılabilir ki bu durum organik
tarımla ilgili yayım çalışmalarının eksikliğini ortaya koymaktadır.
Türkiye’de 1980’li yılların ortalarında, İzmir merkezli olarak başlayan organik
ürün üretiminde en önemli iller; İzmir, Malatya, Şanlıurfa, Aydın, Bursa, Hatay,
Kütahya, Isparta, Rize, Afyon olarak sıralanabilir (Akkaya ve ark, 2001). Türkiye’de
organik ürün üreticileri en çok Ege bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bunu sırasıyla
Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu, Marmara ve Akdeniz Bölgesi
ve Güney Doğu Anadolu bölgesi izlemektedir (Aksoy ve ark, 2005). Organik
üretimin Ege Bölgesinde yoğunlaşmış olması, buradaki üreticilerin daha nitelikli
bilgiye, daha çabuk ulaşabilme şansının olmasıyla ilişkilendirilebilir.
TÜRKİYE’DE ORGANİK ÜRÜN DIŞ TİCARETİ
2004 yılında organik ürünlerin dünya genelinde pazar payı 27,8 milyon $ (23,5
milyon EUR) değerine ulaşmıştır. Avrupa ve Kuzey Amerika’da organik ürünler en
yüksek oranlarda pazarlanmaktadır (Anonim, 2006b).
Türkiye’nin 2005 yılında toplam organik ürün ihracatı 9 319,3 ton ve 26 230,3
$’dır. 2003 yılında en yüksek değere ulaşan ihracat değerleri son iki yılda düşüş
eğilimi göstermiştir (Şekil 3).
Organik ürün ihracatının %37,33’ü Almanya’ya, %9,44’ü Birleşik Krallık’a,
%7,73’ü Hollanda’ya, %7,43’ü İsviçre’ye, %6,83’ü Fransa’ya, %5,99’u Tayland’a,
%5,44’ü İtalya’ya yapılmaktadır. İhracatın yapıldığı diğer 24 ülke %19,81’lik bir
orana sahiptir (Şekil 4).
Türkiye’nin organik tarım ürünleri ihracatı konusunda dünyanın en büyük üç
ülkesinden biri olduğu, ancak ihraç edilen ürünler markasız olduğu için asıl
potansiyelin ortaya çıkmadığı ifade edilmektedir. Türkiye’nin markasız ürünleri,
ihraç edildiği ülkelerdeki firmalarca etiketlenerek yapıştırılarak pazarlandığı
belirtilmektedir (Anonim, 2006d, 06.08.2006).
Organik ürün ihracatının ürün gruplarına göre dağılımı şekil 5’te görülmektedir.
Meyveler Türkiye’nin organik ürün ihracatında en büyük payı (%78) almakta ve
meyveler grubu içerisinde ise, %84 ile kuru ve kurutulmuş meyveler birinci sırada
yer almaktadır. Bunu %6 ile konsantre meyveler, %5 ile dondurulmuş meyveler,
%4ile diğer meyveler, %1 ile konserve meyveler izlemektedir.
Organik tarım ürünlerinin iç tüketimi, üretimin dış pazara yönelik gelişmesi, iç
pazarda ürün yelpazesinin sınırlı, fiyatların da yüksek olmasına bağlı olarak oldukça
sınırlı kalmıştır. Organik ürünlerin; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya,
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Kuşadası, Bodrum gibi merkezlerde özelleşmiş dükkanlarda satılmaya başlaması
ile birlikte talepte artış gözlendiği belirtilmektedir. Bu tip dükkanlarda ürün
yelpazesini genişletmek üzere doğal ve/veya ev yapımı ürünlere de yer verilmekte,
ayrıca ek hizmet olarak tüketiciye organik ürünler konusunda bilgi de
sunulmaktadır. İç pazardaki kıpırdanmalara karşın halen Türkiye’de tüketiciler
organik ürünlerin özellikleri; çevre korumadaki rolü veya ürünlerin sağlık değerleri
hakkında yeterli bilgiye sahip değildir (Anonim, 2006a). Aslında nüfusun çoğunluğu
organik ürünler ve özellikleri konusunda bilinçsiz olsa bile, geleneksel tüketimlerine
devam ederek, ev yapımı, ya da kurutulmuş, salamura yapılmış vb. şekillerde
işlenmiş ürünleri, köy pazarlarından alıp tüketerek bu konuda bir duyarlılığı
olduğunu göstermektedir.
Türkiye, sınırlı da olsa bazı organik ürünlerin ithalatını da gerçekleştirmektedir.
Türkiye’nin organik ürün ithalatı Çizelge 1’de verilmiştir. 2005 yılı itibariyle en önemli
ithal organik ürünler; Müsli ve müsli crunch, ananas komposto, ot kübü, ayçiçek
yağı ve bebek mamalarıdır. İthalatın yoğun olarak gerçekleştirildiği ülke ise
Almanya’dır. İsviçre, Hollanda ve Fransa’dan da çeşitli organik ürün ithalatı
yapılmaktadır. 2005 yılında organik ürün ithalatının bir önceki yıla göre önemli
miktarda arttığı görülmektedir. İthal edilen ürün gruplarına bakıldığında, bunların
genelde yurt içi tüketimlerinin çok yaygın olmayan (Müsli ve müsli crunch, ananas
komposto, ot kübü gibi) talebi düşük ürünler olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu
ürünlere yönelik yurt içi üretim yerine, sınırlı ihtiyacın ithalatla karşılanması yoluna
gidildiği düşünülebilir. Ancak, üretim miktarı yüksek olan kimi ürün kalemlerinde de
(ayçiçeği, kuşburnu, fesleğen-kekik-maydanoz vs.) ithalat yapılıyor olması, konuyla
ilgili politikaların yetersiz ya da yanlışlığıyla ilişkilendirilebilir.
SONUÇ
Dünyada organik tarım üretimi artmasına karşın mevcut talebin
karşılanamaması Türkiye için önemli bir fırsattır. Türkiye sahip olduğu özellikler
itibariyle organik tarım açısından mukayeseli üstünlüklere sahiptir.
Türkiye’nin organik tarımda geleceği parlak görülmekle birlikte ve üretim miktarı,
üretim alanında, üretici ve ürün sayısındaki olumlu gelişmelere karşın ihracat miktar
ve değerinde düşüş gözlenmektedir. Önceki yıllara göre ithal edilen ürün çeşidi ve
miktarında ise bir artış gerçekleşmiştir. İhracatın büyük bölümünün markasız olarak
gerçekleştirilmesi, bu ürünlerin yurt dışına çıktıktan sonra Avrupa’daki firmaların
etiketleriyle dünya pazarlarına sunulması Türkiye’nin potansiyelini gölgede
bırakmakta ve markasız çıkış Türkiye’nin organik tarım ürünlerindeki geleceğini
riske sokmaktadır. Gıda ürünlerindeki markalaşma zorunluluğunun yanında, henüz
tam tutulmamış gıda dışı organik ürün pazarı, üreticilere bir alternatif olarak
sunulmaktadır. Ayrıca ihraç edilen ürünlerde ürün kalitesinin sürdürülebilirliği ve
güvenilirliği sağlanmalıdır.
Organik ürünlerin gıda sektöründe aldığı pay giderek artmakta olup, büyük
marketlerin raflarında bu ürünlere sıklıkla rastlanmaktadır. Avrupa ve Amerika
pazarlarında bu ürünlerin belirli bir yer edindiği son dönemlerde, daha yolun
başında olan Türkiye’de organik gıda ürünleri piyasasının genişlemesinde,
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tüketiciler arasındaki bilincin yaygınlaştırılması ve organik üretim yapan çiftçinin
desteklemesi gereklidir. Organik ürün bilincinin yaygınlaşması ve tüketimin
artmasıyla, bu ürünleri üretme planlarında artış olacak ve bu plan ve projelerin
desteklenmesi sektörü geliştirecektir.
Organik üretimden ve avantajlarından haberdar olup, organik üretim yapmaya
istekli olmasına karşın, ön hazırlık ve pazarlama (sertifikasyon vs.) aşamasındaki
çeşitli bürokratik işlemlerden dolayı çekingenlik gösteren ve bu konuyu kendileri için
bir engel olarak gören çiftçilerin varlığından da söz etmek mümkündür. Bu durum,
çiftçilerin
uğraşı
alanlarıyla
ilgili
temel
bilgilerinin
yetersizliğinden
kaynaklanmaktadır. Çiftçilerin, tarımsal faaliyetlerinde sürekli karşılarına çıkan,
faaliyet alanlarıyla ilgili temel hukuksal kavramlar ve bürokratik işlemler konusunda
bilgilendirilmesi, onların yalnız organik tarımla ilgili değil, her türlü üretim
faaliyetlerinde daha güçlü, girişken ve aktif olmalarını sağlayacaktır. Böyle
konularda nasıl bilgi edinecekleri konusunda eğitilmeleri ve çözüm geliştirebilir
duruma getirilmeleri önemlidir.
Ayrıca Türkiye'deki organik gıda üretimine yakın geleneksel üretim şeklinin etkili
yayım çalışmalarıyla sertifikalı organik üretime dönüştürülmesi de sektörün
geliştirilebilmesi ve mevcut potansiyelin değerlendirilmesi açısından uygulaması
kolay ve etkili bir çözüm olabilir.
Bütün bu belirtilen önerilerden hareketle organik tarım kapsamlı bir şekilde ele
alınmalı, örgütsel bir yapı ve uygun politikalar oluşturulmalı, Ar-Ge faaliyetleri
geliştirilmeli, üretici ve tüketici bilinci sağlanmalı ve böylece sektörün gelişimi
organize bir yaklaşımla planlanmalıdır.
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Grafik 1. Ülkeler İtibariyle Dünya Organik Tarım Alanları
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Grafik 2. Türkiye'de Organik Ürün Üretim Alanı (ha) ve Üretim
Miktarı (Ton)
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Grafik 3. Türkiye'nin Organik Ürün İhracat Miktarı (Ton) ve Değeri
(Bin $)
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Grafik 4. Türkiye Organik Ürün İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı
(2004)
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Grafik 5. Türkiye Organik Ürün İhracatının Ürün
Gruplarına Göre Dağılımı (2004)
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Grafik 6. Türkiye Organik Meyve İhracatının Ürün
Gruplarına Göre Dağılımı (2004)
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Çizelge 1. Türkiye’nin organik ürün ithalatı.
2004
Ürün cinsi
Ayçiçek yağı
Çorba, Çorb.Krem., Bulyon
Fesleğen-Kekik-Maydanoz
Tahıl barı
Erikli, incirli Müsli Biskivü
Çikolotalı İçecek
Müsli crunch ve Müsli
Soğuk Meyve Karışımı
Herbes de Provence
Soya İçeceği
Havuç Suyu
Bebek Maması
Kaynak: Anonim, 2006e
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3 145,04
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ORGANİK YETİŞTİRİLEN DOMATES VE ISPANAKTA KARLILIK ANALİZİ
Filiz PEZİKOĞLU122

Gülay BEŞİRLİ1

ÖZET
Bu araştırma, 2000-2002 yıllarında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü'nde yapılmıştır. Denemede, H2274 domates ve Matador ıspanak çeşitleri
kullanılmıştır.
Deneme yeşil gübre (adi fiğ) uygulaması yapılan ve yapılmayan olmak üzere iki
ana parsel üzerinde tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü ve çakılı
deneme düzeninde yürütülmüştür.
Denemede, organik materyal olarak sığır gübresi (SG), tavuk gübresi (TG),
koyun gübresi (KG) ve bioenzim (BİO) ile sentetik gübrelerin (azot ve fosfor)
ekonomik sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla brüt kar (BK) analizi yapılmıştır.
Yapılan maliyet analizi sonucunda domates üretiminde, yeşil gübreleme yapılan
alanda en yüksek BK, KG uygulamasından elde edilirken, yeşil gübreleme
yapılmayan alanda en yüksek BK, SG uygulamasından elde edilmiştir. Ispanak
denemesinde ise üç yıllık ortalamalarda pozitif BK elde edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik, Domates, Ispanak, Maliyet, Ekonomik Analiz
ABSTRACT
THE COST ANALYSIS OF ORGANIC TOMATO AND SPINACH
This study was set up in the different two parcels which are treated green
manure and untreated green manure. The effects of different organic materials such
as, farmyard cattle (CM), poultry (PM) and sheep (SHM), bioenzim (BİO) and NP
were searched on yield and Gross Margins (GM) of H2274 cv. tomato variety and
Matador spinach variety, in 2000-2002 vegetation period.
The result of the cost analysis were; in all green manure applications GM were
positive but in without green manure applications only BİO and SM applications
have negative GM in tomatoes. The higher GM was became from SHM with green
manure, and the highest GM was became from CM without green manure.
It was not account a positive GM in spinach applications. But, only PM has
positive GM in 2002 application in spinach.
Keywords: Organic, Tomato, Spinach, Costs, Economic Analysis
122
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GİRİŞ
Tarımın sürdürülebilirliği açısından organik tarım dünyada en fazla kabul gören
sistemler içinde yer almaktadır. İnsan ve çevre sağılığını dikkate alan uygulamaları
ve fiyat primi ile konvansiyonel tarım sistemlerinden ayrılmaktadır. Üretimde
kullanılan organik kaynaklı gübre ve ilaçların gerek uygulama sıklığı ve gerekse
uygulanma şekli konvansiyonel sistemlerden farklılık göstermektedir. Aynı şekilde
kullanılan materyal de değişmektedir.
Birçok ülkede organik yetiştiricilikle ilgili araştırılan ilk konulardan biri verimdir.
Yapılan bazı araştırmalar organik, geleneksel ve entegre zararlı mücadele
tekniklerinin karşılaştırılmasına, bazıları ise organik tarım sisteminde
kullanılabilecek alternatif tekniklerin verimde oluşturduğu farklılıkları aramaya
yöneliktir. Tek yıllık bitkilerde ve yine tek yıllık çalışma sonuçlarına göre, organik
yetiştiricilikte verimin, geleneksel yetiştiriciliğe göre %7 ile %35 arasında daha
düşük olduğu bildirilmektedir. Tek yıllık bitkilerde, ancak çok yıllık dönemin ve
münavebenin incelendiği çalışmalara göre ise, geçiş ve organik dönemde düşen
verim, sonraki yıllarda artmaktadır. Çok yıllık bitkilerde yapılan çalışmalarda ise,
ürünlere ve çiftçilik işlemlerine göre verim ilk yıllarda düşük iken, sonraki yıllarda
yükselebilmektedir. Bu amaçla, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü
arazisinde gerçekleştirilen denemede de, farklı gübrelerin domates ve ıspanak
üretimindeki performansları değerlendirilmiştir.
Organik ürünler konvansiyonel olanlara göre belirli bir prim fiyatı üzerinden
alıcıya ulaşmaktadır. Prim fiyatı, ülkelere göre farklılık gösterirken, ürünlere göre de
farklılaşmaktadır. Örneğin, Almanya'da organik hububatta üretici primleri % 134
iken, bu oran İspanya'da %53, Yunanistan'da %30 civarındadır (Tarakçıoğlu ve
Koç, 2004). Türkiye'de yapılan bir çalışmada ise, çekirdeksiz kuru üzümde üretici
primi %9.7, kuru elmada %37.5 ve zeytinyağında %22.5 olarak belirlenmiştir
(Pezikoğlu, 2006).
Organik tarımsal üretimde verim bitki türüne, işletmenin yapısına, uygulanan
tekniklere, işletmenin çevresel şartlarına göre değişmektedir. Maliyet unsurları
organik üretimde geleneksele göre bazı değişikliklere sahip olsa da, üretim
maliyetini esas etkileyen işletme dışından sağlanan girdiler (özellikle gübreler) ve
artan işçilik maliyetidir.
Ege Üniversitesi’nce 2001 yılında sonuçlandırılmış olan çoklu disiplinli “Organik
Kiraz Üretim Olanaklarının Araştırılması” isimli çalışmada, organik ve
konvansiyonel iki farklı kiraz çeşidi ve iki farklı sulama uygulaması ile birlikte kiraz
verim değerleri ile net gelirleri karşılaştırılmıştır. Verim, çeşitlere ve sulama
uygulamalarına göre değişmiş, ancak her uygulamada da ilk yıllar düşük olan verim
sonraki yıllarda giderek artış kazanmıştır (Tezcan ve ark., 2001). ABD’de yapılan
bir çalışmada (Klonsky ve ark., 1996), sistemler karşılaştırılırken rotasyonlar da
kullanılmıştır. 8 yıllık denemede en karlı sistem geleneksel-2 olmuştur. 4 yıllık
rotasyonlar içinde, organik sistem en karlı olurken, geleneksel fiyatlı organik
sistemde zarar elde edilmiştir.
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MATERYAL VE METOT
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde 2000-2002 yıllarında
yürütülen domates ve ıspanak yetiştiricilğinde farklı organik gübreler (Sığır Gübresi,
Koyun Gübresi, Tavuk Gübresi, Bioenzim) ile Azot ve Fosfor uygulamalarının
birbirleri ile karşılaştırılması amacıyla, kısmi bütçeleme (Aksöz, İ., 1972; Pierce, V.,
1997) yöntemi kullanılarak Brüt Kar analizi yapılmıştır.
Çalışmanın özelliği dikkate alındığında bir faktör-ürün ilişkisinin olduğu
görülmektedir. Bu nedenle de Brüt kar analizinin uygun olduğu düşünülmüştür.
Yürütülen denemede kullanılan işgücü ve çekigücü masraflarının
hesaplanmasında kullanılan fiziksel rakamlar, açıkta konvansiyonel domates ve
ıspanak yetiştiriciliği için hesaplanmış ve daha önceden yayınlanmış ikincil
kaynaklardan alınan ve denemede yer alan faaliyetler dikkate alınarak hesaplanan
rakamlardır (Anonim, 2001; Osmanlıoğlu ve Ergun, 1995). Brüt kar hesabında,
değişken masraf unsurları olarak, toprak işleme, ekim, gübreleme-çapalamailaçlama-sulama- seyreltme işçiliği, hasat işçiliği, gübre miktarları, tohum miktarı,
yeşil gübre (fiğ) tohum miktarı ile ilaç miktarları dikkate alınmıştır.
Brüt Kar hesaplamaları üç yıl için ayrı ayrı yapılmış, sonuçlar üç yıllık
ortalamalara göre irdelenmiştir. Brüt Kar 1 (BK1) İstanbul Hal Fiyatları ortalaması ve
Brüt Kar 2 (BK2) Hal fiyatları üzerinden %10 fiyat primi artışı ile hesaplanmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
DOMATES
Yeşil gübreli: 2000 yılı yeşil gübreli alanda yapılan uygulamalarda, BK1 deniz
yosunu uygulamasında negatif çıkmıştır. Bu uygulamada domates verimi 5000 kg'ın
altında kalmıştır. Ancak, en yüksek verimin elde edildiği sığır gübresi uygulamasında
en yüksek BK elde edilememiştir. Her iki fiyat uygulamasında da birinci yıl için en
yüksek BK koyun gübresi uygulamasından elde edilmiştir.
İkinci yıl uygulamalarda, bir önceki yıla göre farklılıklar görülmüştür. Her
uygulamadan elde edilen BK pozitif çıkmıştır ve en yüksek BK koyun gübresi
uygulamasında hesaplanmıştır.
Üçüncü yıl uygulamalarında da negatif BK görülmemiş ve en yüksek BK yine
koyun gübresi uygulamasında elde edilmiştir.
Üç yıllık ortalamalara göre (Şekil 1), KG uygulamasında en yüksek BK elde
edilmiştir. Onu, TG ve SG uygulaması izlemiştir. Bioplazma uygulaması ile azot ve
fosforun uygulandığı konvansiyonel uygulama arasında brüt kar açısından önemli
bir fark oluşmamıştır.
Yeşil gübresiz: 2000 yılında, BK1 KG uygulaması hariç tüm uygulamalarda
negatif çıkmıştır. Özellikle BİO uygulamasında domates verimi 2000 kg/da'ın altında
kalmıştır. Her iki fiyat uygulamasında da KG uygulamasından en yüksek BK elde
edilmiştir.
2001 yılında elde edilen verimler bir önceki yıla göre farklılık göstermiştir. BK1
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sonuçlarına göre BİO uygulamasında negatif kar elde edilmiştir. %10 primli fiyat
uygulandığında ise karlılık BİO hariç tüm uygulamalarda pozitif çıkmıştır. İkinci yılda
en yüksek karlılık birinci yıldan farklı olarak SG uygulamasından elde edilmiştir. Onu
TG ve KG uygulamaları takip etmiştir.
2002 yılında ise ilk iki yıla göre verimde önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştır.
Ancak buna rağmen, tüm uygulamalarda her iki fiyat durumunda da pozitif BK elde
edilmiştir. Bu durum, maliyetlerin ve ürün fiyatlarının yıllara göre farklılık
göstermesinden kaynaklanmıştır. Üçüncü yılda da en yüksek BK, SG
uygulamasından elde edilmiştir.
Üç yıllık ortalamalara göre, her iki fiyat uygulamasında da en yüksek BK'ın KG
uygulamasından elde edilmiştir (Şekil 2). Onu SG uygulaması izlemiştir.
Brüt kar hesaplamalarında, kısmi bütçeleme yöntemi kullanıldığından, karı
etkileyen en önemli etkenler; uygulanan gübrenin fiyatı ve elde edilen domates
verimidir. Bu durum, hem yeşil gübreli hem de yeşil gübresiz uygulamalar için
geçerlidir.
Yeşil gübreli alanda, en yüksek brüt karın elde edildiği koyun gübresi
uygulamasında en yüksek verim elde edilmiştir (Şekil 3).
Ancak, yeşil gübresiz alanda en yüksek BK elde edilen koyun gübresi olmasına
rağmen, en yüksek verim sığır gübresi uygulamasından elde edilmiştir.
Brumfield ve ark. (1992), üç farklı sistemle üretilen taze domatesi verim, gayrisafi
hasıla, üretim maliyeti ve net hasıla açısından inceledikleri çalışmalarında, organik,
entegre ve konvansiyonel sistemleri karşılaştırmışlardır. Organik domatese %30
prim fiyatı uygulanmasına rağmen, organik sistemde brüt kar entegre sisteme göre
%21 daha düşük olmuştur.
Mazzoncini ve ark. (2000), tarafından yapılan bir çalışmada, domates verimi
organik, düşük girdili ve konvansiyonel sistemlerde önemli fark göstermemesine
rağmen, organik sistemin net karı konvansiyonele göre %28 daha yüksek
hesaplanmıştır. Bunun ana nedeni olarak, yüksek fiyat tanımlanmıştır.
Demir ve Polat (2001), tarafından Akdeniz Üniversitesi araştırma ve uygulama
alanında gerçekleştirilen bir denemede organik ve konvansiyonel gübre
kombinasyonlarının domates verimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, organik üretimde toplam verim konvansiyonel göre daha düşük
elde edilmiştir.
Tanrıvermiş ve ark. (2004), tarafından Türkiye'de 2002-2003 döneminde 20 farklı
bitkisel üründe organik ve konvansiyonel yetiştiriciliğin karşılaştırmalı ekonomik
analizinin yapıldığı bir çalışmada, organik üretim maliyetinin ortalama olarak %4,9
daha yüksek ve verimin %7,1 daha düşük olduğu belirlenmiştir.
ISPANAK
Yeşil gübreli: Tüm uygulamalarda 2000 ve 2001 yıllarında her iki fiyatla da
negatif brüt kar ortaya çıkmıştır. 2002 yılında ise, yine her iki fiyatta TG hariç diğer
uygulamalarda negatif brüt kar elde edilmiştir. Üç yıllık verilere göre, ıspanakta
herhangi bir uygulamada pozitif brüt kar elde edilememiştir (Şekil 4).
Brüt karlardaki negatifliğe rağmen, organik bitkisel üretimlerde kullanılan
gübrelerin toprağın verimliliğine artan oranda etki ettiği konusunun dikkate alınması
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gerekmektedir. Yapılan diğer çalışmalarda da verimin ilk yıllarda düşme eğiliminde
olduğu ve daha sonra yükseldiği belirtilmektedir (Mazzoncini ve ark., 2000; Klonsky
ve ark., 1996; Tanrıvermiş ve ark., 2004). Denemede elde edilen verim değerleri,
özellikle SG uygulamasında ilerleyen yıllarda artarak devam etmiştir. Dolayısı ile
verimlilik ve brüt kar açısından tepe noktasına henüz ulaşılamadığı söylenebilir.
Yeşil gübresiz:
Ispanak denemesinde, yeşil gübreleme yapılmayan alanda
tüm uygulamalardan 2000 ve 2001 yıllarında her iki fiyat düzeyinde de negatif brüt
kar ortaya çıkmıştır.
2002 yılında ise yine BK1 seviyesinde tüm uygulamalarda negatif brüt kar elde
edilirken, BK2 seviyesinde KG ve N, P uygulamalarında pozitif brüt kar elde
edilmiştir.
Üç yıllık ortalamalarda, hiç bir uygulamada pozitif brüt kar elde edilememiştir
(Şekil 5).
Üç yıllık ıspanak verimlerine bakıldığında (Şekil 6), domatesin aksine yeşil
gübreli uygulamalarda verimin daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, brüt
karı etkileyen en önemli unsur olan verimin artırılabilmesi için, ıspanak bitkisinde
farklı besleme uygulamalarının denenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
SONUÇ
Farklı gübre uygulamalarının verimde ve dolayısı ile brüt kar üzerinde ortaya
çıkardığı değişimlerin izlendiği bu çalışmada, özellikle, üretim maliyeti yüksek olan
sebze türlerinde, organik tarımda brüt karın artırılabilmesi için verimin artırılması
gerektiği görülmüştür. Ancak aynı zamanda, ürün fiyatına uygulanacak primin de
yüksek olması gerekmektedir. Bu iki durumun sağlanamaması halinde, üreticinin
pazarda oluşan fiyatlarla satış yapması ile işletme karını artırması olası
gözükmektedir. Denemede kullanılan gübrelerin çoğunluğu, toprakta besin
düzeyinin olgunlaşması ve toprağın yapısında ortaya çıkardığı değişiklikler ve
dolayısı ile bitki besleme özelliklerinin uzun yıllar içinde daha iyi gözlenmesine
ihtiyaç duyan materyallerdir. Bu nedenle, benzer ya da farklı gübre uygulamalarına
ait denemelerin daha uzun bir dönemi kapsayan sonuçlarının alınmasına gerek
vardır. İşletmesinde farklı ürünlerin üretimine yer veren üreticiler açısından yalnız bir
ürüne yönelik brüt kar analizleri yerine, işletme gelirine yönelik çalışmaların
yapılması daha uygun gözükmektedir. Özellikle sebze üretiminde rotasyon
(münavebe) gerekliliği nedeni ile işletmede üretilen organik ürünlerin tamamının
dikkate alınması, bu ürünlerin kullanılan gübrelerin toprakta bıraktığı etkinin
izlenmesi açısından da önemlidir.
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Şekil 2. Domates yeşil gübresiz uygulamalarda brüt kar'lar (TL/da).
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ANKARA VE İSTANBUL İLLERİNDE ORGANİK VE DOĞAL ÜRÜN
PAZARLAMASI VE PAZARLAMADA YAŞANAN SORUNLARIN BELİRLENMESİ
Ruhsar YANMAZ
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Berrak BİRGİLİ

1

ÖZET
Bu araştırma Türkiye’de henüz tüketici kitlesi az olan ancak gittikçe artan,
organik ve doğal ürünlerin perakende satışını yapmakta olan kurumların yapılarını
ve problemlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Araştırma tüketimin daha yoğun olduğu Ankara ve İstanbul illerinde 2004 ve
2006 yıllarında 2 ayrı dönemde toplam 32 marketle anket çalışması şeklinde
yürütülmüş ve perakendeci kuruluşların ortak özellikleri ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır. Ülkemizde doğrudan organik ürün satan satış yeri sayısının sınırlı
olması nedeniyle doğal ürün satan yerler de anket kapsamına alınmıştır. Araştırma
kapsamında satış yetkililerine toplam 34 soru yöneltilmiştir.
Araştırma sonucunda organik ve doğal ürün satan market sahiplerinin ve satış
yapan kişilerin organik ürünlerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı, organik ürünlerle
doğal ürünlerin bir arada satıldığı, bununla birlikte bilinçlenmenin başladığı
belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışma ile organik ürün pazarlayanların yapısal özellikleri,
satışlarda karşılaşılan sorunlar ortaya konulmuştur. Bu tür pazar araştırmalarının
periyodik olarak yapılmasının sektörün yapısını ortaya koymak ve organik ürün iç
talebinin geliştirilmesine katkıda bulunma açısından yararlı olacağı görüşüne
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Gıda, Doğal Ürün, Pazarlama
ABSTRACT
MARKETING OF ORGANIC AND NATURAL PRODUCTS IN ANKARA AND
İSTANBUL PROVINCIES AND DETERMINATION OF MARKETING
PROBLEMS
This research was conducted to obtain the structure of retailers sell organic and
natural foods in İstanbul and Ankara provinces where organic product consumption
very intensively in 2004 and 2006 years.
To discover the market structure, supplying ways of organic and natural
produce, marketing style, consumer type and marketing problems total 35
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questions asked face to face 32 market owner in two periods. Because of organic
market is still a new conception in the country, organic market number is very
limited so markets which selling natural produce were added into the research.
End of the search, it was shown that the organic and natural produce owners
and sellers does not have sufficient knowledge about organic produce and organic
marketing, but there was a consciousness in this sector. To developed organic
produce in our country, marketing structures and consumer demands must be
determined by interval marketing researches.
Keywords: Organic Foods, Natural Produce, Marketing
GİRİŞ
Türkiye'de tüketiciler zaman içinde giderek bilinçlenme eğilimindedir. Özellikle
gelir düzeyinin arttığı kesimlerde insanlar daha iyi yaşamak istemekte ve daha iyi bir
yaşamın da ilk koşulunun sağlıklı ürünler tüketilerek yapılacağına inanmaktadır. Bu
nedenle alışverişlerinde doğal ve organik ürünlere daha fazla yer vermektedir.
Türkiye'de Avrupa ülkelerinden gelen istekler üzerine gündeme gelen organik tarım
ve bu yolla üretilen organik ürünler iç piyasada da satış şansı bulmaktadır.
Türkiye'de organik ürün pazarındaki gelişmeler dış ülkelerdekine benzer bir gelişme
göstermekte dolayısıyla pazarlamada yaşanan sorunlar da birbirine benzemektedir
(Akgüngör ve ark., 1999; Lohr, 2001; Jolly, 2006; Yanmaz, 2006). Bununla birlikte
Türkiye'deki kişi başına yıllık gelirin azlığı, pazarlama zincirindeki farklılıklar
nedeniyle gelişme daha yavaştır. Bu da organik ürün pazarlamasında ülkeler
arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmaktadır.
Organik ürünlerin benimsendiği ülkelerden Hollanda’da satılan organik ürünlerin
%96’sı, Belçika’da %55’i İspanya’da %49’u sadece organik ürünlerin satıldığı
marketler kanalıyla yapılmaktadır. (Marangoz 2005). Buna karşılık organik ürünlerin
yeni benimsendiği ülkelerde zaman içinde organik ürünlerin büyük marketlerde
bulunma oranları artmakta ve ürünlerde markalaşma da gelişmektedir. Bugün
organik ürünlerin makro market satışları Almanya’da %40, ABD’de %49, Arjantin ve
İngiltere’de %80, Danimarka’da %85’tir. Bunun yanında doğal gıda marketleri de
hızla gelişmektedir. Birçok büyük gıda firması organik ürün markaları ve küçük
organik şirketleri satın almakta, ortaklık kurmakta veya kendi organik hatlarını
oluşturmaktadır. Sebze-meyve ağırlıklı hazır organik yemek sanayi de gelecekte
dikkate alınması gereken pazarlardandır (Li and Chu, 2002).
Dünyada özellikle organik ürünleri yoğun olarak tüketen ülkelerde yapılan
araştırmalar organik ürün tüketicilerinin organik ürünleri özellikle sağlıklı, güvenilir
ve çevreye saygılı olarak üretildiği için tercih ettiklerini ortaya çıkarmaktadır.
Türkiye'de ise organik ürünlerle ilgili bir iç piyasa mekanizması bulunmamaktadır.
Bunda gelir düzeyi, ürünler hakkında eksik veya yanlış bilgi, aşırı pahalı ürün
fiyatları, tüketici bilinci, pazarlama alt yapısındaki eksiklikler etkili olmaktadır. Oysa
organik ürün ihracatımızda rakip olarak nitelendirilebilecek ülkelerde, örneğin;
Arjantin’de organik üretimin yaklaşık %15’i, İtalya’da yaklaşık %57’si iç piyasada
tüketilmektedir (Kaya, 2003).
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Türkiye’de üretilen organik ürünlerin %98’i yurt dışına gönderilirken %2’si yurt
içinde satışa sunulmaktadır. Türkiye'de satışa sunulan organik ürünler ya sadece
organik ürün satışı yapan dükkânlarda ya da çoğunlukla büyük marketlerin belli bir
reyonunda satışa sunulmaktadır. Organik ürünlerin üretimden paketleme
aşamasına kadar olan süreçte bir denetleme kuruluşunun denetiminden geçmiş
organik ürün etiketi taşıyan ürünler olması gereklidir. Bununla birlikte doğal, natürel
ürün adı altında satışa sunulan ve organik ürün etiketi taşımayan ürünlerin de
zaman zaman organik ürün reyonlarının yanında veya aralarına karıştırılarak
satıldığına da rastlanmaktadır.
Türkiye’deki organik ürün pazarının 20 milyon dolar civarında olduğu
belirtilmektedir (Yanmaz 2006). Bunda son yıllarda organik ürünlerle ilgili yayın
organlarında yapılan bilgilendirme çalışmaları, belediyelerin girişimlerinin önemli
katkıları olmuştur. Ancak hem üreticilerin hem de ürünleri pazarlayanların
problemleri bulunmaktadır. Organik ürünleri pazarlamak diğer ürünlere göre daha
zor olmaktadır. Organik ürünlerin ayrı dükkânlarda veya satış yerlerinde ayrı
bölümlerde satılmasının zorunlu olması nedeniyle tüketiciye ulaşımında sıkıntılar
bulunmaktadır. Yine bu ürünlerin fiyatlarının geleneksel ürünlerden daha pahalı
olması da tüketiciyi bu ürünlerden uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle belirli aralıklarla
organik ürünlerin pazar araştırmalarının yapılması ve sonuçlarının pazarlama
kanalında yer alan kişi ve kuruluşlara iletilmesi gereklidir.
Organik ürünler iç piyasada daha çok büyük şehirlerde ve gelir düzeyinin yüksek
olduğu semtlerde alıcı bulmaktadır. Ancak piyasadaki ekonomik dengeler nedeniyle
faaliyet gösteren satış yeri sayısı zaman içinde değişim göstermektedir. Ülkemizde
bugüne kadar yapılan araştırmalarda tüketici talepleri, organik ürün üretiminin
yapısı ortaya konulmuş olmasına rağmen (Akgüngör ve ark., 1999), özellikle büyük
şehirlerde talep bulan organik ve kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan üretilen
doğal ürünleri pazarlayan şirketler ve satış yerlerinin yapısı ile ilgili detaylı olarak
yapılmış çalışma sayısı sınırlıdır. Bu düşünceden hareketle plânlanan çalışmada
organik gıda ürünleri sektöründe özellikle özelleşmiş ürün marketlerinde
pazarlamada yaşanan sorunların ortaya konulmasına çalışılmıştır. Çalışmada
organik ürün satışları yönünden önemli 2 ilimiz olan İstanbul ve Ankara illerindeki
organik ve doğal ürün pazarlayan kişi ve kuruluşların yapıları ve pazarlama
sırasında karşılaştıkları sorunlar ortaya konulmuştur.
MATERYAL VE METOT
Araştırma 2004 ve 2006 yıllarında Ankara ve İstanbul illerinde organik ve doğal
ürünler satan satış yerlerinde anket çalışması şeklinde yürütülmüştür. Bu amaçla
2004 yılında Ankara’da 7, İstanbul’da 6 olmak üzere toplam 13 market
belirlenebilmiştir. 2002 yılındaki ekonomik kriz nedeniyle denek sayısını artırmak
mümkün olmamıştır. Yıllar arasındaki değişimi izlemek üzere 2006 yılında
Ankara’da 14 İstanbul’da 11 market olmak üzere 25 markete ulaşılmış, ancak 19
tanesiyle anket çalışması yapılabilmiştir. Anket yapılan adreslere organik ürün
işleyen firmalar ve sivil toplum kuruluşu kanalıyla kanalıyla ulaşılmıştır. Çizelge 1’de
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2004 ve 2006 yıllarında anket çalışmasına alınan marketlerin isim ve adresleri
verilmiştir.
Anket çalışması birebir görüşme yapılarak tam sayım yöntemiyle yapılmıştır.
Organik ürün perakendeciliğinin gelişmiş olduğu Ankara ve İstanbul illerinde
deneklere eğitim düzeyi, iş deneyimi, organik ürünler hakkındaki bilgi düzeyi, ürün
çeşitliliği, ürün miktarı ile fiyatların yıl içindeki değişimi, ürün sağlama yolları,
ürünlerin pazarlama şekli, ambalaj sistemleri, raf ömrü ve pazarlamada karşılaşılan
sorunları ortaya koyabilecek 34 soru yöneltilmiştir
Anket sonuçları verilen cevapların birbirlerine oranı gözetilerek değerlendirmeye
alınmıştır. Anket sonuçlarında denek olan tüm marketlerin diğer marketler içindeki
durumu ve satıştaki tüm ürünlerin diğer ürünler içindeki durumu ortaya konularak
sonuca varılmıştır.
BULGULAR VE TATIŞMA
Organik ürün veya doğal ürün pazarlamaya başlama yılı: Ülkemizde yurt
içinde organik ürün veya doğal ürün pazarlama işi 1995’li yıllarda başlamıştır. 2004
yılında yaptığımız çalışmada pazarlama işinin 2000’li yıllardan sonra hız kazandığı
ortaya konulmuştur. 2000’li yıllarda kurulan organik ürün satan marketlerin oranı %
8 iken 2001 yılında %15’e, 2002 - 2004 yıllarında ise %24’e çıkmıştır. 2 sene sonra
yapılan anketlerde ise aynı soruya marketlerin %32’si 2005 yılı ve sonrası cevabını
vermiştir. Bu da sektörün cazibesinin krizin atlatılması ile birlikte artış gösterdiğini
ortaya koymaktadır.
Organik veya doğal ürün pazarlamaya başlama nedenleri: Mağaza
sahiplerine organik veya doğal ürün pazarlama işine neden başladıkları
sorulmuştur. Alınan cevaplara göre %46’sı ürünlerin sağlıklı olması, %31’i kişisel
merak ve %15’i de ürünlere olan talebi fark etmeleri nedeniyle satış işine
başladıklarını belirtmişlerdir. 2006 yılında yapılan anketlerde ise bu değerler %63,
%16 ve %21 olmuştur.
Organik ürünleri satanların sattıkları ürüne inanıp inanmadıklarını test etmek
amacıyla market sahiplerine organik ürünlerle beslenme durumları sorulmuştur.
Deneklerin %15’i tamamen organik ürünlerle beslendiklerini, %31’i sıkça
tükettiklerini, %38’i bazen tükettiklerini ve %8’i de tüketmediklerini belirtmişlerdir.
2006 yılında ise aynı soruya verilen cevapların dağılımı %5, %42, %32 ve %21
şeklinde olmuştur. Bu değerlendirmeye göre market sahiplerinin çoğu sattıkları
ürünlerin sağlıklı olduğuna inanmaktadır. Ancak 2 yıl arasında tüketim azalmasının
nedenleri araştırılmalıdır.
Organik ürün pazarlaması ile ilgili eğitim: Market sahiplerine bu işe başlarken
organik tarım ve/veya organik gıda ürünleri ile ilgili eğitim alıp almadıkları
sorulduğunda tüm marketlerde “hayır” cevabı alınmıştır. Bu da sektörde
perakendeci olarak faaliyet gösteren marketlerde konuyla ilgili eğitim almış eleman
bulunmadığını göstermektedir. Bu nedenle ankette eğitim almış çalışanlara yönelik
hazırlanan sorular sorulmamıştır. 2 sene sonra yapılan anketlerde ise ECOLİFE ve
CITY FARM firmalarının sahipleri ve çalışanları dışında yine eğitimsiz elemanların
satış işinde çalıştıkları sonucu elde edilmiştir. Eğitim aldıklarını belirten iki büyük
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organik marketler zinciri çalışanları ise işe girerken firma tarafından başlangıç
eğitimi aldıklarını ancak bunun devam etmediğini belirtmişlerdir.
Ürün sağlama yolları: Anket yapılan marketlerin sahipleri organik ürünleri
isimleri Çizelge 1’de görülen toplam 12 firmadan temin ettiklerini belirtmişlerdir.
2006 yılı sonuçlarına göre ise firma sayısı 26’ya çıkmıştır.
Market sahiplerinin % 46’sı organik olmayan doğal ürünleri çevre köylerin yerel
üretimlerinden, % 31’i köylülerden ve toptancı aktarlardan, % 13’ü de sadece
toptancı aktarlardan sağlamaktadır. 2006 yılındaki anketlerde ise yine marketlerin
%21’i toptancı aktarlardan, %38’i köylülerin üretimlerinden, %27’si toptancı gıda
firmalarından, % 22’si ise üç kanaldan da ürün aldıklarını belirtmişlerdir.
Ürün çeşitleri: Denemeye konu olan marketlerde 2004 ve 2006 yıllarında satışa
sunulan ürün çeşitleri ve bu ürünlerin bulunma oranları Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelgeye göre toplam 54 ürün kalemi organik ve doğal ürün satan marketlerde
satılabilmektedir. 2006 yılında ürün çeşitliliğinin daha fazla olduğu görülmektedir.
Yine çizelgeden hayvansal ve bitkisel ürünlerde daha çok işlenmiş veya kurutulmuş
ürünlerin yer aldığı, talebin daha fazla olduğu taze meyve ve sebzelerin ise
marketlerde bulunma oranının artış gösterdiği dikkati çekmektedir.
Organik ürünlerin diğer ürünler içindeki payı: Satış yerleri sahibi ve
çalışanları ile yapılan anketlerin değerlendirilmesi sonucunda günümüz koşullarında
satış yerlerinin tümünde, organik ve doğal ürünlerin satışının birlikte yapıldığı
belirlenmiştir. Satış yerlerinin % 75’inde organik ürünlerin toplam ürün içindeki
payının % 40-50, doğal ürünlerin ise % 50-60 arasında olduğu ortaya konulmuştur.
2006 yılında yapılan anketlerde de benzer sonuçlar alınmıştır.
Her 2 yıl sonucuna göre anket sonuçlarına göre marketlerin % 10’unda taze
meyve ve sebze satışı yapılırken, diğerlerinde kuru veya işlenmiş ürünlerin satıldığı
ortaya konulmuştur. Satış yapan marketlerin % 92’sinde tamamen yerli ürünlerin
satıldığı, % 8’inde ise yerli ürünlerin yanında yurt dışından ithal edilen ürünlerin de
satıldığı belirlenmiştir..
Ürünlerin satış koşulları: Organik ürünler yasada belirtildiği üzere marketlerde
tabelayla belirlenmiş ayrı yerlerde satılmak zorundadır. Ancak anket yapılan
marketlerde organik ve doğal ürünler karışık biçimde ve aynı raflarda
satılabilmektedir. Bu da tüketicinin yanılmasına ve organik ürünler yerine doğal olan
ürünleri de aynı fiyatla satın almasına neden olmaktadır.
Ürün talebi ve yıllık değişimi: Ankette marketlerde en çok ve en az talep gören
ilk 3 ürün belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sorulara denekler kesin cevaplar
veremediğinden sağlıklı bir değerlendirme yapılamamıştır. Bununla birlikte
kurutulmuş ürünlerin daha fazla alıcı bulduğu görülmüştür.
Marketlerde organik ürünlere olan talebin düzeyini belirlemek amacıyla market
sahiplerine aylık ortalama ciroları sorulmuştur. Ancak denekler ticari kaygılarla bu
soruya cevap vermekten kaçınmıştır. 2006 yılındaki değerlendirmelerde ise organik
ürün satışına ait aylık cironun market büyüklüğüne bağlı olarak 3-20 000 YTL
arasında değişiklik gösterdiği belirtilmiştir.
Organik ürünler talebi düşük olsa da tüketicisi belli ürünlerdir. Bununla birlikte
ürünlerin satışının yıl içindeki dalgalanmasının satışları nasıl etkilediğini belirlemek
gerekir. Her 2 yılda da market sahiplerinin % 69’u satış miktarlarının sonbahardan
ilkbahara kadar yükselme gösterdiğini, ilkbahar sonu ile birlikte özellikle yaz
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aylarında satışlarda önemli azalma (%50) olduğunu belirtmişlerdir. Daha çok
mevsime bağlı olmayan ürünleri pazarlayanlar ise (%31) böyle bir dalgalanma
olmadığını belirtmiştir. Benzer şekilde doğal ürünlerin üretici firmadan temin
edilmesinde de deneklerin % 62’si mevsimlik dalgalanma yaşarken % 38’i
yaşamadığını belirtmiştir.
Ürün tanıtımı: Organik ürünler piyasada bilinen bir ürün grubu olmadığından
market sahiplerinin satışı arttırmak için tanıtım yapmaları zorunlu gözükmektedir.
Bu konuda market sahiplerine ürünlerinin tanıtımı için hangi tanıtım kanallarını
kullandıkları sorulduğunda tüm deneklerden özel bir reklâm kampanyası
yapmadıkları cevabı alınmıştır. Bununla birlikte marketlerin %85’i değişik reklâm
kaynaklarını kullanmakta, %15’i ise tanıtım yapmamaktadır. Tanıtım kaynağı olarak
deneklerin %39‘u sadece ilân dağıtma yolunu benimserken, % 60’ı internet kanalı
yanında basılı yayın kaynaklarını da kullanmaktadır.
Benzer sonuçlar 2006 yılında da alınmıştır. Market sahiplerinin çoğunluğunun
doğrudan organik ürün pazarlamadığı için organik ürün satışını da diğer ürün
satışlarından ayrı tutmadıkları görülmüştür. Dolayısıyla her marketin kendine has
bir tanıtım ve müşteriye ulaşma anlayışı bulunmakla beraber %47’si hiç tanıtım
yapmadıklarını belirtmişlerdir. Tanıtım yapanların %32’si sadece ilân dağıtırken, %
21’i de internet ve diğer kanalları kullanmaktadır.
Satış yöntemi: Organik ürün satışı çoğunlukla (%62) doğrudan satış yöntemiyle
yapılmaktadır. Bunun yanında deneklerin %31‘i doğrudan satışla birlikte telefonla
gelen talepleri eve teslim yaptıklarını ve % 7’si de doğrudan satış, eve teslim ve
internet kanalıyla satış yaptıklarını belirtmişlerdir. 2006 yılında doğrudan satış oranı
artmıştır (% 74)., Bunu % 21 ile doğrudan satışla birlikte telefonla gelen ürün
taleplerini eve teslim şekli ve % 5 ile de marketten doğrudan satışın yanında
internet kanalıyla satış şekli izlemiştir.
Ambalajlama: Organik ürünler normal koşullarda paketli olarak satışa
sunulmaktadır. Ancak organik ürünler ve doğal ürünler birlikte pazarlandığından
satıcılara ambalajın market içinde yapılıp yapılmadığı ve hangi ürünlerde yapıldığı
sorulmuştur. Bu soruya satıcıların % 15’i mağaza içinde ambalaj yapmadıklarını
belirtirken % 85’i un ve unlu mamuller, çaylar, baharatlar, reçel ve pekmez ile taze
meyve ve sebze satışında ayrı paketleme yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu değerler de
organik ürünlerin doğal ürünlerle bir arada satışının yaygın olduğunu
göstermektedir.
2006 yılı anketlerinde organik ürün pazarlamasında bilincin arttığı görülmüştür.
Bunda 2005 yılında Tarım Bakanlığı tarafından gıda ürünlerinin market içinde
etiketlenerek satışına dair yasakların getirilmiş olmasının önemli etkisi görülmüş ve
tüm marketlerde bu uygulamanın son bulduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte doğal
ürünlerde ayrı paketleme işi devam etmektedir.
Organik ürünler için kullanılan ambalaj tipleri de satış yerlerinde incelenmiştir.
Ambalaj olarak her 2 yılda da yapılan tespitlerde cam kavanoz, cam şişe, kâğıt ve
bez torbalar, film kaplı sepet, ahşap tabak kullanıldığı belirlenmiştir. Organik ürünler
için yasak olmasına karşılık film kaplı plastik kutu ve film kaplı köpük tabakların da
kullanıldığı görülmüştür.
Tüketici şikâyetleri: Market sahiplerinin satış sonrası karşılaştıkları problemleri
ortaya koyabilmek amacıyla yöneltilen sorulara market sahiplerinin % 8’i sıkça
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şikâyet aldıklarını, % 62’si bazen şikâyet aldıklarını, % 31’i ise hiç şikâyet
almadıklarını belirtmişlerdir. Şikâyet konusu olarak da ürünlerin erken bozulmaları
yani raf ömürlerinin kısa olması gösterilmiştir. 2006 yılında ise deneklerin %63’ü hiç
şikâyet almadıklarını bildirirken,%37’si ise bazen şikâyet aldıklarını ve bu
şikâyetlerin çoğunlukla ürünlerin çabuk bozulması, kurtlanması ile daha az oranda
da ürünlerin tadını beğenmedikleri ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Doğal ürünler
için de benzer şikâyetler alınmıştır.
Organik ürün pazarlamasında karşılaşılan en önemli sorun ürünlerin fiyatlarıyla
ilgilidir. Çalışma sonucunda marketlerin %39’u fiyat konusunda sıkça şikâyet
aldıklarını, % 46’sı bazen şikâyet aldıklarını ve % 15’i ise hiç şikâyet almadıklarını
belirtmişlerdir. 2006 yılındaki ankette de bu oranlar % %42, %42 ve %16 olarak
belirlenmiştir.
Tüketicilerin marka tercihinin olup olmadığını belirlemek amacıyla deneklere
yöneltilen soruya da market sahiplerinin %62’si tüketicinin aynı markaları aradığını,
% 38’i de tüketicinin marka ayrımı yapmadığını belirtmiştir. 2006 yılında ise
tüketicinin bilinçlenme düzeyinin arttığı ve tüketicilerin %74’ü aynı markaları talep
ederken, %26’sı marka ayrımı yapmadıklarını kaydetmişlerdir.
SONUÇ
Organik ürünlere talep çoğunlukla büyük şehirlerde daha fazla olduğu için 2
büyük ilimizdeki organik ürün satıcılarının durumunu ve karşılaştıkları sorunları
belirlemek amacıyla yapılan araştırmadan çıkan sonuçları aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz.
Türkiye'de organik ürün pazarlama işine girenlerin büyük çoğunluğu bu ürünlerin
daha sağlıklı olmasını gerekçe göstermektedir. Bununla birlikte bir kısım işletmeci
de kişisel merakı nedeniyle bu işe girmektedir. Organik ve doğal ürün pazarlamanın
gelecek vadeden bir iş kolu olduğunu düşünerek bu işe girenlerin sayısı ise
sınırlıdır. Bu durumda kişilerin bu ürünlerin sağlıklı olduğuna inanarak pazarlama
işine girmesi sektörün geleceği açısından sevindiricidir.
Organik ürünlerin sağlıklı olduğuna inansalar da market sahibi ve çalışanlarının
organik ürünler ve pazarlanması konusunda bilgili olmadıkları belirlenmiştir. Bu
durum organik ürün pazarı konusunda gelecekte sıkıntı yaratabilecek bir konudur.
Bilgili olmayan elemanlar tüketiciyi organik ürünler konusunda yanlış
yönlendirebileceğinin unutulmaması gerekir.
Üzerinde çalışılan marketlerin büyük çoğunluğunda kanunca yasak olmasına
rağmen organik ürünler ile doğal ürünlerin bir arada pazarlandığı saptanmıştır.
Organik ürünler, üretiminin yanında satışı da bilgi ve emek isteyen bir daldır ve
ürünün satışı da ancak tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ile artacaktır. Bu durumda
organik ürün satan market çalışanlarının herhangi bir eğitim almadan bu işe
başlamalarının engellenmesi gerekir.
Organik ürün satılan yerlerde organik ürünlerin bulunma oranı % 50-85 oranında
değişmektedir. Bunun nedenlerini ise ülkemiz koşullarında organik ürünler
konusunda yeterli bilinçlenmenin oluşmaması, organik ürün fiyatlarının çok yüksek
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olması, organik ürün satışının ve ürün akışının yıl içinde dalgalanma göstermesi ve
ürün çeşitliliğinin sınırlı olması sayılabilir.
Organik ürün satışı yapılan marketlerdeki ürün akışı, ülkemizdeki ihracatçı
firmalar tarafından sağlanırken, doğal ürünlerin önemli bir bölümü (%46) yerel
üreticiler yoluyla sağlanmaktadır. Bunun dışında kalan kısım ise toptancı aktarlar ve
toptancı gıda ürünü satan yerlerden karşılanmaktadır. Ancak burada dikkati
çekilmesi gereken bir konu yerel üretimler ile organik üretimin geçiş aşaması
ürünlerinin doğal ürün olarak kabul edilmesine karşılık toptancı aktarların nereden
ve ne şekilde elde ettikleri bilinmeyen ürünlerinin “doğal” ürün olarak firma etiketi
altında satışa sunulması sektörde bu konuda ciddi bir etik sorunun yaşandığını
göstermektedir. Doğal ürünlerin organik ürünlerle birlikte satıldığı düşünülürse
gelecekte organik ürün pazarlaması için ciddi bir sorun olacağı düşünülmektedir.
Organik ürün satışı yapan marketlerde çoğunlukla işlenmiş ürünler
satılmaktadır. Taze meyve ve sebzeye talep olmasına karşılık yetiştiriciliğin henüz
yaygın olmaması nedeniyle talep karşılanamamaktadır. Bununla birlikte satışa
sunulan ürünlerin çoğunluğunu yerli firmalar tarafından üretilmiş ürünler
oluşturmaktadır.
Organik ürün satan marketlerde en fazla kuru meyve, bakliyat, şifalı yağlar,
bitkisel sabunlar, zeytinyağı, kuru meyve, bal çeşitleri, bulgur ve pirinç çeşitleri
satılmaktadır.
Organik ürünler çoğunlukla doğrudan satış yöntemiyle pazarlanmakta, az da
olsa telefonla eve teslim ve internet yoluyla satış da yapılmaktadır. Gelecekte
internet yoluyla pazarlamanın yoğunlaşacağı düşünülmelidir.
Organik ürünler çoğunlukla doğaya geri dönüşümlü ambalajlarla satışa
sunulmaktadır. Ancak hala plâstik orijinli kap kullanımı da görülmektedir. Bu kaplar
doğal ürün satışında daha yaygındır.
Organik ve doğal ürünlerin satışında mevsimlik dalgalanma yaşanmakta,
sonbahar ayı ile beraber artış göstermekte ve ilkbahardan yaza doğru düşme
görülmektedir Bu durum ürün alımındaki dalgalanmaya bağlantılıdır. Organik ürün
pazarının önünün açılması ile bu tip dalgalanmaların önüne geçilmesi
gerekmektedir.
Organik ürünler piyasa için yeni, fiyat olarak daha pahalı ve tanınmayan ürünler
olduğu için tanıtımlarının yapılması gerekmektedir. Araştırma sonunda marketlerin
% 70’ine yakınının el ilânı dağıtarak reklâm yolunu benimsediği belirlenmiştir.
Bununla birlikte organik ürünleri internet yoluyla pazarlayan şirket ve üreticiler de
bulunmaktadır.
Organik ve doğal ürün satışı yapılan marketlerde tüketicilerin organik ürünlerle
ilgili şikâyetlerinin % 85’inde en önemli sorun olarak ürün fiyatlarının yüksekliği
gösterilmiştir. Bu da organik ürün iç piyasasının henüz düzenli bir piyasa olmadığını
göstermektedir. Yasa gereği yurt dışına gönderilip oradan kabul edilmeyen
ürünlerin iç piyasaya verilmesi, organik ürün piyasasının esas hedefinin dış piyasa
olması, dolayısıyla iç piyasadaki arzın dengesiz olması fiyatları artırmaktadır. Bazı
ürün kalemlerinde 5 kata kadar varan fiyat farkı organik ürünleri sürekli kullanma
eğiliminde olan tüketiciyi bile zorlamaktadır. Zaman içinde iç piyasa talebinin
artmasıyla bu dengesizliğin giderilebileceği düşünülmektedir.
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Organik ürünlerle ilgili olarak tüketici şikâyetlerinin bir diğeri de ürünlerin raf
ömürlerinin kısa oluşu ile ilgilidir. Organik ürünler koruyucu kimyasal madde
bulundurmadığı için kısa sürede tüketilmelidir. Ancak tüketicinin bunu bilmemesi
nedeniyle ürünü uzun vadede tüketme yoluna gitmesi bu tür şikâyetlere neden
olmaktadır.
Tüketicinin bilinçlenmesi ve marka tercihinde bulunması organik ürünler için de
önemlidir. Yaptığımız çalışmada bilinçli tüketicilerin kullandıkları ve memnun
kaldıkları markaları aradıkları tespit edilmiştir. Bu konuda tüketicinin bilinçlendirme
çalışmalarına hız verilmelidir.
Yaptığımız araştırmada sözlü beyana dayalı market cirolarının birbirinden çok
farklı olduğu belirlenmiştir. 2 yıl aralıkla yapılan ankette 2004 yılında anket yapılan
marketlerin büyük çoğunluğunun kapandığı gözlemlenmiştir. Bu da sektörde
market büyüklükleri ve yaşama sürelerinin halen çok değişken olduğunu
göstermektedir.
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Çizelge 1. 2004 ve 2006 yıllarında denemeye konu olan organik ve doğal ürün
satan marketler.
Ankara

İstanbul
2004

Market ismi
Aggroland-Zencefil

Market adresi
Mesaplaza Alışveriş Merkezi No:
31 Çayyolu / Ankara

Giresun fındık evi

7. Cadde 25, Sokak No: 7/C
Bahçelievler/Ankara

Ayurveda Doğal ve
Yöresel Gıda
Ürünleri Pazarı

Ayten Sokak No: 18/8
Mebusevleri Tandoğan /Ankara

Tarçın
Afrofood
Doğanoğlu Gıda
Natura

Afrofood
Aggroland-Zencefil
Doğanoğlu Gıda
Giresun Fındık Evi
Gökçen Yüksel
Güneş
Fiskobirlik
Isırgan
Su
Tarçın
Tuncerler
Zeytin Dalı

Market ismi
Ambar
City farm
Dem natural

Armada Alışveriş Merkezi B Blok
No: 6/1 Market Katı
Ecolife
Söğütözü/Ankara
Arjantin Cad. No21/A
Kırkambar
Gaziosmanpaşa/Ankara
Tunalıhilmi Cad. Bülten Sok. 8/
Vegetus
D-E-F Kavaklıdere/Ankara
Tunalihilmi Cad. No 98/B
Kavaklıdere/Ankara
2006
Arjantin Cad. No21/A
Altınoluk
Gaziosmanpaşa/Ankara
Mesaplaza Alışveriş Merkezi No:
City Farm
31 Çayolu/Ankara
Tunalıhilmi Cad. Bülten Sok. 8/
Ecolife
D-E-F Kavaklıdere/Ankara
7. Cadde 25, Sokak No: 7/C
Kırkambar
Bahçelievler/Ankara
Bülbülderesi Cad. 126/14
Korona Market
Küçükesat / Ankara
Tunalı Hilmi Cad. 101/35
Ulaş Baharat
Kavaklıdere/ Ankara
Esat Cad. 70/C Küçükesat
/Ankara

Tek Organik

Market adresi
İstiklal Cad. Kallavi Sokak No: 12
Beyoğlu/ İstanbul
Mihriflad Valide Sultan Cad. No:
48/A Anadolu Hisarı
Beykoz/İstanbul
Küçük Bebek Cad. No: 19
Bebek/İstanbul
Şakayık Sok. Ceylan Apt. 38/1
Teşvikiye/ İstanbul
Köyiçi Cad. Kazan Sokak Gürün
Pasajı 23/A Beşiktaş/ İstanbul
Sıraselviler Cad. Yeniyuva Sok.
No: 39/1 Cihangir Beyoğlu/ İstanbul

Güneşlibahçe Sok. No: 24-26
Kadıköy Balıkpazarı/İstanbul
Cemal Topuzlu Cad. No: 62/1
Göztepe / İstanbul
Şakayık Sok. Ceylan Apt. 38/1
Teşvikiye/ İstanbul
Köyiçi Cad. Kazan Sokak Gürün
Pasajı 23/A Beşiktaş/ İstanbul
Tepecik Yolu Alkent Alışveriş
Merkezi F1 Blok Etiler/İstanbul
Güneşlibahçe Sok. No: 18 Kadıköy
Balıkpazarı/İstanbul
Müderris Salih Rüştübey Sok.
Ethem Zengin Blokları B Blok 5/2 II
Ulus/ İstanbul

6. Cad. 3/C Bahçelievler/Ankara
3.Cadde No: 135 Bahçelievler
/Ankara
Armada Alışveriş Merkezi B Blok
No: 6/1 Market Katı
Söğütözü/Ankara
Filistin Sok 3/B Gaziosmanpaşa/
Ankara
8. Cadde 79. Sok. 6/C Emek /
Ankara
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Çizelge 2. Marketlerde satışı yapılan ürün çeşitleri ve bulunma oranları.
Ürün çeşidi
Hayvansal ürünler
grubu
Bal çeşitleri
Süt ve ürünleri
Et ve et ürünleri
Yumurta
Bitkisel ürünler

Diğer ürünlere
oranı (%)

Ürün çeşidi

2004

2006

69
39
8
39

74
43
21
26

Bakliyat

85

84

Baharat
Bisküvi
Bitki çayları
Bitkisel sabun
Çay

31
31

63

62

42
100
47

Bitkisel ürünler
Polen
Pirinç patlağı
Reçel çeşitleri
Sakız
Salça çeşitleri
Sebze ve meyve
konserveleri
Sigara
Sirke çeşitleri
Sos çeşitleri
Soya ürünleri
Şarap çeşitleri

Diğer ürünlere
oranı (%)
2004
54
8
54

2006
54

53

79
16
58

39

47

8
31
23
39
54

16
52
47
68

Çikolata

21

Şeker

16

Dondurulmuş gıda
Ekmek
Erişte
Fındık yağı
Fındık ezmesi
Hazır çorba
Kuru meyve
Kuru sebze
Makarna çeşitleri
Mantı
Marmelat çeşitleri
Meyve suyu çeşitleri

16
42
37

Şifalı bitkiler
Şifalı yağlar
Tarhana
Taze sebze ve meyve
Turşu çeşitleri
Un çeşitleri
Unlu gıdalar
Üzüm çekirdeği
Yulaf ezmesi
Zeytin
Zeytinyağı
Diğer

54
26
32
26
37

46
23
8
8
15
77
23
23
8
15
31

Müsli
Nar ekşisi
Pekmez çeşitleri
Pestil
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8
39
23,0

11
74
32
27
74

8
15
15
15

37
21
8
69
69

26
89

26

Bitkisel güzellik ürünleri

42

11
58

Doğal yemek kitapları
Ekoyaşam kitapları
Temizlik ürünleri

21
11
26

ORGANİK ÜRÜNLERİN SERTİFİKASYONU: KALİTEDE BELİRSİZLİK VE
PİYASANIN İŞLEYİŞİ
Başak CANAN ÖZBAĞ124

Erkan REHBER1

ÖZET
Organik tarımın sürdürülebilirliği önemli ölçüde organik ürünlerin uygun fiyatlarla
satılmasına bağlıdır. Bilindiği gibi alıcı ve satıcı arasındaki bilgi asimetrisi piyasa
aksaklıkları yaratabilmekte ve pazarlama literatüründe “uygun olmayan davranışlar”
ve “hatalı seçimler” olarak adlandırılan sorunlara neden olarak ürünün değerinden
daha farklı fiyatla satılması sonucunu doğurmaktadır. Eğer tüketici ürünün kalitesi
hakkında yeterli bilgiye sahip değilse ve ürün için ortalama bir fiyat ödeyecekse, bu
fiyat daha düşük kalitede ürün satan satıcı için daha cazip olurken, yüksek kaliteli
ürünler de daha düşük fiyata satılabilecektir (Limon problemi). Organik ürünler de
kalite nitelikleri açısından bilgi asimetrisine sahip ürünlerdir. Limon problemi organik
ürün pazarında karşılaşılan bu sorunu açıklamaktadır. Bu problemlerin çözümü için
en yaygın ve etkin yol sertifikasyondur. Sertifikasyon pazarda bilgi simetrisini
sağlamada kullanılan bir çözüm yoludur. Bu açıdan organik ürün üretim ve
pazarlamasında sertifikasyonun önemi büyüktür. Uygulamada farklı sorunları olan
sertifikasyonda uluslararası tanınırlığı olan güçlü ulusal sertifikasyon kurumlarına
sahip olmanın önemi büyüktür.
Anahtar Kelimeler: Organik Ürün, Limon Problemi, Sertifikasyon

ABSTRACT
CERTIFICATION OF ORGANIC PRODUCT: QUALITY UNCERTAINTY AND
MARKET EFFICIENCY
Sustainability of organic agriculture highly depends on the prices of organic
products. Information asymmetry may create market inefficiency and may lead to
adverse selection and moral hazard problem. A basic-principal agent problem as
presented in Akerlof can be used to describe the market for organic products.
Quality of the organic products is unobservable prior to purchase and this is a
classic seller moral hazard problem. “Lemons” problem which describes the
obstacles faced in the organic market has many solutions. Certification is one way
to overcome the lemons problem, since a moral hazard problem exists in the
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organic market because it is difficult for consumers to observe whether a product is
organically grown. Certification is the solution to maintain information symmetry in
the market. It is important for the third countries to have national certification bodies
that are recognized by international authorities.
Keywords: Organic Products, Lemon Problem, Certification
GİRİŞ
Pazarın etkinliği üretici ve tüketicilerin ürünler ve tüketici beğenileri vb. konularda
sahip oldukları bilginin miktar ve yapısına dayanmaktadır. Bilgi asimetrisi
durumunda taraflardan birinin (örneğin satıcı veya alıcı) özel bir bilgiye sahip olması
hatalı seçim sonucunu doğuran piyasa aksaklıkları yaratabilmektedir. Örneğin
satıcı gerçek kaliteyi bilmektedir fakat alıcı bu konuda kesin bir bilgiye sahip
değildir. Alıcı ortalama veya beklenen kalite için ödeme yapma arzusundadır.
Düşük kaliteli ürünler (“limonlar”) yüksek kaliteli ürünlerin piyasa değerini
düşürebilir. Bilgi asimetrisi durumunda, özel bir bilgi olmasa dahi yetersiz bilgi söz
konusudur ve uygun olmayan davranış problemine yol açacaktır (Milgrom and
Roberts, 1992). Hatalı seçim ve uygun olmaya davranış kavramları pazardaki
ilişkilere göre farklı açıklamalara sahiptir. Bu açıklamalardan iki tanesi üretici ve
hammadde tedarikçileri arasındaki hammadde temin ilişkisi ile ilgilidir ve bilgiye
sahip olan taraf güçlüdür.
Hatalı seçim (adverse selection) tarafların sözleşme öncesi avantaj durumunu
anlayamamalarından dolayı ortaya çıkar. Örneğin, bu yetersizlik nedeni ile üreticiler
uygun olmayan kaynak ve tedarikçi seçimi yaparlar.
Uygun olmayan davranışlar (moral hazard) üretici veya alıcıların sözleşmede
etkin koruyucu maddeleri oluşturamamaları nedeniyle kendilerini fırsatçı
tedarikçilere bağımlı hale getirmeleri anlamına gelmektedir.
Organik ürünler de kalite nitelikleri açısından bilgi asimetrisine sahip ürünlerdir.
Limon problemi organik ürün pazarında karşılaşılan bu sorunu açıklamaktadır.
Sertifikasyon pazarda bilgi simetrisini sağlamada yani üretici ve tüketiciler
arasındaki bilgi paylaşımında ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri engellemede kullanılan
bir çözüm yoludur.
BİLGİ ASİMETRİSİ VE “LİMON” PROBLEMİ
Son yıllarda ekonomi literatüründe vergilendirmeden sigorta sözleşmelerine
kadar değişen konularda bilgi asimetrisinin önemini vurgulamaktadır. Bilgi
asimetrisi ile ilgili olarak literatüre en önemli katkı Akerlof’un (1970) “Limon Pazarı:
Niteliksel Belirsizlik ve Pazar Mekanizması” isimli çalışmasıdır. Akerlof yaklaşımının
temel noktası bilgi asimetrisinin hatalı seçim problemine sebep olduğudur: Tüketici
ürünün kalitesi hakkında yeterli bilgiye sahip olamıyorsa ve ürün için ortalama fiyat
ödeme arzusundaysa, bu fiyat iyi ürünlere sahip satıcıdan daha düşük kalitede
ürüne sahip satıcı için daha cazip olacaktır. Sonuç olarak iyi kaliteye sahip ürünler
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yerine daha düşük kaliteli ürünler yani limonlar arz edilecektir. Tüketici rasyonel
davranabilirse, hatalı seçim yapmaktan kaçınmalıdır ve herhangi bir fiyattan
tesadüfi olarak seçilmiş bir ürünün iyi bir ürün değil de limon olma ihtimalini göz
önünde bulundurması gerekmektedir. Bu ihtimal tabii ki ürünler için çok düşük
ödeme arzusu anlamına gelmektedir ve böylece iyi ürünlerin oranı daha da
düşecektir. Sonuç olarak bu işlem pazarın tamamen bozulmasına dahi yol açabilir.
Özetle, satıcılar ortalama ve çok iyi ürünleri ayırt edemeyen alıcılar ile
karşılaştıklarında, alıcılar sadece ortalama ürünlerin arz edildiklerini
gözleyeceklerdir ve bu nedenle ortalama ürünleri talep ediyor gibi davranacaklardır.
Böylece denge durumunda sadece ortalama ürünler arz edilecektir ve pazarda
oluşan fiyat ortalama ürünlere ait fiyat olacaktır (Cason ve Gangadharan, 2000).
Son yıllarda firmalar ürün portföylerinde çevre dostu ürünlere de yer
vermektedirler. Tüm bu “yeşil” iddiaları tüketicilerin çevre bilincine sahip olmaları ve
çevreye daha az zarar veren ürünler için daha fazla fiyat ödeme arzusuna sahip
olmaları nedeni ile bir pazarlama stratejisi olarak ortaya çıkmıştır (Cason ve
Gangadharan, 2000). Bilinen örneklerden bir tanesi organik olarak yetiştirilmiş
tarımsal ürünlerdir. Organik ürün pazarını tanımlamada Akerlof’un (1970)
çalışmasında yer alan müdür-temsilci modeli kullanılabilir (Ward ve Hunnicutt,
2001). Bu modelde ikinci el araba alacak olan müşteriler satılık arabanın kalitesine
ilişkin iddiaların doğruluğundan emin olamazlar. Yüksek kaliteli arabalar satıcı için
daha değerlidir ve bu nedenle daha yüksek prime sahiptir. Araba ile ilgili iddialardan
emin olmayan alıcılar satılık arabaların gerçek değerinden daha fazla ödemeye
razıdırlar. Alıcıların daha düşük veya yüksek kaliteli bir araba alma ihtimalleri vardır,
bu nedenle arabanın değeri yüksek ve düşük kalitedeki arabaların değerinin ağırlıklı
ortalaması olacaktır. Yüksek kalitedeki arabanın sahibinin arabayı gerçek değerinin
altında satmak istemediği varsayımı ile, alıcıların ödemeye hazır olduğu fiyata
sadece düşük kaliteler sunulacaktır. Yani tüketiciler bu noktada dikkatli olmalıdır;
eğer satıcı satma arzusundaysa demek ki satmak istediği araba düşük kaliteli
arabadır. Fakat eğer satışa sunulan araba kesin olarak düşük kaliteli ise o zaman
alıcının ödediği fiyat arabanın değerinin üzerindedir.
Organik üretim maliyeti yüksektir. Satıcı hangi kaliteyi pazara sunacağına ve
alıcılar da hangi kalitede ürünü satın alacaklarına kendileri karar verir. Kalite satın
almadan gözlenemez, bu nedenle bu durum klasik bir satıcı uygun olmayan
davranış problemidir. Pazarın dengeye kavuşabilmesi için bu problemi çözme
yolları tartışılmalıdır. Alıcılar organik ürün satın almak istiyorsa ve organik üretim
maliyetini karşılayacak fiyatı ödemeye hazırsalar, fiyat hangi seviyede oluşacaktır?
Eğer alıcılar ürün hakkındaki iddiaları ispatlayamıyorlarsa ve organik üretim maliyeti
konvansiyonel üretime göre daha yüksekse bu soruya cevap verilemez. Karını
maksimize etmek isteyen çiftçiler konvansiyonel üretim yaptıkları halde organik
üretim yöntemlerini kullandıklarını iddia edebilirler çünkü bu yolla hem maliyetleri
düşer hem de karları artar. Bu nedenle, tüketiciler organik üretim yöntemlerini karlı
hale getirecek fiyatı ödemeye razı oldukları halde, üretim şeklinin kanıtlanamıyor
olması üreticinin organik üretim yapmadığı anlamına gelecektir. Akerlof modeli
organik ürün üretici ve tüketicilerinin karşılaştıkları problemi tanımlamak üzere
tekrar yorumlanabilir. Organik üretim yöntemleri konvansiyonel yöntemlerden daha
yüksek maliyete sahip olduğundan, organik ürünler konvansiyonel ürünlerden daha
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yüksek bir değere sahiptir. Bu nedenle, daha yüksek kaliteli olmaları beklenir.
Alıcıların aldıkları ürünün konvansiyonel ya da organik yöntemlerle üretildiğini
ispatlama şansı yoktur. Bu nedenle, alıcılar organik etiketli ürün için daha fazla
ödemeye hazır olmalarına rağmen, organik ürünlerin tam fiyatını ödeme arzusunda
olmayacaklardır. Organik üreticilerinin tam fiyattan daha düşük fiyatla üretim
yapmak istemeyecekleri varsayımına dayanarak, pazara sunulan tüm ürünlerin
nasıl etiketlenirse etiketlensin konvansiyonel olduğu sonucuna varabiliriz. Yukarıda
tartışılan tüm engeller “Limon” problemi olarak tanımlanmıştır. Limon problemini
çözmenin çeşitli yolları vardır.
Bilinirlik
Bu problemi çözmede bir noktaya kadar etkili olabilir. Asimetrik bilginin
varolduğu marketler ile ilgili literatür verimliliğin arttırılmasında bilinirliğin rolünü
vurgulamaktadır. Akerlof’un da (1970) belirttiği gibi “limon” probleminin
çözülmesinde ün kullanılabilir; marka firmaların yüksek kaliteye sahip ürün
satmaları için bilinirlik oluşturmalarını sağlar.
Bilinirlik sayesinde firma maliyetlerini karşılayacak şekilde fiyat belirleyebilir ve
böylece yüksek kaliteli ürünlerini satabilir. Bu varsayım daha da ileri giderek
firmanın kalite için bir üne sahip olabileceğini önerir ve potansiyel müşterilerin
firmanın ününden haberdar edilmesi yoluyla firma kaliteli ürünlerinin satışına olanak
bulur.
Limon problemini çözmek için ünün kullanılmasının en kolay yolu üretici ve
tüketici arasındaki tekrarlanan etkileşimi konumlandırmaktır. Satın alma
davranışının süreklilik kazanması tüketiciye konvansiyonel yöntemler ile üretim
yapan çiftçilere karşı güç sağlar ve böylece kısa dönemde yüksek maliyetlere
karşın çiftçiler organik üretim yapma yoluna giderler. Satın alma süreklilik
kazanmasa dahi, yeni müşteriler çiftçinin ününden haberdar oldukça limon problemi
çözülmüş olacaktır. Satın alma davranışının süreklilik kazanması limon probleminin
çözülmesinde etkili olacaktır, ancak tüketicilerin organik üretim yerine
konvansiyonel yöntemlerin kullanıldığını keşfetmeleri gerekmektedir. Çünkü
konvansiyonel tarımda kullanılan gübre ve ilaçların sağlık üzerine etkileri uzun
dönemde ortaya çıkmaktadır ve ürünün izlenebilirliği bir noktaya kadar mümkün
olduğundan, tüketicilerin üreticileri cezalandırmak için satın almama tehdidini
kullanma olasılıkları sınırlıdır. Sonuç olarak, bilinirlik organik ürünlerde bilgi
asimetrisi problemini çözmede etkili olabilir fakat tek başına bu problemi ortadan
kaldıramaz.
Sinyal Verme
Limon problemini çözmede etkili ikinci yol sinyallerin kullanılmasıdır. Eğer
tüketiciler üretim metodunu direkt olarak gözlemleyemiyorlarsa fakat ürün kalitesi
ile ilgili bir takım sinyalleri gözleyebiliyorlarsa (örneğin leke sayısı, meyvenin boyutu,
renkte farklılıklar vb.), o zaman organik yöntemlerin kullanılmış olma olasılığını
tahmin edip değerlendirme yapabilirler. Bu dolaylı sinyaller ile tüketiciler organik
üretim yöntemlerinin uygulanma olasılığını arttırmak için daha yüksek fiyat
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seviyeleri oluşturabilirler. Bu fiyatlandırma düzeni ile üreticiler organik yöntemleri
kullandıkları için ödüllendirilmiş veya konvansiyonel yöntemleri kullandıkları için
cezalandırılmış olur. Bu fiyatlandırma düzeni organik yöntemler ile üretimi daha
karlı kılacağından çiftçi organik yöntemleri kullanacaktır. Bu tür bir fiyatlandırma
düzeninin oluşturulması için sinyallerin kullanılmasında daha büyük sinyaller ve
ödeme arzusundaki küçük farklar limon probleminin çözülmesini zorlaştırır. Uygun
olmayan davranışlar ve kalite ile ilgili olarak benzer sonuçlar işgücü ve sigorta
piyasalarında da ortaya çıkmaktadır. Organik ürünlerin görünüş kusurlarının her
zaman daha fazla olduğu için görüntünün büyük bir sinyal olduğu düşünülmektedir.
Tüketici değerlendirmelerindeki farklılık ne kadar az olursa, fiyattaki artış organik
üretim maliyetlerini karşılamayacağından organik ürün bulabilmek o kadar
zorlaşacaktır. Sinyal verme iki türlü gerçekleştirilebilir.
-Kanıtlanamayan sinyaller: Sinyaller satıcılara bilinirlik yaratma konusunda
yardımcı olur. Kanıtlanamayan sinyallere örnek olarak reklam verilebilir. 1990’ların
başında, yeşil iddiasında bulunan reklamların çoğu aslında üstü kapalı, gerçekçi
olmayan demeçlerdi.
-Kanıtlanabilir sinyaller: Sinyaller kanıtlanabiliyorsa, yani sertifikasyon maliyeti
normal ürün satışı ile elde edilen marjinal kardan düşük ise, üretici sertifikalı
ürünleri satmayı karlı bulacaktır. Alıcılar ürünün sertifikalı olduğunu bilirlerse, kaliteli
ürün alacakları garantilenmiş olur ve daha yüksek fiyat ödeme arzusunda
olacaklardır. Bir diğer alternatif ise satıcıların bağlayıcı olmayan kalite iddiaları ile
ürünlerini etiketlemesidir.
Sertifikasyon
Üçüncü alternatif sertifikasyondur. Bu tür yüksek kalite iddiaları farklı ülkelerde
farklı derecelerde yasalarla düzenlenmiştir. Düzenlemelerin bir türü de üçüncü
taraflarca sertifikasyondur. Etiketleme tüketicinin karar vermesini kolaylaştırsa bile,
ürünler çok boyutlu çevresel özelliklere sahip olabilir. Bu sebepten ötürü etiketleme
ile ilgili düzenlemeler eleştirilmektedir. Hatta son zamanlarda yapılan teorik
çalışmalar etiketlemenin piyasa çıktılarını geliştirme kabiliyetini sorgulamaktadır.
Bununla birlikte, etiketlerin rolü yine de önemlidir çünkü tüketiciler şüpheli ürünleri
bu yolla takip etmektedirler.
Satıcılar ürünlerinin iddia edilen kalite özelliklerine sahip olduklarını garanti
etmek için sertifikasyon maliyeti ödeyebilirler. Bu tür sertifikasyonun pazardaki
önemi giderek artmaktadır. Sertifikasyon güven gerektiren ürünlerde, örneğin
organik ürünlerde, önemlidir, çünkü tüketicilerin organik yöntemleri kullanan
üreticileri tespit etmeleri zordur. Kamu veya özel bir üçüncü taraf tarafından yapılan
sertifikasyon tüketicilerin karşı karşıya oldukları bilgi asimetrisi problemini çözmede
yardımcı olabilir.
SERTİFİKASYON
Organik ürün, sertifikasyon ve etiketleme tanımları genelde karıştırılmaktadır.
Tüketiciler eş anlamlı olarak kullanılan “ekolojik”, “yeşil” veya “organik” kelimelerinin
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anlamını bilmemektedir. Gerçek organik ürünler organik yetiştirme yöntemlerini
açık olarak tanımlayacak şekilde sertifika verilmiş ürünlerdir (Buley ve ark., 1997).
Organik gıdalar için yeni Japan Agricultural Standards (JAS) A.B.D.’ye göre
daha az katıdır. Ürünler A.B.D.’de olduğu gibi “organik/organik değil” ölçeğine göre
değerlendirilmemektedir,
fakat
uygulanan
organik
yöntemlere
göre
sınıflandırılmaktadır. Her ne kadar JAS sertifikasyonu düşük kimyasal kullanan
tarımsal uygulama iddialarına resmi onay veriyor olsa da, mevcut Japon yasalarına
göre JAS mührüne sahip olmayan üreticilerin de ürünlerini organik olarak
etiketleyebileceklerini ithalatçıların göz önünde bulundurması gerekmektedir.
Reklam yasalarına göre JAS gönüllü bir sistemdir. Buna rağmen, ürünlerin
tüketicilere ve Japonya ticaretine daha cazip hale getirilmesinde Japonya
hükümetinin resmi mührüne sahip olmanın getirdiği faydalar ortadadır.
Organik tarım organik tescil ve sertifikasyon şartları sonucu var olan sınırlılıklar
nedeniyle geleneksel tarımdan daha özel üretim, planlama ve işletme ihtiyaçlarına
sahiptir (Gaskell, 2000). Tüketici güveninin ve uluslar arası pazarlara girişin garanti
edilebilmesi için organik ürün sertifikasyonunun güvenilir bir işlem olması
gerekmektedir. Sertifikasyonun tarımsal ürünlerin pazarlanmasında neden gerekli
ve önemli olduğunu Akerlof’un modelini kullanarak açıklayabiliriz (Casson ve
Gangadharan, 2000). Organik ürün pazarında uygun olmayan davranış problemi
mevcuttur çünkü tüketicinin ürünün gerçekten organik olup olmadığını tespit etmesi
zordur (Ward ve Hunnican, 2001). Standartların oluşturulması ve uygulanması,
standartların üçüncü taraf tarafından denetlenmesi ve kayıt altında tutulması,
tarafsız sertifikasyonun gerçekleştirilmesi organik sektörünün sürdürülebilir
büyümesinin sağlanması için temel bileşenlerdir. Son yıllarda sistemlerin ISO 9000
ve GMP(Good Manufacturing practices)’ye göre sertifikalandırılması yaygın olarak
kullanılmaktadır (Rundgren, 2000).
Organik üretim özel bir sertifikasyon sistemine sahiptir. Organik ürünlerin
sertifikasyonu birincil olarak üretim sistemi ile ilgilidir. Hatta, sertifikasyon pazarlama
aşamasını da kapsamaktadır. Diğer ürünlerde olduğu gibi ürünün “organik” kalitesi
testler ile ispatlanamaz. Organik sertifikasyon programlarına ait esaslar IFOAM
tarafından oluşturulmaktadır. Ek olarak, üretimin yapıldığı veya ihracatın yapılacağı
ülkeler tarafında talep edilen düzenlemeler de mevcuttur. Organik ürünlerin
sertifikasyonu üç aşamada gerçekleştirilir.
-Üretici: Üretimi yapan ve üretimde kullanılan arazi ve işletmeler.
-Üretim Sitemi: Üretim ve işleme yöntemleri.
-Ürünler: Nihai ürünlerin etiketlenmesi.
Sertifikasyon programlarının etkin olarak yürütülmesi gerekmektedir. Etiketleme ve
sertifikaların kullanımı ile ilgili olarak açık düzenlemeler mevcut olmalıdır.
Sertifikasyon anlaşılması güç ve tüketiciye çok fazla bilgi sunmayan bir süreç
olduğundan, sertifikasyon kamuyu standartlar, denetim, sertifikasyon programı ile
ilgili olarak bilgilendirmelidir. Organik sertifikasyon sitemi aşağıda verilen dört
unsura sahiptir:
-Standartlar: Belirgin olarak formüle edilmiş ve sertifikasyon sistemine dahil olan
tüm taraflara bildirilmiş standartlar.
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-Sözleşmeler ve yasal çatı: Sertifikasyon sisteminde tüm üreticiler yazılı bir
sözleşme ile yükümlü kılınmalıdır. Tüm sistem kayıt ve sertifikasyon için yasal
dayanağa sahip bir kurum tarafından yürütülmelidir.
-Denetim: Denetim üretim, işleme, depolama, etiketleme ve sertifikasyon olmak
üzere tüm aşamaları kapsamalıdır.
-Sertifikasyon
1999 yılında Codex Alimentarius Komisyonu organik olarak üretilmiş gıdaların
üretimi, işlenmesi, etiketlenmesi ve pazarlanması ile ilgili esasları belirlemiştir,
bunlara 2001 yılında hayvanlar, hayvansal ürünler ve arıcılık ve arıcılık ürünleri ile
ilgili hükümler de eklenmiştir. Codex uluslar arası veya ulusal olarak geçerli bir
yasal düzenleme değildir. Ulusal düzenlemelerin detayları için dünya çapında bir
referans ve rehber niteliğindedir, uluslar arası uyuma katkıda bulunur. Gelişmekte
olan ülkelerde organik tarım politikaları diğer ihtiyaçları karşılamak üzere ülkeye
ihracat yoluyla döviz sokmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, yerel pazardaki
tüketicileri korumaktan çok uluslar arası ticaret endişesi ile düzenlemeler daha da
çok etkilenmiştir. Toplam 56 ülkeden sadece 32 ülke organik düzenlemeleri
uygulamaya geçirmiştir, 9 ülke düzenlemeleri oluşturmuş fakat uygulamaya
koymamıştır ve 15 ülke daha taslak aşamasındadır (Commins, 2002).
Tüm ülkelerde üretici özelliklerindeki farklılıklardan dolayı tek bir standart veya
eşdeğer standartlar oluşturulması zor olmasına rağmen, dünya ticareti artmaya
devam ettiğinden uluslararası organik prensipleri ile uyum gerekliliği ortaya
çıkmaktadır (Krissoff, 1998). Üreticiden ihracatçıya kadar tüm aşamalarda üretim
zinciri spesifik prensiplere göre hareket eden bağımsız ve tarafsız bir organ
tarafından denetlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerde organik ürünlerin denetim ve
sertifikasyonu Avrupa, A.B.D. ve Japonya merkezli olan uluslar arası sertifikasyon
organları tarafından yapılmaktadır ki bu da beraberinde küçük ölçekli üreticilere
yüksek maliyet getirmektedir.
Sertifikasyon organlarının çalışmaları akreditasyon veya değerlendirmeler ile
onaylanmış olsa bile, uluslararası denklik kalite yönetim standardı ISO-Guide 65 /
EN 45011’e uyum ile sağlanmaktadır. Guide 65 herhangi bir sertifikasyon
organizasyonu için gereken kriterleri içermektedir. ISO/IEC Guide 65’e göre
sertifikasyon organlarının dokümantasyon, kayıt tutma, uygulama ve değerlendirme
süreçlerinden oluşan bir kalite yönetim sistemine dayanan saydam bir yönetime
sahip olması gerekir.
Gelişmiş ülkelere ürünlerini satmak isteyen şirketler ve çiftçiler çeşitli ticari
ortaklar tarafından oluşturulmuş standartlara uyduklarını ispatlamak üzere yıllık
denetim ve onay için bir sertifikasyon kuruluşu ile anlaşmak zorundadırlar. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerden sadece bir kaçının kendilerine ait ulusal sertifikasyon
kuruluşları olduğundan, bu hizmetin maliyeti çok yüksek olabilir. Kendi ulusal
sertifikasyon organlarına sahip olsalar bile, farklı ülkelerdeki farklı yasal
düzenlemeler nedeniyle ürünlerini pazarlayacakları ülkenin sertifikasyon kuruluşuna
da başvurmaları gerekmektedir. Bu durum neredeyse birbirinin aynı olan
sertifikaların (çoklu sertifikasyon) alınması ile ek bir maliyet getirmektedir. Bazı
durumlarda, sertifikasyon kurumlarının taleplerindeki değişkenlik nedeniyle ek
maliyetler daha da artabilmektedir (Gitli ve Arce, 2001). Sertifikasyon maliyetlerinin
tümü fiyata yansıtılmalıdır.
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A.B.D. ve Avrupa’daki uluslar arası sertifikasyon kuruluşları Latin Amerika, Asya
ve Avrupa’da akreditasyon birimleri olarak görev yapmaktadırlar. Birkaç istisna
dışında gelişmekte olan ülkelerde yerel sertifikasyon kuruluşları bulunmamaktadır.
İhracat temel amaç olduğu sürece yerel sertifikasyon kuruluşlarının kurulması
oldukça zor bir iştir. Hatta, FAO ve ITC gibi kar amacı olmayan uluslararası
kuruluşlar gelişmekte olan ülkelerde organik tarımı desteklemek amacıyla kaynak
aktarımında bulunmaktadırlar (Zygmont, 2000). Örneğin Avrupa Birliği üyesi
olmayan bir ülke üreticisi AB düzenlemelerine denk düzenlemelere sahip kendi
ülkesinde kayıt olmalıdır. Üçüncü ülke ancak yasal düzenlemelerin iptal veya
değiştirilmesi sonucunda diplomatik yollardan üçüncü ülke listesine başvurabilir.
Üye olmayan ülke ihracatçısının organik ürünler ihracat izni için başvurması
gerekmektedir (Neuendorf ve Koschella, 1999).
Uygulamada sertifikasyonun üç yolu vardır.
Direkt sertifikasyon: Bu yolla sertifikasyonda çiftçiler veya küçük ölçekli
çiftçi kooperatifleri ve ihracatçılar AB veya A.B.D.’de akredite olmuş sertifikasyon
kuruluşlarınca denetlenmektedirler. AB ithalat yetki sisteminde AB tarafından
yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşu üçüncü ülkedeki sertifikasyon kuruluşu olarak
ithalatçı ülkenin başvurusunda listelenir. Bu sertifikasyon kuruluşu üretim ve
sertifikasyona ilişkin düzenlemelerin denkliğini onaylar, ihracat durumunda AB
düzenlemelerine göre istenen ürün sertifikasını verir.
Ortak-sertifikasyon: Ortak-sertifikasyon durumunda, sertifikasyon
kuruluşları ülkenin ulusal kuruluşu veya uluslar arası faaliyet gösteren yabancı
sertifikasyon kuruluşları arasından seçilebilir. Üçüncü ülkedeki sertifikasyon
kuruluşunun ortak-sertifikasyon kuruluşu tarafından incelenmesi gerekmektedir ve
tüm şartlar yerine getirildiği takdirde onay alınır. AB’nde ithalat yetki talebi
durumunda sadece ortak-sertifikasyon kuruluşu esas alınır. Bu kuruluş gerekli onay
ve ürün sertifikasını verir.
Ulusal sertifikasyon: Bir ülkedeki denetim ve sertifikasyonlar ulusal
sertifikasyon kuruluşları tarafından gerekleştirilebilir. Ulusal sertifikasyon
kuruluşları;
-Uluslararası sermaye ortaklığı olmayacak veya %50’nin altında olacak şekilde
faaliyet gösterir.
-Üçüncü ülke sertifikasyon kararlarından tamamen bağımsız karar verir.
-Uluslararası faaliyet gösteren sertifikasyon kuruluşlarının işbirliği olmaksızın
ithalatçı ülkeler tarafından tanınırlar.
Organik ürün açısından sertifikasyon uygulaması organik üretimde hangi işlem
ve girdilerin kullanıldığına ilişkin standartların belirlenmesini kapsamaktadır. Buna
rağmen, üretimin sürekli yatırım gerektirmesi sebebiyle, sertifikasyon uygulaması
organik olarak etiketlenmiş ürünün gerçekten organik yöntemlerle üretildiğini
garantilemek için yeterli değildir. Sertifikasyon hangi girdi ve yöntemlerin
kullanıldığına ilişkin bilgilerin denetim ve kontrolünü kapsamaktadır. Bu nedenle
lisans uygulamasında da standartlara ihtiyaç vardır, fakat hem lisans uygulaması
hem de sertifikasyon “limon problemi”nin çözümü için gerekli ve yeterlidir.
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ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE SERTFİKASYON KURULUŞLARI
1998 yılında AB denetleme otoriteleri üçüncü ülkelerde faaliyet gösteren
sertifikasyon kuruluşlarının denetlenmesi gerektiği kararını vermişlerdir. Bu denetim
AB üyesi olmayan tüm ülkelerde faaliyet gösteren sertifikasyon kuruluşları için
geçerlidir. Bunlar AB ve A.B.D.’de yetkiye sahip sertifikasyon kuruluşları olup
üçüncü ülkelerde de faaliyet göstermekte olan sertifikasyon kuruluşlarıdır.
Denetim sisteminin organizasyonel uygulaması, varolan dokümantasyon,
personel ve kayıtlar sertifikasyon kuruluşunda kontrol edilir (office-audit). Üretim,
işlem ve ihracat ise yerinde kontroller ile denetçiler tarafından (witness-audit)
denetlenerek değerlendirmeye eklenir. Denetim, AB-denetim otoritesi tarafından
oluşturulmuş kontrol listesi esas alınarak gerçekleştirilir. Bağımsız veya
sertifikasyon kuruluşu adına çalışan uzmanların aşağıda verilen şartları yerine
getirmesi gerekmektedir.
-EC Council düzenlemelerinin uygulanmasında pratik ve teorik tecrübe sahibi
olmak
-AB veya IAF (International Accreditation Forum) üyesi olan bir akreditasyon
kuruluşunca düzenlenen ISO Guide 65 / EN 45011 eğitim kurusunu başarıyla
tamamlamış olmak
-Değerlendirmeye alınacak sertifikasyon kuruluşu ve sertifikalandırılacak
firmalar karşısında bağımsız hareket edebilmek.
-Rekabetin dışında yer almak; söz konusu ülkede veya bölgede tarım alanında
sertifikasyon sürecinde rol almamak veya danışmanlık hizmeti vermemek.
Sadece gelişmekte olan 7 ülkede AB’ne ihracatta yetki verilmiş sertifikasyon
kuruluşu bulunmaktadır; Brezilya, Mısır, Peru, Bolivya, Çin, Nikaragua ve Türkiye.
Türkiye’de toplam 9 adet sertifikasyon kuruluşu faaliyet göstermekte olup bunlardan
sadece bir tanesi ulusaldır. Gelişmekte olan ülkelerden AB’ne yapılan organik ürün
ihracatının sadece çok küçük bir kısmı ulusal kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca
sertifikalandırılmıştır. Yerli sertifikasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılmanın
finansal yönden avantajı sertifikasyon maliyetlerinin daha düşük olmasıdır (Harris et
al., 2001). Parçalı, çok sayıda dağılmış parsel olduğunu göz önünde bulundurursak,
bu durumda tüm alanların denetimi ve sertifikasyonu maliyetleri arttıracaktır. Bu
nedenle, sertifikasyonun ulusal bir kuruluş tarafından yapılması, dahili kontrol
sistemlerinin kontrolünün ve tesadüfi denetlemelerin harici kuruluşlar tarafından
yapılması tavsiye edilebilir (Rundgren, 1999). Organik tarıma ait standart ve
sertifikasyon sistemleri gelişmekte olan ülkelerin yeterli katılımı olmaksızın
oluşturulmuştur ve bu nedenle bu ülkelerdeki belirli ihtiyaçları veya şartları
yansıtmamaktadır. Gelişmekte olan ülkelere yabancı sertifikasyon kuruluşları
yanında ulusal sertifikasyon kuruluşlarına da sahip olmaları tavsiye edilebilir. Bazı
durumlarda, varolan sertifikasyon programı esas alınarak sorumluluk ulusal
kuruluşlara dereceli olarak verilebilir (Rundgren, 2000).
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SONUÇ
Organik ürün pazarında uygun olmayan davranış problemi mevcuttur, çünkü
tüketiciler bir ürünün gerçekten organik olup olmadığından emin olamazlar. “Limon
problemi”ni çözmede kullanılan yöntemler sinyal verme, ün oluşturma ve
sertifikasyon veya lisanstır. Konvansiyonel ürünler ile karşılaştırıldığında organik
ürünlere ait sinyaller daha az olmalarına rağmen genelde leke benzeri fiziksel
bozukluklar şeklindedir. Bilinirlik yaratma yönteminin kullanılması daha zordur,
çünkü tüketici çiftçi tarafından ürünün hangi yöntemle üretildiğini bilemez ve bu
nedenle çiftçinin ürününü gelecekte almayarak çiftçiyi cezalandırma yoluna
gidemez. Limon problemini çözmenin üçüncü yolu sertifikasyondur. Sertifikasyonun
problem çözmede etkinliği güvenilirliğe bağlıdır. Tüketiciler sertifikasyona
güvenmiyorlarsa, limon problemi çözülemez. Sertifikasyon pazarda bilgi simetrisini
sağlamada yani üretici ve tüketiciler arasındaki bilgi paylaşımında ortaya
çıkabilecek eşitsizlikleri engellemede kullanılan bir çözüm yoludur. Bu açıdan
organik ürün üretim ve pazarlamasında sertifikasyonun önemi büyüktür.
Sertifikasyon örgütlenme ve organizasyonu kadar, zaman ve maliyet açısından
etkinliği de çok önemlidir. Uygulamada farklı sorunları olan sertifikasyon işleminde,
uluslararası tanınırlığı olan güçlü ulusal sertifikasyon kurumlarına sahip olmanın
önemi büyüktür. Organik tarıma ait standart ve sertifikasyon sistemleri gelişmekte
olan ülkelerin yeterli katılımı olmaksızın oluşturulmuştur ve bu nedenle bu
ülkelerdeki belirli ihtiyaçları veya şartları yansıtmamaktadır. Gelişmekte olan
ülkelere yabancı sertifikasyon kuruluşları yanında ulusal sertifikasyon kuruluşlarına
da sahip olmaları tavsiye edilebilir.
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ORGANİK TARIMA YÖNELİK UYGULANAN POLİTİKALARIN GENEL BİR
DEĞERLENDİRMESİ
Süleyman ERKAL125

ÖZET
Son yıllarda geliştirilmeye çalışılan organik tarıma yönelik uygulamaların
beklenen sonuçlarına ulaşması için, ülkemizde uygulamaya konulan politikalar ve
yapılan yasal düzenlemeler, kronolojik bir yaklaşımla ele alınmış ve
değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin kanun, tüzük ve yönetmelikler ışığında, uygulanan
politikaların olumlu ve olumsuz yanlarına dikkat çekilmiş ve izlenmesi gereken
politikalara ilişkin öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarım Ekonomisi, Organik Ürünler, Organik Tarım, Politika,
Tarım Politikası
ABSTRACT
A GENERAL VIEW ON POLICIES OF ORGANIC AGRICULTURE IN TURKEY
In the article, legal regulations and imposed agricultural policies that have been
carryied out in our country are analayzed and evaluated with a chronological view to
make reach the organic agriculture applications that have been tried to developed
recently to the expected results. The subject had been processed in circumstances
of the legal rules and the regulations that interest this title and it is investigated
some offers that have been developed by indicating the both negative and positive
points of the applicated beneficial policies.
Keywords: Agricultural Economics, Organic Products, Organic Agriculture,
Policy, Agricultural Policy
GİRİŞ
Ekolojik tarım, organik tarım gibi tanımlamalarla gündeme gelen faaliyetlere;
Avrupa’da 1910’lu yıllarda rastlanıldığı, kontrollü üretimin 1930’lu yıllarda
yaygınlaştığı, küçük ve yerel ölçekli bu uygulamaların 1970’li yıllardan sonra da
ticari önem kazandığı bilinmektedir. 20. yüzyılın başlarından beri bilinen ancak,
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yayılma alanı bulamayan organik tarım, A.B.D. tarafından 1950’den sonra
uygulanan Marshall yardımı ile önemini yitirmiş, bu uygulamaların etkisi ile
“ekstansif tarım”dan, “entansif tarım”a yönelme hızlanmıştır. Dünya nüfusundaki
artışa bağlı olarak; açlık, yetersiz ve dengesiz beslenme olgusuna katkıları nedeni
ile entansif tarım önemini korumuştur. 1950 yılı sonrasındaki Yeşil Devrim ile,
özellikle kimyasal gübrelerin kullanımının teşvik edilmesi ve marjinal alanların
tarıma açılması politikaları; doğal dengenin bozulmasına, iklim değişikliliğine,
biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açmıştır. Avrupa Topluluğu oluşumu sonrasında,
1960’lı yıllarda, yeni destekleme programları uygulamaya konulmuş, verimlilik ve
kalite artışı sağlanmış, 1970’li yıllarda pestisitlerin ve kimyasal gübrelerin tarımda
kullanımının yaygınlaşmasına yol açmış, organik tarım düşüncesi ise kapalı
kalmıştır. “Yeşil Devrim” olarak tanımlanan bu döneme karşı, açlığa çözüm
olmadığı ve doğal dengenin bozulduğu fikri ileri sürülmüş, kimyasalların çevreye ve
insan sağlığına etkilerine karşı; dünyada DDT grubu pestisitlerin kullanımı
yasaklanmıştır. ABD’de 0-2 yaş grubu çocukların beslenmesinde organik ürünlerin
kullanılma zorunluluğu, organik tarım kavramına daha da önem kazandırmıştır
(Aksoy ve ark. 2005).
Toprak ve su kalitesinin korunması, kimyasalların olumsuz etkilerinin önlenmesi,
sağlıklı olma, küçük çiftçilere yardım, ekonomiye destek, kaliteli ürün, gelecek
nesilleri güvence altına almak gibi yaklaşımlarla organik tarım taraftar bulmuştur.
Üretken kaynakların; geri kazanımlarından daha hızlı eridiğinin fark edilmesi,
sürdürülebilirlik ve organik tarım yaklaşımlarına uluslararası nitelikler kazandırmış
ayrıca, çevre anlayışını yaygınlaştırmıştır. Bu nedenle günümüzde dünya ticaretine
konu olan organik ürünler yelpazesi de genişlemiştir (Anonim, 2006c).
Organik tarımın temel hedefi, genellikle kimyasalların insan sağlığına ve çevreye
zararlı etkilerinin önlenmesi olarak algılanmaktadır. Özellikle toprak ve su kirliliği ve
katkı kalıntılarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, ülkemizde 2000 yılı
sonrasında somut önlemlerin alınmasını gerektirmiş ve organik tarım tekniklerinin
yaygınlaşmasında önemli olmuştur.
2005 yılı kayıtlarına göre, ülkemizde 52 ilde, 89 farklı üründe, 9 427 tarım
işletmesinde, 175 074 hektarlık alanda, 289 100 ton organik ürün üretilmiştir.
Organik ürünlerde gözlenen yurt dışı talep artışı, gelişmekte olan ülkelerin dış satım
olanakları üzerinde olumlu etkiler yapmış ve bunlardan ülkemiz de etkilenmiştir.
Son yıllarda organik ürün dış satımı, 8 000 tondan 21 000 tona ulaşmış, 19 milyon
dolar olan dış satım gelirleri de 36 milyon dolara kadar yükselmiştir (Anonim,
2006b).
MATERYAL VE METOT
Materyal
Organik tarıma yönelik olarak daha önce yapılmış ve yayınlanmış çalışmalardan
elde edilen sonuçlar ile konuya ilişkin yayınlanan kanun ve yönetmelikler, bildirinin
dayanağını oluşturmuştur.
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Metot
Elde edilen bilgi ve bulgular, kronolojik bir yaklaşımla ele alınmış; bu konuda
hazırlanmış olan kanun, tüzük ve yönetmelikler incelenmiştir. Yapılmış ve yapılması
öngörülen düzenlemelerin sonuçları ve uygulanabilirlikleri analiz edilmeye
çalışılmış, önerilerde bulunulmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Tarımsal ürünlerin desteklenmesine yönelik politikalar Cumhuriyet’in kuruluş
yıllarından beri benimsenmiş ve tüm hükümetlerce de değişik biçimlerde
uygulanmıştır. Üretimde verimlilik ve kalitenin artırılması, üreticilerin ürün
maliyetlerinin düşürülmesi ve işletme masraflarının azaltılması amacıyla ilaç ve
gübre fatura tutarlarının %20’sine varan oranlarda geri ödeme uygulaması
yapılmıştır. Özellikle küçük işletmelerin gübre ve ilaç masraflarının nakit ödemeler
içerisindeki yüksek payı, üreticilerce önemli bir destek olarak algılanması ve
benimsenmesi sonucunu doğurmuştur. Daha sonraki dönemde, gübre ve ilaç
desteklerinin, kimyasalların kullanımını artırdığı bilinci ile, özellikle de uluslar arası
kuruluşlarca alınan kararlar sonrasında bu desteklemelerden vazgeçilmiştir.
İlaçlamadan kaynaklanan etkilerin azaltılması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca
16 farklı ürün türünde Entegre Mücadele Programları oluşturulmuş ve talimatları
hazırlanmış; ayrıca entegre ürün yönetimine geçiş öngörülmüştür. Ar-Ge
çalışmaları kapsamında, organik tarım ve sürdürülebilirlik bakımından uygun
besleyicilerin ve materyallerin seçilmesi, hastalıklara dayanıklılık ıslahı çalışmaları,
biyolojik mücadele gibi konular da gündemde tutulmuştur.
Sürdürülebilirlik ve organik tarımın gerekliliği, genelde kimyasal gübre ve
ilaçların aşırı kullanımına dayandırılmaktadır. Bu nedenle ülkemizde gübre ve ilaç
kullanımına ilişkin işletme düzeyinde ve türler bazında Yalova – Bahçe Kültürleri
Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yapılan araştırma sonuçları Çizelge. 1 ve 2’de
verilmiştir. Araştırma sonuçları, kullanılan gübre miktarlarının tavsiye edilenden
fazla olduğunu ortaya koymuştur. Açıkta yetiştirilen sebzelere göre, örtü altında
yetiştirilen sebzelerin üretiminde daha fazla kimyasal gübre kullanıldığı
saptanmıştır. Örtü altı yetiştiriciliğinde azot kullanımı 2.2, fosfor kullanımı 3.4 ve
potasyum kullanımı 6 kat daha fazladır. Çalışmalar işletmelerde hayvansal gübre
kullanımının düşük düzeylerde olduğunu, bitkilerin mutlaka kimyasal gübrelerle
desteklendiğini, küçük ölçekli işletmelerde kullanılan hayvansal gübrenin daha
yaygın olduğunu göstermiştir. Ürün türlerine göre yapılan bu çalışmalarda kimyasal
gübre giderlerinin toplam masraflar içerisinde %1.3 - %12.8 arasında değiştiğini
göstermektedir.
Farklı agro-ekolojik bölgelere sahip ülkemizde, ticari anlamda 100’den fazla
kültür bitkisinde ekonomik düzeyde zarar veren 250 zararlı, 85 hastalık etmeni ve
70’ten fazla yabancı ot türü bulunduğu bilinmektedir. Hastalık ve zararlılarla
savaşta, 2069 ruhsatlı ilaç kullanılmaktadır. İlaçların %34’46’sı insektisit, %27.0’si
fungusit, %17.71’i herbisit, %4.8’i akarisitlerden oluşmaktadır (Anonim, 2006a).
Ülkemizde ortalama aktif madde tüketimi 0.596 kg/ha iken, bu miktar Fransa ve
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Almanya‘da 4.7 kg/ha, İtalya’da 7.6 kg/ha, Hollanda‘da 17.8 kg/ha, Yunanistan’da
6.0 kg/ha, Belçika’da 11.3 kg/ha düzeylerindedir. Bu yönden Türkiye avantajlı
konumunu korumaktadır. Ülkemizde, 2002 yılında, toplam tarım ilaçlarının %24’ü
Akdeniz, %19’u Ege, %18’i İç Anadolu-Marmara, %11’i Karadeniz, %6’sı
Güneydoğu Anadolu, %4’ü Doğu Anadolu Bölgesi’nde kullanılmıştır (Anonim,
2006d).
Türkiye’nin organik ürün kavramı ile tanışması ve bu ürünlerin yaygınlaşması,
organik ürün ithali yapmak isteyen batılı firmaların istekleri ile 1984-85 yıllarında
gündeme gelmiştir. Bu kapsamda 1992 yılında Ekolojik Tarım Organizasyonu
Derneği (ETO) kurulmuş; organik tarıma öncülük etmek anlamında önemli görevler
üstlenmiştir (Aksoy ve ark. 2005).
Ülkemizde ekolojik tarımın çerçevesini çizen “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin
Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik” 1994 yılında yayınlanmış, 2002
yılında revize edilmiştir. Bu yönetmelik, Türkiye’de organik tarıma yönelik ilk yasal
düzenlemeyi oluşturmuş, Avrupa Birliğinin EEC-No 2092/ 91 sayılı Konsey
Tüzüğünün, birliğin kendi yasal düzenlemelerine uyum sağlamayan ülkelerden
organik ürün alımına kısıtlama getirmesinin etkisi ile hazırlanmıştır. Yönetmelikte
sorumluluk Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na verilmiştir.
Ekolojik ürünler ihracatını belirli bir disipline kavuşturmak ve altyapısını
hazırlamak amacıyla 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
İhracat Yönetmeliği ekinde yer alan “Kayda Bağlı İhracat Listesi”nin 7. maddesi
çerçevesinde ekolojik ürünlerin ihracatı kayda bağlanmıştır. Ege İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği söz konusu ürünlerin kayıt ve ihracatına yönelik işlemlerde
Koordinatör Birlik olarak tayin edilmiştir.
“Organik Tarım Kanunu” 3.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda;
*Tarım ve Köyişleri Bakanlığı(TKB) bünyesinde Organik Tarım Komitesi ve
Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi kurulması,
*Ormanlardan ürün toplanmasına ilişkin kuralların Çevre ve Orman
Bakanlığı’nın görüşü alınarak bir yönetmelikle belirlenmesi,
*Organik ürünlerin satış ve pazarlamasının Yaş Meyve Sebze Ticaretinin
Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
uygulamalarının dışında tutulması,
*Organik ürün etiketlerinin sadece bu ürünler için kullanılması,
*Radyo ve televizyonların organik tarım konusunda ayda en az otuz dakika yayın
yapma zorunluluğu getirmesi,
-İthalatta yapılan kontrollerden ve belgelerden muaf olması, *Kontrolör
ve
sertifikerlerin Bakanlık tarafından kontrolü ile gerektiğinde üniversitelere ve özel
kuruluşlara devredilebilmesi,
*Kontrol ve denetim hizmeti verecek elemanların eğitimine ilişkin yönetmeliklerin
oluşturulması gibi konuları içermektedir. Ayrıca Kanun, yürürlük tarihinden itibaren
6 ay içerisinde yönetmeliklerin hazırlanmasını da öngörmüştür. Bu kararlar
çerçevesinde hazırlanması istenilen yönetmelik, “Organik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” başlığı ile 10.06.2005 tarih ve 25841 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
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Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi, ekolojik tarımın geliştirilmesi ve
uygulanması ile ilgili stratejileri belirlemekte ve Ekolojik Tarım Komitesi’ne
iletmektedir. Bu komite, ülkedeki ekolojik tarım faaliyetlerinin takip ve kontrolünden
sorumludur.
Organik tarımın karmaşıklığı, kişi ve kurumlar arasında ortak programlarla
yürütülmesi zorunluluğu, eğitim-öğretim hizmetlerini öncelikli hale getirmiş,
eğitimcilerin ve üreticilerin eğitimleri, TKB tarafından bir program dahilinde
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
Tüketici düzeyinde organik ürün kavramını tanıma ve organik ürünlerin seçimi,
tarımın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, tüketim, katkı ve kalıntılara karşı seçici
olma gibi konularda da eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim, Ankara kent
merkezinde yapılan bir araştırmada, hane halkının %67’sinin organik ürünün ne
olduğunu bilmediğini (Koç ve Ark. 2001) ve eğitim düzeyi yüksek kesimlerde de
organik ürünlerden haberdar olanların oranlarının düşük olduğunun belirlenmesi
(Akgüngör ve Ark. 1999) bu gereksinimleri doğrular niteliktedir.
Sürdürülebilirlik ve organik tarıma yönelik eğitim-öğretimler, üniversitelerde
lisans ve önlisans programlarında yer almaya başlamıştır. Atatürk Üniversitesi
Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu, Harran Üniversitesi Suruç Meslek
Yüksekokulu, Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu konuya öncülük
eden kurumları oluşturmuşlardır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında
imzalanan protokol ile 38 su havzasının organik tarıma açılması kararlaştırılmıştır.
Düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama
esasları, 2006/8 sayılı tebliğde yayınlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında en az 10
büyük baş, 50 koyun, 15 keçi ve üzerinde hayvancılık yapan işletmelere yönelik
kredi uygulamaları öngörülmüştür. “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelik” kapsamında, organik ürün ve girdiler üreten, organik ürün
toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve
işletme kredilerini daha düşük faizlerle elde edebilme olanağı tanınmıştır. Organik
üretimin daha fazla görüldüğü tıbbi ve aromatik bitki grubunda yer alan türleri üreten
işletmelerin düşük faizli kredilerden yararlandırılmasının yolu açılmıştır. Ancak kredi
kullanımı düşük düzeylerde kalmıştır (Çizelge 3).
01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere, üreticilerin finansman ihtiyaçlarının
uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretiminin geliştirilmesi, verimliliğin ve
kalitenin artırılması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi
kullandırılması Bakanlar Kurulu’nun 2005/9839 kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Bu
karara göre, banka tarafından uygulanan tarımsal kredi cari faiz oranlarından, kredi
konularına göre indirimler öngörülmüş ve hayvansal üretimde en fazla 500.000
YTL, diğer faaliyetlerde 250.000 YTL olmak üzere kredi açabilme olanağı
sağlanmıştır.
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Kredi Konuları
Uygulanacak İndirim Oranı
1. İyi Tarım Uygulamaları Kredisi
%60
2. Organik Tarım
Organik Ürünler
%60
Organik Girdi Üretimi
%60
3. Sertifikalı Tohum-Fide-Meyve Fidanı
%50
4. Kontrollü Örtüaltı Tarımı
%40
5. Orman-Park Bahçe Süs Bitkileri Fidan Yetiştiriciliği %40
Ulusal Tarım Stratejisi doğrultusunda tarımsal destek ödemelerine ve Çiftçi
Kayıt Sistemi’nin geliştirilmesine ilişkin değişiklikler, Bakanlar Kurulu’nun
2006/10243 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda, bitkisel üretim
faaliyetlerinde “Doğrudan Gelir Desteği” ödemesi yapılan arazilerde; toprak analizi,
organik tarım gibi teknoloji kullanımı ve çevre koruma önceliklerine göre dekar
başına ilave ödemeler yapılabilmektedir. Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde
kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretimde
sertifikalı tohum-fide-fidan kullanan çiftçilere dekar başına destekleme ödemesi
yapılabilme yolu açılmıştır.
5488 sayılı Tarım Kanunu, 25.04.2006 tarih ve 26 149 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Kanunun 19. Maddesinin (f) bendinde, tarım arazilerini koruma
amaçlı destekler verileceği yer almıştır. 19. maddesinin (g) bendinde ise “Diğer
Destekleme Ödemeleri” başlığında organik üretime destek sağlanacağı
bildirilmiştir. Ancak bu konularda önemli gelişmeler sağlanamamıştır.
Yoğun girdi kullanımı nedeni ile “Kontrollü Örtüaltı Tarımı Yönetmeliği”
hazırlanmış ve en az bir dekarlık alanda uygulanmak üzere, 27.12.2003 tarih ve
25329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin
planlanması, geliştirilmesi, pazarlanması ve gıda güvenlik zinciri içinde kaliteli
üretimin tüketiciye ulaştırılması aşamasında kontrollü üretim sistemini geliştirme
amaçlanmıştır
08.09.2004 tarih ve 25577sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İyi Tarım
Uygulamaları Yönetmeliği” bu konuda faaliyetlerde bulunanlara ayrıcalıklar
tanımıştır. Yönetmelikte; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal
üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve
sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlaması amaçlanmıştır.
13.05.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5491 sayılı
Çevre Kanunu ile de birtakım düzenlemeler öngörülmüştür. Bu kapsamda
sürdürülebilir kalkınma ilkesi göz önüne alınmış, atıkların geri kazanımında çevre
ile uyumlu teknolojilerin kullanımı, biyolojik çeşitliliğin korunması, tehlikeli
kimyasallar ve atıkların yönetimi, toprağın korunması ve kirliliğin önlenmesi, çevre
korumaya yönelik hizmetlerin finansmanı konularına yer verilmiştir.
Sulama havzalarının korunmasına yönelik olarak, 300-1000 m uzaklığa kadar
turizm, iskan, sanayi, çöp, moloz bırakma, hafriyat, yakıt depolama gibi faaliyetlere
yer verilmemesi kararlaştırılmıştır. Çevre kirliliğini önleme ve ortamların
temizlenmesine yönelik harcamalar için verilecek kredilere ilişkin yönetmelik de
25.02.2006 tarihinde yayınlanmıştır.
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GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak yasal
düzenlemelerin yapılmış olmasına karşın, üreticiyi harekete geçirecek destekleme
politikalarının yeterli olduğunu söylemek güçtür. Doğrudan Gelir Destekleri,
konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçişi etkileyecek nitelikler taşımamaktadır.
Destekleme politikaları uygulamasında ülke geneline dağılmış binlerce üretici
yerine, üretim-pazarlama ve dışsatımda görev alan aracı kuruluşların
desteklenmesi öncelikle düşünülmelidir. Bu konuda Üretici Birlikleri aktif rol
üstlenmelidir.
Organik tarımın geliştirilmesi, dışalım ve dışsatım yapan özel sektör
kuruluşlarının üreticilerle olan doğrudan ilişkilerine bırakılmıştır. Bu nedenle
dışsatımcıların ve dışsatıma yönelik üretim yapan işletmelerin desteklenmesi önem
kazanmaktadır. Bu kapsamda sözleşmeli üretimin genel prensipleri belirlenmeli ve
hukuki düzenlemelerdeki aksaklıklar giderilmelidir.
Gelişmiş ülkelerdeki iç talep baskısı, gelişmekte olan ülkelerde ihracat talep
artışı yaratılmasında etkili olmaktadır. Avrupa’nın yoğun girdi kullanımına ve
sanayisinin yaygınlığına bağlı olarak organik ürün taleplerinde artışlar olacağı
beklenmektedir. Türkiye’de, öncelikli ürünlerindeki pazar paylarını artırma gayretini,
diğer ürünlere de kaydırmalı, tarımsal üretimin sınırlı olduğu ve kalkınmada öncelikli
illerde (organik tarımın yapılmadığı 29 ilde) organik üretim projelerine yer
verilmelidir. Bu amaçla özel bölgesel destekleme politikaları geliştirilmelidir.
Konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçişi sağlayacak özel destek politikalarına
yer verilmesi düşünülmelidir.
Ürün türlerine göre kullanılan kimyasal gübre ve ilaç miktarları, batılı ülkelere
göre düşük olmakla birlikte; ürün türlerine ve bölgelere göre standartların
geliştirilmesine ve gübreleme tavsiyelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Organik tarımın karmaşıklığı, kişi ve kurumlar arasında ortak programlarla
yürütülmesi gereği, eğitim ve öğretim hizmetlerini öncelikli hale getirmektedir.
Kimyasal gübre yerine organik besleyicilerin, hayvansal gübrelerin kullanılması,
yeşil gübreleme uygulamalarına yer verilmesi, kompostlama ünitelerinin kurulması
ve işletilmesi öncelikle düşünülmeli ve desteklenmelidir. Ayrıca, pazarlanan organik
besleyiciler konusundaki kargaşaya da son verilmelidir. Münavebe uygulanması,
bitkiyi gübreleme yerine toprağı gübreleme, kimyasal ilaç kullanımına karşı
alternatifler geliştirme, dayanıklı çeşit/anaç/tohum geliştirme çalışmalarına öncelik
verme, yabancı ot kontrolü, entegre ürün yönetiminden yararlanma, erken uyarı ve
biyo tuzaklardan yararlanmaya yönelik politikalar öncelikle ele alınmalıdır.
Organik ürünler üzerinde yapılan AR-GE çalışmalarının hem bölgesel, hem de
ürünler bakımından dağınıklığı gözlenmektedir. Ürün ve bölge düzeyinde etkili
olacak AR-GE programları, ulusal düzeyde oluşturulmalıdır. Konvansiyonel ve
organik tarım sınırları bilimsel anlamda ele alınıp belirlenmelidir.
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Çizelge 1. İşletmelerde ürün türlerine göre kimyasal gübre kullanımı.

Soğan
Lahana
Biber
Havuç
Pırasa
Karnabahar
T Fasulye

Saf Azot
N
(Kg/da)
11.7
21.6
31.1
26.5
15.8
19.2
8.6

Saf Fosfor
P2 O5
(Kg/da)
8.9
17.1
10.8
21.9
9.6
3.3
4.0

Saf Potasyum
K2O
(Kg/da)
0.8
2.6
3.9
0.1
2.1
1.3

Sebzeler ortalaması

19.3

10.8

1.5

Kiraz
Çilek
Elma
Sof. Üzüm
Şaraplık Üzüm
Kuru Üzüm
Armut

18.4
3.2
14.6
6.9
5.2
6.2
10.2

13.2
2.6
11.8
13.7
6.5
5.2
14.5

4.3
1.1
6.8
2.5
1.6
0.6
6.4

Meyveler ortalaması

9.2

9.6

3.3

Türler

Kaynak: Bazı Ürünlerin Üretim Ve Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi,
Atatürk Bah. Kült. Merk. Arş. Enstitüsü, Muhtelif Yıllar-YALOVA
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Çizelge 2. İşletmelerde ürün türlerine göre kimyasal gübre kullanımı.
N (Kg/da)
P 2 O 5 (Kg/da)
K 2 O (Kg/da)
Açık
Örtüaltı
Açık
Örtüaltı
Açık
Örtüaltı
Patlıcan
22.7
71.0
16.2
19.0
9.6
16.4
Hıyar
37.6ü
139.5
7.3
59.8
5.0
63.7
Domates
38.1
104.3
15.7
56.3
12.1
81.2
Ort.
32.8
104.9
13.1
45.0
8.9
53.8
Kaynak: Açıkta ve Örtüaltında Yetiştirilen Sebzelerin Üretim ve Pazarlamasının
Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi, Atatürk Bah. Kült. Merk. Arş. Ens., 1987-YALOVA
Türler

Çizelge 3. Organik tarıma yönelik kredi kullanım durumu.
Faaliyet alanları
ORGANİK ÜRÜNLER
*İşletme Kredisi
*Yatırım Kredisi
ORG. GİRDİ ÜRETİMİ
*İşletme Kredisi
*Yatırım Kredisi
Kaynak: www.tarim.gov.tr
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İşletme
sayısı

2004 Yılı
Kredi tutarı
(YTL)

İşletme
sayısı

2005 Yılı
Kredi tutarı
(YTL)

93
20

2 253 000
927 000

24
190

1 637 000
4 140 000

3
-

233 000
-

8
-

632 000
-

MALATYA İLİNDE ORGANİK YETİŞTİRİCİLİK VE PAZAR DURUMU
126

Salih ATAY

127

Sezai ŞAHİN

ÖZET
Malatya ilinin tarımsal açıdan önemli bir potansiyeli olup, bir çok ürünün
yetiştirilebileceği ekolojik özelliklere sahiptir. Geleneksel yetiştiriciliğin yaygın olduğu
ilde, organik yetiştiricilik kendine yeni yeni bir taban oluşturmaktadır. İlde ağırlıklı
olarak organik kayısı yetiştiriciliği yapılmakla birlikte, kiraz, nohut, fasulye gibi
ürünlerin de organik yetiştiriciliği yapılmakta olup, üretimin tamamına yakını ihraç
edilerek, ülkeye döviz girdisi sağlanmaktadır.
Organik yetiştiriciliğe oluşan bu ilginin temel sebebi, başta AB ülkeleri olmak
üzere dünya pazarında organik ürünlere oluşan istektir. Ayrıca, bu üretim sisteminin
toprak, su ve bitkinin korunduğu, insan ve çevre sağlığının ön plana çıkarıldığı bir
üretim şekli olması, üreticilerin ürünlerini pazarlamada yaşadığı kolaylılar ve
geleneksel ürüne göre daha yüksek fiyata satma imkanı bu üretim şeklinin üreticiler
arasında benimsenmesine yol açmıştır.
Çalışmada, Malatya ilinde organik yetiştiriciliği yapılan ürünler, üretim alanları,
üretici sayısı, üretim miktarları ve pazarlamada elde edilen döviz girdileri Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı, Malatya Tarım İl Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar
Birliği, İhracatı Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Malatya Ticaret Borsasından elde
edilen ikincil verilerle değerlendirmesi yapılmıştır.
Elde edilen veriler ışığında, üreticilerin organik üretime olan ilgilerinin her geçen
gün arttığı belirlenmiştir. Önümüzdeki yıllarda Dünya pazarında organik üretime
oluşacak talep artışı ile bu üretimin bölgede daha da yaygınlaşacağı tahmin
edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organik Kayısı, Pazarlama, Yetiştiricilik
ABSTRACT
THE MARKETING POSITION OF ORGANIC PRODUCTION IN MALATYA
The city Malatya has an important potential in terms of agriculture, and it has an
ecological properties suitable for various agricultural products. Organic agriculture
is slowly gaining a ground in the city where traditional agriculture has been widely
used. Although organic agriculture is mainly applied to the production of apricot;
organic production of other products such as cherry, chickpea, and bean is also
126
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used. Almost all of the products are exported and revenue is obtained into the
country.
The main reason of the interest into organic agriculture is the desire toward
organic products in the world markets, especially in the EU countries. Moreover,
this kind of production protects soil, water and the plants; and put emphasize to
human and environmental health conditions. These issues allow this kind of
products to be sold at higher prices and easily than the traditional ones, therefore
accepted by the farmers.
In this study, the organic products, their production areas, the number of
farmers, production amounts, the amount of foreign exchanges obtained from their
export are evaluated according to data gathered from second hand organizations
such as Malatya Agriculture Directorate, South East Anatolia Exporters Association
and Malatya Business Association. It is thought that organic production will be
widespread in the region in parallel to the growth in the world markets of organic
products.
Keywords: Organic Apricot, Marketing, Growing
GİRİŞ
Malatya; Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Havzasında ve Adıyaman,
Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van çöküntü alanının güneybatı ucunda yer
almaktadır. Çevresini doğuda Elazığ ve Diyarbakır, güneyde Adıyaman, batıda
Kahramanmaraş, kuzeyde Sivas ve Erzincan illeri çevirir (Anonim, 2006 gov).
İl topraklarının yüzölçümü 12.313 km2. olup, 35 54' ve 39 03' kuzey enlemleri ile
38 45' ve 39 08' doğu boylamları arasında kalmaktadır. Malatya, Sultansuyu ve
Sürgü çayı vadileri ile Akdeniz'e, Tohma vadisi ile İç Anadolu'ya, Fırat vadisi ile
Doğu Anadolu'ya açılarak bu bölgeler arasında bir geçiş alanı oluşturur (Anonim,
2006d).
İl’de tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bir çok ova mevcut olup, bunlar;
Malatya, Doğanşehir, İzollu, Mığdı, Sürgü, Akçadağ, Yazıhan, Mandara, Çaplı,
Distrik ve Erkenek Ovalarıdır (Anonim, 2006d).
İl’de bulunan 425.450 ha'lık tarım arazisinin 391.541’i (% 92) sulanabilir arazidir
ve bunun 198 707 ha (%50.75) mevcut durumda sulanabilmektedir. İl’in su
kaynakları akarsular ve barajlardan oluşmaktadır. İl’de bulunan veya geçen
akarsular: Söğütlü Çayı, Morhamam Çayı, Kuruçay, Tohma suyu, Sultansuyu,
Sürgü suyu, Beylerderesi, Mamihan çayı, ve Şiro çaylarıdır. İl’de Sürgü, Medik,
Polat, Çat ve Sultansuyu barajları olmak üzere toplam 5 baraj bulunmaktadır. Polat,
Çat ve Sultansuyu barajları sulama amaçlı, Medik Barajı Sulama + Elektrik amaçlı
ve Sürgü Barajı da Sulama + Taşkın koruma amaçlı olarak inşa edilmiştir (Anonim,
2006d).
Malatya ili tarımsal açıdan önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel, son
yıllarda yapılan barajlar ve açılan kanallar ile daha da artırılmıştır. İl nüfusunun
yaklaşık %50’si geçimini tarımsal faaliyetle sağlamakta olup, il ekonomisi ve sosyal
yapısı için tarım sektörü oldukça önemlidir (Gezer ve ark. 2002).
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İlde ki arazi varlığı tarım, orman-fundalık, çayır mera ve tarım dışı araziler olarak
sınıflandırılabilir. Buna ilişkin değerler Çizelge’de verilmiştir. Çizelge 1’de görüleceği
üzere il yüzölçümünün (1.236.310 ha ) %35’inde (425.450 ha) tarımsal faaliyetler
sürdürülmektedir.
Tarım İl Müdürlüğü (2003) verilerine göre il’de toplam 50 833 adet tarım
işletmesi mevcut olup, bunların %99.3’ü aile işletmeleridir. İl’deki tarım
işletmelerinin %74’ü 10 ha’dan daha küçük işletmelerden oluşmaktadır. En büyük
oran ise %29 ile 5-9.99 ha arasındaki işletmelere aittir. Bu grup aynı zamanda alan
olarak ta en yüksek değere sahiptir. Bu değerlendirmeye ilişkin sonuçlar ayrıntılı
olarak Çizelge 2’de verilmiştir.
İşletmeler tarımsal faaliyet açısından incelendiğinde, işletmelerin %93’ü bitkisel
üretimle hayvansal üretimi birlikte yapmaktadır. İşletmelerin sadece %7’si yalnızca
bitkisel üretim faaliyetinde bulunmaktadır (Anonim, 2003).
Bitkisel üretimde hemen hemen her türlü üretim yapılmakla birlikte tahıl
üretiminde buğday ve arpa, meyvecilikte ise kayısı, elma, armut, kiraz, Antep fıstığı
ve badem ön plana çıkmaktadır. Ayrıca il’de bağcılıkta oldukça yaygındır.
İl’in ekolojik özellikleri bir çok bitkinin yetiştirilmesine uygun olmakla birlikte, yıllık
350 bin ton civarında üretilen kayısı yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır. Diğer
taraftan artan dünya pazarı ile birlikte organik yetiştiricilik ilde artış göstermektedir.
Organik yetiştiriciliğinde en büyük kısmını yine kuru kayısı üretimi almaktadır. İşte
bu çalışma ile, ildeki organik yetiştiricilik ve pazar durumunun ortaya konulması
amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışmada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Malatya İl Tarım Müdürlüğü,
Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği ve Malatya Ticaret Borsasından organik
kayısı ile ilgili elde edilen;
-Üretici sayısı,
-Üretim miktarı,
-Üretim yapılan alan,
-İhraç edilen miktar ve
-İhraç gelirleri ile ilgili ikincil veriler kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Dünya yaş ve kuru kayısı üretiminde ilk sırayı alan Malatya, kayısı haricindeki bir
çok tarımsal ürününde yetiştirilip pazarlandığı bir il’dir. Bu üretim, son yıllara kadar
geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmiş olmakla birlikte artık organik üretimde
önemli bir paya sahiptir. Çizelge 3’de 2002 yılında Malatya’da organik üretimi
yapılan ürünler, toplam çiftçi sayısı, toplam üretim alanı ve ürünlere ait toplam
üretim miktarı yer almaktadır (Anonim, 2006e).

727

Çizelge’de de görüleceği üzere 2002 yılında, il’de toplam 11 ürünün üretimi
organik olarak yapılmakla birlikte, üretimin büyük bir kısmını taze ve kuru kayısı
üretimi oluşturmaktadır.
2003 yılına ait üretim verileri Çizelge 4’de verilmiştir (Anonim, 2006e).
2002-2003 yıllarına ait veriler karşılaştırıldığında üretimi yapılan ürün sayısın 11
den 17 ye çıktığı gibi çiftçi sayısı 127’den 184’e, üretim alanı 2.362.98 ha’dan
4.003,35’ ha’a yükselmiştir. Buna bağlı olarak toplam üretim miktarı da hemen
hemen 2 katına çıkarak 5.357,25 ton’dan 9.839,90 tona yükselmiştir. Yine bu
üretim miktarının, üretim alanının ve üreticinin büyük bir kısmını kayısı üretimi ve
kayısı üreticileri oluşturmaktadır.
Malatya ili 2004 yılı organik üretim verileri Çizelge 5’de verilmiştir (Anonim,
2006e).
Çizelgede görüldüğü üzere 2004 yılında çiftçi sayısında keskin bir düşüş
yaşanmakla birlikte üretim alanı ve üretim miktarında artışlar sağlanmıştır. Üretim
miktarında ki yaklaşık %24’lük artış hiç de küçümsenmeyecek bir değerdir. Diğer
taraftan üretici sayısındaki düşüşün muhtemel sebepleri pazarlama sıkıntıları, fiyat
düşüklüğü ve verimde ilk yıllarda oluşan düşüş olabileceği tahmin edilmektedir.
İl’deki organik üretime ait 2005 yılı verileri Çizelge 6’da verilmiştir (Anonim,
2006e).
Çizelgede de görüldüğü üzere 2005 yılında organik üretim tekrar il çiftçisinin
ilgisini çekmiş ve organik üretim yapan üretici sayısı 189’a yükselmiştir. Üretici
sayısındaki bu artışla birlikte üretim miktarı da toplam 16.582.67 tona yükselerek
yaklaşık %35’lik bir artış sağlanmıştır.
2002-2005 yılarında Malatya il’inde kuru kayısı haricinde üretimi yapılan çeşitler
ve üretim miktarlarına ait değerlerin grafiksel gösterimi Şekil 1’de verilmiştir.
2002-2005 yılları arasında, üretici sayısı, ürün sayısı, üretim alanı ve üretim
miktarına ait veriler Çizelge 7 ve 8’de verilmiştir. Bu değerlerin grafiksel gösterimi
ise Şekil 2 ve 3’de görülebilir.
İlgili çizelge ve grafikler ışığında, Malatya’da organik tarımın ürün sayısı bazında
çok olmasa da üretim alanı ve üretim miktarında büyük değişimler kaydettiği açıktır.
Bu üretimin büyük bir kısmını da il’in adıyla özdeşleşen kayısı oluşturmaktadır. Bu,
kayısı üretiminin çeşitlendirilmesine ve fiyat istikrarının sağlanmasına da katkı
yapacaktır.
Malatya yöresindeki kayısı bahçelerinin %90’ı kurutmalık kayısı çeşitleri ile
oluşturulmuştur. Kurutmalık çeşitleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik kuru
madde oranının %24-30 arasında olmasıdır. Sofralık çeşitlerde bu oran %18-20
dolaylarındadır. Ortalama olarak 4 kg taze kayısıdan 1 kg kuru kayısı elde
edilebilmektedir (Malatya Ticaret Borsası). Türkiye’nin diğer illerinde üretilen kayısı
sofralık çeşitler olup, kuru olarak değerlendirilmesi hem ekonomik değildir hem de
kuru olarak değerlendirildiğinde ürün görüntüsünün albenisi yoktur. Bu nedenle,
ülkemiz kuru kayısı ihraç rakamları yaklaşık olarak Malatya kuru kayısı üretimini
vermektedir. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikler ve Malatya Ticaret Borsası
kayıtlarına göre, İl’de son yıllara ait kuru kayısı üretim, fiyat ve ihraç değerleri
Çizelge 9’da verilmiştir.
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İGEME verilerine göre, Türkiye organik kuru kayısı ihracı ve elde edilen gelirle
ilgili değerler ve bu değerlerin grafiksel gösterimi Çizelge 10’da Şekil 4’de
verilmiştir.
İlgili çizelge ve grafiklerden de anlaşılacağı üzere, organik kayısı ihracı, yıllık
1000 ile 2000 ton arasında değişmekte, karşılığında da ülkeye yıllık 5 milyon $’ı
aşan döviz girdisi sağlamaktadır. Gelişen organik dünya pazarı, dünya kuru kayısı
pazarının %73’ünü bu ilin karşıladığı ve il’de ki yıllık kuru kayısı üretiminin 100 bin
tonlara ulaştığı düşünülürse, organik kuru kayısı üretiminin bu ilde daha da artacağı
açıktır (Anonim, 2003).
SONUÇLAR
İl’de organik tarımla uğraşan üretici sayısında artış vardır. Önümüzdeki yıllarda
muhtemelen bu artış devam edecektir.
Organik üretimin büyük bir kısmını Malatya adıyla özdeşleşen kayısı üretimi
oluşturmaktadır.
Organik kayısı üretimindeki bu artış, kayısı ürün çıktısına bir yenisini daha
ekleyerek fiyat stabilitesine katkı sağlayacaktır.
Yıllık 100 bin tonlara ulaşan il’deki kuru kayısı üretiminin yalnızca %2’si organik
olarak pazara sunulmaktadır.
Yıllık organik kuru kayısı ihraç miktarı, 2000 tonlara ulaşmış ve 5 milyon $’ın
üzerinde döviz girdisi sağlamıştır.
Halihazırda 15 olan organik üretimi yapılan ürün sayısı, oluşan pazar talebine
göre artabilir.
İl’de organik üretim alanı 5500 ha’ ulaşmış olup bu değer il tarım alanının
%1.29’una karşılık gelmektedir.
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______, 2006d. (www.malatya.gov.tr) (Erişim Tarihi: 15.06.2006)
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Çizelge 1. Malatya ilindeki arazilerin kullanımlarına göre dağılımı (Anonim, 2003).
Arazi dağılımı
Tarım alanı
Orman-fundalık
Çayır-mera
Tarım dışı arazi
Yüzölçümü

Alan (ha)
425.450
149.128
575.533
86.199
1.236.310

%
34.39
12.07
46.56
6.98
100.00

Çizelge 2. Tarım işletmelerinin büyüklüklerine göre dağılımı (Anonim, 2001).
İşletme grubu (ha)
Arazisi olmayan
<0.99
1.0-1.99
2.00-4.99
5.00-9.99
10.00-19.99
20.00-49.99
50>
TOPLAM

İşletme sayısı
Adet
%
932
4.379
1.0
8.630
23.0
18.504
21.0
12.108
29.0
4.855
4.0
1.186
11.0
239
11.0
50.833
100.00

Toplam alan
(ha)
2.209,7
11.752,6
55.110,8
76.561,7
60.010,3
30.359,4
28.941,5
236.004,5

Çizelge 3. Malatya ili organik üretimine ait değerler (2002) (Anonim, 2006e).
Ürün adı
Armut
Arpa
Buğday
Dut
Elma
Kayısı
Mercimek
Nohut
Fasulye kuru
Kayısı kuru
Toplam
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Çiftçi sayısı
(adet)

Üretim
alanı (ha)

127

2.362,98

Üretim miktarı
(ton)
132,00
25,00
209,90
12,50
300,00
2.280,35
487,00
616,50
55,00
1.239,00
5.357,25

Çizelge 4. Malatya ili organik üretimine ait değerler (2003) (Anonim, 2006e).
Ürün adı
Armut
Buğday
Dut
Elma
Fasulye
Kayısı
Kiraz
Mercimek
Nohut
Arpa
Mercimek(kırmızı)
Mercimek(yeşil)
Zerdali
Fasulye(kuru)
Yembitkisi
Toplam

Çiftçi sayısı
(adet)

Üretim alanı
(ha)

184

4.003,35

Üretim miktarı
(ton)
144,00
443,00
17,00
240,00
99,00
4.858,10
7,50
44,80
2.243,00
25,00
1.133,50
413,50
10,00
142,50
19,00
9.839,90

Çizelge 5. Malatya ili organik üretimine ait değerler (2004) (Anonim, 2006e).
Ürün adı
Armut
Buğday
Elma
Fasulye
Kayısı
Kiraz
Nohut
Arpa
Mercimek (kırmızı)
Mercimek (yeşil)
Zerdali
Yem bitkisi
Toplam

Çiftçi sayısı
(adet)

Üretim alanı
(ha)

131

4.288,90

Üretim miktarı
(ton)
144,00
443,00
17,00
240,00
99,00
4.858,10
7,50
44,80
2.243,00
25,00
1.133,50
10,00
12.209,25
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Çizelge 6. Malatya ili organik üretimine ait değerler (2005) (Anonim, 2006e).
Ürün adı

Çiftçi sayısı
(adet)

Üretim alanı
(ha)

189

5.361,90

Armut
Buğday
Dut
Elma
Fasulye
Kayısı
Kiraz
Mercimek
Nohut
Arpa
Nar
Fiğ
Zerdali
Mercimek (Kırmızı)
Mercimek (Yeşil)
Toplam

Üretim miktarı
(ton)
71,40
1.337,50
25,95
10,00
334,50
8.281,60
5,00
316,50
2.918,82
99,00
166,00
12,50
15,40
1.203,00
1.785,50
16.582,67

Çizelge 7. 2002-2005 Yılları arası ürün ve üretici sayısı değerleri (Anonim, 2006e).
Yıllar
2002
2003
2004
2005

Ürün sayısı (adet)
10
15
12
15

Üretici sayısı (adet)
127
184
131
189

Çizelge 8. 2002-2005 Yılları arası üretim alanı ve üretim miktarı değerleri (Anonim,
2006e).
Yıllar
2002
2003
2004
2005

732

Üretim alanı (ha)
2.362,98
4.003,35
4.288,90
5.361,90

Üretim miktarı (ton)
5.357,25
9.839,90
12.209,25
16.582,67

Çizelge 9. Türkiye’de kuru kayısıda rekolte, ihracat ve fiyat hareketleri (Anonim,
2006a).
Yıllar

İhracat (ton)

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

46.176
56.120
49.377
36.029
37.670
56.485
77.276
99.047
70.151
72.810
80.214
94.808

Piyasa fiyatı
TL/kg
40.000
75.525
174.190
300.000
450.000
700.000
500.000
600.000
2.500.000
2.400.000
3.300.000
2.000.000

İhraç Fiyatı
$/ton
1936
2000
3108
2800
2238
2500
1800
1200
1775
2095
2486
1894

Değer
(000$)
89.396
112.240
153.464
100.881
84.305
141.213
139.097
118.857
124.518
152.563
199.427
179.613

Çizelge 10. Organik kuru kayısı ihracı ve elde edilen gelire ait değerler (Anonim,
2006a).
Yıllar
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

İhraç miktarı (ton)
1 124,70
1 493,57
1 268,02
1 933,56
1 834,96
1 687,71
1 646,00
1 218,39

Elde edilen gelir (x000$)
3 149,96
4 257,73
2 740,70
2 804,59
4 044,06
4 734,22
5 380,86
3 707,34
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Şekil 1. Malatya ilinde organik üretimi yapılan çeşitler ve üretim miktarları (Anonim,
2006e).
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Şekil 2. 2002-2005 Yılları arası ürün ve üretici sayısı değişimi (Anonim, 2006e).
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Şekil 3. 2002-2005 Yılları arası üretim alanı ve üretim miktarı değişimi (Anonim,
2006e).

2005

Yıllar
Şekil 4. Organik kuru kayısı ihracı ve elde edilen gelirin yıllara göre değişimi
(Anonim, 2006a).
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MALATYA İLİNDE ORGANİK KAYISI ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN
TARIMSAL YAPI VE MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ
Salih ATAY128

Sezai ŞAHİN1

ÖZET
Malatya, kayısısı ile ünlü bir ilimizdir. Ekolojik ve iklimsel özelliklerinin yanı sıra
üretimi yapılan çeşitleri nedeni ile de, il kayısısının kendine has görünüm ve
aroması vardır. Dünya pazarında markalaşmasını tam olarak yapamasa da ulusal
bazda bilinen ve tercih edilen bir üründür. İl nüfusunun %40’ına yakını geçimini
tarımsal faaliyetlerle sağlamaktadır ve kayısı hasat sezonunda çevre illerden gelen
işçiler bu rakamı daha da artırmaktadır.
İl’de, son yıllarda kayısı yetiştiriciliğinde organik üretim sisteminin uygulanması
yaygınlaşmıştır. Artan dünya pazarı ile birlikte bu yetiştiricilik sisteminin daha da
yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışma organik kayısı üretimi yapan
işletmelerin tarımsal yapı ve mekanizasyon özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir
anket çalışmasıdır.
Çalışmada il’deki organik kayısı işletmelerinin küçük ölçekli ve ortalama 4
parselden oluştuğu ve işletme arazilerinin %61’inde sulu tarım yapıldığı
belirlenmiştir. İşletmelerin ürün desenleri incelendiğinde; meyvecilikte en büyük payı
%32.5 ile kayısı üretimi almakta olup bunu kiraz ve elma izlemektedir.
Mekanizasyon özelliklerine göre yapılan değerlendirmede ise işletmelerin %35’i
kendi traktörüne sahipken, traktörü olmayan işletmeler ise %95 gibi büyük bir
oranda kiralama yolu ile bu problemi çözmektedir. İl’de organik kayısı işletmelerinin
mekanizasyon düzeyi göstergeleri ise; yıllık traktör kullanımı 672±24 saat, işletme
başına düşen traktör sayısı 0,35 ve birim alana düşen traktör gücü ise 1.49 kW/ha
olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik Kayısı İşletmeleri, Tarımsal Yapı, Mekanizasyon
ABSTRACT
AGRICULTURAL STRUCTURE AND MECHANISATION CHARACTERISTICS
OF ORGANIC APRICOT FARMS IN MALATYA
Malatya is famous for its apricot. Besides ecologic and climatic features, the
kinds which is being produced in Malatya has its own aroma and appearance.
Although it hasn’t got its trade mark in world marketing, it is appreciated and known
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product in domestic bazaar. About %40 percent of the population of the city earning
their living by agricultural activities and also the workers comes from near cities to
work on farms increase this percent. In Malatya, recently organic apricot growing
system is going up and spreading. It is thought that the production system will be
developed as the world marketing is being developed.
In this study, it has been determined that organic apricot establishment are small
scale establishments with approximately 4 parcels each and irrigation has been
used in 61% of establishment fields in Malatya region. Apricot production is the
largest fruit production with 32.5% followed by cherry and apple production in
establishments’ product lines. According to mechanization properties, while 35% of
the establishments have their own tractors 95% of the establishments which don’t
own a tractor use rental tractors as a solution. Parameters of mechanization rates of
organic apricot establishments in Malatya: 672±24 hours of tractor use annually,
0.35 tractor per establishment and 1.49 kW/ha of tractor power per unit field.
Keywords: Organic Apricot Farms, Agricultural Structure, Mechanisation
GİRİŞ
Malatya; tarımsal açıdan önemli potansiyele sahip bir ilimizdir. İl’de sanayi
kuruluşlarının gelişmesi ile birlikte kısmen işgücü sanayi sektörüne kaysa da hala
nüfusun %50’ye yakını geçimini tarımsal faaliyetlerle sürdürmektedir. Aynı
zamanda, sanayi sektöründeki gelişmelerin bir kısmını da tarımsal ürünlere bağlı
kuruluşlar oluşturmaktadır. Bu sektöre, kayısı işleme fabrikaları, kayısı çekirdeği
kırma ve temizleme fabrikaları ve yetiştiricilik sırasında uygulanan kültürel işlemlerin
mekanize edilmesine yönelik pulluk, kültüvatör, ilaçlama makinaları gibi aletlerin
üretildiği fabrikalar örnek olarak verilebilir.
İlin tarımsal açıdan en önemli ürünü kayısı’dır. Oldukça yoğun işgücü gerektiren
kayısı yetiştiriciliği bölge insanının geçim kaynaklarının başında gelmektedir. Yılda
100 bin tonlara ulaşan kuru kayısı üretimi, 7 milyon civarında olan ağaç sayısı ve
200 milyon $’a varan döviz girdisi ile ülke ekonomisi içinde önemli bir değerdir.
Her tarımsal üründe olduğu gibi, kayısı’da da üretime bağlı olarak fiyat
dalgalanması oldukça sık bir şekilde yaşanmaktadır. Öyle ki Tarım İl Müdürlüğü
verilerine göre, geçen yıl kuru kayısı fiyatları üretim maliyetinin altında kalmıştır.
Ancak işletmeler, genellikle aile işletmeleri olduğu için bu probleme karşı direnç
göstermektedir. Bu problemin ortadan kaldırılabilmesi için, kayısı üretim ve
pazarlamasının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için, son yıllarda iki alternatif
söz konusudur. Birincisi üretimin bir kısmının yaş olarak pazarlanması, ikincisi ise
kuru kayısının bir kısmının organik olarak üretilip satılmasıdır. Her iki alternatifte
üreticilerin pazarlama şekillerinde kendisine yer bulmuştur. Örneğin kuru kayısı
üretiminin yaklaşık %2’si organik olarak ihraç edilmekte ve 5 milyon $’ı aşkın döviz
girdisi sağlanmaktadır (Anonim, 2005).
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İl’de 50 833 tarım işletmesi olup, bu işletmelerin 50 490 adeti aile işletmesi, 342
tanesi aile ortaklığı ve 1 tanesi de Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Sultansuyu
Tarım İşletmesi’dir (Anonim, 2003).
İl’de tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bir çok ova mevcut olup, bunlar;
Malatya, Doğanşehir, İzollu, Mığdı, Sürgü, Akçadağ, Yazıhan, Mandara, Çaplı,
Distrik ve Erkenek Ovalarıdır (Anonim, 2008)
İl’de bulunan 425.450 ha'lık tarım arazisinin 391.541’i (% 92) sulanabilir arazidir
ve bunun 198 707 ha (%50.75) mevcut durumda sulanabilmektedir. İl’in su
kaynakları akarsular ve barajlardan oluşmaktadır. İl’de bulunan veya geçen
akarsular: Söğütlü Çayı, Morhamam Çayı, Kuruçay, Tohma suyu, Sultansuyu,
Sürgü suyu, Beylerderesi, Mamihan çayı, ve Şiro çaylarıdır. İl’de Sürgü, Medik,
Polat, Çat ve Sultansuyu barajları olmak üzere toplam 5 baraj bulunmaktadır. Polat,
Çat ve Sultansuyu barajları sulama amaçlı, Medik Barajı Sulama + Elektrik amaçlı
ve Sürgü Barajı da Sulama + Taşkın koruma amaçlı olarak inşa edilmiştir (Anonim,
2006)
İl’in iklimsel ve ekolojik koşulları bir çok bitkinin yetiştirilmesine imkan verirken
il’de meyvecilik, tahıl yetiştiriciliği ve kısmen de bağcılık ön plana çıkmaktadır.
Meyvecilikte de kayısı yetiştiriciliği 1. sırayı almaktadır. Yıllık ortalama 380 bin ton
yaş, 100 bin tonda kuru kayısı üretilmekte ve karşılığında 200 milyon doları aşan
döviz girdisi sağlanmaktadır.
İldeki işgücü varlığının %64’ü tarım sektöründe çalışmakta olup, tarım
sektöründe erkek kadın çalışma oranı %55’e %45’dir (Anonim, 2003).
Anket uygulanan işletmelerde, hane halkı sayısı 6 olup, DİE 2000 verilerine göre
il ortalaması olan 5,4’ün biraz üstündedir. Bu değerin kırsal kesimde artması yapılan
iş ve sosyal yapı gereği normaldir. Diğer taraftan işletmelerde çalışan nüfusun
%86’sı okur yazar olup, kalan %14’lük kesim 65 ve üzeri yaşa sahiptir.
Okur- yazar grubun %45’i ilkokul, %25’I ortaokul, %20’si Lise, %10’u Üniversite
mezunu olup, kalan %10’u ise okuma yazma bilmekle birlikte herhangi bir okul
mezuniyetleri mevcut değildir.
İl’deki üreticiler ihtiyaç duydukları traktör ve tarım makinalarını yerel imalatçı ve
pazarlamacılardan sağlamaktadır. Sayıları 20 civarında olan tarım makinaları
imalatçılarının büyük bir kısmı küçük ölçekli yapıdadır.
İl’de toplam 189 çiftçi organik üretim yapmakta olup, bunların 160-170’inin
organik kayısı yetiştiriciliği ile uğraştığı tahmin edilmektedir. Buna ilişkin kesin
değerler, gerekli resmi yazışmalar yapılmış olmasına rağmen elde edilememiştir.
Organik kayısı üretimi yapan çiftçilerden bir kısmı diğer organik ürün yetiştiriciliği
yapan çiftçilerle bir araya gelerek Malatya Ekolojik Tarım, Su Ürünleri Ve
Hayvancılık Derneği çatısı altında örgütlenmişlerdir.
Bu çalışma ile, organik işletmelerin tarımsal yapı ve mekanizasyon özelliklerinin
ortaya konması amaçlanmıştır. Böylece, işletmelerin arazi varlıkları, üretim
desenleri, traktör ve makine varlıkları gibi özellikler belirlenmiş olacaktır.
MATERYAL VE METOT
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Bu çalışma bir anket çalışması olup, özellikle organik kayısı yetiştiriciliğinin
yaygın olduğu ilçeler seçilmiştir. Bu amaçla Hekimhan, Doğanşehir ve Akçadağ
ilçelerinde bulunan 20 organik kayısı işletmesi sahipleri ile bire bir yüz yüze
görüşülerek doğru sonuçlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler,
bilgisayar programlarına geçilmiş ve COSTAT paket programında istatistik analizi
yapılmıştır. Ayrıca elde edilen veriler, Malatya Ticaret Borsası, İl Tarım Müdürlüğü,
TUİK, ihracat verileri ve daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular ile
kıyaslanarak azami doğru sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Tarımsal Yapı Özellikleri
İşletme büyüklükleri ve arazi özellikleri: Araştırma kapsamında incelenen
işletmelerin büyüklük durumlarına ilişkin elde edilen bulgular Çizelge 1.’de mülkiyet
ve sulanma durumuna ait değerler ise Çizelge 2.’de verilmiştir.
Görüldüğü üzere, anket yapılan organik kayısı yetiştiriciliği yapan işletmeler
ağırlıklı olarak 2.0- .99 ha arasında büyüklüğe sahip olan işletmelerdir. Bunu %25
paya sahip 4.00-5.99 arası işletmeler ve 6.00 -7.99 arası büyüklüğe sahip işletmeler
takip etmektedir. Bu değerler, Malatya Tarım Master Planı ile Gezer ve ark.
tarafından 2002 yılında yapılan çalışmada ki değerlerle benzerlik göstermektedir.
Bahsedilen çalışmalarda da en yüksek pay 2.00-3.99 arası büyüklüğe sahip
işletmelerdir. Diğer taraftan ortalama işletme büyüklüğü değeri olan 4.50 Gezer ve
ark. (2002) çalışmasında elde edilen değerden (5,82 ha) daha düşüktür. Bunun
sebebi, anket yapılan işletmelerden hiç 10.00 ha üzeri işletmenin yer almamasından
kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
İşletme arazilerinin %61’ini sulanır, %39’unu ise kuru tarım arazileri
oluşturmaktadır. Kiralama şeklinde kullanım oldukça düşük olup, 4,50 ha’lık alanın
yalnızca 0,65 ha’ı kiralama şeklinde kullanılmaktadır. İşletme arazileri ortalama 4
parselden oluşmaktadır ve ortalama parsel büyüklüğü 1.12 ha’dır.
Üretim faaliyetleri, ürün deseni ve ortalama verim değerleri: Anket yapılan
işletmelerin faaliyet gösterdikleri üretim kollarına ve ürün desenlerine göre
dağılımları Çizelge 3. ve Çizelge 4.’de verilmiştir.
Çizelge 3’de de görüldüğü üzere, işletmelerin %15’ı sadece bahçe tarımı, %25’i
bahçe ve tarla tarımı, %25’i bahçe ve sebze tarımı, %25’i bahçecilik ve hayvancılık,
%10’u ise bahçe – tarla ve hayvancılığı birlikte yapmaktadırlar.
Ürün deseni içerisinde en büyük payı; meyvecilikte kayısı (%32,5), tarla
bitkilerinde buğday (%15,20) alırken, elma, kiraz, arpa ve nohut yetiştiriciliği de bu
işletmelerin önemli gelir kaynaklarını oluşturmaktadır.
Organik kayısı yetiştiriciliğinin yanı sıra hayvancılıkta yapan 7 işletmede ortalama
küçükbaş hayvan sayısı 29,7 adet, büyükbaş hayvan sayısı ise 4,5 adet olarak
belirlenmiştir. Bu değerler Gezer ve ark. Tarafından 2002 yılında yapılan çalışma
sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
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Organik kayısı yetiştiriciliğinde, giderlerin yapılan kültürel işlemlere göre yüzde
olarak dağılımı Çizelge 5.’de verilmiştir.

Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri
Traktör varlığı ve özellikleri: Araştırma kapsamında incelenen 20 işletmeden 7
tanesi (%35) kendi traktörüne sahiptir. Traktörü olmayan işletmeler traktör ihtiyacını
kiralama (%95) ve komşu yardımlaşmasıyla (%5) yoluyla karşılamaktadırlar. Anket
yapılan işletmelerin sahip oldukları traktörlerin marka ve sayıları Çizelge 6.’da
verilmiştir.
Çizelge 6.’da da görüldüğü üzere, il’de en yaygın marka, Gezer ve ark, 2002 ile
Semercioğlu ve ark, 1995 tarafından yapılan çalışmalarla benzer olarak Masssey
Fergusondur. Bunu Fiat, Steyr ve Ford takip etmektedir. En çok kullanılan modeller
ise MF 240 ve MF 135’dir
Bu traktörlerin, %50’si 0-5 yaş, %25’si 5-10 yaş, %16,66’sı 10-15 yaş ve %8,33’ü
ise 15 ve daha fazla yaşa sahiptir.
Traktörlerin ortalama gücü 39,58 kW olarak belirlenmiştir. Bu değer Türkiye
ortalaması olan 42 kW’ın (Evcim, ve ark, 2006) altında kalmıştır.
Tarım makinaları varlığı: Araştırma kapsamında incelenen işletmelerin, toplam
tarım makinaları varlığı ve traktör başına düşen tarım makinaları sayısı Çizelge
7.’de verilmiştir.
Çizelge 7.’de de görüldüğü üzere, işletmelerde bulunan 73 tarım alet ve
makinasının yaklaşık %50’sini kulaklı pulluk, kültüvatör ve tarım arabası
oluşturmaktadır. Traktör başına düşen ortalama tarım alet ve makina sayısı 6.08
adettir.
Traktör kullanımı ve mekanizasyon düzeyi göstergeleri: Anket yapılan
işletmelerde yıllık traktör kullanımı 672±24 saatle sınırlı kalmış olup, ekonomik
traktör kullanım süresinin altındadır. Mekanizasyon düzeyine ilişkin elde edilen diğer
sonuçlar Çizelge 8.’de verilmiştir.
İşletme başına düşen traktör sayısı 0,35 olup, daha önce Malatya ili için Gezer
ve ark. Tarafından yapılan bir çalışmada tespit edilen 0,29’un üzerindedir. Bu değer,
organik kayısı işletmelerinin makinalaşma açısından il’de ki diğer işletmelere göre
daha ileride olduklarını göstermektedir. Diğer taraftan en önemli mekanizasyon
göstergelerinden olan, birim alana düşen traktör gücü 1.49 kW/ha olup, Evcim ve
ark., 2006 tarafından 2002 yılı rakamlarına göre bildirilen Türkiye ortalamasının
(1.53 kW/ha) altındadır. Traktör başına düşen işletme alanı 28,47 olup, bu değerde
Türkiye (27,0) ortalamasına göre biraz yüksektir.
Pazarlama Şekilleri ve Geleceğe Yönelik Beklentiler
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İşletmelerin tamamına yakını (%93) ürünlerini direkt olarak ihracatçıya
satmaktadırlar. Sözleşme imzalayarak önceden satma şeklindeki pazarlama pek
yaygın değildir.
İşletmelerin geleceğe yönelik beklentileri ise;
-Organik tarım araştırmalarının yaygınlaşması
-Bilgi akışının sağlanması
-Pazarlama imkanlarının artması
-Hibe veya düşük faizli kredi desteği
-Organik olmayan ürünlerin organik olarak pazarlanması için gerekli önlemlerin
alınmasıdır.
SONUÇ
İşletmeler genellikle küçük ölçekli olup, ağırlıklı olarak 2.00 – 3,99 ha
büyüklüğündeki işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletme arazileri ortalama 4
parselden oluşmaktadır ve ortalama parsel büyüklüğü 1.12 ha’dır.
İşletme arazilerinin %61’i sulanır, %39’u ise kuru tarım arazilerinden
oluşmaktadır. Buna bağlı olarak da işletmelerin %15’ı sadece bahçe tarımı, %25’i
bahçe ve tarla tarımı, %25’i bahçe ve sebze tarımı, %25’i bahçecilik ve hayvancılık,
%10’u ise bahçe – tarla ve hayvancılığı birlikte yapmaktadırlar.
Ürün deseni içerisinde en büyük payı; meyvecilikte kayısı (%32,5), tarla
bitkilerinde buğday (%15,20) alırken, elma, kiraz, arpa ve nohut yetiştiriciliği de bu
işletmelerin önemli gelir kaynaklarını oluşturmaktadır.
Organik kayısı yetiştiriciliğinin yanı sıra hayvancılıkta yapan 7 işletmede ortalama
küçükbaş hayvan sayısı 29,7 adet, büyükbaş hayvan sayısı ise 4,5 adet olarak
belirlenmiştir.
Araştırma kapsamında incelenen 20 işletmeden 7 tanesi (%35) kendi traktörüne
sahiptir. Traktörü olmayan işletmeler traktör ihtiyacını kiralama (%95) ve komşu
yardımlaşmasıyla (%5) yoluyla karşılamaktadırlar.
İl’de en yaygın marka Masssey Fergusondur. Bunu Fiat, Steyr ve Ford takip
etmektedir. Traktörlerin, %50’si 0-5 yaş, %25’si 5-10 yaş, %16,66’sı 10-15 yaş ve
%8,33’ü ise 15 ve daha fazla yaşa sahiptir. Diğer taraftan ortalama traktör gücü
39,58 kW olarak belirlenmiştir.
İşletmelerde bulunan 73 tarım alet ve makinasının yaklaşık %50’sini kulaklı
pulluk, kültüvatör ve tarım arabası oluşturmaktadır. Traktör başına düşen ortalama
tarım alet ve makina sayısı 6.08 adettir.
İl’de organik kayısı işletmelerinin mekanizasyon düzeyi göstergeleri ise; yıllık
traktör kullanımı 672±24 saat, işletme başına düşen traktör sayısı 0,35 ve birim
alana düşen traktör gücü ise 1.49 kW/ha’dir.
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Çizelge 1. Anket yapılan işletmelerin büyüklüklerine göre dağılımı.
İşletme sayısı
Adet
%
1
5
8
40
5
25
5
25
1
5
----20
100

İşletme grubu (ha)
<2.00
2.00 – 3.99
4.00 – 5.99
6.00 – 7.99
8.00 – 9.99
10.00 - 11.99
12.00> - …
Toplam/ortalama

Ort. işletme büyüklüğü (ha)
1.90
3.13
4.66
6.33
8.10
----4.50

Çizelge 2. İşletmelerin mülkiyet, sulanma ve parsel sayısı durumları.
Arazi özelliği
Sulu
Kuru
Toplam

Mülk
2.85
1.00
3.85

İşletme alanı (ha)
Kira
Toplam
0.45
3.30
0.20
1.20
0.65
4.50

Çizelge 3. İşletmelerin üretim kollarına göre dağılımı.
Üretim kolu
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İşletme sayısı

Parsel sayısı
Mülk
Kira
3.50

0.50
4.00

Adet
Bahçe tarımı
3
Bahçe ve tarla tarımı
5
Bahçe ve sebze tarımı
5
Bahçe ve hayvancılık
5
Bahçe – tarla- hayvancılık
2
Toplam
20
Çizelge 4. İşletmelerin ürün desenine ilişkin sonuçlar.
Üretim kolu

%
15
25
25
25
10
100
Ekim alanı

Ürün cinsi

Bahçe Bitkileri

Kayısı
Elma
Kiraz
Tarla Bitkileri
Buğday
Arpa
Nohut
Sebze
Domates
Biber
Patlıcan
Karpuz
Diğer
Nadas ve diğer ürünler
Küçükbaş hayvan sayısı/İşletme
Büyükbaş hayvan sayısı/İşletme
Toplam

%
32.50
10.50
2.50
15.20
6.35
6.20
0.45
0.36
0.25
0.62
25.07
29.7
4.50
100.00

%
45.50
27.75
1.68

25.07
100.00

Çizelge 5. Organik kayısı üretiminde masrafların işlemlere göre dağılım oranları
(%).
İşlemler
Toprak işleme
Gübreleme
Çapa
Hastalık ve zararlılarla mücadele
Sulama
Budama
Kanal ve ark yapımı
Çanak yapımı
Hasat ve çekirdek çıkarma
Taşıma
Toplam

Toplam üretim maliyetindeki oranı (%)
2.52
17.88
13.22
6.30
8.82
5.04
0.88
2.52
35.26
7.56
100.00

Çizelge 6. İşletmelerin traktör varlıkları ve markaları.
743

Traktör varlığı
Massey ferguson
Adet
%
7
58.33

Fiat
Adet
3

Steyr
%
25.00

Adet
1

Ford
%
8.33

Adet
1

%
8.33

Çizelge 7. Tarım makinaları varlığı.
Makina cinsi
Kulaklı Pulluk
Kültüvatör
Goble Disk
Diskli Tırmık
Bahçe Pülverizatörü
Tarla Pülverizatörü
Harman Makinası
Tarım Arabası
Tahıl Ekim Makinası
Diskli Pulluk
Gübre Dağıtma Makinası
Su Tankeri
Merdane
Tapan
Döner Çapa
TOPLAM

Makina sayısı
Adet
%
12
16.44
12
16.44
3
4.11
3
4.11
9
12.33
2
2.74
2
2.74
12
16.44
4
5.48
4
5.48
3
4.11
1
1.37
2
2.74
3
4.11
1
1.37
73
100.00

Makine/traktör
1.00
1.00
0.25
0.25
0.75
0.17
0.17
1.00
0.33
0.33
0.25
0.08
0.17
0.25
0.08
6.08

Çizelge 8. İncelenen işletmelerin mekanizasyon düzeyi göstergeleri.
Mekanizayon düzeyi göstergeleri
İşletme Başına Düşen Traktör Sayısı (Traktör/İşletme)
İşletme Başına Traktör Gücü (kW/İşletme)
Birim Alan Başına Traktör Gücü (kW/ha)
Traktör Başına İşletme Alanı (ha/Traktör)
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0.60
23.74
1.49
28.47

TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMDA YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNE BİR
TARTIŞMA
Şule TURHAN
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Başak CANAN ÖZBAĞ

1

ÖZET
Avrupa Birliği doğrudan üretime yönelik olarak EEC 2092/91 numaralı ilk konsey
yönetmeliğini 1991 yılında “Tarım Ürünlerinin Organik Üretimi ve Bunun Tarım
Ürünleri ve Yiyecekleri Üzerinde Belirtilmesi” adı ile yayınlamıştır. Daha sonraki
yıllarda AB bu yönetmelikte pek çok eklemeler ve değişiklikler yaparak 1999 yılında
EEC 1804/1999 numaralı yasayı yürürlüğe koymuştur. AB, halen 1 Ocak 2009’da
yürürlüğe girmesi planlanan “Organik Üretim ve Ürünlerin Etiketlenmesi” isimli yasa
tasarısı üzerinde çalışmaktadır.
Türkiye’de organik tarımda dünya standartlarını yakalamayı ve AB’ne uyum
sağlamayı hedefleyen Organik Tarım Kanunu 03.12.2004 tarihinde yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla tüketiciye güvenilir, kaliteli ürün sunmak üzere
organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli
önlemlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu çalışmada Türkiye ve
AB’nde organik tarım ile ilgili yasalar ve değişimler incelenmiştir. Ayrıca Organik
Tarım Kanunu’nun AB’ne uyumlaştırılması için alınan önlemler tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Avrupa Birliği, Yasal Düzenlemeler
ABSTRACT
A DISCUSSION ON ORGANIC AGRICULTURE LEGISLATION IN TURKEY
European Union has published the council regulation EEC 2092/91 in 1991 with
the title of “Organic production of agricultural products and indications referring on
agricultural products and foodstuffs”. In the following years the European Union has
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revised the regulation and put into force the new regulation EEC 1804/1999 in
1999. EU is still working on the draft for the new regulation that is planned to come
into force in January 1st 2009 titled “Organic Production and Labeling of products”.
The Organic Agriculture Legislation came into force on 03.12.2004 in Turkey
with the purposes of reaching the world standards and harmonization with the EU.
The legislation indicates the principles and applications to develop the production of
organic products and inputs in order to supply safe and quality products to the
consumers.
In this study the legislations regarding organic agriculture in Turkey and EU have
been investigated and the necessary precautions for the harmonization of the legal
framework to the EU have been discussed.
Keywords: Organic Agriculture, European Union, Legislation
GİRİŞ
Organik tarım sentetik ve kimyasal ilaçlar ile gübrelerin kullanımının yasak
olduğu kontrollü bir üretim şeklidir. Toprağın hazırlanmasından tüketime kadar,
üretimi bir bütünlük içerisinde ele alan, her aşaması kontrollü ve sertifikalı olan
holistik bir üretim sistemidir. Başlangıcı 20. yy.’ın başlarına dayanmaktadır. Çünkü
çevre bilinci ve ozon tabakasındaki incelme, dünya geleceğinin tehlikeye girmesi
gibi konular bu dönemde gündeme gelmiştir. 1900’lü yılların ilk yarısında
Avrupa’daki bazı öncülerin toprak verimliliği kavramına farklı yaklaşımlar
sergileyerek organik tarımın temelini oluşturduğu görülmektedir. Özellikle 1930’lu
yıllardan başlayarak günümüze kadar farklı ülkelerde ve farklı boyutlarda gelişim
gösteren organik tarım, 1980’li yıllarda ticari boyut kazanmış, 1985/1986 yıllarında
da gelişimi Türkiye’ye yansımıştır. Türkiye’de organik tarım Avrupa’daki
gelişmelerden farklı şekilde, ithalatçı firmaların istekleri doğrultusunda, ihracata
yönelik olarak başlamıştır. Özellikle yasal düzenlemelerin olması ile de hızlı bir
gelişim göstermiştir (Rehber, 2002). 1991 yılında AB’de başlayan yönetmelik
çalışmaları 1999 yılında yasalaşmıştır. Türkiye’de ise AB’ne uyum sağlamak
amacıyla 1994 yılında başlayan yönetmelik çalışmaları 2004 yılında yasaya
dönüşmüştür. Bu kanunla tüketiciye güvenilir, kaliteli ürün sunmak üzere organik
ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemlerin
alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Bu çalışmada Türkiye ve AB’nde organik tarım ile ilgili yasalar ve değişimler
incelenmiştir. Ayrıca Organik Tarım Kanunu’nun AB’ne uyumlaştırılması için alınan
önlemler tartışılmıştır.
AB’DE ORGANİK TARIMA YÖNELİK YASAL YAPI
Organik ürünler ticarete konu olunca beraberinde kontrol ve sertifikasyona ilişkin
yasal düzenlemeler gündeme gelmiştir. Avrupa’da önceleri her ülke kendine göre
bazı düzenlemeler yapmış, daha sonra 24.06.1991 tarihinde AB içinde organik
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tarım faaliyetlerini düzenleyen 2092/91 sayılı yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir (Çizelge 1), (Anonim, 2005). Kabulünden günümüze kadar pek çok
değişiklikle zenginleşen bu yönetmelik AB’nin tarımsal ürünlerinin organik üretimleri
konusunda en yetkili hukuki araçtır. Gerek AB ülkeleri içinde yapılan organik tarım
ve hayvancılığın gerekse üçüncü ülkelerden ithal edilebilecek organik ürünlerin
tarifleri bu yönetmelikle yapılmaktadır. Üretim, sertifika, kontrol ve reklam konuları
en ince detaylarına kadar bu yönetmelikle belirlenmiştir.Tüketici sağlığı açısından
çiftlikten sofraya kadar tüm işlemeler kayıt altına alınmiştır. “Organik Çiftlik Bilgi
Sistemi” (OFIS) adlı veri tabanı tüm bu bilgileri içermektedir (Aktar ve Ananıas,
2006)
AB aynı zamanda organik üretim konusunda temel oluşturan iki uluslararası
metne de referansta bulunur. Bunlar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün
(FAO) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte hazırladığı Gıda Kodeksi (Codex
Alimentarus) ve Uluslararası Organik Tarım Faaliyetleri Federasyonu’nun (IFOAM)
belirlediği ekolojik tarım temel standartlarıdır (Rehber ve Turhan, 2002).
1991 yılında AB EC 2092/91 no’lu yönetmelik kabul edildikten sonra 1999
yılında etiketleme, denetim, hayvan sağlığı, gıda maddeleri ve çiftlik yönetimi gibi
konularda maddeler eklenerek EC 1804/1999 no’lu yönetmelik yayınlanmıştır. 2000
yılında ise 2092/91 sayılı yönetmeliğe uygun olarak üretilen organik ürünler için logo
hazırlanmıştır (Şekil 1).
Ağustos 2003’te EC 1452/2003 no’lu yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bu
yönetmeliğe göre tüm AB ülkelerinin Ocak 2004’ten başlayarak tedarik zincirini
daha saydam hale getirmek amacıyla organik tohum veri tabanını oluşturmalarını
talep etmektedir. Günümüzde EC 2092/91 no’lu yönetmeliğin yenilenmesi
gündemde olup 2005 Aralık’da bir taslak sunulmuştur (Anonim, 2006).
TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMA YÖNELİK YASAL YAPI
Türkiye’de organik tarım faaliyetleri 1986 yılında Avrupa’daki gelişmelerden
farklı şekilde, ithalatçı firmaların istekleri doğrultusunda, ihracata yönelik olarak
başlamıştır. Önceleri ithalatçı ülkelerin bu konudaki mevzuatına uygun olarak
yapılan üretim ve ihracata, 1991 yılından sonra Avrupa Birliği’nin 2092/91 sayılı
yönetmeliği doğrultusunda devam edilmiştir (Aksoy, 2004). Daha sonra 2092/91
sayılı yönetmeliğin 14.01.1992 tarihinde yayımlanan 94/92 sayılı ekinde; Avrupa
Birliği’ne organik ürün ihraç edecek ürünlerin uymak zorunda olduğu konular
ayrıntıları ile belirtilmiş ve ülkelerin kendi mevzuatlarını uygulamaya koymaları ve
bu mevzuatın da dahil olduğu çeşitli teknik ve idari konuları içeren bir dosya ile
Avrupa Birliği’ne başvurmaları zorunlu hale getirilmiştir (Turhan, 2005).
Avrupa Birliği’ndeki bu gelişmelere uyum sağlamak üzere Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliği ile yönetmelik hazırlama
çalışmalarına başlamış ve “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla
Üretilmesine İlişkin Yönetmelik” 24.12.1994 tarih ve 22145 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Kirazlar,2001).
Yönetmelik; alternatif bir üretim sistemi olan organik tarımın gerçekleştirilmesini
sağlamak amacı ile çıkarılmış olup Türkiye’de organik tarım yapan üreticilerin
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ürünlerinin organik olarak değerlendirilebilmesi için gereklidir. Yönetmelik Çizelge
2’de belirtilen konuları kapsamaktadır. Bu yönetmelik AB’nin 2092/91 No’lu organik
tarım yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.
AB yönetmeliğinde sonradan yeni düzenlemeler olmuş ve Türkiye bunları
yakından takip etmiştir. 1995 yılında organik tarımda olabilecek hatalara karşı
yapılacak yaptırımlar da yönetmeliğe eklenmiş, kontrol ve sertifikasyon şirketlerinin
işleyişi, çalışma esasları, organik tarımla ilgili kurulacak komiteler ve bu konularla
ilgili hukuki sorunlar eklenmiştir. Düzeltme metni 29.06.1995 gün ve 22328 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte özellikle su
ürünlerine yönelik düzenlemeler getirilmiş, organik tarım ulusal ticaret komitesi ve
organik tarım projeler ve araştırmalar ulusal komitesi adında iki yeni ulusal komite
oluşturulmuştur.
1995 yılından sonra AB yönetmeliğinde yapılan değişiklikler doğrultusunda
mevcut yönetmelik yeni AB yönetmelikleri ışığında yeniden düzenlenmiştir. Bu
yönetmelikte “ekolojik” terimi yerine uluslararası kurum ve kuruluşlarda yaygın
olarak kullanılan “organik” teriminin kullanılmasına karar verilmiştir. “Organik
Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” olarak 11.7.2002 tarihinde
24812 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte “Organik Tarım
Komitesi”, “Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi”, “Organik Tarım Ulusal
Ticaret Komitesi” oluşturulması öngörülmüş, yapısal oluşumları ile görev yetki ve
sorumlulukları belirtilmiş, ayrıca kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarıyla ilgili esaslar
ve sertifikasyon esasları belirlenmiştir. Organik metotlarla üretilecek bütün gıda
maddelerinin mutlaka konu ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun
denetlenmesi, raporlanması ve sertifikalandırılması zorunluluğu bulunmaktadır.
Bunun için de girişimcinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş kontrol
veya sertifikasyon kuruluşlarıyla sözleşme yapma mecburiyeti bulunmakta olup bu
kuruluşların uygun görüşünü alan işletmelerin aynı Bakanlığın kaydına girmesi
gerekmektedir.
Kontrol ve sertifikasyon kuruluşuyla sözleşme yapmamış ve kayıt altına
girmemiş işletmelerin organik tarım yapma hakları bulunmamaktadır. Yönetmelik'de
yasaya aykırı davranacaklara uygulanacak cezalar da yer almaktadır. Yönetmeliğe
göre organik ürün üreten veya pazara sunanlar ambalajlarında Bakanlıkça
yönetmeliğe konmuş logo örneklerini koymak zorundadırlar (Logo örnekleri Şekil
2’de verilmiştir).
Logoları üzerinde bulundurmayan ürünler organik olarak iç ve dış pazara
sunulamaz, reklamları ve tanıtımları yapılamaz ve bu kelimeler veya kısaltmalarıyla
patent için başvurulamaz.
2002 yılındaki yönetmelik 22.08.2003 tarih ve 25207 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılması hakkındaki Yönetmelik” ile güncellenmiştir. Bu değişiklik ile,
organik tarımla ilgili Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na verilen görev ve yetkiler,
“Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü” bağlı olarak 04.08.2003 tarihinde
kurulan “Alternatif Tarımsal Üretim Teknikleri Daire Başkanlığı”’na verilmiştir
(Anonim, 2006).
Avrupa Birliği Müktesabatının üstlenilmesine ilişkin “Türkiye Ulusal
Programında”, organik ürünlere ilişkin kanun çıkarılması kapsamındaki çalışmalar
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doğrultusunda 03.12.2004 tarihinde 5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Çizelge 3). “Organik Tarımın Esasları
ve Uygulamasında İlişkin Yönetmelik” ise 10.06.2005 tarihinde 25841 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Organik tarım sektörünün yapılanmasında karşılaşılan engellerin tanımlanması
ve çözümlerin geliştirilmesi, organik tarımla ilgili bütün uluslararası komitelerin ve
kurumların rollerinin ve sorumluluklarının tanımlanması, uygulama, izleme ve
değerlendirme konularında Türkiye’yi güçlü bir konuma getirecek tedbirlerin
başında gelmektedir.
TÜRK ORGANİK TARIM MEVZUATI
MEVZUATININ UYUM ÇALIŞMALARI

İLE

AB

ORGANİK

TARIM

AB’nde organik ürünlere yönelik standardizasyon ve sertifikasyon düzenlemeleri
birlik genelinde EC 2092/91 nolu yönetmeliğe göre yapılmaktadır (Anonim, 1999).
Sadece birlik dışı ticarette değil, birlik içi dolaşımda da bundan taviz olmayıp aksi
durumda dolaşım izni verilmemektedir. Diğer yandan üçüncü ülkelerden yapılacak
dış alımlar için de aynı yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen özel koşullar
aranmaktadır (Rundgren, 2002). Türkiye’de bu madde gereğince yeni yönetmelik
oluşturmuş olup, AB’ne dışsatım yapabilecek ülkeler içerisine girme çabası
içerisindedir. Türkiye’deki yönetmelik ve yasa çalışmaları AB ile uyumlu hale
getirilmiş olup gelişmeler Çizelge 4’de verilmiştir.
Türkiye’deki organik tarıma yönelik yasal düzenlemelerin AB ‘ndeki
düzenlemelere paralel olması, AB ülkelerinin önemli hedef pazar konumunda
olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. AB ülkelerinde organik tarımın
yönlendirilmesine ilişkin düzenlemelerde bölge ve ürün çeşidine bağlı olarak
doğrudan üreticiye sübvansiyon desteklemesi yapılmaktadır. Destekleme
kapsamında bazı üye ülkelerde sadece sertifikalı işletmeler alınırken bazılarında
sertifika şartı aranmamaktadır. Organik ürünlerin sadece üretimi değil pazarlaması
da desteklenmektedir. Burada temel amaç pazarlama kavramını desteklemek ve
ürünlerin işlenmesini teşvik etmektir (Sayın ve Özkan, 2002). Ancak AB’nde organik
ürünlerin pazarlaması, üreticilerin eğitimi ve danışmanlık hizmetleri üretici birlikleri
tarafından yapılmakta ve yalnızca üretici birliğine bağlı üreticiler desteklenmektedir.
AB ülkelerinde organik tarıma verilen destekler Çizelge 5’de verilmiştir. Türkiye’de
ise bu kapsamda, Tarımsal Krediler Yönetmeliği esasları dahilin de, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı tarafından 11.07.2002 tarih ve 24812 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”
esaslarına göre, organik tarımsal ürünler ve organik tarımsal girdilerin üretimini
yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya yapacak olana
müteşebbislere 1 yıl vadeli işletme kredisi ve 3 yıl vadeli yatırım kredisi
kullandırılmaktadır. Ancak kredi talebinde bulunan müteşebbislerden kontrol
ve/veya sertifikasyon kuruluşları ile sözleşme yapmaları şartı aranmaktadır. Bu
gelişmeler karşısında Türkiye’de organik tarıma yapılan destek AB ülkeleri ile
karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Gerek AB’nde gerekse Türkiye’de yasayla, tüketiciye güvenilir, kaliteli ürün
sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak ve bu
amaçla gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.
Avrupa Birliği’nde 1991 yılında 2092/91 no’lu yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Ülkemizde ise önceleri ithalatçı ülkelerin mevzuatına uygun olarak yapılan
üretim ve ihracata, 1991 yılından sonra AB’nin yönetmeliği doğrultusunda devam
edilmiştir. Daha sonra 1992 yılında yayınlanan ek maddede AB’ne organik ürün
ihraç edecek ülkelerin uymak zorunla olduğu kurallar ayrıntıları ile belirtilmiş ve
ülkelerin kendi mevzuatlarını uygulamaya koymaları ve bu mevzuatın da dahil
olduğu çeşitli teknik ve idari konuları içeren bir dosya ile Avrupa Birliği’ne
başvurmaları zorunluluğu getirilmiştir.
Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım açısından iyi bir üretim şekli olan organik
tarımın geliştirilmesi gerekli olup bu çerçevede dünya standartlarını yakalayabilmesi
ve AB’ne uyum sağlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler Türkiye’de de
yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile organik tarımsal üretim faaliyetlerinin sınırları
belirlenmiş, kontrol ve sertifikasyon hizmetleri yasal dayanağa kavuşturulmuş,
kuralların uygulanmaması halinde getirilecek cezalar belirlenmiştir. Türkiye’deki
yönetmelik AB yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak organik tarım için
yapılan desteklemelere baktığımızda AB’nde artık ortak tarım politikası
kapsamındaki desteklemelerin hemen hemen hepsinin organik tarım yapan
üreticilere verildiği gözlenmektedir. AB ülkelerinde OTP reformu çerçevesinde,
ekoşartlılık (eco-conditionnality) ilkesiyle belirlenecek olan yeni destek politikası
yapılmıştır. Bu politika, Ekoşartlılık, çevre koruması, gıda güvenliği, hayvan ve bitki
sağlığı, ekilebilir alanların çevre ve tarımsal anlamda sağlıklı muhafaza edilmesi
temelinde şekillenmektedir. OTP reformu ayrıca çevre koruması, hayvan ve bitki
sağlığına dönük kırsal kalkınma politikasını öne çıkarmaktadır. Avrupa Birliği Eylem
Planı ise bu yıldan itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Öngörülen eylemler 4 ana
hedefe yönelik olup bunlar: Tüketiciyi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, federal
(OTP) ve ulusal destek politikalarının etkinliğini artırmak, organik tarım konusunda
Ar-Ge çalışmalarına hız vermek,üretim normlarını, ithalat koşullarını ve teftiş
koşullarını güçlendirmektir (Anonim, 2006). AB’nde 18 Ekim 2004’te kabul edilen
Ekolojik Beslenme ve Tarımda Avrupa Eylem Planı (EAPOFF) ve 1 Ocak 2005’te
yürürlüğü girmiş bulunan OTP reformu ile birlikte organik tarım artık AB’nin tarım
gündeminin en önemli yerini oluşturmaktadır. Bu gelişmeler karşısında Türkiye’de
organik tarıma yapılan destek AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük
kalmaktadır. Türkiye, insan gücü, toprak kalitesi, 11.000’den fazla ürün çeşidiyle
son derece zengin biyolojik çeşitliliği, iklimi ve yıllardır süregelen bilgi birikimine
rağmen organik tarım alanında daha zayıf bir konumda kalmaktadır. Buna karşılık
eldeki olanaklar ve gelecek yıllarda AB hazırlık dönemi Türkiye’nin hızla gelişmesini
sağlayabilecek avantajlardır. Türkiye’de organik tarımdan sorumlu kamu birimi,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne
(TÜGEM) bağlı Alternatif Üretimler Dairesi’dir. Yaklaşık 15 kişilik bir ekipten oluşan
bu birim, son dönemde, Organik Tarım Yasası’nın hazırlanması, Organik Tarımın
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Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Ulusal Strateji Raporu ve Eylem
Planı hazırlığı ve bir çok eğitim, çalıştay organizasyonunu gerçekleştirmiştir.
İçerisinde sivil toplum örgütlerinin, üreticilerin, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının
da bulunduğu Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi ile birlikte,
çalışmaktadır.. Bu Komite, AB mevzuatı ile tamamen uyumlu olan ve 10 Haziran
2005’te Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in yürürlüğe
girmesini sağlamıştır (Aktar ve Ananias, 2006). Gelecek dönemde ulusal boyutta,
tarımın alt yapısını oluşturmak, 2004 yılında onaylanan Organik Tarım Yasası’nın
ülke çapında organik tarım seferberliğinin ilk basamağı olarak hayata geçmesini
sağlamak gerekmektedir. Hazırlanmakta olan Ulusal Strateji Raporu ve Eylem
Planı’nı tamamlamak, tarıma verilen ulusal desteklerde organik tarıma öncelik
vermek ve AB’ye hazırlık için yapılacak tarımdaki uyum ve uygulama
çalışmalarında organik tarımın önceliğini vurgulamak ve üyeliğe hazırlık döneminde
AB’nin adaylar için öngördüğü OTP uyum fonları ve “tarımsal çevre” (agrienvironment) programlarını organik tarımda kullanmak gerekmektedir. Ancak bu
potansiyelin gerçekleşebilmesi ve üreticilerin, uygun üretim tekniklerine, yeni çiftçilik
teknolojilerine ve piyasa koşullarına dayanan bir ortamda desteklenebilmesi için
tarım sektöründeki danışma ve eğitim hizmetlerinin de iyileştirilmesi önemli bir
unsurdur.
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Çizelge 1. AB organik tarım yönetmeliği.
Adı: Avrupa Birliği Organik Tarım Yönetmeliği
No:2092/91
Tarih: 24.06.1991
1.GENEL HÜKÜMLER
-Amaç
-Kapsam
-Tanımlamalar
2.ORGANİK ÜRETİM KURALLARI
3.ETİKETLEME
4.DENETLEME
5.KURALLARIN YAPTIRIM GÜCÜ VE ÖLÇÜTLERİ
6.ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN İTHALAT
7.AB ÜLKELERİ İÇERİSİNDE SERBEST DOLAŞIM
8.CEZA HÜKÜMLERİ VE UYGULANMASI
9.EKLER

Şekil 1. AB organik tarım logosu.

752

Şekil 2. Türkiye’de organik tarım logoları.

Çizelge 2. Türkiye organik tarım yönetmeliği.
Adı: Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik
Tarih: 24.12.1994 Resmi Gazete No: 22145
1.GENEL HÜKÜMLER
-Amaç
-Kapsam
-Tanımlar
2.EKOLOJİK ÜRETİM
-Ekolojik tarım yapılacak yerler ve ürünler
-Ekolojik bitkisel üretim kuralları
-Ekolojik hayvan yetiştiriciliği kuralları
3.BAŞVURU ŞEKLİ, KONTROL VE SERTİFİKASYON
-Kontrol ve sertifikasyon sistemi
-Teknik kontrol metotları
-Başvuru şekli ve görevlerin dağılımı
-Kontrol ve sertifikasyon ücreti
-Ekolojik tarım komitesinin görevleri
-Kontrol organlarının yapısını oluşturan kriterler 4.ETİKETLEME
5.GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
EKLER

Çizelge 3. Türkiye’de organik tarım kanunu.
Kanunun Adı: Organik tarım Kanunu
Kanunun Kabul Tarihi:03.12.2004 Kanun no: 5262
1.GENEL HÜKÜMLER
-Amaç
-Kapsam
-Tanımlar
2.KOMİTELER, YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR VE MÜTEŞEBBİS
-Komitelerin oluşumu, yetki görev ve sorumlulukları
-Yetkilendirilmiş kuruluşlar
-Müteşebbis
3.ORGANİK ÜRETİM
-Organik tarım faaliyetleri
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-Organik ürünlerin ve girdilerin reklam ve tanıtımı
-Organik ürünlerin ve girdilerin ihracatı
-Organik ürünlerin ve girdilerin ithalatı
-Denetim
4.CEZA HÜKÜMLERİ, CEZALARIN TAHSİLİ ve İTİRAZ
-Ceza hükümleri
-Cezaların tahsili ve itiraz
5.GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
-Yürürlük
-Yürütme

Çizelge 4. Türk organik tarım mevzuatı ile AB organik tarım mevzuatının uyum
çalışmaları.
Uyumu yapılan
AB mevuzatı
EC
2092/91
sayılı yönetmelik

Tarih
24.06.1991

EC 1804/1999
sayılı yönetmelik

16.07.1999

EC 1452/2003
sayılı yönetmelik

14.08.2003

Uyumlu Türk mevzuatı
Organik Tarım Esasları ve
Uygulamasına
İlişkin
Yönetmelik
Organik Tarım Esasları ve
Uygulamasına
İlişkin
Yönetmelik
Organik Tarım Kanunu ve
Organik Tarımın Esasları
ve Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik

Tarih

Sorumlu kuruluş

18.12.1994

Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı

11.07.2002

Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı

03.12.2004
10.06.2005

Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı

Çizelge 5. AB ülkelerinde organik tarıma verilen destekler.
Ülke
AB ülkeleri

AB’ne yeni üye
olan ülkeler

754

Verilen destekler
-Hektar başına destekler
-Özel bölgesel destekler
-Konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçiş için özel destek
-Tüketimi arttırmaya yönelik çalışmalara destekler
-Pazarlama ve Satış
-Sertifikasyon
-Üretim ve pazarlama projelerinin desteklenmesi
-Hektar başına ödeme yapılması (Çek Cumhuriyeti ve Slovenya)
-Ürüne bağlı olarak hektar başına ödeme yapılması (Estonya)
-Organik tarım için gerekli özel makineların alımı ve tohum temini (Macaristan)
-Kontrol ve sertifikasyon ücretlerinin ödenmesi (Macaristan ve Polonya)
-Su ve toprak analiz bedellerinin ödenmesi (Polonya)
-Analiz giderleri, danışmanlık hizmeti ücreti (Macaristan)
-Eğitim projeleri ve tanıyım çalışmaları (Estonya)

ORGANİK VE KONVANSİYONEL OLARAK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN
BESİN İÇERİKLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ

Sedat ÇITAK130

Sahriye SÖNMEZ1

ÖZET
Son yıllarda organik ürünlere karşı olan ilgi giderek artmaktadır, bu artışın en
önemli nedeni bu ürünlerin daha sağlıklı ve besin içeriği bakımından daha zengin
olmasıdır. Günümüzde artık tüketiciler ürünlerin görünüşünden ziyade besleyicilik
özellikleri ile insan sağlığı üzerine olan etkilerine dikkat etmeye başlamışlardır.
Organik ürünler konvansiyonel ürünlere oranla daha fazla mineral, vitamin ve insan
sağlığı açısından son derece önemli olan antioksidantları içermektedir.
Antioksidantlar, bitki bünyesinde üretilen ve vücudumuzu bazı kanser türlerine karşı
koruyan önemli bileşiklerdir. Bununla birlikte organik ürünlerde insan sağlığı için
zararlı olan nitrat birikimi daha azdır. Bu makalede organik ve konvansiyonel olarak
yetiştirilmiş ürünlerin besin içerikleri ve insan sağlığı açısından önemine
değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik Ürünler, Konvansiyonel Ürünler, Besin İçeriği,
İnsan Sağlığı
ABSTRACT
NUTRIENT CONTENT OF ORGANICALLY AND CONVENTIONALLY
GROWN CROPS AND IMPORTANCE IN TERMS OF HUMAN HEALTH
The interest on the organic crops has been gradually increasing in recent years;
the most important reason for this increase is healthier and richer in terms of
nutrient content of organic crops. Nowadays, consumers have begun to be
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interested in the nutritious properties of crops rather than their appearance. Organic
crops include more minerals, vitamins and also antioxidants which are important
constituents for human health than that of the conventionally grown crops.
Antioxidants are important compounds that are produced in plants and prevent our
body from some types of cancers. In addition, organic crops include fewer nitrates
that are hazardous for human health. In this paper, the nutrient content of
organically and conventionally grown crops and the importance of them in terms of
human health are reviewed.
Keywords: Organic Crops, Conventional Crops, Nutrient Content, Human
Health
GİRİŞ
Tarım, “Doğal kaynakların insan yararına, bitkisel ve hayvansal üretim için
kullanılmasıdır” şeklinde tanımlanabilir. Bu nedenle tarım, bir taraftan ekonomik,
diğer taraftan da ekolojik öneme sahiptir (Kansu, 2001). Konvansiyonel tarım
kısaca; organik tarım metotları dışındaki tüm geleneksel tarım metotlarıdır. Genetik
olarak değiştirilmiş yüksek verimli bitki çeşitlerinin tek ürünlü tarımı, tarımsal
kimyasal maddelerin yoğun bir biçimde kullanılması ile sürdürülmektedir (Çakmakçı
ve Erdoğan, 2005). Organik tarım da ise doğal dengeyi korumaya yönelik, insan ve
çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, sentetik ve kimyasal ilaçlar ve
gübrelerin kullanılması yasaklanmıştır (Anonim, 2004). İçinde bulunduğumuz yüz
yılda artan çevre bilinci bununla birlikte tüketicilerin talepleri, organik ürün üretimini
teşvik etmekte ve bununla ilgili yasal düzenlemelerin gerçekleşmesini
sağlamaktadır (Anonim, 2006).
Bu derlemede organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen ürünlerin mineral
madde, vitamin, antioksidant içerikleri ve nitrat ve pestisit miktarlarına, ayrıca
organik ürünlerin insan sağlığı üzerine olan olumlu etkilerine değinilmiştir.
KONVANSİYONEL
İÇERİKLERİ

YÖNTEMLERLE

ÜRETİLMİŞ

ÜRÜNLERİN

BESİN

Taze meyve ve sebzelerin kalitesi, depolama koşullarına bağlı olmakla beraber
hasat anındaki kalitelerine de bağlıdır. Hasat öncesi kaliteyi belirleyen önemli
faktörler iklim, toprak ve yetiştirme işlemleridir. Ayrıca, bitki varyetesi ve genetik
özellikler kaliteyi önemli ölçüde etkilemektedir (Geneviè ve ark., 2002). Ürün
varyetesine bağlı olarak besin içeriği büyük ölçüde değişmektedir, örneğin beta
karoten içeriğinin havuç varyeteleri arasındaki değişim % 300’lere ulaşabilmektedir
(Knorr ve Vogtmann, 1983).
ABD’de 1950–1999 yılları arasını kapsayan, 43 meyve ve sebzede besin
içeriğinin araştırıldığı çalışmada, 13 besin maddesinin 6’sının 50 yıllık periyotta
azaldığı ve geri kalan 7’sindeki azalmanın kabul edilebilir sınırlarda olduğu
belirtilmiştir. Bu ürünlerde Fe, P, Ca içeriğinin % 9–16, askorbik asit miktarının (C
vitamini) % 15 ve riboflavin miktarının % 38 oranında azaldığı bulunmuştur (Davis,
2005). 1975’den bu yana brokolide Ca miktarı % 50 ve karnabahar’da C vitamini
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miktarı % 40 azalmıştır (Anonim, 2001). Bugün yetiştirilen taze sebzelerden aynı
miktarda Ca’u almak için iki kat daha fazla brokoli, vitamin A ve C için ise üç kat
daha fazla karnabahar yenilmesi gerekmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar
sebzelerde vitamin ve mineral içeriğinin % 25–50 oranında azaldığını
göstermektedir. Meyvelerde ortalama olarak Vitamin C kapsamı % 1.9, Vitamin A
%16.4, P içeriği % 23.9 ve Fe içeriği % 47.6 azalmıştır (Jack, 2004). A.B.D’de
1960-70’li yıllardan günümüze kadar besinlerin bileşimi ile ilgili olarak yapılmış olan
karşılaştırma sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde günümüz
koşullarında yetiştirilen pek çok ürünün besin değerinin düştüğü açıkça
görülmektedir.
Bir takım gelişme faktörleri bitkilerin besin durumuna spesifik etkilidir. Genel
olarak azot alınımı ile bitkilerde protein içeriği artar ancak bu proteinin besleme
değeri azalır (Finesilver, 2006). Bitkiler fazla miktarda azot’a maruz kaldığı zaman
protein üretimini artırır ve karbonhidrat üretimini azaltır, vitamin C
karbonhidratlardan yapıldığı için vitamin C sentezi azalmaktadır (Brandt ve
Mølgaard, 2001).
ORGANİK ÜRÜNLER VE İNSAN SAĞLIĞI
Organik olarak yetiştirilmiş ürün; organik tarım uygulamaları ve kurallarına göre
üretilmiş ürünler anlamına gelmektedir (Bourn ve Prescott, 2002). Pek çok tüketici
organik olarak yetiştirilmiş ürünlerin konvansiyonel olarak yetiştirilmiş ürünlere
oranla daha kaliteli, sağlıklı ve besleyici olduğuna inanmaktadır (Ismail ve Fun,
2003). Tüketicilerin ürünlerin nasıl, nerede ve ne zaman üretildiği konularına karşı
olan ilgileri giderek artmaktadır. Bu durum tüketicilerin organik olarak yetiştirilen
sebzelere olan ilgisini artırmıştır (Thybo ve ark., 2006). Tüketiciler sağlıkla ilişkili
nedenler ve tadı bakımından organik ürünleri satın almaktadırlar (Fjelkner-Moding
ve ark., 2000). Genel olarak organik gıdalar organik tarım sistemine göre
üretilmekte, kimyasal gübre, pestisit, fungusit ve herbisitler kullanılmadan
yetiştirilmektedir. Bu sistemde ürünler organik gübrelerle örneğin; hayvan gübreleri,
bitki artıkları, yeşil gübreleme veya organik atıklarla gübrelenmektedir (Ismail ve
Fun, 2003). Smith (1993) organik ürünlerin daha besleyici ve mineral madde
içeriğinin daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Çizelge 2’de (Anonim, 1997) organik
ve konvansiyonel olarak yetiştirilen bazı sebzelerin besin içerikleri karşılaştırılmalı
olarak verilmektedir. Çizelge 2’de organik olarak yetiştirilen sebzelerin besin
içeriklerinin, konvansiyonel olarak yetiştirilenlerden daha yüksek olduğu
görülmektedir. Organik ürünlerin tüketilmesi ile bir takım faydalar sağlanmaktadır.
Bu faydalar şu şekilde sıralanabilmektedir (Cleeton, 2004);
• Toksik bileşiklerin alınması azalır.
• Genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GMO) tamamıyla korunulmaktadır.
• Gıda katkı maddeleri ve renklendiricilerin tüketimi azalmaktadır.
• Faydalı besinlerin tüketimi artar (vitaminler, mineraller, faydalı yağ asitleri ve
antioksidantlar); ve
• Kanser, koroner kalp hastalıkları, alerjiler ve çocuklarda hiperaktivite görülme
oranı azalır.
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Mineral Madde ve Vitamin İçerikleri
Organik olarak üretilen gıdalar daha fazla mineral ve vitamin içermektedir.
Organik meyve veya sebzelerde vitamin C içeriğinin % 27 daha fazla olduğu
belirtilmiştir (Worthington, 2001). Worthington (1998) farklı tarım sistemleri ile
yetiştirilen sebzelerde 35 mineral ve vitamini incelemiştir. Çalışma sonunda organik
ürünlerin sırasıyla % 29 Mg, % 27 Vitamin C ve % 21 daha yüksek Fe, % 15 daha
az nitrat içerdiğini belirtmiştir. Organik ve konvansiyonel ürünlerin mineral
içeriklerinin araştırıldığı başka bir çalışmada; organik olarak yetiştirilen ürünlerin %
87 daha fazla Mg, K, Mn, Fe ve Cu içerdiğini ve ayrıca organik domateste Ca
içeriğinin konvansiyonel üretime oranla % 500 daha fazla olduğu belirtilmiştir (Keon,
2006). Ayrıca, organik ıspanak, % 100 daha fazla P ve Mg, % 200 daha fazla Mn
ve Cu, % 400 daha fazla Ca ve % 1000 daha fazla K ve Fe içerdiği belirtilmektedir
(Anonim, 2006b).
Organik olarak yetiştirilen patates, portakal ve yapraklı sebzelerin vitamin C
içeriğinin konvansiyonel olarak yetiştirilenlerden daha yüksek olduğuna dair
çalışmalar bulunmaktadır (Cardwell, 2003). Organik olarak üretilen portakal
konvansiyonel olarak yetiştirilene oranla % 30 daha fazla Vitamin C içermektedir
(Anonim, 2002). Genarro ve Quaglia (2006) organik sebzelerin özellikle domates,
marul, ıspanak ve lahananın yüksek miktarda vitamin içerdiğini bildirmişlerdir. De
Pascale ve ark. (2006) tarafından yapılan çalışmada organik ve konvansiyonel
yetiştirilen domateste besin kalitesi bakımından önemli farklar gözlendiği ve organik
domateste toplam karotenoid konsantrasyonu ve antioksidant aktivitesinin arttığını
belirtilmişlerdir. Wszelaki ve ark. (2005) patates ile yapmış oldukları çalışmada
organik uygulamalarda yumruda K, Mg, P, S ve Cu konsantrasyonunun önemli
derecede arttığını belirtilmişlerdir. Çizelge 3’de bazı ürünlerin mineral madde
içerikleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Çizelge 3’den de görüldüğü gibi; organik
olarak yetiştirilen sebzelerin mineral madde içerikleri konvansiyonel olarak
yetiştirilen sebzelerden daha yüksektir (Anonim, 2006d).
Nitrat Birikimi
Nitrat bitkilerin doğal bir bileşenidir ve bütün sebzelerde bulunmaktadır, yeşil
sebzelerde örneğin ıspanak, marul ve kereviz, kök sebzelerinden pancar ve turp da
genellikle yüksek miktarlarda bulunmaktadır. Bitkide nitrat birikimi birkaç faktör
tarafından etkilenmektedir. Bunlar; ışık veya su azlığı, çeşit, olgunluk ve fazla
derecede gübrelemedir (Anonim, 2006c).Yaprağı tüketilen ıspanak ve lahana gibi
sebzelerde verimi artırmak ve koyu yeşil rengi oluşturmak amacıyla çiftçiler
tarafından azotlu gübrelerin yüksek dozlarda kullanıldığı bilinmektedir. Bu
uygulamalar özellikle yaprakları tüketilen sebzelerde nitrat birikimine neden
olmaktadır (Beşirli ve ark., 2004). Sebzelerden ya da başka yollarla alınan yüksek
düzeydeki nitrat, sindirim sistemindeki bakteriler tarafından nitrite indirgenmektedir.
Nitrit kandaki hemoglobini oksitleyerek methaemoglobinemina (cyanosa) olarak
adlandırılan zehirlenmelere neden olmaktadır (Anonim, 2006c).
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Muramoto (2000); organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen yaprakları
tüketilen sebzelerde nitrat birikimini incelemiş ve organik olarak yetiştirilen
ıspanaklarda nitrat birikiminin büyük değişiklik gösterdiğini, kış sezonunda
konvansiyonel üretimde ıspanakta 2230 NO3 mg/kg yaş ağırlık, organik üretimde
ise 1800 NO3 mg/kg yaş ağırlık belirlenirken, yaz sezonunda konvansiyonel
üretimde ıspanakta 2850 NO3 mg/kg yaş ağırlık ve organik ıspanakta ise 1820 NO3
mg/kg yaş ağırlık biriktiğini bildirmiştir. Yapılan çalışma sonucunda konvansiyonel
olarak yetiştirilen ıspanaktaki nitrat içeriklerinin sınır değerlerinden yüksek olduğu
belirtilmiştir. Rembialkowska (2000), organik ve konvansiyonel tarımda havuç ve
lahanada kalite özelliklerini ve besin içeriğini incelemiştir. Denemede organik
üretimde verimde % 25-37’lik bir azalma olduğunu ancak organik lahanada % 15
daha fazla kuru madde, organik lahana ve havuçta konvansiyonel üretime oranla
3–4 kat daha az nitrat birikimi olduğunu organik lahananın % 30 daha fazla vitamin
C içerdiğini bildirmiştir.
Sönmez ve ark. (2006) farklı organik gübre uygulamaları ve mineral gübre
uygulamasının marulda nitrat birikimi üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmalarında
en yüksek nitrat birikimi mineral gübre uygulamasından, organik uygulamalarda ise
en yüksek nitrat birikimi sıvı tavuk gübresi ve katı tavuk gübresi kombinasyonunda
gerçekleştiğini ifade etmişler ve organik uygulamalardaki nitrat birikiminin daha
düşük olduğunu bildirmişlerdir. Beşirli ve ark. (2004) tarafından yapılan çalışmada
geleneksel yöntemde üretilen ıspanakta nitrat birikiminin kontrole oranla 2.5 kat
fazla olduğu bildirilmiştir.
Abele (1987) tarafından yapılan dört yıllık tarla
denemesinde organik ve konvansiyonel gübreleme rejimlerinin (düşük-orta-yüksek)
havuç, pancar ve patates üzerine olan kimi etkileri karşılaştırılmıştır. Elde edilen
verilere göre, organik ürünler konvansiyonel ürünlerden önemli derecede daha fazla
P ve K, eşit miktarda kuru madde, Ca ve Mg ve daha düşük nitrat birikimi
göstermiş, ayrıca organik ürünler daha iyi depolanabilme özellikleri göstermiştir.
Organik olarak üretilen patatesin önemli derecede yüksek Vitamin C içerdiği
bildirilmiştir.
Antioksidant İçerikleri
Sebzelerde bulunan antioksidant bileşikleri, diğer vitaminler, mineraller,
flavanoidler ve fitokimyasalların yanı sıra sağlık açısından önemli bileşenlerdir
(Ismail ve Fun, 2003). Flavanoidler antioksidantların bir türüdür, meyve, sebze, çay
ve üzümde bol miktarda bulunur. Flavanoidler bitkiler tarafından çevresel stres ve
böcek baskısı gibi durumlarda korunma amaçlı üretilirler. Organik ve sürdürülebilir
tarımda üretilen besinler % 60 daha fazla flavonoid içermektedirler (Asami ve ark.,
2003). Organik olarak üretilen ürünlerde antioksidant miktarları konvansiyonel
olarak üretilen ürünlerden daha fazladır. Konvansiyonel tarımda kullanılan pestisit
ve herbisitler bitkilerde doğal savaş mekanizması olan fenoliklerin üretimini
azaltmaktadır (Byrum, 2003). Konvansiyonel olarak üretilen meyve ve sebzeler
daha fazla su, daha az mineral, vitamin ve antioksidant madde içermektedir
(Greatorex, 2006). Organik tarımda sentetik gübreler kullanılmamaktadır ve bu
sınırlama organik ürünlerin kısmen daha besleyici olmasına neden olmaktadır
(Rich, 2006). Bitkilerde azot alımı sınırlandığı zaman karbon (C) içeren bileşikler
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nişasta, selüloz ve N içermeyen ikincil metabolitler örneğin fenolikler ve terpenoidler
üretilir ve vitamin C içeriği artar (Lundegårdh ve Måtensson, 2003).
Pek çok antioksidant bitkilerde hastalıklara dayanıklılık, zararlıların engellenmesi
gibi etkilerde bulunur kısacası bitkilerin doğal korunma mekanizmalarıdır (Rich,
2006). Bitkilerde temel antioksidantları askorbat (vitamin C), indirgenmiş glutation,
α-tokoferol (vitamin E) ve karatenoid’ler oluşturur (Kacar ve ark., 2006). Bitkilerde
pestisit ve herbisit kullanımı antioksidant üretimini azaltmaktadır, çünkü bitkilerde
doğal korunma mekanizması devreye girmemektedir. Antioksidantlar insan sağlığı
açısından DNA ve hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve
kardiyovasküler sağlığı arttırır ayrıca kanser hücrelerinin gelişimini engeller, beyin
ve sinir sisteminde yaşlanmayı yavaşlatır ve Alzheimer, Parkinson ve Huntington
hastalıklarının görülme riskini azaltır (Rich, 2006).
Organik olarak yetiştirilen şeftali ve armutta konvansiyonel olarak
yetiştirilenlerden daha yüksek oranda fenolik madde bulunmaktadır. Bununla birlikte
organik olarak yetiştirilen ıspanakta % 120 oranında ve Çin lahanasında % 20–50
daha fazla antioksidant bulunmaktadır (Mitchell ve Chassy, 2004). Ortalama olarak
organik ürünler % 30 daha fazla antioksidant içermektedirler (Rich, 2006). Brandt
ve Mølgaard (2001) organik ürünlerin konvansiyonel ürünlere oranla % 10–50 daha
fazla antioksidant içerdiğini bildirmiştir. Diğer bir doğal antioksidant, polifenollerdir,
bitkiler strese girdiğinde örneğin bir zararlı böcek baskısı altında yüksek miktarda
polifenol üretmektedirler. Yüksek polifenol içeren meyve ve sebzelerin tüketilmesi
bazı kanser türleri ve kalp hastalıkları riskini azalttığı yapılan çalışmalarla
belirlenmiştir. Organik tarım sisteminde üretilen ürünler daha fazla polifenol
içermektedir. Organik veya sürdürülebilir tarım sisteminde yetiştirilen dut ve mısır %
58, organik çilek ise % 19 daha fazla polifenol içermektedir (Fell, 2003).
Toksik Bileşikler
Organik ürünlerde insan sağlığı açısından zararlı olabilecek bazı metallerin
miktarları daha düşüktür. Örneğin; alüminyum (Al) insanlarda Alzheimer
hastalığının gelişmesi ile ilişkilidir ve organik ürünler % 40 daha az Alüminyum
içermektedirler. Bununla birlikte kurşun (Pb) toksisitesi çocuklarda düşük IQ
sebebidir ve organik ürünler % 29 daha az kurşun (Pb) içermektedirler. Bir diğer
ağır metal ise Civa’dır (Hg) ve nörolojik zararlara yol açabilmektedir, organik
ürünlerde ortalama olarak % 29 daha az bulunmaktadır (Anonim, 2006a). Bazı
besinler ise organik ürünlerde yüksek miktarlarda bulunmaktadırlar. Bu besinler
insan sağlığı açısından önemli rolleri üstlenmektedirler, bunlardan bazıları Çizelge
4’de verilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Son yıllarda ürünlerde aranılan özelliklerin başında besin içerikleri ve insan
sağlığı açısından önemi dikkat çekmektedir. Artık tüketiciler sağlıklı olan ürünleri
tercih etmekte, bu ürünleri tüketme yoluna başvurmaktadırlar. Ürünlerin dış
görünüşlerinin yanı sıra besleyicilik özellikleri ve insan sağlığına zararlı olabilecek
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bileşikleri içermemesi tüketicilerin bilinçlenmesi ile ürünlerde aranılan bir özellik
olmaktadır.
Sonuç olarak, organik ürünler konvansiyonel ürünlere oranla daha fazla mineral
madde, vitamin ve özellikle de sağlık açısından önemli olan antioksidantları
içermektedirler. Organik tarım koşullarında üretilen ürünler daha sağlıklı ve
besleyicidir. Bununla birlikte insan sağlığı için zararlı olabilecek pestisit kalıntıları ve
nitrat birikimi daha azdır. Dolayısıyla bu ürünlerin tüketilmesi ile daha fazla mineral
ve vitamin sağlanmış olacaktır.
KAYNAKLAR
Abele, U., 1987. Product Fertilisation and Quality-Mineral, Organic, Biodynamic.
Institue of Biodynamic Research, Darmstadt.
Anonim,
1997.
Organic
is
Better,
(http://www.saltmanonline.com/
tip15.htmlOctober29).
______, 2001. Vegetables Without Vitamins. Cover Story. Le Magazine.
(http://www.lef.org/magazine/mag2001/mar2001_report_vegetables.html).
______, 2002. Research at Great Lakes Meeting Shows More Vitamin C in
Organic Oranges Than Conventional Oranges, (http://www.sciencedaily.com/
releases/2002/06/020603071017.htm).
______, 2004. II. Tarım Şurası Sonuç Raporu. Ankara
______, 2006. Organik Tarım Nedir. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.
______,
2006a.
More
Nutritious,
(http://www.innvista.com/health/foods/
organic/nutrit.htm).
______, 2006b. If You Still Need A Reason, (http://www.terrafirmafarm.com/
082200.html).
______, 2006c. Organic Farming Food Quality and Human Health. A Review of the
Evidence. Soil Association.
______, 2006d. The Case for Organic. Scientific Studies and Reports,
(http://journeytoforever.org/garden_organiccase.html).
Asami, D.K., Y.J. Hong and D.M. Baret, 2003. Comparison of the Total Phenolic
and Ascorbic Acid Content of Freze-Dried and Air-Dried Marionberry,
Strawberry, and Corn Grown Using Conventionally, Organic, and Sustainable
Agricultural Practices. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 51: 1237–
1241.
Beşirli, G., N. Sürmeli, İ. Sönmez, M.U. Kasım, S. Başay, F. Pezikoğlu, H. Karik, K.
Çetin, S. Erdoğan, F. Çelikel, E. Efe, N. Cebeli, H. Güçdemir, M. Keçeci, A.N.
Tuncer ve U. Aksoy, 2004. Organik Olarak Yetiştirilen Ispanakta Verim, Kalite
Özellikleri ve Nitrat İçeriğinin Belirlenmesi. V. Sebze Tarımı Sempozyumu
Bildiriler. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Çanakkale.
Bourn, D. and Prescott, J. 2002. A Comparison of The Nutritional Value, Sensory
Qualities, and Food Safety of Organically and Conventionally Produced Foods.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition; 2002; 42, 1; Health & Medical
Complete.

761

Brandt, K. and J.P. Mølgaard, 2001. Organic Agriculture: Does It Enhance or
Reduce the Nutritional Value of Plant Foods. Journal of the Science of Food and
Agriculture 81: 924–931.
Byrum, A., 2003. Report Confirms More Health Benefits of Organic Food,
(http://www.organicconsumers.org/organic/polyphenolics031203.cfm).
Cardwell, G., 2003. Organic Food Is More Nutritious. The Skeptic, summer 2003,
page 39.
Cleeton, J., 2004. Organic Foods in Relation to Nutrition and Health Key Facts.
(http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=10587).
Çakmakçı, R. and Ü. Erdoğan, 2005. Organik Tarım. Atatürk Üniversitesi İspir
Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu Ders Yayınları No:2.
Davis, D.R., 2005. "Trade-Offs in Agriculture and Nutrition," Food Technology,
March 2005, Vol. 59, No. 3.
De Pascale, S., R. Tamburrino, A. Maggio, G. Barbieri, V. Fogliana and R.Pernice,
2006. Effects of Nitrogen Fertilization on the Nutritional Value of Organically and
Conventionally Grown Tomatoes. Acta Hort. (ISHS) 700:107–110
Fell, A., 2003. Organic and Sustainable Foods Have More Polyphenolics Linked to
Health Benefits.
Finesilver, T., 2006. Comparison of Food Quality of Organically Versus
Conventionally Grown Plant Foods. (http://www.eap.mcgill.ca/Publications/
EAP38.htm).
Fjelkner-Moding, S., H. Bengtsson, R. Stegmark and S. Nyström, 2000. The
Influence of Organic and Integrated Production on Nutritional, Sensory and
Agricultural Aspects of Vegetable Raw Materials for Food Production. Acta
Agric. Scand. Sect. B, Soil and Plant Sci. 50, 102-113.
Gennaro, L. and G.B. Quaglia, 2006. Food Safety and Nutritional Quality of Organic
Vegetables, (http://www.actahort.org/members/showpdf?booknrarnr=614 100).
Geneviè, B., I. Myers, M.M. Smith and S. Andrzej, 2002. Food Quality: A
Comparison of Organic and Conventional Fruits and Vegetables, p: 14-16.
Greatorex, A., 2006. Reasons to Eat Organic Food, (http://www.healthduo.com/
reasons-to-eat-organic-a6007.html).
Ismail, A. and C.S. Fun, 2003. Determination of Vitamin C, β-Carotene and
Riboflavin Contents in Five Green Vegetables Organically and Conventionally
Grown. Mal J Nutr 9(1): 31-39.
Jack, A., 2004. The Disappearing Nutrients in American’s Orchards,
(http://www.thenhf.com/articles_56.htm).
Kacar, B., Katkat, V., Öztürk, Ş. 2006. Bitki Fizyolojisi. 2. Baskı. Nobel Yayın
No:848, Fen ve Biyoloji Dizisi: 28.
Keon, J. 2006. The Truth About Breast Cancer. Parissound Publishing.
Kansu, İ. A., 2001. Tarım ve Doğa. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel
Yayın No: 242. Adana.
Knorr, D. and H. Vogtmann, 1983. Quality and Quantity Determination of
Ecologically Grown Foods. Sustainable Food Systems. AVI Publishing Co.,
Westport, Connecticut. pp. 352–381.

762

Lundegårdh, B. and A. Måtensson, 2003. Organically Grown Plant Foods Evidence
of Health Benefits. Acta Agriculture Scand. Section B, Soil and Plant Science,
Vol 53: 3-15.
Mitchell, E.A. and A.W. Chassy, 2004. Organic Agriculture: Does It Effect
Antioxidants and Nutritional Quality? The Soy Connection Vol. 12, no. 4, Fall
2004.
Muramoto, J., 2000. Comparison of Nitrate Content in Leafy Vegetables From
Organic and Conventional Farms in California. Organic Farming Research
Foundation. Summer 2000, Number 8, 23-25.
Rembialkowska, E., 2000. The Nutritive and Sensory Quality of Carrots and White
Cabbage From Organic and Conventional Farms. IFOAM 2000: The World
Grows Organic. Proceedings 13th International IFOAM Scientific Conference,
Basel, Switzerland, 20 to 31 August, 2000.: 297 2000
Rich, D.K., 2006. Organic Fruits and Vegetables Work Harder For Their Nutrients.
Produce Has Been Losing Vitamins and Minerals Over The Past Half-Century,
(http://www.sfgate.com/cgi-in/article.cgi?f=/c/a/2006/03/25/hog3bhsdpg1.dtl).
Smith, B.L., 1993. Organic Foods vs Supermarket Foods: Elemental Levels.
Journal of Applied Nutrition 45 : 35-39.
Sönmez, S., M. Kaplan, E. Polat, H. Demir and F. Öktüren, 2006. Effects of
Organic Fertilizer Application and Mineral Fertilizer on Nitrate Content of
th
Lettuce. 18 International Soil Meeting on “Soil Sustaining Life on Earth,
Managing Soil and Technology”. Proceedings Volume II. 928-932.
Thybo, A.K., M. Edelenbos, L.P. Christensen and J.N. Sørensen, 2006. Effect of
Organic Growing System on Sensory Quality and Chemical Composition of
Tomatoes. Swiss Society of Food Science and Technology. Elsevier. LWT 39,
835–843.
Worthington, V., 1998. Effect of Agricultural Methods on Nutritional Quality: A
Comparison of Organic with Conventional Crops. Alternative Therapies, Volume
4, 58-69.
Worthington, V., 2001. Nutritional Quality of Organic Versus Conventional Fruits,
Vegetables and Grains. The Journal of Alternative and Complementary
Medicine. Volume 7, Number 2, pp. 161-173.
Wszelaki, A.L., J.F. Delwiche, S.D. Walker, R.E. Ligget, J.C. Scheerns and M.D.
Kleinhenz, 2005. Sensory Quality and Mineral and Glycoalkoloid Concentrations
in Organically and Conventionally Grown Redskin Potatoes (Solanum
tuberosum). Journal of The Science of Food and Agriculture 85:720-726.

Çizelge 1. 1960-1970’li yıllardan günümüze bazı ürünlerin bileşimindeki değişim, %
(Jack, 2004) (- Azalış, + Artış).
Ürün
Elma
Kayısı

Ca (%)
-17.7

Fe (%)
-40
+8

Vitamin A (%)
-41.1
-3.3

Vitamin C (%)
+42.5
-

P (%)
-30
-17.4
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Muz
Kiraz
Greyfurt
Limon
Şeftali
Çilek
Mandarin

-25
-31.8
-25
-57.4
-44.4
-33.3
-65

-55.7
-2.5
-85
-14.3
-78
-62
-75

-57.4
+94.6
-87.5
-3.3
-59.8
-67.1
+119

-9
-30
-12.4
-31.2
-5.7
-3.9
-7

-52.4
-50
+6.7
-36.8
-9.5
-44.4

Çizelge 2. Organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen bazı sebzelerin besin
içerikleri (Anonim, 1997).
Besin

1

Domates
Organik
Konv.
23
4.5
59.5
4.5
148.3
58.8
68
1
1938
1
53
0

Ca1
Mg1
K1
Mn2
Fe2
Cu2

: me/100 g kuru ağırlık

2

Ispanak
Organik
Konv.
96
47
203
46
237
84
117
1
1584
49
32
0.3

Marul
Organik
Konv.
71
16
49
13
176
53
169
1
516
9
60
3

: ppm

Çizelge 3. Organik ve konvansiyonel olarak üretilen sebzelerin mineral madde
içerikleri, mg/kg (Anonim, 2006d).
Element
Kalsiyum
Potasyum
Magnezyum
Sodyum
Demir
Çinko

Sistem
Konvansiyonel
Organik
Konvansiyonel
Organik
Konvansiyonel
Organik
Konvansiyonel
Organik
Konvansiyonel
Organik
Konvansiyonel
Organik

Fasulye
40
480
260
1900
26
240
1
10
0.6
5
0.38
3.4

Domates
6.7
67
200
300
10
89
2.4
26
0.5
5
0.19
1.2

Biber
4.7
84
150
1600
11
700
1
20
0.5
5
0.13
2.5

Çizelge 4. Organik ürünlerdeki bazı besinler ve insan sağlığı açısından önemi
(Anonim, 2006a).
Besin
Bor (B)
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İnsan sağlığı açısından önemi
Normal kemik metabolizması için gereklidir ve osteoporoz’dan
korunmaya yardımcı olmaktadır, organik ürünler yaklaşık % 70

Kalsiyum(Ca)
Lityum (Li)
Magnezyum (Mg)
Selenyum (Se)

daha fazla B içerir.
Vücut tarafından gerek duyulan ana besindir, % 99’u kemikler
ve dişlerde bulunmasına rağmen % 1’i kan dolaşımında
bulunur. Organik ürünlerde % 63 daha fazla bulunur.
Depresyon tedavisinde kullanılır, organik ürünler en azından %
188 daha fazla Li içerir.
Osteoporoz’dan korunmaya yardımcı olur, kalp krizi riskini
azaltır ve kas spazmından kor. Organik ürünlerde ortalama %
138 daha fazla Mg bulunur.
Bir antioksidanttır, vücudu kimyasallara karşı, kanser ve kalp
krizinden korur. Organik ürünlerde ortalama % 390 daha fazla
bulunur.

ORGANİK DOMATESİN KURUMA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Kâmil SAÇILIK131
ÖZET
Bu çalışmada, sıcak hava akışlı ve güneş enerjili tünel tipi kurutucu kullanılarak
organik olarak yetiştirilen domatesin kuruma karakteristikleri deneysel olarak
incelenmiştir. Tünel tipi kurutucu, düşük maliyetli ve kolayca temin edilebilen
malzemelerden yapılmıştır. Denemeler esnasında organik domatesler, %93.35 y.b.
(yaş baz) den %11.50 y.b.’ ye tünel tipi kurutucuda 4 günde açık alanda ise 5 günde
kurutulmuştur. Sıcak hava akışlı kurutmada, domateslerin son nem içeriğine
varması için gereken zaman 50, 60 ve 70ºC için sırasıyla 32, 26 ve 20 saat
olmuştur. Ayrıca, kuru domates örneklerinin renk özellikleri ve yeniden su alma
oranları da belirlenmiştir. Deneysel olarak elde edilen kurutma verileri, 4 kurutma
modelinde kullanılmış ve organik domatesin kuruma davranışını en iyi karakterize
edecek model belirlenmiştir. Tünel tipi kurutucuda elde edilen ürünler tamamen
böcek, yağmur ve tozdan korunmuş ve renk ve temizlik bakımından yüksek kaliteli
ürün elde edilmiştir. Geliştirilen bu sistemin yapımı kolay ve maliyetinin düşük
olmasından dolayı, Ankara’daki yetiştiricilerce çeşitli meyve ve sebzelerin güneş
enerjisi ile kurutulmasında başarıyla kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Organik Domates, Nem İçeriği, Sıcak Hava Akışlı Kurutucu,
Tünel Tipi Kurutucu.
ABSTRACT
DETERMINATON OF DRYING CHARACTERISTICS OF ORGANIC TOMATO

131

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, ANKARA; sacilik@agri.ankara.edu.tr

765

In this research, drying experiments of organic tomato were carried out by using
hot air dryer and solar tunnel dryer. The solar tunnel dryer was constructed at a low
cost with locally obtainable materials. During the experiments, organic tomatoes
were dried to the final moisture content of 11.50 from 93.35 wet basis (w.b.) in four
days of drying in the solar tunnel dryer as compared to five days of drying in the
open sun drying. For hot air dryer, the time to reach the final moisture content for
samples were 32, 26 and 20 h at air temperatures of 50, 60 and 70ºC, respectively.
Rehydration and colour parameters of dried organic tomatoes were also
determined. The experimental drying data of tomatoes obtained were used to fit the
four well-known drying models and among the various models tested to represent
the drying behaviour of organic tomato, one was selected which presented best
statistical indicators. Samples dried in the solar tunnel dryer were completely
protected from insects, rain and dusts and the dried samples were of high quality in
terms of colour and hygienic. Since this system is simple in construction and can be
constructed at a low cost with locally obtainable materials, it has been successfully
used for drying various agricultural products such as vegetables and fruits by
growers in Ankara.
Keywords: Organic Tomato, Moisture Content, Hot Air Dryer, Solar Tunnel
Dryer.
GİRİŞ
Domates, vitamin ve mineral kaynağı olup en önemli sebzelerden biri olarak
kabul edilmektedir. Dünyada yaklaşık 4 milyon hektar alandan yıllık 100 milyon
tonun üzerinde domates üretimi yapılmaktadır. Türkiye, yıllık üretim hacmi
bakımından Çin ve ABD’nin ardından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır
(Anonim 2003). Son yıllarda insan sağlığına yararları bakımından organik sebze ve
meyvelere artan bir talep vardır. Beslenme alışkanlıklarında değişimlere paralel
olarak organik tarım Türkiye’ de hızlı gelişim göstermiş ve organik tarımsal üretim
2003 yılında yaklaşık 292 bin tona ulaşmıştır (Anonim 2004).
Günümüzde sıcak hava akışlı kurutucular, tarımsal ürünlerin kurutulmasında
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kurutucular ürünleri hızlı bir şekilde düzgün ve
hijyenik olarak kurutmasına karşın enerji tüketimleri yüksek olup düşük verime
sahiptir. Son yıllarda enerji maliyetlerinin artmasından dolayı, tarımsal ürünlerin
petrol ve türevi enerji kaynaklı sistemlerle kurutulması yerine yenilenebilir enerji
kaynakları ile kurutan sistemlere yönelinmiştir. Güneşin öteden beri tükenmez bir
enerji kaynağı olarak kullanılması, güneş enerjili kurutma sistemlerine daha fazla
önem verilmesine neden olmuştur. Güneş enerjisinin, yenilemeyen enerji kaynakları
ile karşılaştırıldığında; tamamen temiz, bol olması ve kullanıldığı sistemlerde bakım
masraflarının az olması başlıca üstünlükleri arasında sayılabilir. Güneş enerjili
kurutma sistemlerinin kurulduğu bölgenin meteorolijik ve iklimsel verileri, etkin bir
kurutmanın yapılabilmesi açısından önemli olmaktadır. Ankara’nın, Haziran - Eylül
ayları arasında toplam güneşlenme süresi yaklaşık 1160 saat ve toplam güneş
ışınımı siddeti ise 760 kWh/m2 dir (Saçılık ve ark., 2006). Bu veriler, güneşlenme
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süresi ve güneş intensitesi yönünden oldukça yeterli olan bölge koşullarında,
tarımsal ürünlerin güneş enerjisi ile etkin biçimde kurutulacağını göstermektedir.
Domates, ya taze ya da salça, ketçap, sos, kurutulmuş ürün gibi işlenmiş
biçimde tüketilmektedir. Kurutulmuş domatese olan talep, her geçen gün
artmaktadır. Domatesin kuruma davranışının incelenmesi, çeşitli bilim insanları
tarafından araştırılmıştır (Olorunda ve ark., 1990; Hawlader ve ark., 1991;
Giovanelli ve ark., 2002). Bu çalışmada, sıcak hava akışlı ve güneş enerjili tünel tipi
kurutucu kullanılarak organik olarak yetiştirilen domatesin kuruma karakteristikleri
deneysel olarak incelenmiş ve organik domatesin kuruma davranışını açıklayacak
en iyi modele ulaşılmaya çalışılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada kullanılan domatesler (cv. Milen), Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden temin edilmiştir. Deneme materyali
domatesler, organik tarım yöntemlerine göre yetiştirilmiş olup herhangi bir ticari ilaç
ve gübre kullanılmamıştır. Sağlam ve olgun domatesler elle hasattan sonra
denemelere kadar +4ºC’ de buzdolabında bekletilmiştir. Domatesler yıkandıktan
sonra bıçak ile ikiye ortadan ikiye ayrılmıştır. Deniz tuzu çözeltisinde 10 dakika
bekletildikten sonra kurutma denemelerine alınmıştır. Domatesin ilk nemi, bir
vakumlu fırında üç tekerrürlü olarak 70ºC’ de 24 saat kurutularak belirlenmiştir.
Organik domatesin kuruma karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan
sıcak hava akışlı ve güneş enerjili tünel tipi kurutucu Şekil 1 ve 2’de verilmiştir.
Sıcak hava akışlı kurutucu 1000x500x500 mm ölçülerinde olup fırın içerisindeki
sıcaklık ve bağıl nem değerleri SHT11 sensörü ile algılanmıştır. Fırının üzerine
yerleştirilen 0.01 hassasiyetli elektronik terazi yardımıyla nem kayıpları sürekli
belirlenmiştir. Güneş enerjili tünel tipi kurutucu 1.8x2.5x8 m ölçülerinde olup kolay
temin edilebilen malzemelerden yapılmıştır. Tünelin üzeri 150 mikron kalınlığında
polietilen naylon ile kaplanmıştır. Tünelin içerisindeki bağıl nem ve sıcaklık
değerlerinin değişimi, giriş, orta ve çıkışa yerleştirilen SHT11 sensörleri ile sürekli
olarak ölçülmüştür.
Sıcak hava akışlı kurutma denemeleri 0.8 m/s hava hızında ve 50, 60 ve 70ºC
kurutma havası sıcaklığında yapılmıştır. Her denemede yaklaşık 250 g domates
örnekleri kullanılmıştır. Kurutma fırını yaklaşık yarım saat boşta çalıştırıldıktan
sonra fırına konulmuş ve denemelere başlanılmıştır. Örneklerin nem kaybı, ilk 1
saat içinde 30 dakika, daha sonra ise 1 saat aralıklarla ölçülmüştür. Güneş enerjili
tünel tipi kurutucuda denemeler, Ağustos-Eylül 2003 tarihleri arasında üç tekerrürlü
olarak yapılmıştır. Her deneme 08-18 saatleri arasında yapılmıştır. Saat 18’den
sonra kuruyan domates örnekleri plastik kaplara konulmuş ve sabah tekrar
kurutucuya serilmiştir. Yaklaşık 4.5 kg domates kurutma tepsisi üzerine düzgün
olarak serilmiş ve domateslerden kaybolan nem miktarı kurmanın başlangıcında
her 30 dakikada bir, kurutmanın sonlarına doğru ise 120 dakikada bir 0.01
hassasiyetli elektronik terazi ile ölçülmüştür. Kurutma, örneklerin kütlesinde bir
değişimin olmadığı ana kadar devam etmiş ve kuruyan örnekler kalite
parametrelerinin belirlenmesi için polietilen torbalara konulmuştur. Ayrıca, güneş
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enerjili tünel tipi kurutucunun etkinliğini belirlemek amacıyla domates örnekleri açık
hava koşullarında da kurutulmuştur. Her iki deneme aynı hava koşullarında aynı
anda gerçekleştirilmiştir.
Kuru domatesin renk özellikleri Minolta CR-300 renk ölçer ile belirlenmiştir. Renk
özelliklerinin belirlenmesinde parlaklık (L), kırmızılık (+a) ve renk kalitesi (+a/+b)
dikkate alınmıştır. Yüksek L ve +a ile düşük +a/+b değerleri arzu edilen renk
değerleri olarak tercih edilmektedir. Yeniden su alma yeteneğinin belirlenebilmesi
için yaklaşık 5 g kuru domates 150 ml su içinde 5 dakika kaynatılmıştır. Yeniden su
alma oranı, son ağırlığın ilk ağırlığa oranlanmasıyla bulunmuştur (Prakash ve ark.,
2003).
Elde edilen nem içeriği verileri, literatürde yaygın olarak kullanılan Page,
Henderson ve Pabis, two term ve logaritmik modelleri ile doğrusal olmayan
regresyon tekniği kullanılarak karşılaştırılmış ve en iyi model belirtme katsayısına
(R2) göre seçilmiştir (Saçılık ve ark., 2006).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Sıcak havalı sistem ile kurutmada, çeşitli sıcaklıklarda nem içeriğinin zamana
göre değişimi Şekil 3’ te verilmiştir. Domatesler % 11.50 y.b. nem içeriğine 50 ºC’de
32, 60 ºC’de 26, ve 70 ºC’de 20 saatte gelmiştir. Beklenildiği gibi sıcaklık arttıkça
ürünün kuruma süresi büyük ölçüde azalmıştır. Benzer sonuçlar, çeşitli araştırıcılar
tarafından ifade edilmiştir (Akpınar ve ark., 2003; Ertekin ve Yaldız, 2004).
Güneş enerjili tunel tipi organik domates kurutmada 2003 Eylül ayına ilişkin
ortam havası sıcaklığı, bağıl nem ve güneş intensitesinin zamana göre değişimi
Şekil 4’de verilmiştir. Denemeler esnasında hava genellikle güneşli ve yağmur
görülmemiştir. Ortalama hava sıcaklığı 21.6-39.7ºC, bağıl nem %12.1-51.5 ve
2
güneş intensitesi ise 205.1-796.2 W/m arasında değişmiştir. Tünel içerisindeki
sıcaklıkla dış ortam sıcaklığı arasında fark saat 12-15 arasında en yüksek değerine
ulaşırken tünel içerisindeki bağıl nem değerleri dış ortamın bağıl neminden daha
düşük olmuştur. Diğer bir deyişle tünel içerisindeki bu sıcaklık ve bağıl nem
farkından dolayı açık havaya göre daha hızlı kurutma yapılacağını göstermiştir.
Organik domateslerin güneş enerjili tünel tipi kurutucuda ve açık hava
koşullarındaki kuruma eğrileri Şekil 5’de verilmiştir. Eğrilerde görülen boşluklar,
gece periyodundaki kuruma işlemini göstermektedir. Beklenildiği gibi nem içerisi
kurutma süresiyle birlikte sürekli azalma göstermiştir. Güneş enerjili tünel tipi
kurutma denemelerinde domatesin son neme ulaşması için geçen süre 82 ila 96
saat arasında değişirken açık havada kurutma için geçen süre 106 ila 120 saat
arasında olmuştur. Diğer bir ifadeyle, tünel tipi kurutucu kullanılarak organik
domateslerin kuruma süresi %26.9 oranında azalmıştır. Hava koşullarına bağlı
olarak tünel tipi kurutucu kuruma süresini yaklaşık bir gün azaltmıştır. Bu, tünel
içerisindeki yüksek hava sıcaklığı ve düşük bağıl nemden kaynaklanmaktadır.
Çeşitli araştırıcılar benzer sonuçları araştırmalarında ifade etmiştir (Schirmer ve
ark., 1996; Bala ve Mondol, 2001).
Sıcak hava akışlı ve güneş enerjili tünel kurutucuda elde edilen nem içeriği
verileri 4 kurutma modeli ile doğrusal olmayan regresyon tekniği ile karşılaştırılmış
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ve her koşulda en yüksek R2 değerleri logaritmik kurutma modelinde elde edilmiştir.
Şekil 6 ve 7’ de sıcak hava ile ve tünel tipi kurutucuda logaritmik kurutma modeli
kullanılarak tahmin edilen nem oranlarının deneysel nem oranlarıyla kıyaslanması
verilmiştir. Şekillerden deneysel ve tahmin edilen nem oranları arasında iyi bir
uyumun olduğu görülmektedir. Bu da organik domatesin kuruma davranışının
açıklanmasında logaritmik kurutma modelinin uygunluğunu göstermektedir.
Sıcak hava ile kurutulan domates örneklerinde parlaklık (L) 30.95-33.39 ve
kırmızılık (+a) 20.69-23.10 arasında değişmiştir. Renk kalitesi (+a/+b), sıcaklığa
bağlı olarak büyük bir değişim göstermemiş ancak en düşük değeri 50 ºC’de
görülmüştür. Arzu edilen renk özellikleri düşük sıcaklıklarda elde edilmiştir. Güneş
enerjili tünel tipi kurutmada parlaklık (L) 33.80-37.44, kırmızılık (+a) 23.54-27.20 ve
renk kalitesi (+a/+b) ise 1.41-1.51 arasında değişmiştir. Açık havada kurutmada ise
L 30.54-34.90, +a 20.20-24.87 ve +a/+b 1.49-1.60 arasında değişmiştir. Tünelde
kurutulan domatesler açık havada kurutulan domateslere göre daha parlak ve
kırmızı olduğu gözlemlenmiştir. Sıcak hava ile kurutulan domateslerin yeniden su
alma oranı sıcaklığa bağlı olarak 3.14 ila 3.40 arasında değişim göstermiştir. Tünel
tipi kurutmada yeniden su alma oranları 2.80-3.15, açık havada kurutmada ise 2.89
ila 3.10 arasında değişim göstermiştir.
SONUÇ
Sıcak hava akışlı ve güneş enerjili tünel tipi kurutucu, organik domatesin kuruma
karakteristiklerini büyük ölçüde etkilemiştir. Tünel tipi kurutucu kullanılarak organik
domateslerin kuruma süresi %26.9 oranında azalmıştır. Sıcak hava ile kurutmada
en iyi renk özellikleri düşük sıcaklıklarda belirlenmiştir. Tünelde kurutulan
domatesler, açık havada kurutulan domateslere göre daha parlak ve kırmızı olduğu
gözlemlenmiştir. Organik domatesin sıcak hava ve güneş enerjili tünel tipi kurutucu
ile kurutulmasında kuruma davranışını en iyi logaritmik kurutma modeli
açıklamıştır.
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Şekil 1. Sıcak hava akışlı kurutucu (1 santrifüj vantilatör; 2 hava kanalı; 3
kurutma odası; 4 delikli ızgara; 5 elektronik terazi; 6 askı teli; 7 örnek
kabı; 8 sıcaklık ve nem sensörü; 9 bilgisayar kapak).
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Şekil 2. Güneş enerjili tünel tipi kurutucu.
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Şekil 3. Sıcak havalı kurutmada nem içeriğinin zamana göre değişimi.
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Şekil 4. Ankara koşullarında 2003 Eylül ayına ilişkin meteorolojik değerler.
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Şekil 5. Güneş enerjili tünel tipi kurutucuda nem içeriğinin zamana göre değişimi.
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Şekil 6. Sıcak havalı kurutmada logaritmik model ile tahmin edilen nem oranlarının
kurutma süresine göre değişimi.
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Şekil 7. Tünel tipi kurutmada logaritmik model ile tahmin edilen nem oranlarının
kurutma süresine göre değişimi.
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ORGANİK KAYISI KURUTMADA GÜNEŞ KOLEKTÖRÜNÜN KULLANIMI VE
SİSTEMİN PERFORMANS ANALİZİ
Kadir ÖZTÜRK132

Bülent ÖZTÜRK1

Salih ATAY1

ÖZET
“Kayısıların Güneş Kolektörlü Sistemle Kurutulmaları ve Depolamaları” isimli
çalışma 1997-2000 yılları arasında Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsünde
yürütülmüştür. Çalışmada kayısılar hem açıkta güneş altında hem de kolektörde
paralel kurutulmuştur. Kolektör 3 bölümde oluşmaktadır:
27.Havanın ısındığı kolektör kısmı
28.Ürünün yerleştirildiği tünel kısmı
29.Havanın ürün üzerinden akışını sağlayan motor kısmından oluşmaktadır.
2
Kolektör 150 m ’lik alana sahip olup, 1,5 ton/4 gün kapasitelidir. Kolektöre hava
giriş sıcaklık ve nemi, kolektör alanının sıcaklık ve nemi, tünelin sıcaklık ve nemi
2’şer saat arayla ölçülmüş, kolektör gece 15 dk durdurulup çalıştırılarak günde 21
saat çalıştırılmıştır. Kolektör ve açık alandaki kuruma SÇKM parametresi ile
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izlenmiştir. Kuruyan ürünler depoya konmadan önce pH, asitlik, nem, genel kirlilik,
pazar fiyatı ve genel değerlendirme gibi kriterlerle değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Sonuç olarak kolektördeki ürünler açık alandaki ürünlerden 2 gün önce
kurumuştur. Genel kirlilik bakımından açıktan kurumaya göre 2 kat daha temiz ürün
elde edilmiştir. +4 c ‘de 18 ay depolama sonunda organik ürünlerde depo
zararlısına rastlanılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Güneş Kolektörü, Organik Kayısı, Kurutma, Depolama
ABSTRACT
USING OF SOLAR COLLECTOR AND PERFORMANCE ANALYSIS OF
SYSTEM ON ORGANIC APRICOT DRYING
The study which is named “Storing and drying of apricots by solar collector
system” is done by Malatya Fruit Research Institute. In this study the apricots either
dried in the sun or dried by collector.
Collector has got three parts:
6. The collector which the air is heated
7. The tunnel where the product is placement.
8. The motor which produce air turbulence over the product.
Collector has got 150 m2 area and has 1,5 ton/4 day capacity. The heat and the
humidity of the air which enters the collector, the heat and the humidity of collector
area, the heat and the humidity of collector tunnel was measured for every two
hours and the collector was stopped for 15 minutes and restart at night 21 hour was
worked a day. The drying at open area and collector was observed by total soluble
solids parameter. The dried products was appreciated about their pH, the acid rate,
humidity, general dirtiness, the market price.
Finally the products dried by collector were dried 2 days earlier than the
products were dried at open area. In point of general dirtiness the product dried by
collector was clean two times more than the product was dried at open area. At the
end of 4 mount stored there was no injurious in organic products.
Keywords: Solar Collector, Organic Apricot Drying, Storage
GİRİŞ
Gıdaların su içeriğinin azaltılarak daha uzun süre muhafaza yöntemi, gıdaların
muhafazasında kullanılan en eski yöntem olmakla birlikte dayanma nedeninin
bilimsel olarak açıklanabilmesi çok yenidir. Bütün canlılar gibi mikroorganizmalarda
suya ihtiyaç duymaktadırlar. Besin ortamının su açısından mikroorganizmalar için
elverişsiz bir hale getirilmesi diğer tüm faktörler uygun olsa bile mikroorganizmalar
tarafından gıda maddelerinin bozulması önlenmektedir (Cemeroğlu ve Acar, 1985).
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Yapıdaki suyun çözücü olmaktan çıkarılması enzimatik aktiviteyi büyük ölçüde
sınırlandırır.
Kayısı yaş meyve iken % 85-87 su ihtiva etmektedir. Kurutulduğu zaman su
oranı % 20-25 seviyesine inmektedir. Yaş meyve iken 11-12 g/100g şeker, 0.6
g/100 g ham selüloz, 296 mg /100g potasyum, 2612 IU/ 100 g Vitamin A (βKaroten), 0.3 mg/ 100 g sodyum bulunur. Kuru kayısı 61 g /100 g şeker, 2.95 g /
100 g ham selüloz, 1378 mg / 100g potasyum, 7420 IU Vitamin A (β-karoten), 1.6
mg / 100 g sodyum içermektedir (Yıldız, 1994).
Meyve ve sebzeler dengeli ve yeterli beslenmenin vazgeçilmez unsurlarıdır.
Yapılarında bulunan vitamin, mineral madde ve gıda posasından dolayı sağlık
açısından faydalıdırlar. Kurutma sonucu gıdaların vitamin ve mineral madde
konsantrasyonları artmakta, enerji düzeyleri yükselmektedir. Böylece bir defada
yenilebilen miktar ile nispeten fazla besinsel bileşen alınabilmektedir ( Şengül ve
Keleş, 2001).
Kurutulmuş meyvelerde görülen problemler fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
olarak üç grupta toplanır. Bu problemlerin oluşmasına meyvenin yapısı ve kurutma
tekniği etki eder. Başlıca fiziksel problemler; ürünün iyi kurumaması, rehidrasyon
yeteneğinin azalması, toz, böcek ve zararlı olan kontaminasyonlar sayılabilir.
Kimyasal problemler ise, emzimatik ve nonenzimatik esmerleşmeler ve vitaminlerin
dekompoze olmasıdır. Mikrobiyolojik problemler ise maya ve küf gelişmesidir.
Bütün bu problemlerin oluşmasına, fiziksel şartların kontrol edilememesi yol açar
(Dıraman ve Gündüz, 1996).
Çeşitli kurutucu tipleri denenmektedir. Bunlardan birinde ısı toplayıcı olarak düz
yüzeyli iki adet kutu (yastık) kollektör yapılarak gerekli izolasyonlar yapılmıştır.
Kollektör yüzeyi camla kapatılmıştır. Absorbant olarak demir talaşı kullanılmıştır. Bu
kollektör, panjur ısı toplayıcısı olan kurutma kabinine alttan bağlanarak doğal
sirkülasyonla kurumanın sağlanmasına çalışılmıştır. Sistemde bazı meyve ve
sebzeler kurutulmuştur. Kuru ürünlerin kaliteli olduğu ve bu kurutucuların çiftçiler
tarafından kullanılabileceğini ifade etmiştir (Çalışkan, 1985).
Dünyada natürel, katkısız, hormonsuz, ilaçsız gıdalara doğru bir eğilim vardır.
Bu doğrultuda ilk çağlardan beri kullanıla gelen kuru meyveler gerek besin değerleri
gerekse natürellikleri açısından daha ön plana çıkmaktadır. Geleneksel kuru
meyvelerin ürün bazında çeşitlendirilip öğün arası ve okullarda beslenme
saatlerinde tavsiye edilmesi, özendirilmesi insan sağlığı açısından önemli bir katkı
olacaktır.
Malatya ili 2005 yaş kayısı üretimi 500.268 ton olup bunun 8.261 tonu organik
olarak üretilmiştir yani toplam kayısı üretimindeki pay %1-2 arasında bir değere
tekabül etmiştir.(Anonim, 2005)
MATERYAL VE METOT
Araştırma materyali olarak Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nde organik
olarak yetiştirilen Hacıhalioğlu kayısı çeşidi kullanılmıştır.
Güneş kolektörlü kurutma sistemi
27. Havanın ısındığı kolektör kısmı
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28. Ürünün yerleştirildiği tünel kısmı
29. Havanın ürün üzerinden akışını sağlayan motor kısmından oluşmaktadır.
Kayısılar ağaçtan Hasat brandasına silkelenerek hasat edilmiştir. Hasat edilen
Kayısılar 1x1 m ebadındaki tahtadan yapılan tepsiler üzerine bırakılmıştır. Bu
tepsiler üst üste dizildiğinde aralarında 4 cm’ lik boşluk bulunmaktadır. Kurutma
00’
00
işlemi başladığı andan itibaren sıcak hava emici fan sabah 08 den akşam 18 ’ ye
00
00
kadar hiç durmadan çalıştırılır. Akşam 18 ’ den sabah 08 ’ e kadar ise her saat 15
dakika dinlendirilmektedir. Böylece fan 1 günde 20 saat çalıştırılmaktadır. Örnekler
soğuk depoda+3 °C’de % 55-60 nisbi nemde 18 ay depolanmış. Denemede her
örnek için 5 kg. yaş kayısı kullanılmıştır. Depolama başlangıcında ve depolama
periyodu boyunca yapılan analizlerde 3 tekerrür yapılmış ve ortalamaları alınmıştır.
Denemede kullanılan fanın bazı teknik özellikleri aşağıda verilmiştir:
• Kapasitesi : 2000 m3/h
• Sıcak hava hızı: 0.25 m/sn
• Kurutucu kapasitesi: 1,5 ton
• Fanda kullanılan dinamo devir: 1480d/dk
• Tüketilen enerji: 2.2 kw/h

ORGANİK KAYISI PROSES AŞAMALARI
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HASAT ( SÇKM % 25 üzerine çıkan, rengi sararan ve dokusu
yumuşayan kayısılar hasat edilir.)

Güneşte Kurutma
(24,8-36°C)

Kolektörde Kurutma
(37,3-66 °C)

Şekil Verme
(çekirdek çıkarma )

Şekil Verme
(çekirdek çıkarma )

Güneşte Kurutma
(% 18-20 nem düzeyine kadar)

Kollektörde Kurutma
(% 18-20 nem düzeyine kadar)

Depolama
(4°C %55-60 nisbi nem)

Bu proje ile; Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen
“Güneş Kolektörlü Kurutma Sistemi” Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nde
tesis edilerek kayısı kurutmacılığına uygunluğu araştırılmıştır. 1998 ve 1999
yıllarında hasat edilen kayısılar 1 x 1 m ebadındaki kurutma tepsilerine dizilmiştir.
Kurutma işleminden sonra kayısılarda nem, renk, pH, asitlik ve genel kirlilik
analizleri yapılmıştır.
1. SÇKM : Refraktometrik yöntemle yapılmıştır. Abbe el refraktometresi
kullanılmıştır
o
2. Kirlilik :100 gr numunenin 30-35 C’ deki suda yıkanıp filtre kağıdından
süzülüp kurutulması ile yapılmıştır.
3. Renk : Hunter lab. yöntemi ile
4. pH : Örneklerin pH’ları asit miktarını için titrasyona başlamadan Hanna marka
pH-metre ile ölçülmüştür
5. Asitlik : 20g. örnek 1/1 oranında saf suyla seyreltilmiştir. Toplam asitlik tayini
için homojenize edilen örneklerden 5 g. tartılarak 0.1 N NaOH çözeltisi ile pH 8.2
değerine kadar titre edilmiştir. Sarf edilen NaOH çözeltisinden hareket edilerek titre
edilebilir asit miktarı kayısıda sitrik asit cinsinden hesaplanmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
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Ürünün kuruma süresine baktığımızda Çizelge 3. ve 4. de görüldüğü üzere
kollektörde kuruyan kayısıların 5. gün sonunda SÇKM değerleri 57 ve 58 düzeyine
çıkarken bu değerler güneşte kurutmada 7. gün sonunda 58 değerini bulmuştur.
Kolektörde kuruyan ürünler temizlik açısından güneşte kuruyan ürünlere göre iki kat
bir temizlik değeri elde etmişlerdir. Pala, 1993. yaptığı bir çalışmada; kayısı
denemelerinin tümünde kurutma süresince ağırlık kaybı değerleri belirlenmiştir.
Ancak güneş kurutucu (güneş kolektöründe) ağılık kaybı gelişimi açıkta ve gölgede
kurutmaya göre daha hızlı olduğunu bildirmişlerdir (Özkan ve ark., 2000).
Sonuç olarak;
Kurutma metodu açısından incelediğimizde, kolektörde kurutma sonucu
10.Kollektörde kurutulan organik kayısılar 2 gün daha erken kurumaktadır.
11.Kollektörde kurutulan organik kuru kayısılarda açıkta kurutulan kayısılara
göre 2 kat daha iyi temizlik sağlanmıştır.
12.Kurutulan organik kuru kayısı yağmur dolu toz ve rüzgâr gibi olumsuz dış
etkilerden korunmaktadır
13.Organik kuru kayısılar soğuk depoda +4 °C’de % 55-60 nisbi nemde 18 ay
depolanma süresi sonucunda herhangi bir ambar zararlısına rastlanmamıştır.
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Çizelge 1. Kayısıların güneş kolektörle kurutulmasında ölçülen sıcaklık ve nem
değerleri (1998 yılı).
Saat
10 00
12 00
14 00
16 00
18 00

Gölge
C % nem

o

31 – 29.2
32 – 26.7
35 – 15.4
36 – 16.9
30 – 22.2

Güney
kolektör
o
C % nem
54 – 25.0
61 – 19.2
66 – 16.2
49 – 30.5
41 – 29.2

Kuzey
kolektör
o
C % nem
51 – 18.4
57 – 18.4
62 – 15.4
50 – 25.4
42 – 26.2

Tünel
C % nem

o

52 – 19.3
54 – 16.4
55 – 12.4
44 – 28.7
38 – 29.2

Ekzost
hava
o
C % nem
41 – 20.0
42 – 18.3
46 – 15.2
39 – 30.2
35 – 30.5

Çizelge 2. Kayısıların güneş kolektörle kurutulmasında ölçülen sıcaklık ve nem
değerleri (1999 yılı).
Saat
08 00
10 00
12 00
14 00
16 00
18 00

Gölge
C % nem

o

24.8 – 36.6
27.5 – 30.2
29.1 – 28.9
31.6 – 25.0
30.5 – 24.5
28.1 – 25.4

Güney
kolektör
o
C % nem
40.6 – 19.1
53.5 – 11.0
59.1 – 7.5
63.0 – 6.5
56.0 – 10.7
44.2 – 14.8

Kuzey
kolektör
o
C % nem
37.3 – 18.3
48.7 – 10.5
52.6 – 6.6
57.8 – 5.2
53.7 – 8.4
44.3 – 14.2

Tünel
C % nem

o

34.8 – 18.1
42.5 – 9.2
48.1 – 5.4
45.6 – 4.4
47.6 – 7.8
39.1 – 12.9

Ekzost
hava
o
C % nem
32 – 23.0
39 – 15.0
45 – 10.6
48 – 7.6
46 – 10.6
40 – 13.6

Not: Ölçümler Delta OHM, 8901 nemölçer ile yapılmıştır.

Çizelge 3. Kollektörde kurutulan kayısılarda SÇKM değerleri.
Yıllar
1998
1999

Kuruma
süresince
SÇKM Değişimi
SÇKM Değişimi

1.
gün
28.3
23.8

2.
gün
36.1
34.4

3.
gün
43.2
48.0

4.
gün
52.0
54.2

5.
gün
57.2
58.3

Kuruma
süresi
5 gün
5 gün

7.
gün
58.3
58.0

Kuruma
süresi
7. gün
7. gün

Çizelge 4. Güneşte kurutulan kayısılarda SÇKM değerleri.
Yıllar
1998
1999
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SÇKM
SÇKM

1.
gün
28.3
23.5

2.
gün
34.2
30.2

3.
gün
39.0
37.3

4.
gün
48.0
50.0

5.
gün
52.0
53.0

6.
gün
55.2
55.0

Çizelge 5. Depolama periyodunca yapılan fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları.
Kur.
şekli
K

G

Ort

pH
Depolama öncesi
1.analiz
2.analiz
3.analiz
Ort
Depolama öncesi
1.analiz
2.analiz
3.analiz
Ort

5,23
5,90
4,60
5,80
5,38
5,11
5,90
6,12
5,60
5,68

Asitlik
(%)
1,40
1,35
1,18
1,10
1,25
1,28
1,45
1,30
1,23
1,31

Genel
kirlilik
0,33
0,32
0,28
0,29
0,30
0,65
0,59
0,67
0,72
0,65

Genel
değerlendirme puanı
65
69
63
66
66
59
61
54
58
58

K: kolektörde kurutma G:güneşte kurutma
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ERZURUM VE YÖRESİNDE ORGANİK KOYUN YETİŞTİRME OLANAKLARI

Ferda KÖYCEĞİZ133

ÖZET
Organik hayvancılık bir ekolojik üretim sistemidir. Organik hayvancılığın amacı,
doğal bakım besleme ile hayvanları sağlıklı tutmaktır. Buna ilaveten hayvanların
genotipini ve uygun barınaklarını da seçmektir.
Organik hayvancılık Türkiye’de 1984 yılında başlamıştır. Günümüzde Organik
üretim metotları Avrupa Birliği mevzuatına göre düzenlenir.
Erzurum ve yöresinde organik koyunculuğun geliştirilmesi için koyunculuğun
gelecekteki üretim problemlerini ve çözüm önerilerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada Erzurum ve yöresinde organik koyunculuğun yetiştirilme olanakları
çeşitli kaynaklardan faydalanılarak derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik Hayvancılık, Organik Koyun Yetiştirme, Organik
Hayvancılık Ürünleri

ABSTRACT
ORGANIC SHEEP
PROVINCE

BREEDING

POSSIBILITIES

IN

ERZURUM

AND

Organic livestock is an ecological production system. The aim of organic
livestock is to keep the animals in good health by providing organic feed, care, as
well as selection of animal genotype and suitable hausing condiction.
Organic livestock activities in Turkey began in 1984. Organic production
methods are regulated by EU legislation standards.
To improve organic production sheep in Erzurum province, it is necessary to
determine problems and solution in the production of sheep.
In this study, organic sheep breeding possibility in Erzurum province reviewed
by using various sources of data.
Keywords: Organic Livestock, Organic Sheep Breeding,Organic Livestock
Product
133

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, ERZURUM; fkoycegiz@hotmail.com

783

GİRİŞ
Gelişmiş ülkelerde hayvan haklarına karşı gösterilen ilgi nedeniyle hayvan refahı
(welfare) giderek toplumsal düzeyde önem kazanarak üst seviyelere gelmiştir.
Hayvan refahı, tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanların doğal davranışlarını
yapabileceği; ekstrem hava koşullarından, stres, yaralanma ve hastalıklardan
korunabileceği bir ortamın sağlanması koşulu ile yeterli beslenme imkanlarının
oluşturulması anlamına gelmektedir (Demirören 2002; Şayan ve Polat, 2001). Tüm
bu nedenlerle son yıllarda, konvansiyonel hayvansal üretim alternatifi olarak organik
hayvansal üretim önerilmektedir (Anonim, 2006). Bu üretim şeklinden de, öncelikle
organik bir sürü oluşturularak bu sürüdeki hayvanların refahını sağlamak amacıyla
uygun organik bir yetiştirme ve besleme sağlayarak, bu sağlıklı hayvanlardan
sağlıklı ürünler elde edilmesi amaçlanmıştır (Şayan ve Polat, 2001). Bu nedenle
organik hayvancılık, çevre dengesine ilaveten hayvan refahının etik açıdan da
dikkate alındığı ve ürün miktarından çok ürün kalitesinde sağlık kriterlerinin öncelikli
olduğu bir üretim şekli olup hayvan gübresi gereksinimini karşılaması, yem bitkileri
gibi yenilebilir doğal kaynakların kullanılması, meraların, toprak üretkenliğinin
korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesine katkıda bulunması
bakımından, bitkisel üretimle birlikte ele alınması anlamına gelmektedir (Anonim
2002). Aynı şekilde organik hayvancılık toprak-bitki, bitki-hayvan ve hayvan-toprak
arasında karşılıklı bağımlılığın oluşması, toprağın organik maddesinin iyileştirilmesi
ve bitkilerin besin madde gereksinimlerinin karşılaşması, tarımsal üretim sistemleri
dengesinin oluşmasına katkıda bulunması ve biyolojik çeşitliliği teşvik etmesini
sağlaması açısından yapılmalıdır. Dolayısıyla organik hayvancılıkta tür ve ırk
seçiminde yerel koşullar göz önüne alınır. Doğal olarak hastalığa dayanıklı tür ve ırk
seçimine dikkat edilir. Bu konuda 10.03.2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun hükümleri uygulanır. Türkiye’de
önceleri ithalatçı ülkelerin ilgili mevzuatına uygun olarak yapılan organik ürün
üretimi ve ihracatı, 24.6.1991 tarihinden sonra Avrupa Birliği’nin “Ekolojik Tarım ve
Ekolojik Ürün ve Gıda Maddelerinin Etiketlenmesine İlişkin 2092/91 sayılı
yönetmeliği” doğrultusunda devam etmiştir. Bu yönetmeliğin 14 Ocak 1992
tarihinde yayımlanan 94/92 sayılı ekinde; Avrupa Birliğine ekolojik ürün ihraç
edecek ülkelerin uymak zorunda olduğu hususlar ayrıntıları ile belirtilmiş
24.08.2000 tarihinde yürürlüğe giren hayvancılık ve arıcılık ile ilgili bölümlerinin
eklenmesiyle yönetmelik son şeklini almıştır. Avrupa Birliği’ndeki bu gelişmelere
uyum sağlamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) çeşitli kurum ve
kuruluşların işbirliği ile yönetmelik hazırlama çalışmalarına başlamış ve "Bitkisel ve
Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik" 24 Aralık
1994 tarih ve 22145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerek
yurt içi üretim, gerekse ihracat için üretilen ürünler organik tarımın
gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile çıkarılmış olan bu yönetmelikte belirtilen
kurallara göre ekolojik olarak değerlendirilmektedir (Saner ve Engindeniz, 2001).
Organik hayvansal üretim kuralları taslak yönetmeliğinde yedinci maddede
özetlenmiştir. Bunlar (Anonim, 2001);
• Üretime başlama,
• Çevreye uyumluluk,
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• Tür, ırk, damızlık seçimi ve damızlık ihtiyacı,
• Otlatma alanı, barınaklar ve işletme tesisi,
• Besleme ve yem özellikleri,
• Genetik özellikleri, hormon kullanımı, suni tohumlama,
• Müdahaleler, kayıt tutulması, nakil ve kesim,
• Arıcılıkla ilgili genel hükümlerdir.
Yukarıda sayılan maddeleri kısaca özetleyecek olursak, organik hayvancılık
yapılması için 4 temel ilkenin yerine getirilmesi gerekir. Öncelikli olarak ekolojik bir
sürünün oluşması, uygun damızlık ve ırkın belirlenmesidir. Bir diğer önemli ilke
hayvanların organik yemlerle beslenmesi, uygun barınak koşullarının
oluşturulmasıdır. Son olarak ta hayvanların sağlıklı yetiştirilmesi, sağlıklı ürünlerin
alınmasıdır (Yeşilbağ, 2004; Saner ve Engindeniz, 2001). Ekolojik hayvancılıkta
hayvan seçiminde, damızlık veya üretim için çevreye, iklim koşullarına ve
hastalıklara dayanıklı hayvanlar tercih edilmektedir. Böylece bölgeye adapte olmuş
yerli ırklar ve melezleri öncelikle düşünülür. (Anonim, 2002; Anonim, 1999; Anonim,
2002). Organik hayvancılıkta üremenin de doğal olması öncelikli konular
arasındadır. Suni tohumlama da ise ilgili kurumlarından alınan izin dahilinde
yapılabilmektedir. Embriyo transfer teknikleri ise kesinlikle kullanılmamaktadır.
Ovulasyon anının belirlenmesinde kullanılan hormon preparatlarının kullanımı da
kesinlikle yasaktır. (Sundrum, 2001; Şayan ve Polat, 2001). Hayvanlara tüm doğal
davranışlarını gösterebileceği organik yetiştirme şartları yerine getirilmiş olsa bile,
organik besleme olanakları yerine getirilmedikçe sağlıklı, bir diğer ifadeyle organik
ürünlerin alınması mümkün değildir. Hayvansal üretimdeki en önemli sağlık
sorunlarının hayvan beslemede yapılan hatalardan kaynaklandığı bildirilmektedir.
Hayvan beslemesinde rasyonları oluşturan yemlerin kalitesi, miktarı veriliş şekilleri
ve buna ilaveten yemlerde kullanılan katkı maddeleri hayvan sağlığını önemli
derecede etkilemektedir (Şayan ve Polat, 2001). Organik Tarım Yönetmeliği (2002)
göre, zorunlu durumlarda (olumsuz hava şartları) % 40’a kadar konvensiyonel yem
kullanılabileceği bildirilmektedir. Sadece mer’aların yetersiz olduğu durumlarda ise,
toplam rasyon KM’sinde izin verilen konvansiyonel yem tüketimi en fazla % 25’dir.
Günlük rasyonlarda geçiş sürecinde olan yemlerin% 30 oranına kadar, hem geçiş
sürecinde hem de aynı işletmeden gelen yemlerin ise % 60 oranına kadar
kullanımına izin verilebilmektedir (Anonim, 2004).
Organik hayvancılıkta diğer önemli bir konu barınaklardır. Barınaklar
hayvanların yeteri kadar temiz hava alabileceği ve gün ışığının sağlandığı, ekstrem
hava koşullarından korunulabildiği özelliklerde inşa edilmeli ve hayvanların tür, ırk,
verim yönlerine göre optimum barınaklar sağlanmalıdır (Çizelge 1). Kullanılan
ekipmanlar, yapı materyalleri hayvan ve insan sağlığına zarar vermeyecek özellikte
ve hayvanların doğal davranışlarına cevap verecek durumda olmalıdır (Anonim,
2002; Anonim, 1999). Organik hayvan yetiştiriciliğinde, iyi bir barınağın yanında
diğer önemli bir konu dikkatli bir bakımdır. 10.06.2005 tarih ve 25841 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘'Organik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'' hükümlerine göre, Hayvan sağlığının korunması
için, aşı uygulamaları, parazit tedavisi veya ülkemizce zorunlu olarak belirlenen
hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programları haricinde, bir hayvanın veya
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hayvan grubunun bir yıl içerisinde ikiden fazla kimyasal sentezlenmiş veteriner tıbbi
müstahzarlar veya antibiyotiklerin uygulanması halinde, söz konusu hayvanlar veya
bu hayvanlardan elde edilen ürünler organik ürün olarak satılamaz. Ayrıca
yetkilendirilmiş kuruluşun izni ile yeniden geçiş sürecine alınır. Tedaviye alınan
hayvan türü üzerinde tedavi edici etkisinin bulunması ve tedavi koşullarına uygun
olması kaydıyla kimyasal sentezlenmiş veteriner tıbbi ürünler yerine, bitki alıntıları
ve bitki özleri gibi bitkisel ilaçlar, probiyotikler, organik asitler, bitki, hayvan veya
mineral kaynaklı maddeler, eser maddeler ve ürünleri ve homeopat tedavi
yöntemleri kullanılır. Bir hayvana normal koşullarda verilen veteriner ilaçlarının son
uygulandığı tarih ile bu hayvanlardan organik ürün elde edilme tarihi arasındaki
süre, yani ilacın tanımlanmış yasal arınma süresi organik yetiştiricilikte,
konvansiyonel yetiştiricilikteki uygulamanın iki katı veya yasal arınma süresi
belirtilmemiş hallerde ise 48 saat olmalıdır. (Anonim, 2005).
DÜNYA’DA ORGANİK KOYUNCULUK
Günümüzde özellikle organik hayvansal üretime erken yönelen ülkeler arasında
AB ülkeleri ile birlikte ABD, Kanada, Arjantin, Avusturya, Danimarka, Almanya,
İngiltere ve Fransa yer almaktadır (Saner ve Engindeniz, 2001) .Organik
hayvancılık açısından en önemli ülkeler şüphesiz A.B.D. ve Kanada’dır. Bu
ülkelerde organik hayvancılık önemli gelişme göstermiş ve organik hayvansal
ürünleri işleyen sanayiler kurulmuştur (Çavdar, 2003). Özellikle Avusturya’da
kurulan organik koyun yetiştiriciliğinde organik koyun üretiminde iyi bir pazar
oluşturmaktadır (Anonim 2006). Aynı zamanda bu ülkelerde, bazı hormonların
laboratuvar koşullarında insan ve hayvanlarda kanser oluşturabileceğinin
saptanmasından sonra özellikle organik et ve süte olan talep artmıştır.. Örneğin
A.B.D.’de süpermarketlerde organik et ürünleri üzerinde düşük yağlı ve güvenilir
ibareleri bulunmaktadır. A.B.D.’de halen organik et ürünlerinin pazar payı 40 milyon
doların üzerindedir. Organik süt ve süt ürünleri ise toplam üretim içinde %2
oranında bir paya sahiptir (Woodward and Fernandez, 1999; Malaga, 2000; Jamet,
2000; Glaser and Thompson, 2000). Ayrıca ABD’de 0-2 yaş grubu çocuk
mamalarının yapımında yasal olarak organik ürünlerin kullanılması zorunluluğu
getirilmiştir. Kanada’da ise hayvansal üretim eyaletler düzeyindeki organik gıda
organizasyonlar tarafından yönlendirilmektedir. Bununla birlikte, Kanada Organik
Hayvancılık Derneği’nin de organik hayvancığın gelişiminde önemli katkıları
bulunmaktadır (Woodward and Fernandez, 1999; Malaga, 2000; Jamet, 2000;
Glaser and Thompson, 2000). Avrupa Birliğine üye ülkelerde ekolojik ürünlerin
tüketim nedenlerinden ilk sırayı sağlık almakta bunu çevre, lezzet ve hayvan hakları
izlemektedir. AB ülkelerinde 2000 yılı verilerine göre organik olarak 98.566 ton süt,
45.866 ton sığır eti, 5.032 ton koyun-keçi eti, 28.533 ton domuz eti, 10.908 ton
kümes hayvanları, 920 milyon adet yumurta tüketilmiştir. Avusturya’da organik
koyun ve keçi (%30-31) ile domuz eti üretimi (%1’den fazla) diğer Avrupa ülkelerine
göre daha yüksektir. Organik süt ve süt ürünleri fiyatları konvansiyonel ürün
fiyatlarından %10-20 daha fazladır. Organik et ve et ürünleri fiyatları ise %50 daha
fazladır. Avusturya organik süt ve süt ürünlerini Almanya’ya ihraç etmektedir
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(Mustard, 1999; Foster and Lampkin, 2000). Yapılan bir araştırmada organik
hayvansal ürünlerin tercih edilmesinde tüketicilerin % 53’ü bu ürünlerin sağlıklı
oluşunu % 43’ü ürünlerin test edilmiş olmasını % 28’i ürünlerin çevre dostu
yöntemlerle üretilmiş olmasını ve % 24’ünde üretimde hayvan refahının dikkate
alınmış olmasının göstermiştir (Conlon, 2000; Foster and Lampkin, 2000). Bir
başka araştırmada organik kuzu üretimi, koyun çiftliklerinde ilk sıralarda yer
almaktadır (Anonim, 2005)
TÜRKİYE’DE ORGANİK KOYUNCULUK
Organik (Ekolojik) hayvancılıkla ilgili olarak yurt dışında önemli çalışmalar
yapılmış olmasına rağmen, ülkemizde ise bu konu ile ilgili olarak henüz yeterli
sayıda çalışma bulunmamaktadır. Yurt dışında yapılan çalışmalarda, organik
(Ekolojik) çiftliklerde yetiştirilen koyunlara yeterli konfor sağlayarak, kendi
fizyolojilerine uygun, antibiyotik ve pestisit içermeyen ekolojik yemlerle besleyerek
daha sağlıklı hayvansal ürünler elde edildiği belirtilmektedir. Nitekim, Organik
(ekolojik) şartlarda besiye tabi tutulan organik (ekolojik) kaynaklı kuzu etlerinin 59
mg/ 100 g kolesterol, % 5 yağ, % 2.19 doymuş yağ asidi, içerdiği buna karşın
konvansiyonel (entansif) şartlarda yetiştirilen kuzu etlerinin ise 68 mg/100 g
kolesterol, % 28 yağ, % 13.9 doymuş yağ asidi içerdiği belirtilmektedir (Anonim,
2006b).
Ülkemizde yaklaşık 27.000.000 (2001 yılı istatistiki verilere göre) civarında
koyun mevcuttur. Türkiye’de koyunculuk ülke tarımı ve hayvancılığı içerisinde
önemli bir yere sahip olup Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’da, diğer
hayvancılık kollarından daha öndedir. Rakamsal olarak belirtmek gerekirse,
koyunculuk toplam et üretimimizin yaklaşık % 40’ını, süt üretiminin de % 10’unu
sağlamaktadır. Birçok yörede koyun eti-sütü-peyniri ve yoğurdu diğer hayvanların
ürünlerinden daha çok sevilmekte ve yüksek fiyat bulmaktadır. Benzer bir
karşılaştırma, Türkiye’nin, koyun sayısı bakımından Dünya’nın en önde gelen
ülkeleri arasında yer aldığını göstermektedir (Özen ve ark 2005). Bu özellikleriyle
koyunculuk organik üretim açısından değerlendirildiğinde koyun eti, sütü ve
yoğurdu organik koyunculuk üretim alanlarında başarı ile yürütülmektedir.
Türkiye’de organik tarım faaliyetleri ilk defa bitkisel üretime yönelik olarak 1984
yılında özel firmalar tarafından ithalatçı firmaların taleplerini karşılamak üzere
ihracata dönük olarak başlamıştır. Hayvancılıkta organik üretim ise arıcılıkta
başlamıştır. Bugün için 152 işletme faaliyette olup organik bal üretimi yaklaşık 1130
ton dolayındadır (Anonim, 1999). 1994 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından hazırlanan, “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla
Üretilmesine İlişkin Yönetmelik 18.12.1994 tarih ve 22145 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve yetkili kılınan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın
denetiminde ve yönetmelik kuralları çerçevesi dahilinde organik tarım faaliyetleri
başlamıştır. Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde, “ Avrupa Birliği Müktesebatının
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” kapsamında Avrupa Birliği Organik
Tarım Yönetmeliğinde yapılan ekler ve değişiklikleri ve bitkisel, hayvansal ve su
ürünlerini de kapsayacak şekilde hazırlanarak 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı
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Resmi Gazete de, “Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik”
yayımlanmıştır. Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Kuruluş ve Görev Esasları
Hakkında 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan bu
yönetmelikte şu konular yer almaktadır:
• Organik tarımın amaçları ve esasları,
• Organik tarım yöntemiyle üretim (bitkisel, hayvansal ve su ürünleri),
• Organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması,
taşınması ve pazarlanması,
• Organik ürünlerin (katkı maddeleri yönünden) içeriği,
• Kontrol esasları, sertifikasyon esasları, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ve
sertifikasyon kuruluşlarının çalışma izni
• Komiteler(Organik Tarım Komitesi, Organik Tarım Ulusal Yönlendirme komitesi
Organik Tarım Ulusal Ticaret Komitesi, Organik Tarım Proje ve Araştırmalar
Ulusal Komitesi) (Anonim, 2006 ).
Türkiye tarımsal yapısı ve gelenekleri, genetik zenginliği, farklı agroekosistemlere sahip oluşu dikkate alındığında iç ve dış pazar talebi olan ürünlerin
üretimi organik tarım ve hayvancılık açısından şanslı görünmektedir. (Aksoy ve ark.
2005)
ERZURUM
KOYUN
VARLIĞI,
İŞLETME
KOŞULLARI
KOYUNCULUKTA POTANSİYEL VE İMKÂNLARI

ORGANİK

Koyun Varlığı
Hayvancılık sektörü yeterli ve dengeli beslenme, milli gelire yaptığı katkı kırsal
nüfusun önemli bir kesimi için geçim kaynağı olması itibarıyla ülkemiz açısından
çok önemli bir yere sahiptir. Erzurum’un iklimi, engebeli topoğrafik yapısı ve yöre
halkının geleneksel alışkanlıkları koyunculuğa büyük şans tanımaktadır. Mevcut
kaliteli mer’a lar ekonomik olarak et, süt ve kuzu üretimi açısından koyunculuk
sektöründe Erzurum’u bölge ve ülke genelinde öncelikli ve avantajlı il konumuna
sokmaktadır. Nitekim Erzurum’da mevcut takriben 68.116 tarım işletmesinin hemen
tümünde koyun yetiştirilmektedir. Halen mevcut 809.800 baş koyun varlığı ile Doğu
Anadolu Bölgesinde Ağrı, Muş ve Van’dan sonra 4. sırada, Türkiye’de ise Konya,
Urfa, Ağrı, Muş ve Van’dan sonra 6. sırada yer almaktadır. Erzurum’da üretilen
koyun sütü miktarı 34.402 ton, koyun ve kuzu eti üretimi ise 1646 ton civarındadır
(Emsen, 2005). Erzurum ilinde mevcut koyun varlığı ve bu veriler ile organik
koyunculuğa elverişli olduğunu göstermektedir.
İşletme Yapısı
Ülkemiz genelinde olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi’nde koyunculuk genel
olarak küçük aile işletmelerinde meraya dayalı yemleme şeklinde
gerçekleştirilmektedir. Erzurum ilinde de tarımsal işletmeler küçük ve çok parçalı
yapıdadır. İlde 53673 adet tarım işletmesi mevcuttur. Bu işletmelerin tamamı aile
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işletmesi özelliğindedir. İl de tarım işletmeleri genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi
birlikte yapmakta ve bu işletmelerin oranı da %87 ‘yi (46917) bulmaktadır. Bu
işletmeleri sırasıyla %11’i (5889) yalnızca bitkisel üretim yapan işletmeler ve %2’si
de (866) yalnızca hayvansal üretim yapan işletmelerden oluşmaktadır. İlimizde
işletmelerin sahip olduğu arazi miktarları büyüdükçe işletme sayıları azalmaktadır.
İlimizde işletmelerin yoğunlaştığı arazi büyüklüğü 20- 49 dekar ile 50-99 dekar
arasındadır. Yine ilde 53.673 adet işletme mevcut olup, yalnız kendi arazilerini
işleyen işletme sayısı 72 adettir. Bu şekilde işlenen arazi 1246 da. dır. 5480 adet
işletme ise başkasına ait 494059 da’lık araziyi işletmektedir (Anonim, 2006a).
Türkiye’de mevcut işletmelerin büyük çoğunluğu, ekonomik işletmecilikten uzak,
orta ölçekli veya küçük aile işletmeciliği tarzındadır. Bu işletmelerde daha yüksek
verim için uygun çevre koşulu sağlamak yerine mevcut koşullara uyum göstermek
söz konusudur. İşletmelerin önemli bir bölümü yeterli alet ve ekipmandan
yoksundur. 2001 genel tarım sayımı sonuçlarına göre ülkemizdeki tarım
işletmelerinin %97.6’sı bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte gerçekleştirildiği karma
üretim yapan işletmelerdir. Bu durum entansif tarım için bir dezavantaj iken, organik
hayvancılık için avantaj oluşturmaktadır. Erzurum ilinde de bu kriterler dikkate
alındığında organik hayvancılık özellikle küçükbaş hayvancılık açısından bir
potansiyelin oluştuğu görülmektedir (Ak ve Kantar, 2007).
Çayır - Meralar ve Organik Koyunculuk Potansiyeli
Kuzeyde Rize, Artvin ve Ardahan, doğuda Kars ve Ağrı, güneyde Muş ve Bingöl,
batıda Erzincan ve Bayburt illeri ile çevrili olan Erzurum; 2.465.988 hektar
yüzölçümü ile Doğu Anadolu’nun en büyük, Türkiye’nin ise Konya ve Sivas’tan
sonra üçüncü büyük ilidir. Ülkenin ve bölgenin diğer illerinden farklı özellikler
gösteren Erzurum ve yöresinde mevcut ekolojik koşullar tarımsal üretimin şeklini
önemli ölçüde belirlemektedir. Organik koyunculukta çayır, mera ve yayla gibi doğal
otlatma alanları büyük önem taşımaktadır. Çayır-mera zenginliği, vejetasyon
süresinin kısalığı v.s. gibi nedenlerle Erzurum’da polikültür bir tarımdan ziyade
hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Erzurum’da hayvancılık, hem ülkenin milli geliri
hem de tarımsal üretim kaynaklarının etkili olarak kullanılması açısından çok büyük
önem taşımaktadır. Geniş topraklara, bol su kaynaklarına ve verimli ovalara sahip
olan Erzurum ilinde faal nüfusun %70 gibi çok büyük bir bölümü başka bir ifadeyle
kırsal kesimde ikamet eden toplam 33.573 hanenin 30.239’u başta hayvancılık
olmak üzere tarım ile uğraşmaktadır (Anonim 2006).
Ülkemizde bitkisel ve hayvansal üretimin entegrasyonuna çok ender
rastlanmaktadır. Birçok bölgede Kuzey ve Doğu Bölgeleri, büyükbaş ve küçükbaş
hayvan varlığı, çayır ve mer’a kapasitesi ile özellikle organik hayvancılık için uygun
pozisyondadır (Aksoy ve ark,2005 ). Kuzey Bölgelerimizdeki kışlak alanlar ve yem
bitkileri üretim alanlarının fazla olması nedeniyle organik koyun sütü ve besicilik,
Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde özellikle Erzurum ilinde koyunların beslenmesi
çayır ve mer’aya dayalı olduğu için koyun sütü ve eti üretimine geçiş daha kolay
olacaktır. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler organik koyunculuk faaliyetlerinin daha da
etkin ve organize olarak gerçekleşeceğini düşündürmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de hayvancılıkta temel hedef hayvan ırklarının iyileştirilmesi ve verimliliği
artırılmasıdır. Bu nedenle organik üretimin alternatif bir yöntem olabilmesi için bir
geçiş süresine ihtiyaç duyulacaktır. Ancak burada önemli bir noktada çeşitli
hayvancılık üretim dallarında bio-güvenliğin sağlanması için koşulların
oluşturulmasıdır. Türkiye’de organik koyunculuğun geliştirilmesi açısından ileri
sürülen bazı öneriler şunlardır;
• Organik koyunculuğun gelişmesi için kaliteli ve sağlıklı ürünlere yönelik tüketici
talebi arttırılmalıdır.
• Risk faktörlerinin değerlendirilmesi için epidemik inceleme ve araştırmalara yer
verilmelidir.
• Kaliteli üretim yöntemlerini geliştirmek için üretici kararlarını destekleyici
sistemler göz önüne alınmalıdır.
• Organik hayvansal üretimin işletmelerde yerleştirilmesine ilişkin sosyoekonomik araştırmalar yapılmalıdır. Üreticilerin organik üretimi benimsemesi
yönünden, üretilecek organik ürünlerin maliyet ve kârlılıkları araştırmalarla ortaya
konulmalıdır.
• Gerek üreticiye, gerekse tüketiciye organik tarım ve hayvancılık ile ilgili kurslar
verilmelidir.
• Organik hayvansal üretimde özellikle tüketici güveninin sağlanması açısından
kontroller sürdürülmeli ve bu ürünler için farklı etiket ve ambalaj kullanılmalıdır.
Organik hayvansal ürünler için iç ve dış pazar araştırmaları yapılmalıdır.
Bu önerilere ilave olarak üreticiyi destekleyen ve tüketiciyi bilinçlendiren
programların hazırlanması gerekmektedir (Saner ve Engindeniz, 2001). Sonuç
olarak organik hayvancılık, çevre dengesi yanında hayvan refahını da etik açıdan
da dikkate alınan ürün miktarından çok ürün kalitesini amaçlayan bir üretim
sistemidir. Organik hayvan beslenmesinde ekolojik yem bitkilerinin yetiştirilmesinin
önemi ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde sağlıklı hayvansal ürünlerin ortaya çıkması da
ikili üretim sisteminin kurulmasını ve işletmelerde bulundurulmasını zorunlu
kılmaktadır. Doğrudan organik tarım ve hayvancılığı konu alan araştırmalar
üreticilerle beraber yapılmalı, üretim her safhasında teknik ve ekonomik alanda
kurulacak araştırma grupları da gerek özel gerekse kamu fonlarıyla
desteklenmelidir. Ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak bilimsel ve pratik
anlamda yapılması gerekli işler, bu işlerin sonucunda oluşacak değişimler, gerek
tüketiciye gerekse üreticiye talepler ölçüsünde sunulmalıdır. Seminerler ve
toplantılar için kooperatif ve yetiştirici dernekleri görevlendirilmelidir. Ekolojik hayvan
beslemede, ekolojik bitkisel kaynaklı yemlere olan ihtiyacın fazlalığı özellikle
ekolojik büyükbaş ve küçükbaş hayvansal üretim işletmelerinde, ekolojik bitkisel
üretimin de yer almasının önemli olduğunu göstermektedir. Çünkü bu şekilde
sağlıklı hayvansal ürünler elde edilirken, işletmedeki bitkisel üretim birimine yem
bitkisi münavebesi getirilmesi, gübre temin edilmesi, hem toprağın yapı ve içeriğini
iyileştirecek, hem de işletmeden elde edilecek ekolojik hayvansal ve bitkisel
ürünlerin maliyetini düşürecektir. Bu nedenle, ekolojik işletmelerinde hayvansal-
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bitkisel üretim döngüsü oluşturularak, kapalı bir sistem hedeflenmelidir (Aksoy ve
ark, 1998).
Sonuç olarak diyebiliriz ki Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, Erzurum ili
özellikle dağlık kesimlerinde ekolojik hayvancılık potansiyeli oldukça yüksektir.
Hayvanlar yem gereksinimlerinin önemli bir bölümünü çayır, mera ve yayla gibi
doğal otlama alanlardan karşılamaktadırlar.
Erzurum ili bölge koşullarına uyum sağlamış, bölge ve komşu ülkelerinin
tüketicisinin damak zevkine hitap eden karkas kalitesine sahip koyun varlığı, kaliteli
mera ve yaylaları, tarımsal ilaçlamadan etkilenmemiş doğal çevre koşulları ile
organik et, süt ve ürünlerinde önemli bir şansa potansiyele sahiptir. Burada organik
tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması doğanın korunması, küçük çiftçilerin gelir
düzeyinin artırılmasına, kırsal kalkınmanın sağlanmasına, köyden kente göçün
önlenmesine ve yeterli bir eğitim, iyi bir denetim ve üretimden tüketime kadar iyi bir
organizasyonun oluşturulması ve organik koyunculuğun desteklenmesi
gerekmektedir.
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Çizelge 1. Hayvan türleri için önerilen barınak alanları (AB Yönetmeliği, 1999; T.C.
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Büyük ve küçükbaş hayvanlar
Et sığırı 100kg CA’a kadar
200kg CA’a kadar
350kg CA’a kadar
350 kg CA üzerinde ve her
100kg için
Süt ineği( 1 Hayvan için)
Damızlık boğalar
Ergin koyun ve keçi
(1 hayvan için)
Kuzu ve oğlak
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2

Barınak iç alanı (m )
1.50
2.50
4.00

2

Barınak dış alanı (m )
1.10
1.90
3.00

1.00

0.75

6.00
10.00

4.50
30.00

1.50

2.50

0.35

0.50

Et tavuğu
Yumurta tavuğu

1.00 (10 hayvana)
1.00 (6 hayvana)

4.00 (1 hayvana)
4.00 (1 hayvana)
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ÖZET
Konvansiyonel üretimde birim alandan yüksek miktarda ve ekonomik ürün
alınması amacı ile kullanılan girdiler (genetiği değiştirilmiş tohumlar, kimyasal
gübreler ve tarım ilaçları) hem ekolojik dengeyi bozmakta, hem de hayvan ve insan
sağlığını tehdit etmektedir. Bu üretim sisteminde, ekolojik denge ve sağlık
endişeleri ikinci plana atılmaktadır. Organik hayvan beslemede kullanılan yemler,
genetik olarak değiştirilmemiş oldukları, kimyasal gübre ve tarım ilacı kalıntıları
içermedikleri için, hayvan ve insan sağlığını tehdit etmemektedirler. Organik yemler
konvansiyonel yemlere oranla daha fazla miktarda Fe, Mg, P ve vitamin C; daha
düşük düzeyde nitrat ve ağır metaller içermektedirler. Protein içeriklerinin düşük
olmasına karşılık, protein kaliteleri daha yüksektir. Ancak dünyada ve ülkemizde bu
bulguları destekleyici daha fazla araştırmaya gereksinim bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Organik, Yem, Organik Yem

ABSTRACT
FEED VALUES OF ORGANIC FEEDS
The inputs in traditional production in order to obtain high yield and economical
crop (GMO seeds, chemical fertilizers and pests) affect ecology negatively and also
threaten animal and human life. In this production system, ecological balance and
animal and human health are ignored. Since the feeds used in organic animal
feeding are not genetically modified and contain any fertilizer and pest residue, they
do not threaten animal and human health. Organic feeds contain higher amount of
Fe, Mg, P and vitamin C and lower amount of nitrate and heavy metals than the
traditional feeds. Their protein content is lower but protein quality is higher.
However, new research projects are needed to support those findings both in
Turkey and in the world.
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GİRİŞ
Dünya nüfusunun hızla artmasına karşılık tarım topraklarının sınıra ulaşması
verimlilik artışını zorunlu hale getirmiş, tarımsal üretimde sentetik kimyasal gübreler
ve tarım ilaçlarının kullanımını artırmıştır. Bu girdilerin yarattığı çevre kirliliği, doğal
dengenin bozulması, yemlerde ve gıdalarda oluşturduğu kimyasal kalıntıların besin
zinciri ile insanları tehdit etmesi gibi sorunlar, günümüzde konvansiyonel tarım
yöntemine alternatif olarak organik tarım yöntemini ortaya çıkarmıştır.
Organik tarım; doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı
sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak doğadaki canlıların sürekliliğini
sağlayan, doğal kaynakların ve enerjinin optimum kullanımı ile optimum verim
alınan bir üretim sistemidir. Sistemin amacı doğal kaynakları korumak, zararlı ve
hastalıklardan arındırılmış bitkisel ve hayvansal ürünler üretmektir (Ak, 2002).
Konvansiyonel üretimde birim alandan yüksek miktarda ve ekonomik ürün
alınması öncelikli olduğu için; ekolojik denge ve ürün kalitesinde sağlık kriterleri
ikinci plana atılmıştır. Bunun sonucu olarak, günümüzde artık konvansiyonel bitkisel
üretim gibi konvansiyonel hayvansal üretimin de çevreye, hayvan ve insan sağlığına
zararlı etkileri kendini göstermeye başlamıştır (Şayan ve Polat, 2001). Nitekim
konvansiyonel hayvansal üretimde bitkisel kökenli yem gereksinimini karşılayan
üretim, gerek erozyona zemin hazırlayarak, gerekse genetiği değiştirilmiş tohumları,
yoğun kullanılan sentetik kimyasal gübreleri ve tarım ilaçları ile hem ekolojik
dengeyi bozmakta, hem de hayvan ve insan sağlığını tehdit etmektedir (Aksoy ve
Altındişli, 1998; Yalçın, 2000).
Son 10 yılda dünyada transgenik ürünlerin yetiştirildiği alanlar 1.7 milyon
hektardan 90 milyon hektara yükselmiş olup; bunların çoğunluğunu hayvan
beslemede de kullanılan soya (%60), mısır (%24), pamuk (%11) ve kolza (%5) gibi
yem bitkileri oluşturmaktadır. Bu ürünler ABD (%55.3), Arjantin (%19), Brezilya
(%10.4) ve Kanada (%6.4) gibi ülkelerde yetiştirilmekte (James, 2005) ve
azgelişmiş ülkelere ihraç edilmektedir. Nitekim 2003 yılı verilerine göre Türkiye,
yem sanayinde kullanılmak üzere 1.8 milyon ton mısır, 814 bin ton soya fasulyesi,
406 bin ton soya fasulyesi küspesi, 28 bin ton mısır türevleri ithal etmiştir (Anonim,
2004). Yem sanayiinde hammadde olarak kullanılan bu ürünler üzerinde yapılan
bazı araştırmalar, verim ve kaliteyi artırdıklarını ortaya koymasına karşın; insan,
hayvan ve bitki sağlığı için dengenin gözetilmesi ve bozulmaması yönünden
tartışmalar sürmektedir. Buna karşılık organik hayvan beslemede kullanılan yemler,
organik ve özellikle bitkisel kaynaklı olmalıdırlar. Bu yemler genetik olarak
değiştirilmiş olmadıkları, sentetik kimyasal gübre ve tarım ilacı kalıntıları
içermedikleri için, hayvan ve insan sağlığını tehdit etmemektedirler (Ak, 2002).
Öte yandan kimyasal gübrelerin ticari olarak yoğun biçimde kullanılmaya
başlandığı 1920’li yıllardan beri, bu gübrelerle üretilen ürünlerin daha sağlıksız ve
besin değerlerinin daha düşük olduğu tartışılmaya başlanmıştır. 1940’larda organik
tarım hareketi başlatılmış ve bu süreçte kimyasalların kullanılmadığı geleneksel
üretimin daha sağlıklı olduğu inancı kesinlik kazanmıştır. Ancak bu ürünlerin daha
besleyici olduğuna ilişkin kanıtlar henüz kesin olarak ortaya konulamamıştır. Çünkü
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bitkilerin besin maddeleri içeriklerini etkileyen güneş ışığı, sıcaklık ve yağış miktarı
gibi etmenler yıldan yıla değişebilmekte, ayrıca ürünlerin besin maddeleri
içeriğindeki değişiklikler nakliye ve depolama sırasında da devam etmektedir. Bu
nedenle etkili çalışmalar planlamak ve kesin sonuçlar ortaya koymak zordur.
Ancak, yapılan birçok araştırma genel olarak organik ürünlerin besin maddeleri
içeriklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Worthington, 2001).
Bu çalışmada konvansiyonel ve organik yöntemlerle üretilen yemlerin yem
değerlerini farklı özellikler açısından karşılaştıran araştırma sonuçları özetlenmiştir.
KAYNAK ARAŞTIRMASI
Günümüzde uygulanan tarımsal üretim sistemleri (organik, konvansiyonel,
genetik mühendisliği) çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Karşılaştırmalı
çalışmaların az olması nedeniyle bu sistemleri doğrudan karşılaştırmak ancak
sınırlı alanlarda mümkün olabilmektedir. Güvenilir sonuçlara ulaşmak ve önceki
çalışmaları desteklemek için bu konuda çok sayıda araştırma yapılması
gerekmektedir (Bodenmüller, 2001).
Son 75 yıldır yürütülen birçok çalışmada tarım kimyasalları ve organik tarım
uygulamalarını da içeren çeşitli tarım uygulamalarının ürünlerin besin maddeleri
içeriği üzerine etkileri araştırılmaktadır. Bu araştırmaların temelini gübreleme ve
tarım ilacı uygulamalarının toprak ekolojisi ve bitki metabolizması üzerine etkileri
oluşturmuş, özellikle organik ve konvansiyonel gübre uygulamalarının farklılıkları
üzerinde durulmuştur. Organik gübre uygulamasında topraktaki bitki besin
elementlerinin zaman içerisinde yavaş yavaş serbest kalmalarına karşılık, kimyasal
gübreler toprakta hızlı çözünmekte, dolayısıyla bitkilere gereksinimlerinin üstünde
besin elementi verilmiş olmaktadır.
Kimyasal gübre uygulamasıyla toprağa verilen nitrojen, bitki tarafından üretilen
proteinin miktar ve kalitesi ile vitamin C içeriğini de etkilemektedir. Bitkilere fazla
miktarda nitrojen sağlandığında, protein üretimi artmakta, karbonhidrat üretimi ve
buna bağlı olarak vitamin C sentezi azalmaktadır. Yüksek nitrojen içeriğine bağlı
olarak protein düzeyinin artışı ise esansiyel aminoasit (lisin gibi) düzeyinin
azalmasına neden olmaktadır. Buna karşılık organik uygulamaların yapıldığı
topraklar, kimyasal gübrelemeye oranla bitkilere daha düşük düzeyde nitrojen
sağlamaktadır. Bu, organik ürünlerin vitamin C düzeylerinin daha yüksek, protein
içeriklerinin daha düşük, ancak protein kalitelerinin daha yüksek olmasına yol
açmaktadır (Worthington, 2001; Williams, 2002; Asami ve ark., 2003; Magkos ve
ark., 2003).
Ayrıca organik uygulamaların yapıldığı topraklar, bitkinin kök bölgesinde
potasyum ve magnezyumu uygun miktarlarda tutmakta, bu nedenle organik
ürünlerin magnezyum ve fosfor içerikleri konvansiyonel ürünlere göre daha yüksek
olmaktadır. Organik uygulamaların yapıldığı topraklar daha çok mikroorganizma
içerir. Bu mikroorganizmaların ürettikleri bileşikler toprak mineralleri ile birleşerek
bitki kökleri için kullanılabilir bileşikler oluştururlar. Toprakların birçoğu yeterli
düzeyde demir içermesine karşın bu kullanılabilir formda değildir. Organik ürünlerin
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demir içeriklerinin yüksek olması bu mikroorganizmaların olumlu etkisinden
kaynaklanmaktadır (Worthington, 2001).
Kimyasal gübrelerin birçoğu toksik ağır metaller (kurşun, kadmiyum, arsenik,
cıva) içermekte ve bunlar toprağa geçerek bitkiler tarafından absorbe edilmektedir.
Buna karşılık organik ürünler daha düşük düzeylerde toksik ağır metaller
içermektedirler (Worthington, 2001).
Bitkilerde protein üretimi için kullanılan nitrojenin fazlası nitrata dönüşerek
yapraklarda birikmektedir. Pekel ve Ünalan (1999)’a göre, kimyasal gübre
uygulanan meralarda otlayan ruminantlarda, yemlerin içerdiği nitratlar rumende
bakterilerin yardımı ile toksik yapıdaki nitritlere dönüşebilmekte ya da enzim
aktivitelerini bloke ederek, yeterli karotin bulunsa bile vitamin A eksikliği belirtilerine
neden olabilmektedir. Buna karşılık Worthington (2001), konvansiyonel olarak
yetiştirilmiş çeşitli ürünlerle karşılaştırıldığında, organik ürünlerin toksik nitrat
içeriklerinin düşük olduğunu bildirmiştir.
Öte yandan Velimirov ve ark. (1992), konvansiyonel ve organik yemlerin
hayvanlar üzerindeki etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, organik yemlerin üreme
ve enfeksiyonlara dayanıklılığa olumlu etki yaptığını bildirmişlerdir.
Worthington (2001) son 70 yıl içerisinde organik ve konvansiyonel yemlerin
hayvansal verim üzerine etkilerinin değerlendirildiği 14 ayrı araştırmadan 10
tanesinde organik yemlerin verim üzerindeki etkilerinin yüksek bulunduğunu
bildirmiştir. Araştırmacı, kimyasal gübre ve ilaç kullanılarak üretilen hayvansal
yemlerin yem değerlerinin organik uygulama ile yetiştirilenlere göre düşük
olduğunu; organik yemlerin hayvanlar üzerindeki olumlu etkilerinin özellikle üreme
etkinlikleri ile hastalık, yeni doğum gibi hassas dönemlerde gözlemlendiğini
belirtmiştir.
Ancak bu bulguları destekleyici daha fazla araştırmaya gereksinim bulunduğu
gibi, toprak ve bitki mekanizmaları ile ilişkilerin de açıklanması gerekmektedir.
SONUÇ
Günümüzde uygulanan tarım sistemlerinde (organik, konvansiyonel, genetik
mühendisliği) üretilen yemlerin hayvan besleme açısından yem değerlerini ve
hayvanlar üzerindeki etkilerini ortaya koyan çalışmaların sayısı yok denecek kadar
azdır. Özellikle organik tarımsal üretim açısından büyük potansiyele sahip olan
ülkemizde üretimi yapılan organik yemlerin yem değerleri ve kalite ölçütlerini
belirlemeye yönelik araştırmaların sayısı artırılmalıdır. Belirlenen değerler
konvansiyonel olarak üretilen yemlerin yem değerleri ile karşılaştırılarak bugün
henüz yanıtlanamamış “organik olarak üretilen yemlerin besin değerlerinin daha mı
yüksek” olduğu sorusunun cevabına katkıda bulunulmalıdır. Böylelikle organik
yemlerin hayvanların sağlık, üreme, yaşama gücü ve büyüme özellikleri üzerine
olumlu etkilerinin yanı sıra bu yemlerin besin maddeleri kapsamları, besleme
değerleri ve organizmada ne ölçüde değerlendirildikleri konuları da aydınlığa
kavuşmuş olacaktır.
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ÖZET
Ülkemizin topoğrafik yapısı ve bitki örtüsü arıcılık için son derece uygundur.
Organik arıcılık ise; müteşebbisin girişimini, arıcılık alet ve ekipmanlarının organik
ürünlerden yapılmasını, arı ürünlerinin organik olarak üretilmesini, işlenmesini,
ambalajlanmasını, etiketlenmesini, yapıştırılacak logosunu, depolanmasını,
tanıtılmasını, pazarlanmasını, arı hastalık ve zararlıları ile organik olarak mücadele
edilmesini kapsamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Organik Arıcılık
ABSTRACT
ORGANIC BEEKEEPING
Topographic structure and plant cover of our country is very suitable for
beekeeping. Organic beekeeping, on the other hand, includes entrepreneur,
material from which equipment required in beekeeping, production, processing,
logo creation, storing, advertising and marketing, control for bee disease and pests
in an environment friendly manner.
Keywords: Organic Beekeeping

GİRİŞ
Günümüzde dünyanın en önemli problemlerinden birisi şüphesiz açlıktır.
Özellikle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde açlık hala ölümlere sebep
olmaktadır. Bunu önlemenin yolu, birim alandan daha yüksek verim almaktır ve bu
modern tarım teknikleri ve girdilerini kullanmasıyla mümkündür. Geçmişten bugüne,
modern tarım teknikleri ve girdilerin bilinçsiz kullanılması insan, hayvan, bitki ve
çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok problemi de beraberinde getirmiştir.
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Bu olumsuz etkiler, tüm tarımsal üretimde görüldüğü gibi, eş zamanlı olarak,
tarımsal faaliyet kollarından biri olan arıcılıkta da görülmüştür.
Arıcılık, bütün yönleriyle tarımsal ve ekonomik bir uğraş olup, az bir sermaye ve
toprağa bağımlı olmaksızın yapılabilen, kısa sürede çiftçilerin gelir düzeylerinin
artmasını sağlayan ve sosyo-ekonomik önemi büyük olan bir tarım koludur (Kılıç
2004). Arıcılıkta daha fazla ürün almak için uygulanan modern tarım teknikleri ve
girdilerin olumlu etkilerinin yanında, günümüze kadar birçok olumsuz yönleri
görülmüş ve bu olumsuz faktörler insan ve çevre sağlığını tehdit eder boyuta
ulaşmıştır. Kaftanoğlu (2003) bal arılarının çevre kirliliğinden en çok etkilenen
canlılar olduğunu, arılığın bulunduğu alanlarda zirai mücadele ilaçlarının bal
arılarını ve arı ürünlerini etkilediğini, balın higroskopik özelliği nedeniyle bu ilaçların
balda ve diğer arı ürünlerinde kalıntı bıraktığını belirtmektedir. Kalpaklıoğlu
(2000)’nun bildirdiğine göre, peteklerin muhafazası için naftalin kullanımı, nektar ve
polenin bol olduğu dönemlerde dahi arıların şeker şurubu ve nişasta içerikli keklerle
beslenmeleri, hastalık ve zararlılara karşı aşırı ve bilgisizce antibiyotik ve insektisit
kullanımı hem çevreye hem de insan sağlığına olumsuz yönde etki etmektedir.
Kumova (2000) Türkiye’de arı hastalık ve zararlılarıyla mücadelede ruhsatsız ilaç
kullanımının önüne geçilmediğini ve ilaç kalıntısı içeren arı ürünlerinin pazarlarda
satıldığını belirtmektedir. Öncüer (1995) ise, kimyasal pestisit kalıntılarının,
insanlarda akut, kronik zehirlenmelere ve kanserojenik etkilere neden olduğunu
kaydetmektedir.
Günümüzde, üretimi artırmak için kullanılan sentetik kimyasal girdilerin olumsuz
etkilerini ortadan kaldırmak, kaliteli ve sağlıklı arı ürünleri üretmek, bilinçli tüketici ve
kamuoyu baskısıyla gündeme gelmiştir. Kaftanoğlu (2003) ise, arıcılıkta, bal, bal
mumu, arı sütü, arı zehiri, propolis ve polen gibi birçok ürün elde edildiğini, bu
ürünlerin hem gıda maddesi olarak hem de birçok hastalıkların tedavisinde yaygın
olarak kullanıldığını belirtmekte ve arı ürünlerinden beklenen yararın sağlanabilmesi
için organik olarak üretilmeleri gerektiğini bildirmektedir.
Organik arıcılık yapmak, sağlıklı beslenme için elde edilen bal, arı sütü, polen
gibi arı ürünlerinin diğerlerinden ayrılması, bu ürünleri üretirken insan ve çevreye
verilen önemin sayesinde yaşanılabilir bir dünyaya katkıda bulunmak amacı
güdülür. Bu bildiride organik arıcılık yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar
literatür ışığında tartışılmıştır.
ORGANİK ARICILIK
Organik arıcılık, tabiatta bulunan polen, nektar, su ve propolisin arılar tarafından
toplanıp kovana taşınarak, arı ürünlerine dönüştürülüp, bu ürünlerin işlenerek
tüketime geçene kadar tüm aşamalarında yapay ve zararlı tüm unsurlardan ve
kimyasallardan uzak, organik tarım alanlarında veya doğal yapısı bozulmamış mera
ve yaylalarda kontrollü ve sertifikalı olarak yapılan arıcılık olup, bu koşullar altında
üretilip, işlenerek tüketime sunulan arı ürünlerine de organik arı ürünleri adı verilir
(Lodesani ve ark., 2003). Emsen ve Genç (2004) organik arı ürünlerinin ana
bileşenlerinin çevre kalitesi, kovan özellikleri, koloni yönetimi, ürün hasadı, işleme
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ve depolama unsurlarından meydana geldiğini, bu faktörler ışığında elde edilen arı
ürünlerinin organik olabileceği bildirmektedirler.
Organik ürünler, tüm dünyada belirli kurallara göre yetiştirilen, beraberinde
kontrol ve sertifikasyona tabi tutulan ve çeşitli kanun ve yönetmenliklere bağlı olan
ürünlerdir. Avrupa'da, 24 Haziran 1991 tarihinde Avrupa Topluluğu içinde organik
tarım faaliyetlerini düzenleyen 2092/91 sayılı yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe
girmiş, Türkiye’de ise, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından "Bitkisel ve
Hayvansal Ürünlerin Organik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik" 24 Aralık
1994 tarih ve 22145 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir
(Anonim 2005).
ORGANİK ARICILIĞIN UYGULAMASI
Organik arıcılıkla ilgili birçok araştırmacı faydalı genellemeler verilmiştir
(Woodward ve Fernandez, 1999; Sanford 2000; Jamet, 2000; Gegner, 2003;
Kumova, 2003; Emsen ve Genç 2004; Vatansever, H., 2004; Anonim, 2005).
Bunlar,
1-Organik arıcılık tüm arı ürünlerinin üretilmesinde uygulanabilir. Organik olarak
üretilebilecek arı ürünleri bal, bal mumu, propolis, arı sütü, arı zehiri, polen, ana arı,
erkek arı, işçi arı ve oğul arılardır.
2-Kovan organik üretime uygun olmalıdır ve organik olarak üretilmiş ağaçtan
elde edilmiş keresteden yapılmalıdır. Kovanlar, arıların biyolojik özelliklerine ve
isteklerine uygun standart ölçülerde olmalıdır. Kovanların boyanmasında kimyasal
boya yerine propolis, balmumu veya diğer bitkisel yağlar gibi doğal ürünler
kullanılmalıdır. Kovan parçalarının birleştirilmesinde çivi tercih edilmemeli eğer
kullanmak zarureti varsa çiviler propolis veya bal mumu ile kaplandıktan sonra
kullanılmalı ve açıkta kalan çivi alanları varsa bu alanlarda bal mumu veya propolis
ile sıvanmalıdır.
3-Konvansiyonel bitkisel üretim yapılan alanlarda organik arıcılık yapılamaz.
4-Organik arıcılıkta, arıların taşınması esnasında stres yaratacak tüm
etkenlerden kaçınılmalıdır.
5-Organik arıcılık yapılacak alanda, kimyasal mücadele yöntemleri asla
kullanılamaz.
6-Karantina tedbirleri uygulanan alanlarda organik arıcılık yapılamaz.
7-Organik arıcılıkta sağlık ve temizlik maddesi olarak kimyasal maddeler
kullanılamaz.
8-Suni tohumlama yapılamaz.
9-Organik arıcılık yapılacak alan Kontrol veya sertifikasyon kuruluşunca
önceden denetlenmeli ve organik koşullara uygunluğu tespit edilmelidir. Çünkü
organik arıcılık ancak, organik alanlarda veya doğal yapısı bozulmamış mera ve
yaylarda yapılabilir. Ayrıca, Arı uçuş mesafesi olan 5–7 km yarıçaplı alan içerisinde
veya arıların yoğun olarak faaliyet gösterdiği en az 3 km yarıçaplı bir alanda sanayi
atıkları, arıtma merkezleri, otoyollar, atık yakma tesisleri bulunmamalı veya bu
sebeplerden ötürü kirlenmiş veya kirlenmesi muhtemel şehirlerden organik arıcılık
alanı uzak olmalıdır.
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10-Organik arıcılıkta Apis mellifera L. türüne mensup arı ırkları tercih
edilmelidirler
11-Organik arıcılıkta, yerel çevre koşullarına adaptasyon kabiliyeti yüksek,
hastalık ve parazitlere karşı dirençli genotipler kullanılmalıdır.
12-Organik arıcılıkta ana arılar düzenli olarak yenilenmeli, ana arıya kanat
kesme işlemi yapılmamalı ve erkek arı üretimi kontrol edilmelidir
13-Organik arıcılıkta, temel petekler kesinlikle saf ve steril bal mumundan
yapılmalıdır.
14-Organik arıcılıkta, bal üretimi sezonu içerisinde hiçbir şekilde yapay yemleme
yapılmamalı, böyle bir zorunluluk varsa yemlemede organik bal kullanılmalıdır.
15-Organik arıcılıkta, bal arılarının doğal ve taze nektar ve polen tüketmeleri
sağlanmalıdır. Yapay besleme sadece doğal yemlerle ve hasat sonrası ile nektar
akımına 15 gün kalıncaya kadar olan erken ilkbahar periyodunda uygulanabilir.
16-Organik arıcılıkta sezon sonunda kovanlarda kaliteli ve yeterli miktarda
olgunlaşmış bal ve polen bırakılmalıdır.
17-Organik arıcılıkta, başarılı sonuçlar alınabilmesi için, teknik arıcılıkta olduğu
gibi güçlü kolonilerle çalışılmalıdır.
18-Organik arıcılıkta, arı hastalıkları ile mücadelede kullanılacak antibiyotikler ve
diğer ilaçlar mutlaka organik tarımda kullanma ruhsatına sahip olmalıdır. Bu
ilaçlarda sadece nektar akımı dışında ve hasta kolonilerde kullanılabilirler.
19-Başta, Varroa spp. olmak üzere ve diğer zararlıların mücadelesinde doğal
ballarda bulunan formik asit, oksalik asit ve laktik asit gibi kimyasallar tercih
edilmelidir. Bal arısı sağlığını korumak için başvurulan bu tür uygulamalar nektar
akımına 30 gün kala son bulmalı veya hasat sonrasında uygulanmalıdır.
20-Organik arıcılıkta, özellikle Varroa spp ile mücadelede etkili olan, preparat
haline getirilmiş ve organik tarımda kullanılabilir ruhsatı almış bitkisel kaynaklı
preparatlar diğer ruhsat almış sınırlı sayıdaki kimyasallardan daha çok tercih
edilmelidir.
21-Yapılan analizler sonucu, bünyesinde herhangi bir kimyasal ilaç veya
antibiyotik kalıntısı bulunduran arı ürünlerinin organik olmayacağı unutulmamalıdır.
ORGANİK ARI ÜRÜNLERİNİN HASADI VE İŞLENMESİ
Organik arı ürünlerini hasadı ve işlenmesi ile ilgili bir çok araştırmacı faydalı
genellemeler vermişlerdir (Casey ve ark, 1997; Taylor, J., 1999; Clay 2003; Flottum,
2003; Emsen ve Genç 2004; Vatansever, 2004). Bunlar,
1-Organik arı ürünlerini hasad ederken, ballı petekleri arılardan ayırmak için
hiçbir şekilde arı kaçırtıcı kimyasal maddeler kullanılmamalı, bunun yerine basınçlı
hava verme veya petekleri silkeleme yöntemleri tercih edilmelidir.
2-Sadece olgunlaşmış ballar hasad edilmeli, üzerinde yavru bulunan petekler
hasad edilmemelidir.
3-Hasad sonrası ballar ısıtılmamalı, keza balın ısıtılması, süresi ve derecesi ne
olursa olsun, balın enzim kaybına uğramasına, şekerlerin yanmasına ve früktozun
parçalanmasıyla HMF oluşumuna, balın renginin siyahlaşmasına, polenin
yapısındaki aminoasitlerin parçalanmasına ve sonuçta balın doğal yapısının
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bozulup organik özelliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Eğer ısıtılma
mecburiyeti varsa en fazla 47ºC’ye kadar ısıtılabilir.
4-Organik arı ürünleri konvansiyonel ürünlerle aynı anda, aynı mekanda
işlenemez. Organik ürün işlemede ayıklama, kurutma, soldurma, ezme, karıştırma,
kompost veya posa haline getirme, sulandırma, katılaştırma, konserve haline
getirme, şekillendirme, mayalandırma ünitesinde konvansiyonel ürün işlenemez.
5-Organik arı ürünlerinin işlenmesi esnasında, sentetik ve kimyasal katkı
maddeleri kullanılamaz.
6-Organik arı ürünlerinin işlenmesi esnasında, ışınlama yöntemi kullanılamaz.
7-Organik arı ürünlerinin işlenmesi esnasında, ürünün organik niteliğini
koruyacak bütün hijyenik tedbirler alınır.
8-Organik arı ürünlerinin işlenmesi esnasında, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve
denetlenmesine dair kanun hükmünde kararname ve Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliği hükümlerine uyulur.
9-Organik arı ürünlerinin işlenmesi esnasında, iyonizasyona tabi tutulamaz.
10-Organik arı ürünleri, işlenme süreci boyunca genetik olarak değişikliğe
uğratılamaz.
Organik arı ürünlerinin bundan sonraki maruz kaldığı uygulamalar
yönetmeliklerle belirlenmiş olup bunlar; ambalajlama, etiketleme, konulacak logo,
gerekli depolama şartları, taşımada gerekli olan uygulamalar ve pazarlamadır.
ORGANİK ARI ÜRÜNLERİNİN DEPOLANMASI
Organik arı ürünlerinin depolanmasıyla ilgili hazırlanan yönetmelikler de
bildirilenler (Anon., 2005; Vatansever, 2004);
1-Organik arı ürünleri konvansiyonel ürünlerden ayrı olarak depolanır. Ayrı
olarak depolamanın mümkün olmadığı durumlarda organik ürünlerle konvansiyonel
ürünlerin karışmasını engelleyecek tedbirler alınır ve bu tedbirlerin yeterliliği kontrol
ve/veya sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenir. Organik ürünler diğer
metotlarla elde edilen ürünlerle karıştırılamaz.
2-Organik ürünlerin depolanması esnasında herhangi bir kimyasal ilaç
kullanılamaz.
3-Organik arı ürünlerinin kimyasal maddelerle gelişmelerinin hızlandırılmasına,
çimlendirilmesi veya yönetmeliklerde belirtilmeyen kimyasal temizlik maddeleriyle
yıkanmasına izin verilmez.
4-Organik arıcı tarafından, depolarla ilgili, kapasite, yaşı, havalandırma gibi tüm
özelliklerin gösterildiği yıllık çizelgeler hazırlanır, kontrol ve/veya sertifikasyon
kuruluşuna onaylatılır ve çizelgenin bir nüshası organik arıcıda, diğer nüshası
kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşuca saklanır.
ORGANİK ARI ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI
Organik arı ürünlerinin taşınmasıyla ilgili bildirilenler (Anon., 2005; Vatansever,
2004) aşağıda belirtilmiştirler.
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1-Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu üreticinin ürününü taşıma koşullarını
önceden belirler.
2-Organik ürünler otoyollar kenarında bekletilemez.
3-İlgili müteşebbis organik ürününü taşıma esnasında, yakıt kullanan bir araçla
taşıma yapacaksa gerekli tedbirleri alır. Tüketiciye paketlenmemiş şekilde ulaşan
ürünler, yakıt kullanan araçlarla taşınıyorsa çift muhafazalı kapalı kaplarla
etiketlenmiş olarak taşınabilir.
4-Organik arı ürünleri, toptancı ve perakendecilere yalnızca uygun ve paket ve
konteynırlar ile kapalı biçimde, içindekilerin karışmasını önleyerek etiketlenmiş
olarak taşınabilirler.
5-Organik arı ürünlerinin taşınması sırasında ilgili kurumdan yurt içi dolaşım
sertifikası alınır. Sertifikada; üreticinin, işleyişinin, ambalajlayıcının, tüm diğer
aracıların ve kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun açık kimliği ve adresi, ürün
logosu ve tüm gerekli kaşeler bulunmalıdır. İthal ve/veya ihraç edilmek üzere
taşınan organik ürün için ise, ayrıca ithalat ve/veya ihracat sertifikası düzenlenir.
ORGANİK ARI ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI
Organik arı ürünlerinin pazarlanması ile ilgili bildirilenlere göre (Anon., 2005;
Vatansever, 2004);
1-Organik arı ürünleri konvansiyonel ürünlerden ayrı reyonlarda organik ürün
reyonu olduğu açıkça belirtilerek satılır.
2-Organik arı ürünleri diğer organik ürünlerin satışında olduğu gibi ana caddeler
ve günde 1000’den fazla aracın geçtiği yollarda, açıkta veya mağazanın caddeye
bakan kısmında ambalajsız olarak satılamazlar.
3-ambalajsız olarak satılan organik arı ürünlerinin muhafaza edildikleri kap
üzerinde ürünün içeriği belirtilmelidir.
4-Organik arı ürünleri üzerinde, Kontrol ve/veya Sertifikasyon kuruluşunun adı,
kod numarası, logosu veya kaşesi, ürünün sertifika numarası ile organik ürün
logosunun bulunması gerekir.
5-organik arı ürünleri, organik etiketleme kurallarına göre etiketlenmiş olmaları
gerekir.
6-Yurt içi dolaşım ve ithalat ve/veya ihracat belgeleri ilgili kurumdan alınır. Daha
sonra Kontrol ve/veya Sertifikasyon kuruluşundan ithalat ve/veya ihracat sertifikası
alınması gerekir. İthalat ve/veya ihracat sertifikası, ancak organik hammadde
ve/veya organik işlenmiş ürün sertifikasına sahip ve organik ürünlere verilebilir.
7-İthalat ve/veya İhracat halinde; ithalatçı ve/veya ihracatçı ve Kontrol ve/veya
Sertifikasyon kuruluşu aşağıdaki raporları düzenlemelidir.
-İthalat ve/veya İhracatçının tüm mal varlığı ithalat ve/veya İhracat faaliyetleri,
ürünlerin ülkeye giriş noktaları ve ithal edilen ürünlerin depolanmasında kullanılacak
binaların detaylı açıklamalı raporları,
-İlgili yönetmelikler ile ilgili ithalat ve/veya İhracatçı tarafından alınacak tüm
pratik tedbir raporları,
-İthalat ve/veya İhracat işlemlerinin gerçekleşeceğini ve ihlal durumunda ihtiyati
tedbirlerini içeren raporlar,
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-İthalat ve/veya İhracatçı tarafından kullanılacak herhangi bir deponun Kontrol
ve/veya Sertifikasyon kuruluşu, ya da depoların diğer ülkede bulunması
durumunda, karşı ülke tarafından onaylanmış bir denetleme kuruluşu tarafından
denetlemeye açık olacağını belirten raporlar,
8-Raporlar, ilgili partinin miktarı, orijini ve yapısı, ithalat ve/veya İhraç edilen
ülkenin kontrol mekanizmasının detayları, üretim, işleme, ambalajlama, depolama,
nakliye, işlemlerin detayları, alıcıları, gümrük ve raporları dahil tüm bilgileri
içermelidir. Bu raporlar Kontrol ve/veya Sertifikasyon kuruluşu tarafından saklanır.
9-İthalat ve/veya İhracat halinde, ithalat ve/veya İhracatı yapılan her nakliye
işleminde Kontrol ve/veya Sertifikasyon kuruluşu tarafından verilen sertifikası
gösterebilmelidir.
10-İthalat ve/veya İhracat halinde, ithalat ve/veya İhraç organik arıcılık ürünleri,
konvansiyonel ürün veya gıda maddelerinin işlendiği, paketlendiği veya depolandığı
binalarda depolanırsa, organik ürünler, konvansiyonel ürün veya gıda
maddelerinden ayrı tutulmalı ve karışımın önlenmesi için bütün tedbirler alınmalıdır.
11-İthalat ve/veya İhracat halinde, ithalat ve/veya İhracatçının kullandığı depolar
ve binalar Kontrol ve/veya Sertifikasyon kuruluşu tarafından her yıl en az bir kez
kapsamlı bir fiziksel kontrole tabi tutulmalı, Kontrol ve/veya Sertifikasyon kuruluşu
ilgili sertifika ve raporları incelemeli, madde analizi için örnek almalı, her ziyaret için
denetim raporu düzenlenmeli ve bu rapor denetimi yapan kontrol ör tarafından
imzalanmalıdır.
12-İthalat ve/veya İhracat halinde, ithalat ve/veya İhracatçı, binalar, raporlar ve
sertifikaları Kontrol ve/veya Sertifikasyon kuruluşuna beyan etmelidir.
13-İthalat ve/veya İhracat halinde, karşı ülkeden ürünün etiketi ve içeriğine dair
bütün bilgiler aslı veya onaylı tercümeleri ile birlikte Kontrol ve/veya Sertifikasyon
kuruluşuna vermelidir
14-İthalat ve/veya İhracat halinde, üretim, işleme, ambalajlama, depolama,
etiketleme, nakliye, pazarlama ve içerik ile ilgili Yönetmeliğin bütün koşullarına
uyulmalıdır.
15-Organik arıcılık ürünlerinin ihracatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ‘İhracatı
Kayda Bağlı Ürünler Listesi’ne dahildir ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği,
Koordinatör olarak uygulamayı yürütmektedir. Bu nedenle; Kontrol ve/veya
Sertifikasyon kuruluşları ithalat ve/veya İhracat dokümanlarının bir örneği Komiteye,
bir örneği de Ege İhracatçı birlikleri’ne her üç ayda bir rapor etmelidirler. İthalat
ve/veya İhracat sertifikası verilen ürünlere ait kesilen faturaların aslı ve Türkçe birer
kopyaları her üç ayda bir Komiteye iletilmelidir.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN
ORGANİK TARIM KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARI
Organik tarım ürünleri ( bitkisel ve hayvansal ürünler, su ürünleri, tohum, gübre,
fide, fidan ve tüm diğer girdiler, gıdalar, vitaminler ve diğer tüm katkı maddeleri ile
hammaddesi tarım olan tüm sanayi ürünleri) üretecek, işleyecek, pazarlayacak,
ithal veya ihraç edecek özel veya tüzel kişilerin faaliyette bulunabilmeleri için
aşağıda isim ve adresleri verilen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yetki almış
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kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından biriyle sözleşme yapmaları zorunludur
(Çizelge 1) (Anonim 2005).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde yeni uygulamaya giren organik arıcılık henüz gelişmeye başlayan bir
sektör konumundadır. Daha etkin koloni yönetiminin uygulanması, koloni başına
birim üretimin artırılarak, maliyetin azaltılması, organik bal ve diğer arıcılık
ürünlerinin üretimi konusunda arıcıların eğitilmesi, organik arı ürünlerine ödenen
fiyatın daha cazip kılınması halinde ülkemiz geleneksel arıcılıkta olduğu gibi,
organik arıcılıkta da dünyada sayılı ülkeler arasında yerini alacaktır (Yücel, 2005).
Organik arıcılık ülkemizde yaygınlaştırılmalı ve bunun için gerekli eğitim çalışmaları
ve alt yapı çalışmaları hazırlanmalıdır.
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Çizelge 1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilen organik tarım
kontrol ve sertifikasyon kuruluşları (Anonim, 2005).
Kontrol ve
sertifikasyon
kuruluşunun
adı
BCS

CERES
ECOCERTSA
EKO-TAR
ETKO

ICEA

IMO

ORSER
SKAL
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Adresi
Mithatpaşa
Cad.No:234/8(İsmailoğlu
İşhanı)
Narlıdere/İzmir
İnönü Cad.No.705 Yunus
Emre Apt.Kat1/1
Poligon-İZMİR
Cumhuriyet Cad. No:2/3
35030 Bornova/İzmir
Adnan Menderes Bulvarı
Denis Apt. 36/1
33110 MERSİN
160.Sokak No:13/7
35040 Bornova/İzmir
Mustafa Kemal Cad.Halil
Bey Apt.B Blok
No:166/2 Kat:7 Daire: 13
35040 Bornova-İZMİR
225.Sokak No:26/2 A Blok
35040 Bornova /İzmir
Simon Bolivar Caddesi,
Cemal Nadir Sokak No:10
Kat:2 No: 5
06550Çankaya/ANKARA
Suvari Cad. No:8-1
Bornova/İzmir

Telefon
numarası

Faks numarası

e-mail adresi

0232-2390907

0232-2390608

bcsturkey@superonline.com

0232-2472022

0232-2477001

info@ceres-cert.com.tr

0232-3434360

0232-3433959

office.turkey@ecocert.com

0324-3254964

0324-3271944

ekotar@europe.com

0232-3397606

0232-3397607

info@etko.org

0232-3426068

0232-3428464

info@icea-tr.com
admin@icea-tr.com

0232-3474705

0232-3474780

imotr@imo-control.org

0312-438 15 60

0312-438 15 59

or_ser@hotmail.com
orser06@ttnet.net.tr

0232-3432651

0232-3393703

turkey@skalint.com

ORGANİK SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİNDE TOZLAYICI OLARAK BAL ARISININ
(Apis mellifera L.) YERİ VE ÖNEMİ
137

Yaşar ERDOĞAN
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Ahmet DODOLOĞLU
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Ümmügülsüm

ÖZET
Bal arıları ile bitkiler arasında özel bir ilişki bulunmaktadır. Bunlardan her birisi
diğeri için fayda sağlamaktadır. Çiçekli bitkiler bal arıları için nektar ve polen gibi
gıda maddelerini sağlarken, bal arıları da bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak meyve
tutumlarına yardımcı olmaktadır. Bal arısı tozlayıcı böceklerin içerisinde en iyisidir.
Bir bal arısı günde 5000 adet çiçeği ziyaret edebilmektedir. Birçok meyve ve sebze
türleri iyi ve kaliteli ürün verebilmek için polinasyona ihtiyaç duymaktadır. Tozlayıcı
olarak bal arılarının kullanılması halinde verim ayçiçeklerinde %32, portakalda %30,
elmada %20 artmaktadır. İyi bir polinasyonun sağlanabilmesi için gerekli olan kovan
sayısı, koloninin gücüne, alanın büyüklüğüne ve bölgedeki yabani arı
populasyonuna bağlı olmakla birlikte, hektar başına 2,5-5 adet arılı kovan yeterli
olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Balarısı, Organik Tarım, Polinasyon, Meyve, Sebze
ABSTRACT
THE IMPORTANCE OF HONEYBEE (Apis mellifera L.) AS POLLINATOR ON
ORGANIC VEGETABLE AND FRUIT PRODUCTION
Honey bees and the plants have a special relationship. Each of them benefits
the other. Flowering plants provide nectar and pollen for honey bees, in turn; bees
provide pollination for many plants, enabling them to reproduce. The honeybee is
the best pollinator insect. A for honey bee may visit 5,000 flowers day. There are
many different types of fruits and vegetables which need pollination for good quality
crops. The use of honey bee colonies for pollination increase yield of sunflower
(%32), orange (%30), apple (%20). The number of hives necessary for good
pollination depends on the strength of the hives, the size of the field, and the
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"background" pollination provided by wild bees. As a general rule 2.5 to 5 hives per
hectare (1-2 hives per acre) is recommended, though growers have run successful
experiments with more.
Keywords: Honeybee, Organic Agriculture, Pollination, Fruit, Vegetable
GİRİŞ
Tüm dünyada, yeterli miktar ve kalitede gıda temininin sömürücü ve kirletici
tarımla sağlanamayacağı endişesi yaygınlaşmakta; organik artıkların geri
dönüşümü, biyolojik gübrelerle toprak rizosferinin güçlendirilmesi, biyopestisit
kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal-ekosistemdeki kirleticilerin biyolojik
yollarla temizlenmesi gibi yaklaşımları esas alan organik tarım benimsenmekte ve
yaygınlaştırılmaktadır. Konvensiyonel meyve ve sebze yetiştiriciliğinde, ilaç ve gübre
kullanımında normalin üzerinde bir uygulama söz konusudur. Bunun sonucu olarak,
ilaç ve gübre masraflarında artış, zaman kaybı, gereksiz masrafların yansıtıldığı bir
ürün fiyatı, katkı ve kalıntı maddeleri içeren ürünler, çevresel risk, toprak ve su
kirliliği oluşmaktadır. Bununla birlikte ürünlerin ihracatında sorunlarla karşılaşılması
ve üreticilerin gelir kaybı sorunları ile karşı karşıya kalınmaktadır (Çakmakçı ve
Erdoğan 2005).
Meyve ve sebze yetiştiriciliğinde ürün kalite ve verimini etkileyen en önemli
unsurlardan başlıcası iyi bir tozlanma ve bunu takiben döllenmenin
gerçekleşmesidir. Tozlanma, aynı türden bir bitkinin çiçeğinin dişi organına, kendi
veya diğer bir çiçeğin erkek organından çiçek tozunun taşınması işlemidir. Bu işlem
doğada rüzgar, böcekler, yerçekimi, su, kuşlar ve memeliler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Çiçekli bitkilerin temel tozlayıcısı olarak kabul edilen rüzgar,
homojen tozlanma sağlayamaması ve ağır çiçek tozlarını taşıyamaması yüzünden
birçok bitki türünde tozlanma için yeterli olmamaktadır (Free, 1993).
Organik meyve ve sebze yetiştiriciliğinde balarılarının önemi: Meyve ve
sebze üretiminde polinasyonu sağlamak maksadıyla vibrasyonla sallama tekniği,
hormon ve arı kullanılmaktadır. Bunlardan hormon kullanımı en fazla kullanılan
teknik olmakla birlikte, hormonlu meyve ve sebzelerin meyve eti kalınlığının az oluşu
ve içinde boşlukların bulunması nedeniyle daha hafif ve yoğunluğu düşük olmaktadır.
Ayrıca hormon fazla uygulandığına meyve şeklinde anormallikler oluşmakta ve pazar
değerini kaybetmektedir (Anonim 2006b). Organik tarım sisteminde meyve ve
sebzelerin tozlanmasında hormonlar kullanılmamakta, bu amaç için en fazla bal
arıları ve bombus arıları kullanılmaktadır. Bombus arıları daha ziyade örtü altı
yetiştiriciliğinde kullanılırken bal arıları açık alanlardaki bitki yetiştiriciliğinde tercih
edilmektedirler (Anonim 2006a).
Balarısı balmumu, arısütü, arı zehiri ve propolis gibi gıda ve farmakolojik
değerleri çok yüksek olan ürünleri üretmekle birlikte, bunlardan çok daha önemli
olarak bitkilerdeki tozlaşmayı gerçekleştirerek ürünün verim ve kalite yönünden
üstün olmasını sağlamaktadır (Crane ve Walker, 1984; Free, 1993). Tozlanmada
balarısı kullanımının dolaylı bir etkisi de organik yetiştiriciliğin amaçlarından olan
kimyasal ilaç kullanımını sınırlandırması ve üreticileri daha dikkatli ilaç kullanımına
yöneltmesi ile ortaya çıkmaktadır. Böylece, ilaç kullanımının çevreye olan olumsuz
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etkilerinin azalmasına ve insan sağlığı için daha güvenilir ürünlerin üretilmesine
katkı sağlanmış olmaktadır.
Her canlı gibi bal arıları da yaşamını sürdürebilmek için besin maddelerine
ihtiyaç duyarlar. Bal arılarının doğal gıdaları; nektar, bal ve polendir. Bal arıları polen
ve nektar toplamak amacı ile çiçekleri ziyaret ederler ve çiçekten çiçeğe
ziyaretlerinde vücutlarına yapışan polenleri de taşıyarak bitkilerin tozlanmasına
yardımcı olurlar. Bir arı değişik türler üzerinde günde yaklaşık 5-10 gezi yapar, her
gezide ortalama 100 çiçeği ziyaret eder ve bir koloniden yılda yaklaşık olarak 2
milyon uçuş yapılır (Genç ve Dodoloğlu, 2002). McGregor (1976) ve Robinson ve
ark. (1989), insanların gıda olarak tükettiği bitkilerin yaklaşık %30’nun arı
tozlanmasına ihtiyaç duyan bitkilerden oluştuğunu belirtmektedirler. Crane (1975),
dünya genelinde arı tozlaşması ile elde dilen ürünün o yıl üretilen balın değerinin 50
katından fazla olduğunu kaydetmektedir. ABD’de 1980 yılında arı tozlaşması
sonucu meydana gelen ürünün ,o yıl üretilen bal ve balmumu değerinin yaklaşık
143 katı olduğunu ve bunun da 19 milyar dolar değerine ulaştığı bildirilmiştir (Levin
1983). Delaplane ve Mayer (2000), dünya genelinde insan beslenmesinde %90
oranında kullanılan 82 bitki türünden 63 türün tozlayıcısının arılar olduğunu
saptamışlardır.
Bağ ve bahçelere uygun dönemde ve yeterli güçte arı kolonilerinin konulması ile
elde edilecek verimin daha yüksek nitelikli olması sağlanabilir (Çizelge 1). Dünyada
arıcılığı gelişmiş ülkelerde sadece polinasyon amacıyla elde tutulan kovanlar, arı
hatları bulunmakta ve bunlar kiralanmaktadırlar. ABD’de tozlanma amacıyla ilk
kovan kiralamanın 1909’da gerçekleştirildiği belirtilmekte, ancak 1970’li yıllardan
itibaren çok artış gösterdiği ve son yıllarda da en yüksek düzeye ulaştığı
bildirilmektedir. Dünyanın en önemli badem üretim alanları arasında yer alan
Kaliforniya’da 1999 yılında bir milyon arı kolonisinin tozlanmada kullanılmak
amacıyla kiralandığı belirtilmektedir (Traynor, 1999). ABD’de son 20 yıl içerisinde
elma üretiminde yaklaşık %10 düzeyinde artış olduğu, bunun da tozlaşmada
kullanılan arı kolonisi sayısının 250.000’den 275.000’e yükselmesinden
kaynaklandığı vurgulanırken, kiraz, vişne ve armut gibi meyvelerin üretiminde son
10 yılda artış olmayışının, arı kolonisinin kullanımında bir yükselmenin olmayışına
bağlanmaktadır. Araştırıcılar, sebze tohumu üretimi ve yabancı döllenmeye
gereksinim duyan birçok kültür bitkisinde kiralanan arı kolonisindeki artışa paralel
olarak meyve ve tohum veriminde kalite ve miktar olarak belirgin artışların olduğu
belirtilmektedirler (Morse ve Calderone, 2000). Benzer şekilde, başta çilek olmak
üzere bir çok üzümsü meyveler, domates, kivi ve kabakgillerde çekirdek sayısı fazla
olduğu için arı ziyaretinin defalarca olması çekirdek sayısının yeterli düzeyde
olmasını sağlamakta, bu da meyvelerin şekillerinin düzgün, tat ve aromalarının
yüksek olmasına olanak vermektedir (Woyke ve Bronikowska, 1984; Blanchet ve
ark. 1991; Cervancia ve Bergonia, 1991; Goodwin ve ark. 1991; Shrivastava ve
Shrivastava, 1991; Svensson, 1991; Morse ve Calderone, 2000). Ayrıca, arıların
yaptığı tozlama kendine döllek meyve ve sebzelerde de ürünün kalite ve miktarını
olumlu etkilemektedir.
Hızla gelişen modern tarım ile ürün miktarında çok önemli artışların elde
edilmesi yanında ciddi çevre ve sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu
durum organik tarımı daha fazla gündeme getirmiştir. Organik tarımda üretim
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yapılırken doğal dengeye, canlı ve cansız faktörlerin uyum içerisinde olmasına
dikkat edilir. Sağlığa zararlı kimyasal ilaçlar ve hormonlar kullanılmadan doğanın
kurallarına aykırı olmayan yöntemler geliştirilerek hem ekolojik dengeyi koruma ve
hem de üretimde artış ve kalite sağlanmalıdır.
Bal arılarının tozlaşmalarında rol aldığı bazı meyve türleri: Ülkemizde bal
arılarının bitkilerin tozlaşmasında kullanımı 1980’ler de başlamış, 2000 yılından
itibaren de ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bal arıları sadece kültür bitkilerinin
tozlaşmasını sağlayarak ürünlerde miktar ve kalite artışına katkı sağlamakta
kalmayıp aynı zamanda doğadaki yabani bitkilerde de tozlaşmayı gerçekleştirerek
bu bitkilerin çoğalıp yayılmasına ve çeşitliliğin artmasına neden olmaktadır (Free
1993, McGregor 1976, Regal 1977, Banaszak 1995, Banaszak 1996, Willemstein
1987).
Avakadolarda (Persea americana) bal arısının yokluğunda ağaç başına ortalama
227 adet meyve, bal arısı tozlanmada kullanıldığında 788 meyve elde edilmiştir
(Vithanage, 1990).
Birçok elma (Malus domestica L.) çeşidi iyi bir meyve tutumu için karşılıklı
tozlaşmaya ihtiyaç duymaktadır (Goodman 1994). Bal arılarının tozlaşmayı
sağlaması elma veriminde %25-55’lik bir artış sağlamaktadır (Anonim 2006c).
Kayısı (Prunus armeniaca) tamamen karşılıklı tozlanmaya ihtiyaç duymasa da
karşılıklı tozlaşma verim ve kaliteyi oldukça yükseltir (Goodman 1994). Bal arılarının
tozlaşmayı sağlaması ağaç başına verimi yaklaşık olarak %48 artırmaktadır
(Anonim 2006c).
Kiraz (Prunus avium) çapraz tozlaşmaya ihtiyaç duyan meyve türlerindendir. Bu
meyvenin tozlaşması üzerine rüzgarın pek etkisi olmamaktadır (Goodman 1994)
Kiviler (Actinidia deliciosa, A. chinensis) dioikdir. Kivilerde polenler rüzgarla da
taşınabilirler. Ancak bitkilerin çiçeklenme zamanında arzu edilen rüzgarlar
olmayabilir veya polenlerin bitkilere bu şekilde taşınmaları sırasında yolda kuruma
ve dişi çiçek üzerine geldiklerinde çimlenme özelliklerini kaybetmiş olma tehlikesi
vardır. Bu nedenle, tozlanmada böcek ve arılar önem kazanmaktadır. Rüzgarlı,
gölgeli yerlerde arı aktivitesi az olur ve çiçekler iyi tozlanamaz meyveler küçük kalır.
Öte yandan erkek çiçeklere yakın olan dişi çiçekler daha iyi tozlanarak iri meyve
oluştururlar (Yousef ve Bergamini,1981; Goodwin,1991).
Trabzonhurması (Diospyrus kaki) çeşitlerinden yeterli ürün alabilmek için
mutlaka tozlayıcı çeşit kullanılmalıdır. Bu çeşitler tozlanmadıkları zaman ya meyve
tutmazlar ya da küçük meyveden başlayarak olumdan önceye kadar olan değişik
safhalarda meyvelerini dökerler. Tozlayıcı olarak, düzenli erkek çiçek veren çeşitler
kullanılmalıdır (Onur 2006)
Şeftali (Prunus persica) polenleri havada taşınamaz bu nedenle polenlerin
taşınması için bal arıları gibi bir taşıyıcıya ihtiyaç duyulmaktadır (Goodman 1994).
Bal arılarının tozlaşmayı sağlaması sonucunda verim miktarı 2,9 kat, meyve
ağırlıkları ise 2,6 kat artmaktadır (Langridge ve ark. 1977, Nyeki ve ark. 1998). Bal
arıları ortalama olarak dakikada 3,74 adet şeftali çiçeği ziyaret etmektedirler (Mattu
ve ark. 1994).
Armutlarda (Pyrus communis) iyi bir tozlaşma meyve kalitesini yükseltmekte ve
depoda muhafazasını da artırmaktadır (Goodman 1994).
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Eriklerin (Prunus salicina) birçok çeşidi karşılıklı tozlaşmaya ihtiyaç gösterirler.
Tozlayıcı olarak bal arıların rol alması verimi %150 artırmaktadır (Langridge ve
Goodman, 1985).
Bal arıları ahududu (Rubus idaeus) bitkisinin ana tozlayıcısı durumundadır. Bal
arılarının tozlayıcı olarak rol alması ahududuların meyve iriliği ve miktarlarında
önemli artışlara neden olmaktadır (Oliveira ve ark. 1991).
Yaban mersini (Vaccinium spp.) polenleri ağır oldukları için rüzgarlarla taşınması
oldukça zor olmaktadır. Bu nedenle polenlerin taşınması için tozlayıcı böceklere
ihtiyaç duymaktadırlar. Bu tozlayıcı böceklerin içerisinde en uygun olanı ise
şüphesiz ki bal arılarıdır (Rhodes 2006). Tozlayıcı olarak bal arılarının kullanılması
verimde 3-4 katlık bir artış sağlamaktadır. Tozlaşmada bal arı rol almaz ise 8 adet
tohum/meyve oluşur iken; aksi durumda 40 adet tohum/meyve oluşmaktadır (Danka
ve ark. 1993).
Bal arılarının tozlaşmalarında rol aldığı bazı sebze türleri: Karpuzların
(Citrullus lanatus) tozlanması böcekler ve özellikle balarıları vasıtasıyla gerçekleşir.
Bu nedenle çiçek açtıktan sonra tarlaya arı kovanı yerleştirilmelidir (Anonim 2006d).
Kavun (Cucumis melo) çiçeklerinin tozlanması için en uygun böcekler bal
arılarıdır. Bal arıları verimde %30 oranında bir artış sağlamaktadır (Anonim 2006d).
Domateslerde (Lycopersicum esculentum) tozlanmanın sağlanması ile tohumlu
meyve bağlama oranı artmakta, dolayısıyla meyve çapı ve meyve ağırlığı da
artmaktadır.
Biber (Capsicum annuum, Capsicum frutescens) çiçeklerini ziyaret eden
böceklerin %38,2 sini bal arıları oluşturmaktadır. Bal arlarının tozlaşmada rol alması
meyve iriliği ve meyvedeki tohum sayısında artışa neden olmaktadır (Marcelis ve
Hofmaneijer, 1997).
Hıyarlarda (Cucumis sativus) tüm bakım işlerinin kusursuz yapılmasına rağmen,
eğer çiçeklerin tozlanması ve döllenmesi için gerekli önlemler alınmazsa,
partenokarp çeşitlerin haricindeki çeşitlerden meyve alınamaz. Tozlayıcı olarak bal
arılarının rol alması 5-6 katlık bir ürün artışı sağlamaktadır. Bir çiçeğin arılar
tarafından 2-8 kez ziyaret edilmesi sonucunda bitki ağırlığı ortalama 221g ve her bir
bitkide 60 tohum yer alırken, 50 kez ziyaret etmeleri sonucunda bitki ağırlığı 500gr
ve her bir bitkideki tohum sayısı da 140 adet olmaktadır (Anonim 2006c).
Bal kabağını (Cucurbita moschata) ziyaret eden tozlayıcı böceklerin %90’ını bal
arıları oluşturmaktadır (Jaycox ve ark., 1975). Örtü altında veya tarlada yetiştirilen
bal kabaklarındaki verim, tozlaşma da bal arılarının rol almasıyla oldukça artar
(Pinzauti ve Magnani, 1991).
Kabak (Cucurbita pepo) yetiştiriciliğinde bal artılarının tozlaşmada rol alması
verimi 6-7 kat artırmaktadır (Wills ve Wearing, 1993).
Enginar (Cynara scolymus), kuşkonmaz (Asparagus officinalis), brokoli
(Brassica oleracea var. italica), havuç (Daucus carota, D. Glochidiatus), turp
(Raphanus sativus), şalgam (Brassica rapa var. rapa), kereviz (Apium graveolens)
ve lahana (Brassica oleracea var. capitata) gibi sebze türlerinde tohum üretiminde
bal arılarının tozlamasından yararlanılır. Bal arılarının tozlaştırması enginarda %30,
kuşkonmazda %90, brokolide %100, havuçta %9, turpta %22 ve lahanalarda
%56’lık tohum üretimi artışı sağlamaktadır (Anonim 2006c).
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SONUÇ
Geçen yüzyılda tarımdaki teknolojik gelişmelere paralel olarak yoğun ilaç ve
gübre kullanımı verimde önemli artışlara sebep olmuş, ancak çevre ve insan
sağlığına önemli zararlar vermiştir. Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmayı amaçlayan
gelişmiş ülkeler, organik tarım üretimini geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarına
başlamışlardır. Organik tarım faaliyetleri içerisinde arıcılığın önemi büyüktür.
Organik arıcılıkta bal arıları, önemli arı ürünleri üretmenin yanında, meyve ve sebze
yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi arttırmakta, birçok endemik ve tıbbi bitkilerin
devamını sağlamakta, toprak erozyonunu önlemeye katkı sağlamakta, seralarda
hormon ve açık alanlarda insektisit kullanımını azaltmakla, insanlığa ve doğaya çok
önemli katkıda bulunmaktadırlar.
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Çizelge 1. Bazı meyve ve sebzelerde etkin tozlanmayı sağlamak için birim alana
konulması önerilen kovan sayısı (McGregor, 1976, Goodman 1994,
Boylan-Pett ve Hoopingarner, 1991, Rhodes 2006, Anonim 2006c).
Tür
Badem
Japon eriği
Vişne
Kiraz
Şeftali
Kayısı
Ayva
Elma
Armut
Çilek
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1 ha’a önerilen
kovan sayısı
2-12
2-5
2-7
1-3
3-4
2-3
3-4
2-5
3-4

Tür
Lahana
Havuç
Kerviz
Patlıcan
Turp
Hıyar
Brokoli
Bal kabağı
Kabak
Şalgam
Enginar

1 ha’a önerilen kovan
sayısı
2-3
7-8
7-8
2-3
5-6
3-4
2-3
2-12
2-3
5-7
2-3

Kivi
Ahududu
Yaban mersini

3-4
1-7
1-5

Kuşkonmaz
Kavun-Karpuz
Soğan

1-2
5-7
4-10

VARROA MÜCADELESİNDE KULLANILAN ORGANİK ASİTLER VE DOĞAL
MADDELER
Berna EMSEN140

ÖZET
Organik arıcılık, son yıllarda ülkemizde giderek gelişen bir sektör haline
gelmekte ve Organik arıcılıkta; arı kovanlarının özellikleri, koloni yönetimi, çevre
koşulları, elde edilen arı ürünlerinin hasadı, depolanması, işlenmesi ve
pazarlanması, üretimin temel koşullarıdır. Organik arıcılıkta karşılaşılan sorunların
aşılması için; organik arıcılıkta uygun kovan yönetiminin yapılması, koloni başına
düşen üretimin artırılması, organik bal üretimi konusunda arıcıların eğitilmesi ve
Varroa ile mücadelede organik ürünlerin kullanılması basta gelen faktörler
olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Organik Arıcılık, Organik Ürünler, Varroa Akarı Mücadelesi
ABSTRACT
USING NATURAL PRODUCTS AND ORGANIC ACIDS AGAINST VARROA
MITES
Organic beekeeping is increasing in our country. The requirement of organic
beekeeping is consists of; the characteristics of bee hives, colony management,
environment conditions, harvest, storage, process and marketing in bee products.
To solve the problems in organic beekeeping we can increase production of each
colony, educate the beekeepers about organic honey production and the use of
organic products in Varroa destructor.
Keywords: Organic Beekeeping, Organic Products, Varroa Destructor
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GİRİŞ
Organik arıcılık, doğada bulunan nektar, polen, su ve propolisin arılar tarafından
toplanarak çeşitli arı ürünlerine dönüştürülmeleri işleminde, üretimden tüketime
kadar tüm aşamalarında suni besleme ve kimyasal ilaçlama yapmadan, organik
tarım alanlarında veya doğal yapısı bozulmamış florada her aşaması kontrollü ve
sertifikalı yapılan arıcılık faaliyetlerine denir (Yuseffi ve Willer 2003).
Arıların düşmanı olan parazitlerden Varroa akarı ilk defa 1904 yılında Entomolog
Jacobsoni tarafından Hint bal arılarında tespit edilmiş ve bu parazit bal arılarının
larva, pupa ve ergin dönemlerinde hemolenf ile beslenerek koloni yaşamını
olumsuz yönde etkilemekte ve kısa zamanda yayılarak tüm dünya arıcılığını tehdit
eder duruma gelmiştir. Tedavi edilmedikleri sürece yeni nesillere üreyerek
yayılmakta; arı nüfusunda ve bal üretiminde çok önemli kayıplara neden
olmaktadırlar (Delfinado 1963).
Organik beslenmenin giderek önem kazandığı günümüzde, Varroa
mücadelesinde kullanılan sentetik akarisitler, yerini balın doğal bileşenleri olan
organik asitlere bırakmaktadır. Tarımda kullanılan pestisitlerin insanlarda yarattığı
olumsuz etkiler göz önüne alındığında, kimyasal ilaçlarla tedavi sonrası balda
kimyasal kalıntı probleminin oluşması ile arıcılıkta pazar sorununu yaşanmakta,
ürünler zamanında satılamamakta ve iç piyasada değerlendirilmeye çalışılmaktadır
(Wehling ve ark., 2003).
VARROA MÜCADELESİNDE UÇUCU YAĞLARIN VE ORGANİK ASİTLERİN
KULLANIMI
Dünyada ve özellikle Avrupa'da organik tarım ve hayvancılığın süratle yer aldığı
ve kimyasal ilaçların yasaklandığı bir dönemde Avrupa Birliği'ne uyum aşamasında,
Türkiye de zaman kaybetmeden buna uyum sağlamak zorundadır. Arıcılığımızda
tedavi amacıyla ve kalıntı problemi olmayan organik kökenli veteriner ilaçları
kullanma zorunluluğu doğmuştur. Bunun sonucu olarak; arıcılığımız hızlı bir ivme
kazanacak ve hiçbir kalıntı problemi olmayan organik ballarımız yurt dışına ihraç
edilebileceklerdir (Akyol ve ark., 1998, Lodesani ve ark., 2003). Varroa akarına
karşı kullanılan organik veteriner ilaçlarından Thymovar® aktif maddesi tymol olan
Apilife VAR, formik asit, laktik asit, oksalik asit, mentol veya okaliptol kullanılması
ile arıcılık sektöründeki bu ciddi sorun çözülebilmektedir.
Varroa akarı mücadelesinde doğal ürünlerin kullanımı, insan ve arı üzerinde
hiçbir toksin etki bırakmayacağından dolayı bu ciddi sorun için etkili bir çözüm yolu
olabilmektedir. Bugüne kadar kullanılan bir çok doğal üründen sadece bir kaçı
potansiyel olarak akara karşı etkili olmuştur (Stanghellini ve Raybold 2004,
Wilkinson ve Smith 2002).
Varroa mücadelesinde insan sağlığına zararlı etkileri olmayan ve arı ürünlerinde
kalıntı riski taşımayan doğal maddelerin kullanılması gerektiği yapılan araştırmalar
sonucunda kanıtlanmıştır. Ayrıca esansiyel uçucu yağ asitleri de Varroa
mücadelesinde, arı ürünlerinde kalıntı riski yaratmadan başarılı sonuç vermişlerdir
(Imdorf ve ark., 1999).
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Thymovar® her biri 15g kekik yağı içeren süngerler halindedir. Kekik yağı bazı
yiyeceklerde kullanımına izin verilen, tamamen doğal, uçucu bir yağ maddesidir ve
tamamen güvenlidir. Süngerlerden buharlaşma aracılığıyla kekik yağı buharı
kovanın içini doldurur. Bu buhar yoğunluklarında ve bu süreler içerisinde Varroa
akarları (Varroa destructor) üzerinde öldürücü etki gösterir. Yapılan bir çok
çalışmada bu buharın arılara zarar verecek düzeyde olmadığı tespit edilmiştir
(Anonymous 2001).
Baldaki kekik yağı tadı eşiği bir kilo çiçek balında 1.1 ile 1.6 mg'dır. Bu limit
sadece Thymovar® nectar (bal özü) akışı zamanında uygulanırsa geçilebilir.
Thymovar® ile yapılan tüm uygulamalar sonucunda balda kekik yağı birikimi >0,8
mg/kg bal düzeyindedir. Avrupa Birliğine göre kekik yağı mutajen ve kanserojen
olarak sınıflandırılmadığından çok güvenilir bir şekilde Varroa mücadelesinde
kullanılabilir (Gregorc ve Jelenc 1996, Imdorf ve ark., 1999).
Varroa mücadelesinde en yaygın olarak kullanılanlardan formik asidin jele
emdirilmiş şekilde uygulanması ile %84 oranında başarılar sağlanabilmektedir.
Uygulama sırasında dikkat edilecek en önemli hususlardan biri kovan giriş ve
havalandırma deliklerinin tamamen açık olmasıdır. Doğal bir balda bulunan formik
asit oranı %0.1- 0.5 oranında olup balda kalıntı problemleri meydana gelmemesi
için bal hasadından 6-8 hafta önce formik asit ile uygulamayı bitirmek
gerekmektedir (Eguaras ve ark., 2002)
İlkbaharda kullanılan oksalik asidin Varroa’ya karşı etkinliği %94.04
düzeyindedir. Formik asit ile mumele edilen kolonilerde, sonbaharda yavru
populasyonun gelişiminin, oksalik ve laktik asit uygulamalarına nazaran daha düşük
olduğu; ilaç uygulanmayan kolonilerde ise, Varroa’nın giderek artan bulaşıklık
düzeyine paralel olarak, sonbahar ve ilkbaharda yavru populasyonunda önemli
düzeyde azalmalar olmaktadır (Yücel 2005).
Organik kökenli bileşiklerden oksalik asit, sadece ergin arılar üzerindeki
Varroa’ları öldürür, kapalı yavru gözleri içerisine etkili değildir. Bu nedenle yavru
populasyonunun en az olduğu dönemler olan geç sonbaharda ve erken ilkbaharda
5 ml (%4.2 oksalik asit + %50 şeker şurubu) doz kullanılarak damlatma yöntemi ile
uygulanmasında %97 oranında başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir (Nanetti ve
ark., 2003).
Laktik asitin kolonilerde yavrusuz donemde iki kez sprey seklinde uygulanması
ile % 99.4 oranında Varroa’ ya karşı etkili olduğu tespit edilmiştir. Petek yüzeyine 5
ml dozda uygulanan laktik asit, Varroa oranının yoğun olduğu yaz aylarında
ortalama 8 ml uygulanabilmektedir. Organik asitlerden laktik asitin, Varroa
kontrolünde kullanılabileceği ve balda herhangi bir kalıntı bırakmadığı bildirilmiştir
(Schulz ve ark., 1995).
SONUÇ
Bugün dünya genelinde önemli bir sorun haline gelen Varroa ile mücadelede
doğada yaygınlıkla bulunan organik ilaçlar ve esansiyel yağlar kullanılarak, hastalık
kontrol altına alınmakla beraber baldaki kalıntı miktarı sorunu ortadan kalkmakta ve
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kullanılan organik ilaçla tedavi sonrası balın tadında herhangi bir toksik etki
bulunmamaktadır.
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ORGANİK OLARAK YETİŞTİRİLEN CAMAROSA ÇİLEK ÇEŞİDİNDE FARKLI
BESİN UYGULAMALARININ ÇİÇEK TOZU KALİTESİ VE ÜRETİM
MİKTARLARINA ETKİSİ

Adem ATASAY141

Sinan ETİ142

Nurgül TÜREMİŞ2

ÖZET
Bu çalışma, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde, 2003 ve 2004
yıllarında organik olarak yetiştirilen Camarosa çilek çeşidinde yapılmıştır.
Çalışmada organik tarımda kullanılabilecek 11 farklı besin uygulamasının, çiçek
tozlarının in vitro koşullarda canlılık ve çimlenme yetenekleri ile çiçek tozu üretim
miktarları üzerine etkileri incelenmiştir. Çiçek tozu canlılık düzeylerini belirlemek
amacıyla TTC canlılık testi uygulanmıştır. Çiçek tozu çimlendirme denemelerinde %
1 Agar + % 15’lik sakkaroz konsantrasyonunda “petride agar” yöntemi kullanılmış,
hemasitometrik yöntemle de çeşitlerin çiçek tozu üretim miktarları belirlenmiştir.
Çiçek tozu canlılık düzeylerinin uygulamalara göre % 35,81-43,25 arasında,
çimlenme düzeyleri % 45,32-54,21 arasında, çiçekteki çiçek tozu üretim
miktarlarının ise 55.583,64 -94.198,52 adet arasında değiştiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Çilek, Camarosa, Çiçek Tozu, Besin
Uygulaması

ABSTRACT
EFFECT OF DIFFERENT NUTRITION APLICATIONS AT CAMAROSA
STRAWBERRY CULTIVAR THAT HAD GROWN ORGANIC ON POLLEN
QUALITY AND PRODUCTION
This study was conducted at Camarosa strawberry cultivar that had grown
organic in Eğirdir Horticultural Research Institute in 2003 and 2004. In this
141
142

Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, ISPARTA
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ADANA
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research, the polen grains of 11 different nutrition aplications that be used in
organic farming at the camarosa strawberry cultivar were tested invitro conditions
for the determination of viability, germination ability and polen production level.
Viability of the pollens were determined by TTC test. Germination of pollens were
done by “agar in petri” method with 1 % agar + 15 % sucrose solutions and polen
production were determined by hemacytometric method.
The pollen viability changed 35,81-43,25 %, the germinaton ability of pollens
changed 45,32-54,21 % and polen production changed 55.583,64 -94.198,52 per
flower.
Keywords: Organic Farming, Strawberry, Camarosa, Polen, Nutrient Aplication
GİRİŞ
Dünya çilek üretimi 3.491.324 ton olup bunun yaklaşık % 28,7’si Amerika
Birleşik Devletlerinde gerçekleşmektedir. Bu ülkeleri İspanya, Rusya, Kore,
Japonya, Polonya, İtalya, Meksika ve Türkiye (150.000 ton) izlemektedir (Anonim,
2004a). Ülkemiz çilek üretiminin yaklaşık % 2,66’sı organik olarak yetiştirilmektedir
(Anonim, 2004b). Çilek yetiştiriciliği, Ülkemizin sahil bölgelerinde genelde tek yıllık
yetiştiricilik, yüksek bölgelerinde ise 2-3 yıllık yetiştiricilik daha ekonomik
olmaktadır.
Dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan çeşitlerden biri de “Camarosa” dır. Bu
çeşit kışı çok sert geçmeyen tüm iklimlerde (Florida, Güney Amerika, Avusturalya,
İtalya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Meksika ve İspanya) kolayca
yetiştirilebilmektedir. Bu çeşidin özellikleri: Erkenci, meyvesi çok iri, meyve eti sert,
verimli ve bitki habitüsü kuvvetlidir (Hancock, 1999).
Birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün elde edilmesi için kültürel ve teknik
işlemler yanında döllenme biyolojisi ile ilgili sorunların bilinmesi ve gerekli
önlemlerin alınması gerekmektedir (Uzun ve Odabaş, 1990). Çileğin
döllenmesinde, böcek aktivitesi, yağış, rüzgar gibi iklimsel faktörler yanında çiçek
tozunun canlılığı, çimlenme yeteneği ve çiçek tozu üretim miktarının da büyük
önemi vardır. Eti (1990), bitkilerde meyve oluşumu için çiçek tozlarının çimlenme ve
canlılık düzeylerinin yanında, çiçek tozu üretim miktarlarının yüksek olmasının da
önemli olduğunu belirtmektedir. Dilmaçünal ve ark. (2003), bazı kiraz çeşitlerinin
döllenme biyolojileri üzerine yaptıkları bir araştırmada çiçek tozu çimlenme
oranlarının düşük olmasının ve çok sayıda abortif çiçek tozuna rastlanmasının
sebebini toprak işleme, gübreleme, sulama, budama, hastalık ve zararlılarla
mücadele gibi kültürel tedbirlerin yeterince uygulanamamasından kaynaklandığını
belirtmişlerdir. Yoshido ve Tarimoto (1999), Nyoho çilek çeşidine ait çiçek tozu
canlılığındaki değişimlerin ışık yoğunluğu, sıcaklık, yapraklardaki mineral ve
karbohidrat içeriği ile ilişkilerini araştırmışlardır. Çalışmada Şubat ve Mart
aylarındaki düşük verim ve bozuk şekilli meyve oluşumunun nedeninin bu aylardaki
yetersiz ve anormal çiçek tozu oluşumundan kaynaklandığı bildirilmiştir.
Organik tarım prensiplerinde toprağın iyileştirilmesi ve içindeki organizmaların
korunması sağlanmalı, toprak sömürülmemeli, ekim nöbeti ve organik gübreleme
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yapılarak toprağın doğal verimliliği arttırılmalıdır. Örneğin çiftlik gübresi, organik
atıklar, kaya unları, alg ürünleri ve diğer organik kökenli maddeler kullanılarak,
ayrıca yeşil gübreleme yapılarak topraktaki biyolojik olaylar uyarılarak bazı bitki
besinleri dolaylı yoldan hareketli hale getirilmekte, böylece bitkinin sağlıklı ve
dengeli büyümesine uygun ortam sağlamaktadır (Aksoy ve Altındişli, 1998).
Organik yetiştiricilikte bitki besin maddesi kullanımı sınırlı olup, çoğunlukla
konvansiyonel (geleneksel) yetiştiricilikteki olduğu kadar yoğun besin uygulamalar
yapılamamaktadır. Çiçek tozu üretim miktarı, canlılık durumu ve çimlenme kabiliyeti
çileğin verim ve meyve kalitesine doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle organik
yetiştiricilikte kullanılması mümkün olan bitki besleme maddelerinin çiçek tozuna
etkisinin araştırılması önemli konulardandır. Ülkemizde diğer meyve türlerinde
olduğu gibi çileğin de organik tarım sistemi ile yetiştirilmesi konusundaki
araştırmalar henüz çok yenidir.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışma 2003 ve 2004 yılları arasında Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma
Enstitüsü arazisi ve laboratuvarında yürütülmüş olup materyal olarak Camarosa
çilek çeşidi kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3
tekerrürlü olarak kurulmuştur.
Denemede aşağıdaki besin uygulamaları yapılmıştır.
1. Kontrol (Hiç besin uygulaması yapılmayan)
2. Konvansiyonel yetiştiricilik: Toprak analiz sonuçlarına göre dikim öncesi 9 kg
N/da, birinci yıl sezon boyunca toplam 9 kg N/da ve 8 kg K2O/da, ikinci yıl sezon
boyunca toplam 9 kg N/da 6 kg P2O5 ve 8 kg K2O/da uygulanmıştır.
3. Organik gübre uygulamaları: Bu uygulamada Tarım ve Köyişleri Bakanlığının
“Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğine” uygun olarak;
sığır kaynaklı yanmış çiftlik gübresi (ÇG), yeşil gübre bitkisi [-fiğ (Vicia sativa L.)](YG), deniz yosunu (Ascophyllum nodosum)-(DY), bakteri (Azotobacter vinelandii
ve Clostridium pasteurianum)-(B) ve leonardit kaynaklı humik asit (HA) aşağıda
verildiği gibi uygulanmıştır.
1.ÇG
2.ÇG+YG
3.ÇG+DY
4.ÇG+B

5.ÇG+HA
6.ÇG+YG+DY
7.ÇG+YG+B
8.ÇG+YG+HA

9.ÇG+YG+DY+B
10.ÇG+YG+DY+HA
11.ÇG+YG+DY+B+HA

ÇG: Dikim öncesi 4 ton /da.
YG: Şubat ayında 10 kg/da olacak şekilde tohum ekilmiş, Mayıs ayının 3. haftası toprağa karıştırılmıştır.
DY: 270g/da/yıl (1.si 5-6 yaprak olumunda, 2.si ilk çiçeklenmeden yaklaşık 1 hafta önce, 3.sü ilk hasattan yaklaşık 1
hafta önce olmak üzere 3’e bölünerek damla sulama ile birlikte uygulanmıştır)
B: 300 cc/da/yıl (5-6 yaprak olumunda damlama sulama ile birlikte uygulanmıştır).
HA: 600 cc/da /yıl (1.si 5-6 yaprak olumunda, 2.si ilk çiçeklenmeden yaklaşık 1 hafta önce, 3.sü ilk hasat öncesi
olmak üzere 3’e bölünerek damla sulama ile birlikte uygulanmıştır).
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Çiçek tozu canlılık düzeyleri ve çimlenme yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla
henüz açmamış ve balon aşamasında olan çiçekler kullanılmıştır. Çiçek tozu
canlılık düzeylerinin belirlenmesinde TTC (Triphenyl tetrazoliumchlorid) testlerinden
yararlanılmış, çiçek tozlarının boyanma tonlarına göre koyu kırmızı (canlı), açık
kırmızı (yarı canlı) ve renksiz (cansız) olmak üzere 3 gruba ayrılarak sayılmışlardır
(Eti,1991). Çiçek tozu çimlendirme denemelerinde “petride agar” yöntemi
kullanılmıştır (Stanley ve Linskens, 1985). Çiçek tozu çimlendirmede yapılan ön
denemede Camarosa çeşidi için en iyi sonucu % 1 agar + % 15 sakkaroz
karışımları vermiş ve tüm uygulamalarda bu karışım kullanılmıştır. Çiçek tozu
üretim miktarlarını belirlemek amacıyla Hemasitometrik Yöntem kullanılmıştır (Eti,
1990). Ayrıca bu çiçek tozlarının morfolojik homojenlik (normal gelişmiş çiçek tozu)
yüzdeleri de belirlenmiştir. Denemelerde elde edilen verilerin analizinde Tukey
testinden yararlanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çiçek tozlarının canlılık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan TTC testi
sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge incelendiği zaman istatistik açıdan yıllar
arasındaki fark % 5 düzeyinde önemli bulunurken, uygulamalar arasında fark ile
uygulama x yıl interaksiyonu önemli bulunmamıştır. Canlı çiçek tozu düzeyi
bakımından en yüksek değer 2003 yılında ÇG+YG+DY uygulamasında (% 50,34),
2004 yılında konvansiyonel yetiştiricilikte (% 40,96) görülürken, her iki yılda en
düşük değer kontrol uygulamasında (ilk yıl % 40,61, ikinci yıl % 31,31) görülmüştür.
Çalışmada 2003 yılında elde edilen canlılık değerleri 2004 yılına göre daha yüksek
bulunmuştur. Paydaş ve ark. (1996), bazı çilek çeşitlerinde yaptıkları TTC canlılık
testinde; Oso Grande çeşidi % 38,5 ile en yüksek canlılık düzeyine sahip olurken,
% 24,34 ile Selva en düşük değeri oluşturmuştur. Her iki yılın ortalama değerleri
incelendiğinde yarı canlı çiçek tozu bakımından, en yüksek değer ÇG (% 34,61)
uygulamasında görülürken, en düşük değer Kontrol (% 21,86) uygulamasında
görülmüştür. Teorikte yarı canlı çiçek tozlarının yarısının canlı olduğu kabul edilirse
ortalama çiçek tozu canlılık düzeyinin % 53,52 olduğu görülür.
“Petride agar” yöntemi ile yapılan çiçek tozu çimlendirme testlerinde elde edilen
veriler değerlendirildiğinde, istatistik açıdan yıllar arasındaki fark % 5 seviyesinde
önemli bulunurken, uygulamalar arasındaki fark ile uygulama x yıl interaksiyonu
önemli bulunmamıştır. 2003 yılı verilerine göre ortalama çimlenme düzeyi % 52,05
olurken, 2004 yılı % 47,12 olmuştur (Çizelge 2). Yıllar arasındaki bu farkın ilk yılki
çiçek tozu canlılık düzeylerinin ikinci yıla göre daha yüksek olması ile ilişkili
olabileceği düşünülmektedir. Paydaş ve ark. (1996), bazı çilek çeşitlerinde yaptıkları
çimlendirme testi sonucuna göre; % 20 sakkoroz konsantrasyonunda % 63,20 ile
216 çeşidi en yüksek düzeyde çimlenirken, % 43,20 ile Selva çeşidi en düşük
düzeyde çimlenme göstermiştir. Bu değerler elde ettiğimiz sonuçlarla parelellik
göstermektedir.
Bir çiçekteki anter sayısı incelendiğinde istatistik açıdan yıllar arasındaki fark %1
seviyesinde, uygulamalar arasındaki fark ile uygulama x yıl interaksiyonu %5
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seviyesinde önemli bulunmuştur. Her iki yılın ortalama değerleri incelendiğinde en
yüksek ortalama anter sayısı ÇG (25,14 adet/çiçek) uygulamasından elde edilirken,
organik yetiştiricilikteki tüm uygulamalar bu grup içerisinde yer almıştır.
Konvansiyonel ve kontrol uygulamalarında çiçekteki anter sayıları daha düşük olup,
her ikisi de aynı grup içerisinde yer almışlardır. İlk yılın çiçeklerindeki anter sayısı
(24,91 adet/çiçek) ikinci yılın çiçeklerine göre (22,04 adet/ çiçek ) daha fazla
bulunmuştur (Çizelge 3). Anterdeki ve çiçekteki çiçek tozu sayısı bakımından
uygulamalar ve yıllar arasında fark istatistiksel açıdan % 1 seviyesinde önemli
bulunurken, uygulama x yıl interaksiyonu önemli bulunmamıştır. Uygulamalar
bakımından anterdeki en yüksek çiçek tozu sayısı ÇG+YG+DY (3.805,98 adet)
uygulamasından elde edilirken en düşük ÇG (2.536,41 adet) uygulamasından elde
edilmiştir. Yıllar arasındaki fark incelendiği zaman ilk yılın anterlerindeki çiçek tozu
sayısının ikinci yıla göre daha fazla olduğu görülmektedir (Çizelge 3). Bu çalışmada
denemeye aldığımız Camarosa çeşidinin anterdeki çiçek tozu sayısının düşük
olması çeşit özelliğinden kaynaklanmaktadır. Burada önemli olan uygulamaların
anterdeki çiçek tozu sayısını arttırmış olmasıdır. Paydaş ve ark. (1996)’nın
yaptıkları çalışmada 1 anterdeki çiçek tozu miktarı en fazla 216 (6.686 adet)
çeşidinde, en az Chandler (3.459,5 adet) çeşidinde bulunduğu tespit edilmiştir.
Çiçekteki ortalama çiçek tozu sayısı incelendiği zaman ise en yüksek ÇG+YG+DY
uygulamasından (94.198,52 adet) elde edildiği, aynı grup içerisinde ÇG+YG,
ÇG+YG+B, ÇG+YG+DY+B, ÇG+YG+DY+B+HA, ÇG+YG+DY+HA uygulamaları ve
Konvansiyonel yetiştiriciliğin yer aldığı görülmektedir (Çizelge 4).
Morfolojik homojenlik değerlendirildiğinde, istatistik açıdan yıllar arasındaki fark
%5 seviyesinde, uygulama x yıl interaksiyonu % 1 seviyesinde önemli bulunurken,
uygulamalar arasındaki fark önemli bulunmamıştır. 2003 yılında en yüksek
homojenlik düzeyi ÇG+YG+DY (% 97,28) uygulamasından, 2004 yılında ÇG
(%97,16) uygulamasından elde edilmiştir. Genel ortalama olarak homojenlik düzeyi
yüksek (% 93,71) bulunmuştur (Çizelge 4). Paydaş ve ark. (1996)’nın yaptıkları
çalışmada çilek çeşitleri arasındaki morfolojik homojenlik düzeyi % 71,8 (Chandler)
ile % 81,6 (216) arasında değişmiştir.
SONUÇ
Uygulamalara göre istatistik bakımdan aralarındaki fark önemli bulunmasa da,
kontrole göre tüm besin uygulamalarının canlılık ve çimlenme düzeyi daha yüksek
bulunmuş ve uygulamalar içerisinde canlılık düzeyi bakımından en iyi sonucu
ÇG+YG+DY+HA kombinasyonu, çimlenme düzeyi bakımından konvansiyonel
yetiştiricilik vermiştir. Çiçekteki çiçek tozu sayısı ve morfolojik homojenlik düzeyinde
canlılık ve çimlenme düzeyinde olduğu gibi tüm uygulamaların değerleri kontrole
göre yüksek bulunmuş ve en iyi besin uygulaması ÇG+YG+DY kombinasyonundan
elde edilmiştir.
Yıllara göre değerlendirme yapıldığında çiçek tozlarının canlılık ve çimlenme
düzeyi ile çiçekteki çiçek tozu sayısı ikinci yıla göre daha yüksek bulunmuştur. Bu
durumun ikinci yılda bitkinin yaşlanması, yeterli beslenememesi ve dolayısıyla
çiçeklerin daha küçük olması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu durum göz
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önünde bulundurularak iki yıllık yetiştiricilik yapılması durumunda yaptığımız bu
çalışmanın haricinde daha farklı besin uygulamaları ile ilgili yeni çalışmaların
yapılması faydalı olacaktır.
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Çizelge 1. Denemedeki besin uygulamalarının 2003-2004 yıllarına ait çiçek tozlarının TTC testine göre
belirlenen canlılık düzeyleri.
Uygulamalar

2003

Canlı (%)
2004 Ortalama

2003

Yarı canlı (%)
2004
Ortalama *

2003

Cansız (%)
2004
Ortalama *

CG

45,73

32,54

38,18

23,69

44,06

34,61 a

30,57

23,39

27,20 b

CG+YG

44,15

35,54

40,10

19,87

27,42

24,47 ab

35,98

37,04

35,42 ab

CG+DY

45,01

31,43

38,22

20,71

33,40

27,06 ab

34,29

35,16

34,73 ab

CG+B

42,75

37,13

39,09

23,97

37,48

30,47 ab

33,28

25,39

30,43 ab

CG+HA

44,84

35,62

40,23

21,94

31,34

26,64 ab

33,22

33,04

33,13 ab
32,32 ab

CG+YG+DY

50,34

32,39

40,86

23,64

29,98

26,81 ab

26,02

38,63

CG+YG+B

48,36

36,65

42,50

22,32

33,94

28,13 ab

29,32

29,42

29,37 b

CG+YG+HA

44,08

35,78

39,93

23,48

32,22

27,85 ab

32,44

32,00

32,22 ab

CG+YG+DY+B

45,03

37,24

42,67

23,62

26,42

25,02 ab

31,35

36,35

33,85 ab

CG+YG+DY+HA

49,42

40,50

43,25

23,12

25,58

25,24 ab

27,46

33,92

31,50 ab

CG+YG+DY+B+HA

45,93

39,41

42,11

13,65

33,32

23,93 ab

40,42

27,27

34,72 ab

Konvansiyonel

44,16

40,96

42,56

19,99

22,76

21,37 b

35,85

36,28

36,07 ab

Kontrol

40,61

31,31

27,37

40,32

21,7b **

31,14 a

21,86 b
Gen.Ort.
26,42

40,89

35,76 b

35,81
Gen.Ort
40,31

18,50

44,86a*

41,92 a
Gen.Ort.
33,27

Yıl

D%5
D%5 (uyg x yıl)
ÖD: Önemli Değil

2,19 (yıl)

ÖD (uyg)

ÖD

2,56 (yıl)

10,18 (uyg)

ÖD

33,43

33,11

ÖD (yıl)

11,38 (uyg)

ÖD

* : p< 0,05 ** :p< 0,01

Çizelge 2. Denemedeki besin uygulamalarının 2003-2004 yıllarına ait çiçek tozlarının “Petride agar”
yöntemine göre %1 Agar+%15 Sakkaroz ortamındaki çimlenme düzeyleri.
Uygulamalar

2003

Çimlenme (%)
2004

Ortalama

CG

55,91

47,37

51,64

CG+YG

48,57

47,96

48,27

CG+DY

47,25

43,69

45,47

CG+B

56,05

43,56

49,81

CG+HA

52,31

45,45

48,88

CG+YG+DY

56,23

42,43

49,33

CG+YG+B

59,40

42,81

51,10

CG+YG+HA

48,36

46,95

47,66

CG+YG+DY+B

49,55

51,66

50,61

CG+YG+DY+HA

51,91

47,09

49,50

CG+YG+DY+B+HA

51,91

47,09

49,50

Konvansiyonel

53,70

51,93

52,82

Kontrol

42,72

47,91

45,32

825

52,05 a*

Yıl

Genel ort
49,58

47,12 b

D%5

2,17 (yıl)

D%5 (uyg x yıl)

ÖD (uyg)

ÖD

ÖD: Önemli Değil * : p< 0,05

Çizelge 3. Denemedeki besin uygulamalarının 2003-2004 yıllarına ait çiçeklerdeki anter
sayısı ve anterdeki çiçek tozu üretim miktarları.
Uygulamalar

Anter sayısı (adet) / Çiçek
2003 *
2004
Ortalama *
25,33 a-d

CG
CG+YG

27,13
24,00

a-e

25,57

a-d

25,10

a-e

CG+YG+DY

25,23

a-d

CG+YG+B
CG+YG+HA

CG+DY
CG+B
CG+HA

CG+YG+DY+B
CG+YG+DY+HA

24,95 a-e

a

19,86

e

Çiçek tozu sayıs (adet) / Anter
2003
2004
Ortalama **

25,14

a

2.614,32

2.458,49

2.536,41 e

23,50

ab

3.500,07

3.083,17

3.291,62 a-d

23,21

ab

2.801,12

2.609,02

2.705,07 de

23,93

ab

3.144,89

2.965,00

3.054,95 b-e

22,42

a-e

22,28

a-e

21,15

b-e

23,13

ab

2.879,72

2.523,79

2.701,76 de

24,14

a-e

24,69

ab

4.028,42

3.583,53

3.805,98 a

24,17 a-e

22,42 a-e

23,29

ab

3.702,28

3.341,05

3.521,67 a-c

26,00 a-c

21,96 a-e

23,98

ab

3.033,11

2.698,45

2.865,78 c-e

25,87

a-c

20,82

c-e

23,35

ab

3.370,78

3.523,56

3.447,17 a-c

26,23

ab

21,70

b-e

23,97

ab

3.353,80

3.000,32

3.177,06 a-e

24,50

a-e

23,78

a-e

24,14

ab

3.625,68

3.369,86

3.497,77 ac

Konvansiyonel

22,03

a-e

20,74

c-e

21,39

b

4.042,71

3.231,08

3.636,90

Kontrol

22,63

a-e

20,33

d-e

21,48
Genel ort.
23,48
3,34 (uyg)

b

2.783,28

2.378,71

2.581,00
Genel ort.
3.140,24
720,43 (uyg)

CG+YG+DY+B+HA

Yıl
D%5

a

24,91 **

22,04

0,76 (yıl)

b

a

3.298,47 ** 2.982,00

de

b

163,06 (yıl)

D%5 (uyg x yıl)
5,29
ÖD: Önemli Değil * : p< 0,05 ** :p< 0,01

ab

ÖD

Çizelge 4. Denemedeki besin uygulamalarının 2003-2004 yıllarına ait çiçeklerdeki çiçek
tozu sayısı ve morfolojik homojenlik düzeyleri.
Uygulamalar
CG

2003

Çiçek tozu sayısı (adet)/Çiçek
2004
Ortalama **

66.245,68

61.403,11

Morfolojik homojenlik (%)
2003 **
2004
Ortalama

63.824,39

cd

87,63

ab

97,16

a

92,40

89,64

ab

95,53

ab

92,59

90,40

ab

95,93

ab

93,16

CG+YG

95.216,85

61.390,44

78.303,65

a-c

CG+DY

67.149,82

58.958,89

63.054,35

cd

CG+B

80.007,37

65.364,27

72.685,82 b-d

95,51 ab

91,22 ab

93,36

CG+HA

72.375,86

53.458,75

62.917,31 cd

88,83 ab

96,63 a

92,73

CG+YG+DY

101.709,30

86.687,79

94.198,52 a

97,28 a

95,66 ab

96,47

CG+YG+B

89.527,16

75.134,03

82.330,59 a-c

93,81 ab

95,73 ab

94,77

CG+YG+HA

78.902,60

59.160,92

69.031,76 b-d

90,57 ab

96,18 ab

93,38

CG+YG+DY+B

87.868,22

73.272,40

80.570,31 a-c

90,81 ab

96,02 ab

93,41

CG+YG+DY+HA

87.118,73

64.983,50

76.051,12 a-c

93,64 ab

96,17 ab

94,90

CG+YG+DY+B+HA

88.959,76

79.787,60

84.373,68 ab

93,02 ab

94,26 ab

93,64

Konvansiyonel

89.044,64

67.022,54

78.033,59 a-c

96,54 a

96,33 a

96,44

Kontrol

62.644,11

48.523,16

55.583,64 d

85,58 b

96,42 a

91,00

826

82.059,24 a **

Yıl
D%5

65.780,57 b

4.426,36 (yıl)

D%5 (uyg x yıl)

Genel ort.
73.919,90

91,79 b *

19.555,55(uyg)

1,53 (yıl)

ÖD

ÖD: Önemli Değil

Genel ort
93,71

95,63 a

ÖD (uyg)

10,69

** :p< 0,01

ORGANİK VALENSİYA PORTAKALI YETİŞTİRİCİLİĞİ
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ÖZET
Dünya organik turunçgil üretimi hızla artmakta ve artışı destekleyecek
potansiyeli göstermektedir. Turunçgil üretimi ülkemiz tarımında uzun yıllardır önemli
bir yere sahiptir. Bu çalışma Doğu Akdeniz Bölgesinde organik Valensiya portakalı
üretiminin olabilirliğini ortaya koymak, çiftçi şartlarına örnek teşkil etmek ve ileride
yapılacak organik turunçgil araştırmaları için hazır parsel oluşturmak hedeflenerek
gerçekleştirilmiştir.
Deneme Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde 26 dekarlık 35 yaşlı
Valensiya portakalı parselinde 2004–2006 yılları arasında yürütülmüştür. Parsel
ikiye bölünerek organik ve konvansiyonel üretim teknikleri uygulanmıştır. Her iki
parselde 150 ağaçta değerlendirmeler yapılmıştır.
Organik uygulamalarda toprak verimliliği esas alınmış, toprak ve yaprak
analizleri doğrultusunda yakın gözlemle önce iç girdiye dayanan destek verilmiş,
yetmediği durumlarda daha hızlı alınabilen dış girdiye başvurulmuştur.
Konvansiyonel uygulamalar yine analiz sonuçları doğrultusunda geçerli gübreleme
programlarıyla sürdürülmüştür. Uygulamalar boyunca fenolojik gözlemler ve
pomolojik analizler yapılmıştır. Yıllara göre üretimin ekonomik analizi yapılmıştır.
Kontrol ve sertifikasyon firmasıyla eşgüdümlü çalışılmış ve 2006 yılı ürünü
sertifikalandırılmıştır.
Sonuçta verimde önemli bir fark olmamasına karşın meyve kalitesinde, toprak
fizik kimya ve biyolojisinde iyileşme elde edilmiştir. Bitki korumada ülkemiz turunçgil
entegre mücadele yönetiminin organik yönetmelikle uyumlu olmasının avantajı
görülmüş ve hiçbir sıkıntıyla karşılaşılmamıştır. Organik üretimde işçilikten
kaynaklanan kısa vadede bir maliyet artışı söz konusudur.
Anahtar
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ABSTRACT
ORGANIC VALENCIA ORANGE GROWING
World production of organic Citrus has risen rapidly and has a large potential for
expansion. Citrus has long been of great importance in our national agricultural
production. This study was initiated to explore and promote feasible organic
agricultural techniques for organic Valencia production in the East Mediterranean
Region of Türkiye. Also it has supplemented a demonstration orchard for growers
and provided a plantation ready for further detailed organic research studies on
citrus.
The experiment has carried out at Alata Horticultural Research Institute on 2,6
ha., 35 years old Valencia parcel during 2004-2006 growing seasons. Parcel was
split into two for organic and conventional applications. 150 trees considered for
evaluations in both parcels.
Under the soil tests and tissue analysis results priorities has been given to
internal inputs otherwise external inputs certified for organic agriculture were used.
In conventional parcel, suggested regional citrus fertilizing program was applied.
Phenological observations, pomological and economic analysis were carried out
seasonally. Organic regulatory requirements were fulfilled, and in 2006, products
were certified as organic.
As a result, there has been no consistent difference in yield but consistent
differences appeared in soil properties. Organic fruit quality was higher than
conventional. The present IPM program applied in citrus orchards has been
effective in organic management as well. Cost went up in short term because of
higher labor intensivity in organic practices.
Keywords: The East Mediterranean, Organic Citrus, Valencia, Sustainability
GİRİŞ
Turunçgiller Güneydoğu Asya orijinli olmasına rağmen ticari anlamdaki üretimi
20-40 kuzey enlemleri arasında yapılmaktadır (Weber, 1967). Dünya turunçgil
üretimi 105 milyon tondur ve uluslar arası taze meyve ticaretinde en yüksek paya
sahiptir. Toplam dünya turunçgil üretiminin üçte biri işlenmiş gıdadır. İşlenmiş
gıdanın %80’i ise portakal suyudur(UNCTAD, 2006). Toplam turunçgil üretiminde
organik üretimin payı %0.6 (Ferguson, 2004) iken meyve suyunda bu oran % 0.3 ile
oldukça küçüktür. Dünya toplam gıda üretiminde organik gıdanın payının %2. (FAO,
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2003) olması taze tüketimde ve özellikle meyve suyunda organik turunçgilde
pazarın yükseliş trendinin hızlı olacağının göstergeleri olarak kabul edilebilir.
Türkiye'de, turunçgil üretimi ve ihracatı ülke ekonomisi açısından önemlidir.
Toplam turunçgil üretimi 2.425.000 tondur. Bu grup içinde yer alan portakalın
1.215.000 ton üretimi vardır (Anonim, 2004). Turunçgil üretiminin yaklaşık %90'ı
Doğu Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleştirilmektedir. Ülke genelinde portakal üretiminin
yalnızca %10’u işlenmektedir. (DİE 2004).
Valensiya diğer turunçgil üreticisi birçok ülkenin başta gelen portakal çeşidi
olmasına karşın Türkiye’de yaygınlığı sınırlıdır. Kaliforniya turunçgilindeki payı
yaklaşık % 40’dır (Klonsky ve Tourte, 1997) Usare bakımından zengin, aromalı ve
yüksek kalitelidir. Hem sofralık hem de sanayiye elverişlidir (Tuzcu, 1990).
Türkiye turunçgilinde gelinen son nokta girdi fiyatlarının hızla artığı, ürün
fiyatlarının düştüğü ve üreticinin alım gücünün azaldığı, uluslar arası piyasalarda
rekabet şansının giderek yitirildiği bir tablo çizmektedir. Üreticilerin dayanma gücünü
önemli ölçüde kaybettiği bir ortamda; organik turunçgil yetiştiriciliğinin gelişmesi,
hasat dönemini daha uzun zamana yayabilmek için gerekli olan erkenci ve geççi
çeşitlerin devreye sokulması, sofralık çeşitler yanında gıda işleme sanayisine uygun
çeşitlerle yetiştiricilik önemli çözümler olarak görülmelidir.
MATERYAL VE METOT
Çalışma Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde 7x10 aralıklı, Turunç
anacına aşılı, 35 yaşlı, 26 dekarlık Valensiya portakal parselinde yürütülmüştür.
Parselin kenarlarından 2 sıra, orta kısmından ise 3 sıra tesir sıraları olarak
değerlendirme dışı bırakılmış, parselin bir tarafına organik diğer tarafına ise
konvansiyonel üretim teknikleri uygulanmıştır. Toplam 300 ağaç değerlendirmeye
alınmıştır. Pomolojik analizler Özsan ve Bahçecioğlu (1970)’na göre yapılmıştır.
Kompost yığın yöntemi ile C/N dengesine dikkat edilerek zengin ve stabil bir son
ürün elde etmeye hizmet edecek başlangıç materyalleri kullanılarak yapılmıştır.
Bitki+kompost çayında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü daimi kompost
alanından elde edilen 2004 yılında olgunlaşan çiftlik kompostu ve doğal bitkiler
kullanılmıştır. Konvansiyonel uygulamalar analiz sonuçları doğrultusunda geçerli
gübreleme programlarıyla kimyasal gübrelerle sürdürülmüştür. Organik
uygulamalarda toprak verimliliği esas alınmış, toprak ve yaprak analizleri
doğrultusunda yakın gözlemle önce iç girdiye dayanan destek verilmiş, yetmediği
durumlarda daha hızlı alınabilen dış girdiye başvurulmuştur.
Zararlı ve doğal düşman türleri gözle inceleme ve darbe yöntemi kullanılarak
belirlenmiştir. Populasyonu artış gösteren zararlılardan türlerine göre örneklemeler
yapılmış, doğal düşmanlarının yoğunlukları da göz önünde bulundurularak organik
tarım metodlarına uygun mücadele edilmiştir. Deneme parsellerinde hastalık
etmenlerini saptamak amacıyla hastalık belirtisi gösteren meyve, dal, yaprak ve
sürgünlerden örnekler alınmış ve laboratuarda incelenerek izolasyonları yapılmıştır.
Ekonomik analizler Kısmı Bütçeleme yöntemine göre yapılmıştır Kral ve ark.
(1999). Ağaç başına verim değerleri alınmış ve kg başına maliyet hesaplamaları
yapılmıştır.
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Organik parsel 2004 yılı uygulamaları: Kompostun başlangıç materyali:zeytin
prinesi, mısır sapı, susam sapı, kıyılmış odun (limon, portakal, çam, ayva, kaysı),
hasat sonu sebze atıkları (ağırlıklı olarak domates) peyzaj alanlarından çıkan
atıklar (ağırlıklı olarak çim biçme atığı), hindi gübresi, sığır gübresidir. Materyaller
enstitü kompost alanında 18.05 2004 tarihinde ilk karıştırılması yapılıp sulanıp iki
ayrı yığın olarak kapatılmıştır. 10.06 2004-, 24.06.2004-, 21.07 2004 tarihlerinde
sulama, karıştırma işlemleri yapılmıştır. 50 tonun üzerindeki başlangıç materyali iki
ayrı yığında olgunlaşmış, olgunlaşma sonunda 30 ton kompost elde edilmiştir.
Bitki+kompost çayı ısırgan, at kuyruğu ağırlıklı farklı bitkiler hindi gübresi (enstitüde
hindi yetiştiriciliği yapıldığı için tercih edilmiştir) granit unu, önceden fermente
edilmiş kantaron, pıtrak ve turunç mayası ilavesi ile 29-01-04 tarihinde
hazırlanmıştır. Daha sonra 60 lt lik fermente madde 1/10 olacak şekilde 600 lt su ile
tamamlanmış ve her 100 lt. si için 50 lt kompost, 25 lt. sığır gübresi, 200 gr odun
külü ilavesi ile 24-03-04 tarihinde tekrar her gün karıştırılarak fermente olmaya
bırakılmıştır. Bir hafta sonra önce tel süzgeçten daha sonra tülbentten geçirilen
karışım 1/10 olacak şekilde sulandırılmıştır. Bir önceki yılın toprak ve yaprak
analizleri doğrultusunda (Çizelge 1) hızlı çözüme gidebilmek için zenginleştirilmiş
bitki+kompost çayı ile yapraktan uygulama yapılmıştır. İlkbaharda ağaç başına 10
kg. Leonardit 05-04-04 tarihinde gömülerek taç izdüşümüne karıştırılmıştır. Daha
sonra parselin sulaması yapılmıştır. Sonbaharda dekar başına 5 ton (1:1)
kompost+sığır gübresi karışımı 20.10.2004 tarihinde uygulanmıştır. Yeşil gübre
bitkilerinin ekimine ve kompost serilmesine hazırlık olarak 06-09-2004 tarihinde
pullukla sürüm yapılmıştır. Ekim ayı sonunda toprak düzeltme amaçlı yüzlek
işlenmiştir. Son olarak tapan çekilerek parsel tohum ekimine hazır hale getirilmiştir.
Arpa, fiğ, çim ve üçgül tohumları bloklara 20.11.2004 tarihinde ekilmiştir.
Organik parsel 2005 yılı uygulamaları: Deniz yosunu ticari preparat olarak
önerilen dozda 07-06-05 tarihinde yapraktan uygulanmıştır. 22-09-05 tarihinde
çoğunluğu yıkanmış deniz yosunundan elde edilen kompost fermente edilerek
kompost çayı uygulaması yapılmıştır. Uygulama ve seyreltme bir önceki yılın
uygulaması ile aynı şekilde yapılmıştır Şubat 2005 sonunda ağaç taç izdüşümüne
10 kg leonardit uygulaması yapılmıştır. Kasım ayı son haftasında topraktan ağaç
başına 10 kg leonardit ve 3 kg kükürt düşecek şekilde hesaplanarak serpme usulü
topraktan uygulaması yapılıp sürülerek karışması sağlanmıştır. 14-12-05 tarihinde
yabancı ot yönetimi çerçevesinde farklı yeşil gübreleme bitkilerinin ekiminden sonra
kalan sıralara dekara 9 kg fiğ+3 kg arpa düşecek şekilde yeşil gübreleme için ekim
yapılmıştır.
Konvansiyonel parsel 2004 yılı uygulamaları: Temmuz sonunda azot kaynağı
olarak ağaç başına 2 kg amonyum nitrat gübresi topraktan sulama öncesi
uygulanmıştır. Kasım sonunda ağaç başına 1500 gr Triplesüperfosfat ve 2000gr.
Potasyum
nitrat
gübresi
taç
izdüşümüne
bant
halinde
verilmiştir.
Yapraktan300gr./100 lt. dozunda özellikle bir önceki yıldan kalma yıldız koşnili
(Ceroplastes floridensis Comst.) zararlısı sonucu oluşan fumajin kalıntılarını
temizleme amacıyla 01-04-04 tarihi itibariyle uygulanmıştır.
Konvansiyonel parsel 2005 yılı uygulamaları: Şubat sonu azot kaynağı
olarak ağaç başına 2 kg amonyum sülfat gübresi taç izdüşümüne uygulanmıştır.
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Yapraktan bitki besleme uygulaması 20-20-20 NPK makro besin gübresi, % 5.8
Fe, % 6 Zn, % 4 Mn mikro besin gübresi ihtiva eden hazır ticari preparatlar ve sıvı
potasyum nitrat önerilen dozlarda karışım olarak 03-06-05 ve 14-07-05 tarihlerinde
iki kez uygulanmıştır.Temmuz sürümünden sonra konvansiyonel parselde taç
altındaki yoğun otlanma için önce tırpan temizliği yapılmış sulamayı müteakip
glyphosate etkili maddeli yabancı ot ilacı kullanılmıştır. Konvansiyonel parsele
300gr./100 lt. dozda arap sabunu uygulaması yıldız koşnilinin neden olduğu
fumajin kalıntılarını temizleme amacıyla 21-09-05 tarihi itibariyle uygulanmıştır.
2004 yılı ortak uygulamalar: Yağış ve nem faktörüne bağlı olarak her iki
parselde 11-04-2004 tarihinde sulama başlamış 27-10-2004 tarihine kadar
sürmüştür. Yaklaşık 15 gün arayla yapılmıştır. İlkbahar ve yaz iki kez sürüm
yapılmıştır. Eylül sonunda tüm bahçede kuru dal temizliği yapılmıştır. 2004 yılında
organik ve entegre mücadele yöntemlerinin uygulandığı parsellerde ana zararlılar
olarak Yıldız Koşnili, Ceroplastes floridensis Comst. (Hom.:Coccidae) ve Turunçgil
Unlubiti (Planococcus citri (Risso) (Hom.: Pseudococcidae) belirlenmiştir.
Bunlardan Yıldız Koşniline karşı Yazlık beyaz yağ uygulaması yapılırken Turunçgil
Unlubitine karşı parazitoit ve predatör salımı yapılmıştır.
2005 yılı ortak uygulamalar: Yağış ve nem faktörüne bağlı olarak her iki
parselde sulama 09-05-2005 tarihinde başlamıştır. 2005 sulama sezonunda
zamanında ve yeterli su temininde güçlük yaşanmış, gecikmeli ve yetersiz
düzensizlikte eylül sonuna kadar sulama devam etmiştir. İlkbahar, yaz ve
sonbaharda olmak üzere üç kez sürüm yapılmıştır. 2005 yılında ise her iki parselde
de sadece Yıldız koşnili ekonomik zarar eşiğine ulaşmış ve zararlı, iki defa Yazlık
beyaz yağ uygulaması yapılarak baskı altına alınmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmanın yürütüldüğü bahçenin toprağı uygulamalar başlangıcında (Çizelge 1)
tınlı bünyede, hafif kireçli, hafif alkali, organik madde miktarı düşük, tuzluluk sorunu
olmayan özelliktedir. Alınabilir potasyum ve fosfor yönü ile eksiktir. Yaprak analizleri
sonuçları ise (Çizelge 2) kalsiyum ve magnezyumda yüksek, bakır için yeterli, diğer
tüm makro ve mikro besin elementlerde eksik veya düşüktür. Organik tarımda
kompost (Weltzein, 1989, Aksoy ve ark., tarihsiz) ve son yıllarda pratikten
araştırmalara intikal eden kompost çaylarının (Rodale, 1950, Hoitink, ve Fahy,
1986, Weltzein, 1989, Kara, 2003, Sideman, 2004) toprak iyileştirici, besin maddesi
ve bitki savunma sistemini güçlendirici olarak vazgeçilmez girdi olduğu kesin bir
gerçektir. Genel anlamda kompostun ve demlenmesiyle elde edilen çayının aktif
bileşenleri bakteriler, mantarlar, mayalar makro ve mikro elementlerle birlikte
fenoller ve amino asitler gibi antagonistlerdir (Trankner, 1992). Kompost çaylarının
en önemli özelliği lokal şartlara uygun kompleks set olarak mikrobiyal canlıları ihtiva
etmesidir. (Ingham ve ark., 1985). Yaprak yüzeyine yararlı mikroorganizmaların
yerleşmesi patojenlerin enfeksiyonunu engellemektedir. (Weltzein, 1989, Trankner,
1992; Brinton, 1995)
Organik parsele ilkbaharda uygulanan kompost çayı ile bitki beslemeye hizmetle
birlikte biyolojik dinamizmin sinerjik etkisinden ağaçları güçlendirme ve olumlu
831

gelişmeye itme yönüyle yararlanmak hedeflenmiştir. Yapraktan sprey toprak
uygulamalarını oldukça hafifleterek azot sızmalarını aza indirmektedir. Kaynakları
verimli kullanmanın yanında ekonomik anlamda destek sağlamaktadır. Yapılan
araştırmalarda turunçgillerde ocak ortasından şubat sonuna kadar ve nisan sonu iki
kez üre formunda azot uygulayarak topraktan uygulamanın en az yarısı miktarında
azotla aynı verim alınmıştır (Cox ve Syvertsen. 1995, Maurer,M., 1995, Lovatt,
1999, El-Otmani ve ark., 2001) Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde
yürütülen bir çalışmada turunçgil çöğürlerine şubat ve nisan sonunda iki kez verilen
bitki+kompost çayı ile sağlıklı çöğür eldesi konvansiyoneldeki bu bulgunun ekolojik
pratiklerde uygulanabilirliğini desteklemiştir. (Kara, 2003). Turunçgiller için mikoriza
özellikle önem arzeder. Toprağa kompost uygulamaları mikoriza faaliyetini de
artırmaktadır (Akpınar ve ark. 2005)
Toprak analizi sonuçları değerlendirme: Proje uygulamaları öncesi 2003 yılı
analiz sonuçlarında 20.50 (% CaCO3) olan kireç yüzdesi 5-15 olan kabul edilebilir
sınıra gelmiştir. 2004 sonucu 15,00 2005 sonucu ise sınırın hemen üzerinde 15,80
değerleri vermiştir. Organik madde ise uygulamalar öncesi %1.24 değerinden bölge
için ideal değer (%3-4) yüzdelerine çıkmıştır. 2004 değerinin daha düşük
çıkmasının kompost ve sığır gübresi uygulamasının ilk yılı olmasından dolayı
toprakta
tam
homojen
karışım
sağlanamamasından
kaynaklandığı
düşünülmektedir. Uygulamalardan sonra toprağa solucan populasyonu yerleştiği
gözlenmiştir. Sığır gübresinin pH sının yüksekliği sonucu ilk yıl pH değeri 7.83 tür.
Toprakta dengenin kurulması ile tekrar düşüşe geçeceği yönünde beklentiler
doğrultusunda 2005 te 7.65 değeri vermiştir. Düşüşün yeterli olmaması dolayısıyla
sonbahar sürümünden önce tüm parsele leonardit+ kükürt karıştırılmıştır
Yaprak analizi sonuçları değerlendirme: Proje uygulamaları öncesi 2003 yılı
analiz sonuçlarında makro besin maddeleri olan NPK değerlerinin her üçü de düşük
iken Ca ve Mg değerleri sınır değerlerinin oldukça üzerinde görünmektedir. Azot ve
fosfor normal sınırlara çıkmıştır Mg daki sırayla 0,59 ve 0,76 lık yüksek değerler
son yıl 0,43 ppm ile 0,26-0,6 sınır değerleri içerisine girmiştir. Potasyum 0,40 olan
ilk değerden 0,46 değerine yükselmiş ise de % 0,7-1,5 normal sınırlardaki değerinin
hala oldukça altındadır Toprakta kireç yüzdesinin düşmesiyle alınabilir potasın 2004
yılında 442.25 değerine yükselmesi sorunun çözüleceğini düşündürmüş ama
potasyum yaprak değerinde yükselme olmamıştır. Buradan toprak kireç oranının
hala potasyum alımı için yüksek olduğu veya sulamadan kaynaklanan sıkıntıların
alımı engellediği yorumunu yapabiliriz. Bu sonuç verimden maksimum sonucu
alabilmek için kalkerli topraklarda portakallar için yaprak potasyum seviyesinin en
az % 1-1.2 seviyelerinde olması gerektiği ve bunun toprak uygulamalarının
yapraktan spreyle desteklenerek mümkün olabileceği yönündeki bulgularla
örtüşmektedir (Calvert, 1969, Zekri ve Obreza, 2003b). Zaman ve işçi sıkıntısı
nedeni ile kompost çayı yapılamamış olması dolayısıyla deniz yosunu ile çözüme
gidilmeye çalışılmış gerekli iyileşme elde edilememiştir.
Fenolojik ve pomolojik değerlendirme: Meyve ağırlığı ve SÇKM yönü ile 2005
yılında artış görülmektedir. Asit oranında ise düşme vardır. 2006 yılında bahçenin
sulama zaman ve su miktarındaki sıkıntılar meyve ağırlığına yansımıştır, ancak
görüntü ve tat yönü ile etkilenme olmamıştır (Çizelge 4). Fenolojik gözlemler
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neticesinde organik ve konvansiyonel yetiştiricilikte bir fark görülmediğinden dolayı
biyoljik ve fizyolojik değerlendirmeye gidilmemiştir.
Hastalık zararlı yönetimi değerlendirmesi: Çalışmanın yürütüldüğü yıllarda
her iki parselde de düşük yoğunluklarda saptanan diğer zararlılar, doğal düşmanları
tarafından kontrol altında tutulmuşlar ve mücadeleyi gerektirecek populasyonlara
ulaşmamışlardır.2004 yılı uygulamalarını takiben yapılan kontrollerde parsellerde
Unlubite rastlanmazken, Yıldız Koşniline düşük populasyonlarda rastlanmıştır 2005
yılı uygulamalarını takiben yapılan gözle incelemelerde her iki parselde de hastalık
belirtisi gösteren meyve, dal, yaprak ve sürgün belirlenmemiştir.
Verim değerlendirmesi: Verim 2005 yılında entegre parselde ortalama ağaç
başı 106 kg organikte 103 kg olmuştur. 2006 yılında ise organik parselde ağaç başı
100 kg.a düşerken konvansiyonelde 107 kg.a çıkmıştır.
Ekonomik değerlendirme: Parselin başlangıçta verimden düşmüş çalılaşmış
olması ve organikte iç girdiye ağırlık verilmesi aslında hızlı bir iyileşmeyi
ortalamanın altında verim değerleri yönü ile ekonomik sonuçlar açısından
yanıltmaktadır. Organik üretimde işçilikten kaynaklanan kısa vadede bir maliyet
artışı söz konusudur. İlk yıl 77 krş. olan kg maliyeti ikinci yıl 40 krş.a düşmüştür.
Tüm dünyada yapılan uygulamalarda organik yetiştiricilikte maliyet sonuçları çok
büyük farklar göstermekte hatta bu çalışmada olduğu gibi organik tarımın
doğasından ötürü yıllara göre dalgalanmalar fazla olmaktadır. Florida’da tüm
organik üreticileri hedef alan iki yıllık sürvey çalışması sonucu birim alana maliyetler
ve verimin 3 katı kadar oynayabildiği tespit edilmiştir. (Athearn, 2004)
Konvansiyonelde ilk yıl 40 krş. olan kg maliyeti ikinci yıl 56 krş. a yükselmiştir. Bu
yükseliş kireç yüzdesinin yüksekliğinden dolayı yapraktan uygulanan spreylere
yönelmekten kaynaklanmıştır. Dünya genelinde organik tüketici ortalama % 25
civarında daha fazla ödemeye razıdır (Kortbech, 1998). Ancak bu çalışmada
üretilen portakallar peyderpey enstitü satış yerinden değerlendirildiği için net kar
verilememektedir.
SONUÇ
Sonuçta verimde önemli bir fark olmamasına karşın meyve kalitesinde, toprak
fizik kimya ve biyolojisinde iyileşme elde edilmiştir. Bitki korumada ülkemiz turunçgil
entegre mücadele yönetiminin organik yönetmelikle uyumlu olmasının avantajı
görülmüştür ve sıkıntıyla karşılaşılmamıştır. Organiğe geçişte ilk yıllarda işçilik
maliyetinin yükselmesi de beklenen bir sonuçtur. Bunu kısa vadede bir maliyet
artışı olarak değerlendirmek doğru olacaktır. Bu anlamda organikte maliyete daha
uzun vadeli bakmak ve klasik analizlerden ziyade ilerideki yıllarda çevresel değerleri
de kapsayan analiz metotlarına yönlenmek daha gerçekçi olacaktır.
Çalışmada leonardit, kompost ve kompost çayı uygulamasının çok olumlu
sonuçlar vermesine karşın leonardit, deniz yosunu .ve yeşil gübreleme üçlüsünün
besleme açığını kapatmadığı görülmüştür. Çeşitli kaynaklardan elde edilen zengin
ve dengeli kompost organik tarımın vazgeçilmez girdisidir. Bölgesel atık
envanterleri çıkarılarak son üründe azot oranı en az %1.5 olan (bitki tarafından kısa
vadede alım sorunu yaşanmaması için) en uygun sürdürülebilir karışımlar
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belirlenmelidir. Bitki çayı ilavesi ile hazırlanabilen kompost çayları damla sulamada
kullanıldığı gibi özellikle şubat ve nisan aylarında yapraktan uygulamalarla azotun
alımına hayli etkili olmasının yanı sıra diğer makro ve mikro elementler yönü ile ve
bitki koruma yönetimine de hizmet etmektedir. İlerideki çalışmalarda farklı ilavelerle
kompost ve kompost çaylarının fizik, kimya ve biyolojisi üzerinde çalışılmalıdır.
Kompost ve çaylarının analizinde makro ve mikro besin maddelerinden ziyade
fenoller, organik asitler gibi uyarıcılar ile mikrobiyal canlı türlerinin tespiti üzerinde
durulmalıdır. Ayrıca uygulanabilirliğini kolaylaştırıcı teknolojiler araştırmalarla
üreticinin gündemine girmelidir.
Turunçgil bahçelerine uygun örtücü bitkiler üzerinde ot kontrolü sağlamasının
yanı sıra toprak yapısını iyileştirme, toprak nemini koruma erozyon kontrolü,
biyolojik çeşitliliğin zenginleşmesi dolayısıyla yararlıları çekme ve habitat sağlama,
baklagillerle toprağa azot bağlama gibi farklı yönleri ile de ilerideki araştırmalarda
spesifik olarak çalışılmalıdır.
Uzun vadede organik tarımı organik sertifikasyonu olan girdi kullanıp organik
etiketli çıktı üretmek olarak görmemeliyiz. Organik tarımda asıl hedef doğadaki
denge, uyum ve verimliliği tarım sistemlerimize aktarabilmektir. Çiftlik sisteminde
canlı çeşitliliği, madde döngüsü, enerji akışını hedef ürünlerin verimliliğini arttıracak
şekilde yönetmektir(Kara, 2005)
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Çizelge 1. Toprak analiz sonuçları.
Analizin adı
Tekstür
Kireç (CaCO3)
Tuzluluk E.C.
Organik Madde
pH
Alınabilir Potasyum
Alınabilir Fosfor

Optimum
değer
30-50
5-15
0-1,7
3-4
6-7
244-300
20-40

2003
Uygulamalar
Organik
öncesi

Birimi
(100 gr/ml)
Su Dyg
%
mmhos/cm
%
1:2,5
ppm
ppm

2004

2005

Konvansiyonel

Organik

Konvansiyonel

45

41

44

42

44

20,5
0,3
1,2
7,7
174,6
18,7

15,0
0,4
3,6
7,8
464,5
48,8

20,0
0,3
3,1
7,8
442,3
35,0

15,8
0,3
3,2
7,7
514,1
28,8

21,3
0,6
1,0
7,5
629,9
30,0

Çizelge. 2 Yaprak analiz sonuçları.
Analizin adı

Optimum
değer

Birimi

Azot (N)
Fosfor (P)
Potasyum (K)
Kalsiyum (Ca)
Magnezyum(mg)
Demir (Fe)
Çinko (Zn)
Mangan (Mn)
Bakır (Cu)

2,4-3,6
0,12-0,16
0,7-1,5
3-6
0,26-0,60
60-120
25-100
25-200
5-16

%
%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm

2003
Uygulamalar
öncesi
2,08
0,11
0,40
7,35
0,59
41,80
9,50
15,10
7,10

2004

2005

Organik

Konvansiyonel

Organik

Konvansiyonel

1,93
0,10
0,36
7,36
0,76
86,40
14,80
16,40
20,30

2,15
0,11
0,47
5,74
0,73
79,90
41,00
14,70
15,70

2,40
0,12
0,46
7,61
0,43
79,80
16,10
19,80
7,90

3,80
0,11
0,45
8,24
0,43
95,60
35,30
28,20
7,10
837

Çizelge 3. Kompost, kompost çayı ve çiftlik gübresi analizleri.
Girdiler
Komp. 1
Komp. 2
K. Çayı
Ç.Güb.

Azot
(N)
1,90
1,78
1,56
0,70

Fosfor
(P205)
1,09
0,57
0,09
0,94

(%)
Potasyum
(K2O)
0,66
0,37
3,63
0,99

Kalsiyum
(Ca)
7,34
5,13
2,14
5,66

Magnezyum
(Mg)
0,85
0,72
1,46
0,51

Demir
(Fe)
221,3
176,7
94,0
37,0

Çinko
(Zn)
44,0
71,0
24,0
22,8

ppm
Mangan
(Mn)
13,4
18,0
50,0
19,3

Bakır
(Cu)
19,5
14,4
19,3

pH
7,13
7,86
7,42
8,13

1:2,5
Tuzluluk EC
(mmhos/cm)
6,07
2,20
4,40
9,25

(%)
Su tutma
Organik
kap.
madde
86
40
110
32
72
20

Çizelge 4. Pomolojik analiz sonuçları.
S.no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Özellik
Meyve ağırlığı (gr)
Meyve uzunluğu (mm)
Meyve genişliği (mm)
İndeks (en/boy)
Kabuk kalınlığı (mm)
Dilim sayısı (adet)
Çekirdek sayısı (adet)
Usare miktarı (%)
Titre edilebilir asit miktarı (%)
S.Ç.K.M (%)
S.Ç.K.M / Asit Oranı
Meyve dış görünüşü (Puan 1-5)
Meyve şekli (Puan 1-5)
Meyve kabuk yapısı (Puan 1-4)
Meyve kabuk rengi (Puan 1-4)
Meyve et rengi (Puan 1-3)
Meyve et tekstürü(Puan 1-3)
Kabuğun ete bağlılığı (Puan 1-3)

Valensiya
(ortalama)
160,81
67,48
68,79
1,02
4,69
9-11
3,66
45,91
1,62
11,05
6,96
3-5
3
2-3
1-2
2
2

2004
Entegre
138,66
59,54
68,79
0,99
3,59
10,51
2,87
53,96
0,99
10,69
10,92
4,00
4,07
3,33
2,59
1,81
2
2,67

2005
Organik
136,48
59,6
68,79
0,98
3,65
10,18
3,14
53,4
1,02
11,33
11,1
4,04
4,04
3,22
2,74
1,67
1,93
2,89

Entegre
164,5
63,78
61,37
0,96
4,35
9,99
2,96
54,88
1,14
11,33
10,38
4,26
4,00
2,93
2,59
1,63
2,00
2,56

2006
Organik
168,27
64,96
62,3
0,96
4,47
9,84
2,70
54,12
1,06
11,41
10,75
4,26
4,00
3,04
2,70
1,59
2,00
2,52

Entegre
147,29
63,76
63,96
1,00
3,78
9,75
4,50
55,78
1,18
11,69
10,06
4,30
4,11
2,96
2,70
1,67
2,22
2,56

Organik
143,94
63,35
63,85
1,01
3,65
9,59
4,52
54,32
1,05
11,27
11,27
4,26
4,26
2,96
2,48
1,52
2,22
2,67

C/N
17
19
13

KUZEYDOĞU ANADOLU TARIM BÖLGESİNİN ORGANİK SEBZE TARIMI
BAKIMINDAN ÖNEMİ
Melek EKİNCİ145

Atilla DURSUN1

Ahmet Metin KUMLAY146

ÖZET
Doğal potansiyeli tahrip olmayan bölgelerimizden biri olan Kuzeydoğu tarım
bölgesi, yöre çiftçisinin fazla miktarda kimyasal gübre ve ilaç kullanmaması
nedeniyle organik tarımın en iyi şekilde uygulanabileceği bölgelerden biridir.
Organik tarımın esaslarından biri olan kimyasal girdi kullanımının yasaklanması ve
sınırlandırılması ilkesine uyulmaktadır. Ayrıca, bölgede hayvancılığın ön planda
olması da organik yetiştiriciliği desteklemektedir. Bölgede sebzecilik açısından
yazları daha çok serin iklim sebze türleri yetiştirilmekte, sıcak iklim sebze türlerinin
yetiştiriciliği ise daha çok bölgedeki mikroklima alanlarda yapılabilmektedir.
Yapılacak olan organik sebze yetiştiriciliğinde özellikle serin iklim sebze türlerinin
yetiştiriciliği ile hem diğer bölgelerimizde bu yaz döneminde yetiştiriciliği yapılmayan
sebze türlerinin yetiştirilmesi hem de dış pazar olanaklarının araştırılarak ihracatının
sağlanması ile bölge potansiyeli değerlendirilebilecektir. Bölgede organik
sebzeciliğin geliştirilmesi için, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının bu bölgeye
yönelmesi, yöre çiftçisine bu konuda eğitimlerin verilmesi, çiftçi birliklerinin oluşması
ve pazar olanaklarının belirlenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kuzeydoğu Anadolu, Organik Sebze
ABSTRACT
THE IMPORTANCE
VEGETABLE

OF

NORTH

EAST

ANATOLIA

FOR

ORGANIC

North East Anatolia is the best area for organic vegetable production because of
having natural potential and not using chemical fertilizer and insecticides in the
region. The matter fact that, principles of organic culture is to be applied in terms of
chemical applications. Stockbreeding is also supporting organic culture in the
region. While warm season vegetable species are grown only microclimate area,
cool season vegetable species are commonly grown at summer in all the region.
North East Anatolia region puts to good use in terms of for organic cool season
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vegetable crops because the other regions are not suitable to grow the vegetable
species in that time. This situation is advantage and potential for the region. To
development of organic vegetable culture in the region, Control and certificate
agencies, education about organic farming, farmer corporations and market places
should be taken into consideration for improving organic production in the region.
Keywords: North East Anatolia, Organic Vegetable
GİRİŞ
Dünya nüfusunun artışına paralel olarak gıda ihtiyacı artış göstermekte, bu
ihtiyacı karşılamak içinde tarımda verim artışı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu
amaçla, daha çok kimyasal gübre, ilaç kullanımı ve aşırı mekanizasyon
kullanılmaktadır. Daha fazla ürün almak için yapılan bu uygulamalar ile hem doğaya
hem de insanlara zararlı olabilecek sonuçlar ortaya çıkmakta, ürün kalitesi
düşmekte ve çevre ve insan sağlığı ikinci plana atılmaktadır. Aşırı miktarlarda
kullanılan kimyasallar toprağın fiziksel yapısının bozulmasına, başka yerlere
taşınarak çevre kirliliğine, toprak erozyonuna, biyoçeşitliliğinin azalmasına, hayvan
sağlığının bozulmasına ve birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden
olmaktadır (Aksoy ve Altındişli, 1998; Kırımhan, 2005). Bu olumsuz etkilerin fark
edilmesi ve ortadan kaldırılması için, çevreye dost tarım teknikleri ve organik tarım
görüşü ilk defa 1910 yılında İngiltere’de ortaya atılmış ve daha sonra diğer ülkelerde
yayılmaya ve gelişmeye başlamıştır. Organik ürün fikrinin gelişmesiyle çevreye ve
insana zarar vermeyen tarımsal ürün üretiminde kimyasal madde kullanımı en aza
indirilmiş ve tarımsal uygulamaların çevreye etkisi kontrol altına alınmıştır. Bu
şekilde yapılan üretim, organik tarım (ekolojik, biyolojik veya sürdürülebilir tarım)
olarak adlandırılmıştır. Organik tarım ile doğal kaynakları koruyarak sağlıklı üretim
yapabilmek için kimyasal pestisit ve gübre kullanımı yasaklanmakta veya
sınırlandırılmaktadır (Kırımhan, 2005).
Ülkemizde organik tarım 1984 yılında kuru üzüm ve incir ihraç ürünleriyle
başlamış ve organik tarım ile ilgili yetki Tarım ve Köyişleri Bakanlığına verilmiştir
(Aksoy, 1999). Daha çok kuru ve kurutulmuş meyvelerin oluşturduğu organik
tarımda ikinci sırada tarla bitkileri yer almaktadır (Aksoy, 1999). Diğer ülkelerde
olduğu gibi ülkemizde de organik tarımın gelişimi, organik ürünlerin iç ve dış
pazarda tanıtılması, ürün sayısının arttırılması, bu konuyla ilgili eğitimlere ağırlık
verilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla gerçekleşebilmektedir.
Ülkemizdeki organik tarım üretimi daha çok batı bölgelerinde yoğunlaşırken,
nüfusunun büyük bir kısmı tarımla geçinen Kuzeydoğu tarım bölgemizde henüz
organik tarım ile ilgili çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Oysa bu bölgemizde
yetiştirilen ürün sayısı fazla olup, kullanılan kimyasal gübre ve ilaç miktarı diğer
bölgelere kıyasla çok daha az seviyededir (Kantar ve ark.,1999). Özellikle serin
iklim sebze türlerinin yetiştiriciliğinde büyük iklimsel öneme sahip olan Kuzeydoğu
tarım bölgesinde organik sebze üretimiyle ilgili eğitim ve çalışmalara ağırlık
verilerek, bu bölgenin üretim potansiyeli daha da arttırılabilecektir. Bu derleme,
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Kuzeydoğu tarım bölgesinin organik sebze üretimindeki mevcut durumu ve
potansiyelini değerlendirmek üzere ele alınmıştır.
KUZEYDOĞU ANADOLU TARIM BÖLGESİNİN ÖZELLİKLERİ
Engebeli ve dağlık bir bölge olan Kuzeydoğu Anadolu tarım bölgesinin ortalama
yükseltisi 2000–2200 m arasındadır. Kuzeydoğu Anadolu tarım bölgesini Ağrı,
Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars illeri oluşturmaktadır.
Kışları uzun ve soğuk olan kuzeydoğu tarım bölgesinde bazı yerlerde mikro
klima alanlar da bulunmaktadır. Kış aylarında ortalama sıcaklık 50C’dir, ancak
sıcaklık -400C’ye kadar düşebilmektedir. Yaz ayları ise sıcak ve kısa olup, ortalama
0
0
sıcaklık derecesi 10-15 C’dir ve yaz aylarında sıcaklıklar 30 C’nin üzerine
çıkabilmektedir. Bölgenin nisbi nemi ortalama %60-70’dir. Bölgede meydana gelen
yağışlar genellikle yağmur ve kar şeklinde olup yaklaşık 400–600 mm yağış
alabilmektedir. Iğdır Ovası, bu bölgenin en az yağış alan yeridir. Yıllık yağış
ortalaması 250 mm’nin altındadır. Fakat Iğdır Ovası alçakta olduğu için kış dönemi
daha ılık geçmektedir.
Bölgenin en önemli ekonomik faaliyeti hayvancılıktır. Yetiştiricilik yapılan dönem
kısa olduğu için bölgede daha çok vejetasyon süresi kısa olan ürünler
yetiştirilmektedir. En fazla buğday, arpa ve şeker pancarı gibi tarla ürünleri
yetiştirilmektedir. Sebze yetiştiriciliği açısından ise vejetasyon süresi kısa ve sıcaklık
isteği az olan serin iklim sebze türlerinin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak, Erzincan
ve Iğdır gibi mikro klima özelliğe sahip olan yerlerde domates ve karpuz gibi sıcak
iklim sebze türlerinin yetiştiriciliği de yapılabilmektedir. Bölgede sanayi
gelişmediğinden halk daha çok tarım kesiminde çalışmaktadır. Bu nedenle tarımsal
nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgelerinden biridir. (Anonim, 2005; Günay, 2005).
Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazlalığı ve iş gücünün ucuz oluşu, organik sebze
üretiminde bölgeyi avantajlı ve karlı konuma getirmektedir.
KUZEYDOĞU ANADOLU TARIM BÖLGESİNDE SEBZE ÜRETİMİ VE
ORGANİK ÜRETİM POTANSİYELİ
Toplam sekiz ili bünyesinde bulunduran Kuzeydoğu Anadolu tarım bölgesi ve
illere ait sebze üretim alan ve miktarları Çizelge 1’de verilmiştir.
Ülkemizde gerçekleştirilen toplam 805 bin hektar sebze üretiminin yaklaşık
%1.4’ü (10998 ha) Kuzeydoğu tarım bölgesine aittir. Bu bölgede en fazla sebze
üretim alanına sahip olan il Erzincan, en az ise Ardahan’dır. Ülkemizde üretimi
yapılan toplam sebze miktarı yaklaşık 24 milyon ton olup, bunun ancak % 1.2’si yani
289 bin tonu Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. Aynı şekilde, bu
bölgede en fazla üretim Iğdır ve Erzincan illerinde olmaktadır. Bunun nedeni ise
yukarıda da belirttiğimiz gibi bu illerimizde iklimin daha elverişli olmasıdır. Toplamda
ve Kuzeydoğu tarım bölgesinde en fazla üretimi yapılan meyvesi yenen sebzelerdir.
Bunu sırasıyla yaprağı yenen sebzeler, baklagil sebzeleri ve soğansı sebzeler takip
etmektedir. Ağrı, Artvin, Erzincan, Erzurum ve Iğdır’da daha çok meyvesi yenen
sebzeler, Ardahan, Bayburt ve Kars’ta ise yaprağı yenen sebze türleri
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yetiştirilmektedir. Bölgede illere göre değişmekle birlikte, meyvesi yenilen sebze
türlerinden en fazla kavun, karpuz, domates ve hıyar, yaprağı yenilen sebze
türlerinden en fazla lahana, baklagil sebzelerden fasulye ve soğansı sebzelerden
soğan yetiştirilmektedir (Çizelge 2) (Anonim, 2007; Günay, 2005).
Bölgede sıcak iklim sebze türlerinin yetiştiriciliği daha çok mikro klima özelliğe
sahip yerlerde yapılırken, genel üretim potansiyelini oluşturan serin iklim sebze
türlerinin yetiştiriciliği bölgenin iklimi dolayısıyla yaz aylarında yapılabilmektedir. Bu
durum, diğer bölgelerde bu dönemde yetiştiriciliği yapılamayan sebzelerin üretimini
sağlaması açısından önemlidir. Üretimde genellikle bölgeye adapte olmuş yerel
çeşitler kullanılmaktadır (Kantar ve ark., 1999).
Bölgede organik tarım üretimi nispeten yapılmaktadır. Bölge toplamında 850
üretici 10068ha alanda toplam 4248 ton organik ürün yetiştirmektedir (Çizelge 3).
Ancak yapılan bu organik üretimin ne kadarında sebze üretimi yapıldığına dair bir
bilgi bulunmaktadır. Organik tarım bakımından bölgede ilk sırada Iğdır ve daha
sonra Erzurum illerinde en fazla alanda üretim söz konusudur. Bununla birlikte
Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde organik tarım geçiş sürecinde bulunan toplam 1387
üretici 13495 ha alanda 26849 ton üretim gerçekleştirmektedir (Çizelge 3).
(Anonim,2007).
KUZEYDOĞU ANADOLU TARIM BÖLGESİNİN GÜBRE KULLANIMI
Kuzeydoğu Anadolu tarım bölgesinde kullanılan azotlu, fosforlu ve potaslı gübre
miktarı çok yüksek değildir. Toplam ticari gübre kullanımı ülke kullanımının yaklaşık
%2.1’i kadardır. En fazla Erzurum ilinde en az ise Artvin’de gübre kullanımı söz
konusudur. Bölgede yaygın olarak yapılan hayvancılık nedeniyle yetiştiriciler
gübreleme amacıyla çiftlik gübresini tercih etmektedirler (Kantar ve ark., 1999).
Bölgede en fazla azotlu gübreler kullanılmaktadır (Çizelge 4). Kullanılan gübreler
genelde geleneksel ürün olan buğday, pancar ve patateste kullanılmakta ve aile
sebzeciliği şeklinde yapılan sebzecilikte ise hemen hemen hiç gübre
kullanılmamaktadır.
Tarımsal ilaçların özellikle pestisitlerin bölgede çok yaygın olarak kullanılmadığı
da bilinmektedir.
Organik sebze üretimi bakımından yapılacak olan yetiştiricilikte çiftlik gübresi
kullanım potansiyeli bu bölgede yeterli düzeydedir. Çünkü bölgede yaygın şekilde
yapılan hayvancılık ile yöre çiftçisi zaten çiftlik gübresini yetiştiriciliğinde
kullanmakta, bu da kimyasal gübre ihtiyacını azaltmaktadır.
KUZEYDOĞU ANADOLU
POTANSİYELİ

TARIM

BÖLGESİNİN

SULANABİLİR

ARAZİ

Bölgenin işlemeli tarıma uygun arazi kullanma yetenek sınıfları Çizelge 5’de
verilmiştir. 1, 2 ve 3. sınıf araziler sulamaya, yani işlemeli tarıma uygun araziler
olarak nitelendirilmektedir. Bu anlamda, bölge topraklarının %19.49’unun işlemeli
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tarıma uygun arazilerden oluştuğu belirtilmektedir. IV. sınıf arazilerin ıslah
edilmesiyle bu oranın %30’lara çıkacağı düşünülmektedir. Bu arazilerin nasıl
kullanıldığı ise Çizelge 6’de verilmiştir. Buna göre, sulu tarım alanları en fazla
Erzurum ilinde, en az ise Kars (Iğdır ve Ardahan dahil) ilinde bulunmaktadır
(Yağanoğlu ve ark., 1998).
SONUÇ
Ürün çeşidi ve üretimi bakımından büyük bir potansiyele sahip olan ülkemizde,
organik sebze üretimi artık büyük bir öneme sahiptir. Organik tarımın sınırladığı ve
yasakladığı kimyasal gübre ve ilaç kullanımı zaten fazla olmayan Kuzeydoğu tarım
bölgesinde sebze türleri özellikle seri iklim sebze türleri organik olarak başarılı bir
şekilde üretilebilir. Yeterli miktarda alan ve su kaynakları bulunan bu bölge, organik
sebze üretimi bakımından uygun bir altyapıya sahiptir. Nitekim bölge çiftçisinin zaten
çok fazla miktarda kullanmadığı kimyasal gübre ve ilaç dikkate alındığında bölgede
yapılacak
eğitim
çalışmaları,
kontrol
ve
sertifikasyon
kuruluşlarının
yönlendirmeleriyle organik sebze üretimi kolaylıkla yapılabilecektir. Özellikle,
sulanabilir alanların organik sebze tarımına ayrılması, yöre çiftçisine verilecek
eğitimler, organik tarım kuruluşlarının desteği, çiftçi birliklerinin oluşturulması,
işletme büyüklüğünün sağlanması ve pazar olanaklarının arttırılmasıyla bu bölgede
organik sebze üretimi bakımından değerlendirilmelidir. Alternatif işletme
karakterlerinin bölgeye kazandırılması bölgenin sosyo-ekonomik yapısının
iyileşmesine katkı sağlayarak bölgenin kalkınmasına neden olacaktır. Bu nedenle
serin iklim sebze türlerinin tümü bu bölgede organik olarak yetiştirilebilecek ve hem
bölgemizde hem de ülkemizin diğer bölgelerine gönderilerek tüketimi
sağlanabilecektir.
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Çizelge 1. Kuzeydoğu Anadolu tarım bölgesinde illere göre sebze üretim alan (ha)
ve miktarları (ton) (2005 değerleri) (Anonim,2007).

Türkiye
Ağrı
Ardahan
Artvin
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Iğdır
Kars
Kuzeydoğu
Toplam
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Sebze
üretim alanı
(ha)
805898
1006
124
1459
139
3472
1583
3035
180

Sebze
üretimi
(ton)
24320229
20997
177
26656
1657
100272
24302
114250
1248

Yaprağı
yenen
sebzeler
1781850
5825
127
823
657
1152
9167
512
613

10998

289559

18876

793500
833
50
11321
412
3714
2928
1226
188

Meyvesi
yenen
sebzeler
20776500
12275
14337
291
92939
11044
112220
209

Soğansı,
yumru ve kök
sebzeler
814367
2064
175
296
2467
1163
292
238

20672

243315

6695

Baklagil
sebzeler

Diğer
sebzeler
154012
1
1

Bayburt

Erzincan

Erzurum

Iğdır

Kars

5825
5825
7
833
833
1227
4775
2710
640
3450
520
180
2064
714
270
165
915
-

127
127
50
50
-

823
451
357
162
89
104
1
2
14
1132
1033
922
1433
135
251
200
110
5853
792
5666
885
91
354
175
2
145
5
8
15
-

657
612
7
7
36
1
1
412
379
5
10
18
291
10
40
10
108
15
68
25
15
296
7
137
55
32
5
30
30

1152
928
16
22
8
118
25
41
3714
2799
915
92939
30
377
5612
10585
1083
14323
366
59051
933
529
50
2467
4
2397
56
10
-

9167
8831
12
161
16
99
65
3
2928
2747
6
175
1104
205
295
622
918
3839
61
4889
14
201
1163
10
966
52
84
51
-

512
90
4
404
2
8
2
2
1226
1226
1122
1230
4820
20
1105
562
3974
293
40
292
47
245
-

613
604
1
1
2
2
1
2
188
188
209
12
18
120
54
2
3

1
1

238
169
54
15
-

Toplam

Artvin

Diğer
sebz

Toplam
Lahana (baş)
Lahana (yaprak)
Lahana (kırmızı)
Marul (göbekli)
Marul (Kıvırcık)
Ispanak
Pırasa
Pazı
Semizotu
Nane
Maydanoz
Tere
Dereotu
Toplam
Fasulye
Bakla
Bezelye
Barbunya Fasulye
Toplam
Bamya
Balkabağı
Kavun
Karpuz
Kabak (Sakız)
Hıyar
Patlıcan
Domates
Biber (Dolmalık)
Biber (Sivri)
Biber (Salçalık)
Acur
Toplam
Sarımsak (taze)
Soğan (taze)
Havuç
Turp (bayır)
Turp (kırmızı)
Pancar (kırmızı)
Şalgam
Yer elması
Toplam
Mantar (kültür)

Ardahan

Soğansı, Yumru ve
Kök Sebzeler

Meyvesi yenen sebzeler

Baklagil
sebzeler

Yaprağı yenilen sebzeler

Sebze türleri

Ağrı

Çizelge 2. Kuzeydoğu Anadolu tarım bölgesinde illere göre sebze üretimi (ton)
(2005 değerleri) (Anonim,2007).

18876
17468
373
12
357
120
762
28
5
138
6
4
20672
18561
5
16
2030
243315
40
769
23251
62437
2781
38632
1796
109994
1834
1142
444
195
6695
23
4575
492
541
928
30
106
1
1

845

289559

1248

114250

24302

100272

1657

26656

177

20997

Genel Toplam

Çizelge 3. Kuzeydoğu Anadolu tarım bölgesinde illere göre organik tarım ve organik
tarım geçiş süreci 2005 değerleri) (Anonim,2007).

Türkiye
Ağrı
Ardahan
Artvin
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Iğdır
Kars
Kuzeydoğu
Toplam

Organik tarım geçiş süreci
Çiftçi
Ekilen
Üretim
sayısı
Alan (ha)
(ton)
4975
28738
132856
115
3365
769
90
323
323
1
3
1
44
366
683
83
562
1192
884
7810
22823
170
1066
1058
1387
13495
26849

Çiftçi
sayısı
9427
110
738
1
1
850

Organik tarım
Ekilen alan
(ha)
175076
467
1343
6208
1200
10068

Üretim
(ton)
289083
249
2403
616
980
4248

Çizelge 4. Kuzeydoğu Anadolu tarım bölgesinde illere göre gübre kullanımı (ton)
(2005 değerleri) (Anonim, 2007).
İller
Türkiye
Ağrı
Ardahan
Artvin
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Iğdır
Kars
Kuzeydoğu Toplam

Toplam (ton)

%21 Azotlu (ton)

10260139
42766
6301
4724
10723
40750
52295
12208
41546
211313

6533647
28195
3495
3495
5715
21694
32469
5780
21875
122718

% 6–18 Fosforlu
(ton)
3538860
13858
2689
848
5008
18326
18691
6355
19671
85446

%48–52 Potaslı
(ton)
187632
713
117
381
730
1135
73
3149

Çizelge 5. Kuzeydoğu Anadolu tarım bölgesindeki bazı illerin işlemeli tarıma uygun
arazi kullanma yetenek sınıflarının dağılımı (ha).
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İller
Ağrı
Erzincan
Erzurum
Kars*
Toplam
*Iğdır ve Ardahan illeri dahil

I. Sınıf
90726
36006
63529
92138
282399

II. Sınıf
129743
34300
180068
182217
526328

III. Sınıf
118047
68449
226434
254177
667107

Toplam
338516
138755
470031
528532
1475834

Çizelge 6. Kuzeydoğu Anadolu tarım bölgesindeki bazı illerin işlemeli tarıma uygun
arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre mevcut durumda kullanılma
şekilleri (I-IV. Sınıf) (ha).
Kullanım Şekli
Ağrı
Kuru Tarım
195550
Sulu Tarım
64113
Bağ-Bahçe
Çayır
40658
Mer’a
191450
Orman-Fundalık
Sazlık-Bataklık
Akarsu Yatakları
Sahil Kara Kum.
Çıplak Kayalıklar
Yerleşim Yerleri
6320
Toplam
498091
* Iğdır ve Ardahan illeri dahil

Erzincan
122457
65459
2918
2854
40798
8341
3557
246384

Erzurum
303810
105531
4001
62912
315955
17864
3584
813657

Kars*
342806
45141
2853
78104
397237
55391
11319
932851
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ÖZET
Biyodinamik Tarım’ ın kurucusu, “Antroposofi” olarak adlandırılan ünlü görüşüyle
bilinen düşünce adamı Rudolf Steiner (1861-1925)’ dir. Günümüzde bu sistemle
elde edilen ürünler “Demeter” ismi altında sertifikalandırılmakta ve satılmaktadır.
Bugün Demeter – International e.V.’ a üye 18 ve üye olmayan fakat Demeter
projeleri yürüten 22 ülke bulunmaktadır. 2005 yılında dünya genelinde toplam
104.869 ha’ lık bir alanda 3539 çiftçi tarafından üretim yapılmakta, 412 işleme
(ürün) yapan işletme, 145 dağıtım yapan şirket bulunmaktadır. Biyodinamik tarım
yapan üreticiler, boynuz gübresi (BD 500), boynuz silisi (BD 501) ve bitkisel
preparatlar (BD 502-508) gibi özel preparatlar kullanırlar ve bunları kozmik ritimleri
dikkate alarak biyodinamik takvime göre uygularlar.
Anahtar Kelimeler: Rudolf Steiner, Preparat, Demeter, Biyodinamik Takvim

ABSTRACT
THE BIODYNAMIC ALGICULTURE
The founder of Biodynamic Farming is Rudolf Steiner, a philosopher known with
his world-view called “Anthroposophy”. Biodynamic crops are certified and sold
under “Demeter” trade name. Presently, there are 18 member and 22 project
conducting countries of Demeter – International e.V. In the year 2005, 3539 farmers
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practiced biodynamic farming on 104.869 ha of land. Four hundered twelve
companies produce processed or unprocessed goods and distribute through 145
companies. Biodynamic farmers use special preparations which are prepared from
horn manure, horn silica and specific plants and practiced according to the
biodynamic calender in relation to cosmic rythms.
Keywords: Rudolf Steiner, Preparations, Demeter, Biodynamic Calender
GİRİŞ
“Biyodinamik” teriminin kökü Yunanca’ da “bio” “yaşam” ve “dynamis” “enerji”
sözcüklerinden gelir. Biyodinamik Tarım’ ın kurucusu, Antroposofi olarak
adlandırılan ünlü görüşüyle bilinen düşünce adamı Rudolf Steiner (1861-1925)’ dir.
Antroposofi ve ruh bilim onun tarafından geliştirilmiştir (Pfeiffer, 1956 ; Koepf, 1976;
Koepf ve ark., 1990 ; Sattler ve Wistinghausen, 1992 ; Caldas, 1998 ; Raupp, 1999;
Diver, 1999; Ohmart, 2001; Hagel, 2002). Ay, gökyüzü ve güneş yılı ile bitki
yetiştirme arasındaki ilişkiler onun ilgisini çekmiş ve araştırmaya yöneltmiştir
(Spiess, 2000 ; Kollerstrom ve Staudenmaier, 2001).
Biyodinamik tarım sisteminin dünyadaki en eski ve organize bir bitki yetiştiriciliği
sistemi olduğu kabul edilmiştir. Dünya üzerinde pek çok alanda konvansiyonel ve
organik tarım yanında uygulanmakta olan bir sistemdir (Kirchmann, 1994 ; LyttonHitchins ve ark., 1994 ; Reganold, 1995). Biyodinamik tarımda da organik tarım
sisteminde olduğu gibi sentetik bitki koruma ilaçları ve gübrelere sınırlama
getirilmekte ve toprakların, bitkilerin ve hayvanların sağlığının korunması
amaçlanmaktadır. Bu iki yetiştiricilik arasındaki önemli fark; biyodinamik
üreticilerinin, organik tarım ilke ve yöntemlerine ek olarak arazilerinde boynuz
gübresi (BD 500), boynuz silisi (BD 501) ve bitkisel preparatlar (BD 502-508) gibi
özel preparatları kullanması (Wistinghausen ve ark., 1997 ; Wistinghausen ve ark.,
1998) ve bunları biyodinamik takvimine göre uygulamasıdır (Koepf, 1976 ; Scheibe,
1981 ; Granatstein, 2000 ; Carpenter-Boggs ve ark., 2000 ; Perumal ve Vatsala,
2002 ; Demeter – International e.V., 2006).
TARİHÇE
Biyodinamik tarım, Alman çiftçilerinin isteği üzerine “Antroposofi” nin babası
Rudolf Steiner (1861-1925) tarafından verilmiş 8 konferansla başlamıştır. Belli başlı
preparatların hazırlanması ve kullanımına ilişkin bilgiler verilmiştir (Pfeiffer, 1956 ;
Raupp, 1999).
Biyodinamik ürünler, 1928 yılında Alman pazarlarında yerini almıştır. Bu amaçla
“Verwertungsgenossenschaft Demeter” adı altında bir kooperatif kurulmuş ve
biyodinamik olarak yetiştirilen ürünler için bir sertifikasyon programı
oluşturulmuştur. Organizasyon 1930 yılında, “Demeter-wirtschaftsbund” (Demeter
Derneği) olarak tekrar düzenlenmiş ve 1941 yılında II. Dünya Savaşı döneminde
Nazi’ler tarafından yasaklanıncaya kadar faaliyetine devam etmiştir. Biyodinamik
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tarım için önemli sayılabilecek bir diğer gelişme de bütünsel gıda kalitesini
belirlemek için kromatografi yönteminin, 1930 yılında Almanya’ da Lily Kolisko ve
Erenfried Pfeiffer tarafından geliştirilmiş olmasıdır. 1931 yılında yaklaşık 1000
kadar Biyodinamik çiftlik kurulmuş ve 1932 yılında Avusturya, İsviçre, Hollanda,
İsveç, Norveç ve İngiltere’ de uygulanmaya başlamıştır. 1963 yılında Maria Thun,
kozmik etkilerin bitki üzerine etkilerini incelemiş ve Yıldız Takvimi’ ni çıkarmıştır.
Demeter’ in ticaret markası olarak kabul edilmesi önemli bir adım olmuştur (Koepf
ve ark., 1990 ; Diver, 1999 ; Demeter-International e.V., 2006).
BİYODİNAMİK TARIM’IN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
Biyodinamik arım 1924 yılından itibaren hızla yayılmıştır ve günümüzde bu
sistemle elde edilen ürünler Demeter ismi ile sertifikalandırılmakta ve satılmaktadır.
Bugün Demeter – International e.V.’ a üye 18 ve üye olmayan fakat Demeter
projeleri yürüten 22 ülke bulunmaktadır. 2003 yılında dünya genelinde toplam
98.000 ha’ lık bir alanda 3345 üretici tarafından yetiştiricilik yapılmakta, 400 işleme
(ürün) yapan işletme ve 140 dağıtım şirketi bulunmakta iken, 2004 yılında bu
rakamlar 102.096 ha alan, 3304 üretici, 415 işleme yapan işletme ve 142 dağıtım
yapan şirket, 2005 yılında ise 104.869 ha alan, 3539 üretici, 412 işleme yapan
işletme ve 145 dağıtım yapan şirket değerlerine ulaşmıştır (Çizelge 1 ve Çizelge 2).
Türkiye’ de ise 450 ha alanda 76 üretici tarafından yapılmaktadır (Demeter –
International e.V., 2006). Günümüzde dünya marketlerinde 3500’ den fazla
Demeter markalı ürüne rastlanmaktadır ve en önemli Biyodinamik çiftlikler; Avrupa,
Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda da kurulmuştur.
BİYODİNAMİK TARIMIN KURALLARI
Biyodinamik Tarım, sağlıklı toprak ve sağlıklı ürünü garantileyen,
uygulamalarında belirli kuralları da içeren bir tarım şeklidir. Bu kurallar şöyle
sıralanabilir:
●Bitkisel ve hayvansal üretimin entegre edilerek kapalı bir sistemin
oluşturulmasını sağlar.
●Çiftlikte dengeli bir üretim sistemi için toprağı sadece kimyasal, organik veya
bunların karışımı şeklinde değerlendirmek değil aynı zamanda canlı bir sistem
olarak görmek gerekir.
●Toprakta iyi bir humus oluşturabilmek ve verimliliği sağlayabilmek için organik
madde ilave etmek, toprağa yeniden eski gücünü kazandırmak gerekir.
●Biyodinamik yöntem, özellikle makro elementler (N, P, K, Ca, Mg) ve mikro
elementler (Fe, Zn, Cu, Mn, B, Mo) gibi bitki besin elementlerini ve toprağa yaşam
sağlayan ve temel faktör olan organik maddenin en iyi şekilde kullanılmasını
öngörür.
●Yeşil gübreleme ve örtü bitkisi kullanımını hedefler.
●Biyodinamik yöntem’ de sadece gübre ve gübreleme değil, toprağa yaşam ve
verimlilik sağlayan tüm faktörlerin sistemli bir biçimde uygulanması anlaşılmalıdır.
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●Bileşiklerin ve enerji sağlayan faktörlerin etkileşimi ile dengeli bir sistem oluşur
(Pfeiffer, 1956).
●Toprakta dengeyi sağlamak ve toprağa güç kazandırmak için uygun bir bitki
rotasyonu gerekmektedir.
●Bitkilerin yetişme dönemlerinde yeryüzü ve kozmik etkilerin altında olması
nedeni ile ekim-dikim ve diğer bazı uygulamalarda yıldız hareketlerine göre takvim
oluşturulması gerekmektedir.
Yeni Zelanda’ da yapılan bir araştırmada birbirine komşu olan 16 adet
biyodinamik ve 16 adet konvansiyonel üretim yapan çiftlik, toprak kalitesi ve
ekonomik yönden karşılaştırılmış ve biyodinamik üretim yapan çiftliklerin toprak
kalitesi ve ekonomik döngüsü daha iyi bulunmuştur (Reganold ve ark., 1993).
BİYODİNAMİK TARIM SERTİFİKASYONU
Biyodinamik Tarım Sistemi’ nde sertifika “Demeter” ismi altında olmaktadır.
Sertifikalama sürecinde üretim standardı, ürün işleme standardı ve etiketleme
standardı olmak üzere yerine getirilmesi gereken 3 standart vardır ve bu
standartlar, Demeter – International e.V.’ a üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir.
Sertifikalama da Avrupa Birliği’ nin organik tarıma ilişkin EC 2092/91 yönetmeliği
esas alınmakta ancak biyodinamik tarım yöntemine ilişkin uygulamalar da
denetlenmektedir. Sertifikalamada geçiş süresi 3 yıldır (Şekil 1). Sertifikasyonun
başlamasından 36 ay ve sonrasında hasat edilen ürünler Demeter sertifikasını
alabilir (Demeter – International e.V., 2006).
BİYODİNAMİK TAKVİM
Burçlar Kuşağında; Ateş (Koç, Aslan, Yay), Hava (Kova, İkizler, Terazi), Su
(Balık, Yengeç, Akrep), Toprak (Boğa, Başak, Oğlak) olmak üzere 4 element
vardır. Ay, dünyanın çevresindeki 27,3 günlük tam turunu tamamlarken yörüngesi
boyunca 12 burcun bölgesinden geçer. Her üç burç bir üçgen oluşturur ve bir
elementin altında yer alırlar. Böylelikle 4 grup meydana gelir ve her biri bitkinin farklı
aksamını etkiler. Örneğin ay, Oğlak burcuna geldiğinde genelde bitkinin kök
yapısına ve özelde kök bitkileri üzerine olumlu etki yapar. Bu dönemde kök
bitkilerinin ekilme, dikilme, bakım işleri ve hasadı yapılmalıdır (Sattler ve
Wistinghausen, 1992 ; Caldas, 1998 ; Anonim, 2006).
BİYODİNAMİK PREPARATLAR
Biyodinamik Tarım yapan üreticiler, boynuz gübresi (BD 500), boynuz silisi (BD
501) ve bitkisel preparatlar (BD 502-508) gibi 8 özel preparat kullanırlar ve bunları
kozmik ritimleri dikkate alarak Biyodinamik takvime göre uygularlar. Bu preparatları
hazırlarken hayvanın gübresi; kuvars minerali; hayvanın bağırsak, kafatası, boynuz,
mesane, karın zarı (Bağırsak askısı) gibi organları ve Civanperçemi (Achillea
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millefolium), Papatya (Matricaria recutita), Isırgan Otu (Urtica dioica), Meşe Ağacı
(Quercus robur), Karahindiba (Taraxacum officinale), Kedi Otu (Valeriana
officinalis), Tarla At Kuyruğu (Equisetum arvense) gibi bitkiler kullanılır ve bunlar
bazı kurallar uygulanarak preparat haline getirilir (Çizelge 3). Bu preparatlar yine
Biyodinamik takvime (ay, güneş, gezegen konumları) uyularak toprağa, bitkiye ya
da hazırlanan komposta uygulanır (Aksoy, 2005).

SONUÇ
Biyodinamik Tarım, organik tarımın temel ilkelerini uygulamakla birlikte bazı
farklar ortaya koymaktadır. Türkiye’ de de yaygın bir şekilde kabul edilebilecek bir
tarım sistemidir. Zaten Türkiye’ nin bir çok yöresinde bitki yetiştiriciliğine dair bazı
inanışlar vardır. Ay, hilal halindeyken bitkilerde aşının tutmama riskinin yüksek
bulunması inancıyla yapılmadığı gibi. Yakın bir gelecekte alternatif tarım sistemleri
içinde bu tarım sisteminin de ülkemiz sınırlarında daha da gelişeceği
düşünülmektedir.
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Çizelge 1. Demeter – International’a üye ülkeler.
Alan
(ha)
Almanya
61,817
Fransa
5,800
Hollanda
4,955
İtalya
4,881
İngiltere
3,673
İsviçre
3,356
Avusturya
3,172
Brezilya
2,927
Mısır
2,825
İsveç
2,769
Yeni Zelanda
1,978
Kanada
1,137
ABD
1000
Danimarka
933
Norveç
671
Finlandiya
670
İrlanda
506
Lüksemburg
387
Total
103,457
Kaynak: www.demeter.net
Ülkeler

854

Üretici
sayısı
1365
190
139
249
95
216
120
101
134
34
34
19
60
22
30
19
19
11
2,857

İşleme yapan
firma sayısı
195
20
28
17
42
48
12
1
8
6
2
2
3
4
6
4
398

Dağıtımı yapan
firma sayısı
62
10
10
11
4
15
6
6
1
2
3
1
1
1
133

Çizelge 2. Demeter – International’a üye olmayıp Demeter projeleri yürüten ülkeler.
Ülkeler

Alan (ha)

Hindistan
3,783
Macaristan
2,353
Polonya
1,529
Tunus
1,457
Dominik Cum.
1,327
Paraguay
918
İspanya
463
Sicilya
709
Sri Lanka
706
Türkiye
453
Meksika
270
Romanya
240
İsrail
195
Belçika
198
Şili
189
Ekvator
164
Çek Cum.
107
Fas
86
Slovenya
86
Kosta Rika
11
Nepal
7
Hırvatistan
1
Japonya
Toplam
15,252
Genel toplam
118,709
Kaynak: www.demeter.net

Üretici
sayısı
649
3
4
122
239
1
12
48
2
77
2
1
2
2
1
2
1
1
24
1
1
1
959
3,816

İşleme yapan
firma sayısı
1
2
1
9
1
14
412

Dağıtımı yapan
firma sayısı
5
1
2
1
1
2
12
145
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Çizelge 3. Biyodinamik tarımda preparatlar.
Hayvan
organı

Hazırlanışı

İşlevi

Miktar
(uygulama/yıl)

(BD 500)
Boynuz Gübresi

Boynuz

1 saat karıştırılır
ve toprağa
püskürtülür

Meyve, kök ve yaprak
oluşumunu ve gelişimini
destekler, besin
elementlerinin
alınabilirliğini arttırır

1 boynuz/ha

(BD 501)
Boynuz Silisi

Boynuz

1 saat karıştırılır
ve toprağa
püskürtülür
Komposta
eklenir
Komposta
eklenir

Meyve, kök ve yaprak
oluşumunu ve gelişimini
destekler

1 boynuz/25
ha

Meyve oluşumu ve
gelişimi üzerine etkilidir

1 kese/250 ha

Kompostta N, S ve Ca
miktarını arttırır

30 cm./100 ha

-

Komposta
eklenir

Klorofillerdeki Mg,
komposttaki N, S, ve
Ca miktarını arttırır

1 çay
kaşığı/10-15
ton kompost

Kafatası

Komposta
eklenir

Karın
zarı

Komposta
eklenir

(BD 507)
Kedi Otu

-

Komposta
eklenir

(BD 508)
At Kuyruğu

-

20 dk. karıştırılır
ve püskürtülür

Preparatlar

(BD502)
Civan perçemi
(BD503)
Papatya
(BD 504)
Isırgan Otu
(BD505)
Meşe Kabuğu
(BD 506)
Karahindiba

İdrar
Kesesi
Bağırsak

Kompostta Ca miktarını
arttırır, pH dengesi
sağlar. Hastalıklara
karşı direnci arttırır
Kompostta Si ve K
miktarını arttırır. Meyve
oluşumu ve gelişimi
üzerine etkilidir
Toprakta P’un
yarayışlılığını teşvik
eder, meyve oluşumu
ve gelişimi üzerine
etkilidir
Mantari hastalıklara
karşı bitkiyi korur

1 kafatası/300
ha
30X30cm/100
ha
20-30
damla/5lt. su
3kg/100 lt (1
ha alan için)

Tam
Sertifikasyon
12 Ay
12 Ay
12 Ay
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Hasat =

Hasat =

Demeter’e geçiş süreci

Demeter

=

Biyodinamik
Standartlarının
kabul edilmesi

0

1

2

3. yıl

Şekil 1. Biyodinamik tarımda sertifikasyon süreci.
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