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ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN / IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans sistemi
üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link Name” yerine
ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 15 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası
gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” and
solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 15 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL number,

exp. Hall-1, Ali ÖZDEMİR

Meeting ID: 848 7318 1316
Passcode: 060606
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AGRO
ULUSLARARASI
TARIM KONGRESİ

AGRO
INTERNATIONAL
CONFERENCE
ON AGRICULTURE

Azerbaycan Devlet Agrar
Üniversitesi
4-6 Haziran 2022

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

-Opening Ceremony06.06.2022
Time (Baku): 10:00-11:00
HONORARY HEAD OF CONFERENCE
Academic İrada HUSEYNOVA – The Dean of ANAS Department of Biology and
Medicine

***
HEAD OF CONFERENCE
Prof. Dr. Ibrahim JAFAROV - ANAS Member, The rector of the Azerbaijan State
Agrar University

***
HONORARY HEAD OF CONFERENCE (Turkey)
Prof. Dr. Necdet BUDAK - The Rektor of the Ege University

***
PRESIDENT OF IKSAD INSTITUTE
Dr. Mustafa Latif EMEK
Adres: Azerbaijan State Agrar University
Meeting ID: 848 7318 1316
Passcode: 060606
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FACE TO FACE PRESENTATIONS
06.06.2022
BAKU LOCAL TIME
11:00-13:30 | Hall-1

Azerbaijan State Agrar
University

HEAD OF SESSION: Dosent Allahverdiyev Elxan Rəcəf oğlu
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Dosent Allahverdiyev Elxan
Rəcəf oğlu

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti

BITKI QALIQLARI TORPAQ
MÜNBTLIYININ BƏRPAEDICISIDIR

Allahverdiyev Ömər

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti

“VERGİ GÜZƏŞTLƏRİNİN HÜQUQİ
FUNKSİYALARININ VƏ XÜSUSİ
NÖVLƏRİNİN VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİNƏ
TƏTBİQİNİN HÜQUQİ ƏSASLARININ
VERGİ QANUNVERİCİLİYİNDƏ TƏHLİLİ
İMKANLARI”

Gambarova P.I
Nabiyeva G.R

Azerbaijan State Agrarian
University

IN VITRO MICROCLONAL PROPAGATION
OF STONE ROOTSTOCKS

A.A.Mekhtiev
N.J.Mustafayev
T.N.Askerova

Academician Abdulla Qarayev
Institute of Physiology
Azerbaijan State Agrarian
University

BIOCHEMICAL MARKERS OF
ADAPTATION OF ANIMALS TO TOXIC
ANTHROPOGENIC FACTORS

H.M.Nəzərova
V.Q.Verdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti

ABŞERON YARIMADASININ NEFTLƏ
MÜXTƏLİF DƏRƏCƏDƏ ÇİRKLƏNMİŞ
TORPAQLARIN MÜNBİTLİK
GÖSTƏRİCİLƏRİ

Hüseynova Dilkəş Bəxtiyar
qızı

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti

KƏND TƏSƏRRÜFATINDA SÜNİ
İNTELLEKT TEXNOLOGİYALARININ
TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Abdiyeva Narmin Fuad gizi

Azerbaijan State Agricultural
University

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF
BIOGAS DEVICES FOR GAS SUPPLY
SYSTEMS

Əmiri Günel Sərdar
Nəcəfova Gülbəniz Kamil

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti, Azərbaycan

RESPUBLİKAMIZIN QƏRB ZONASINDA
YETİŞDİRİLƏN QOYUNLARIN ƏT
MƏHSULDARLIĞINA MÜXTƏLİF
AMİLLƏRİN TƏSİRİ

Prof. Abdıyev V.B.
Cəfərzadə B.Ə.
Allahverdiyev R.Z.
Xanıyeva S.Z.

Bakı Dövlət Universiteti

EKSTREMAL DUZLULUQ ŞƏRAİTİNDƏ
ARPA VƏ BUĞDA CÜCƏRTİLƏRİNDƏ BƏZİ
FİZİOLOJİ-BİOKİMYƏVİ PROSESLƏRİN
TƏDQİQİ

Osmanova Günel Rəhim qızı

ADAU, Maliyyə və iqtisadi
nəzəriyyə kafedrası, baş
müəllim

AQRAR SAHƏ SUBYEKTLƏRİNİN
RƏQABƏT POTENSİALININ
YAXŞILAŞDIRLMASI İSTİQAMƏTLƏRİ

Nigar Bayramova
Ferruh Rahimov

Azerbaycan Devlet Tarım
University, Gence, Azerbaycan

IMPORTANCE OF AGRICULTURE
SECTOR IN AZERBAIJAN AND TURKISH
ECONOMY

AGRO INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE
June 04-06, 2022
CONFERENCE PROGRAM

FACE TO FACE PRESENTATIONS
06.06.2022
BAKU LOCAL TIME
14:00-16:30 | Hall-2

Azerbaijan State Agrar
University

HEAD OF SESSION: Docent Abbas İSMAYİLOV
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Musayeva M.R.
Musayeva S.R

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti
Azərbaycan Heyvandarlıq Elmi
Tədqiqat İnstitutu

AZƏRBAYCANDA TUT İPƏKQURDU
GENOFONDUNUN ÖYRƏNİLMƏSİ

Abbas İSMAYİLOV

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR
UNİVERSİTETİNİN BİOTEXNOLOGİYA
MƏRKƏZİNDƏ BAĞ VƏ TƏRƏVƏZ
BİTKİLƏRİNİN İN VİTRO ŞƏRAİTDƏ
MİKROKLONAL ÇOXALDILMASI

Könül Dünyamalıyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti

QUZULARIN SALMONELLYOZUNUN
ASSOSİATİV GEDİŞİ ZAMANI AYRILMIŞ
PATOGENLƏRİN BİOLOJİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Məryəm Musayeva
Təranə Hacıyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti

ÇƏKİL BİTKİSİNƏ ÜZVİ VƏ MİNERAL
GÜBRƏLƏRİN MÜXTƏLİF
MÜDDƏTLƏRDƏ VƏ DOZALARDA
VERİLMƏSİNİN BARAMALARIN BİOLOJİ
GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ

Tağıyeva Yeganə Hikmət qızı

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti

TORPAĞIN TƏBİİ ÜSULLA
MÜNBİTLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSI,
NÖVBƏLİ ƏKİN SİSTEMİNİN TƏTBİQİ

Kushvar Mammadova
Lala Abbasova
Abdulkadir Polat

Azerbaijan State Agricultural
University (ADAU), Ganja city,
Azerbaijan

CLIMATE SMART AGRICULTURE (CSA)

Huseynova S.A

Azerbaijan State Agrarian
University

IN VITRO MICROCLONAL PROPAGATION
OF POTATO (SOLANIUM TUBEROSUM)

Aliyeva Rubaba Hilal

Azerbaijan State Agricultural
University

RAISING AWARENESS OF CONSUMER
FOOD CHOICES

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Unuversiteti, Gəncə

MÜXTƏLİF SƏPİN ÜSULLARININ, GÜBRƏ
NORMALARININ, UCVURMANIN VƏ
YIĞIM MÜDDƏTLƏRİNİN PAMBIQ
SORTLARININ ÜMUMİ İNKİŞAF
DİNAMİKASINA VƏ ƏSAS GÖVDƏNİN
HÜNDÜRLÜYÜNƏ TƏSİRİ

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti, biologiya elmləri
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
əvəzi

YEMİŞAN (CRATAEGUS L.) BİTKİSİNİN
CİNS HEYVANLARIN QANININ KİMYƏVİ
TƏRKİBİNƏ YEM ƏLAVƏSİ KİMİ TƏSİRİ

Azerbaycan Devlet Tarım
Üniversitesi, Tarımsal
işletmecilik ve yönetim

INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF
TURKEY AND AZERBAIJAN IN
HAZELNUT MARKET: CONSTANT

Nizami Yaqub oğlu
Seyidəliyev
Xaliq Qurban oğlu Xəlilov
Mina Zaman qızı
Məmmədova
Tamara Yuriy qızı Abbasova
Kamandar Şükür oğlu
Daşdəmirov
Əsgərova Aysel Habil qızı
Səfərova Fidan Urfan qızı
Ferruh RAHİMOV
Mizgin KARAHAN
Canan ABAY
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Fakültesi, Tarımsal
işletmecilik Bölümü
Niigata Üniversitesi, Bilim ve
Teknoloji Enstitüsü, Niigata,
Japonya
Ege üniversitesi

MARKET SHARE AND REVEALED
COMPARATIVE ADVANTAGE ANALYSIS
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ONLINE PRESENTATIONS
06.06.2022
BAKU LOCAL TIME
11:00-13:30 | Session-1,Hall-1

Meeting ID: 848 7318 1316
Passcode: 060606

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Mahmut Tepecik
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Nilgün DOĞAN
Hakan ADANACIOĞLU

Gümüşhane University,
Gümüşhane, Türkiye
Ege University, İzmir, Turkey

GEOGRAPHICAL INDICATION (GI)
LABELLING FROM PRODUCERS'
PERSPECTIVE: THE CASE OF
GÜMÜŞHANE PESTIL

Nilgün DOĞAN
Hakan ADANACIOĞLU

Gümüşhane University,
Gümüşhane, Türkiye
Ege University, İzmir, Turkey

OPPORTUNITIES AND BARRIERS TO
EXPANDING THE PRODUCTION OF
ALTERNATIVE PRODUCTS: THE EXAMPLE
OF BUCKWHEAT PRODUCTION

Selami KESLER
Abdil KARAKAN
Yüksel OGUZ

Pamukkale University, Denizli,
Turkey
Afyon Kocatepe University,
Afyonkarahisar, Turkey

DETERMINING THE LIFE STAGES OF
STRAWBERRY PLANT BY DEEP LEARNING

Mahmut Tepecik
Bihter Çolak Esetlili
Bilal Bilge

Ege University, İzmir, Turkey
Gübretaş, Fertilizer Factories
T.A.Ş Izmir, Turkey

EFFECT OF FOLIAR MAGNESIUM
FERTILIZER APPLICATION ON PLANT
NUTRIENT AND CHLOROPHYLL OLIVE
(OLEA EUROPAEA L.) PLANT

Sancar BULUT
Özcan ÇAĞLAR

Kayseri University, Kayseri,
Turkey
Igdir University, Igdir, TURKEY

DROUGHT and STUBBLE BURNING

Sait ENGİNDENİZ
Bahar AYDIN CAN

Ege University, Izmir, TURKEY
Kocaeli University, Kocaeli,
TURKEY

EVALUATION OF FACTORS AFFECTING
RURAL MIGRATION IN TURKEY IN TERMS
OF AGRICULTURAL SUSTAINABILITY

Iğdır University, Iğdır, Turkey

WHEY POWDER AS A SILAGE ADDITIVE IN
GRASS SILAGE: EFFECTS ON GAS
PRODUCTION, METABOLISABLE ENERGY
AND ORGANIC MATTER DIGESTBILITY

Iğdır University, Iğdır, Turkey

A NOVEL TECHNIQUE FOR DETECTION
OF FOOD ADULTERATION IN PISTACHIO
(Pistacia vera L.): HIGH RESOLUTION
MELTING

Kayseri University, Kayseri,
Turkey
Kayseri University, Kayseri,
Turkey

THE EFFECTS OF EFFECTIVE
MICROORGANISMS (EM) AND PLANT
GROWTH REGULATIONS (PGBR)
APPLICATIONS ON SEED PRODUCTION
AND QUALITY OF DEMRE SIVRI AND
YALOVA CHARLISTON VARIETIES İN THE
GREENHOUSE

Atatürk University, Erzurum,
Turkey

DETERMINATION OF THE ANTIMEHHANOGENIC EFFECT OF
SUPPLEMENTATION OF ROBINIA
PSEUDOACACIA EXTRACT TO HEIFER
TMR’S BY IN VITRO GAS PRODUCTION
METHOD

Şevin GÜLTEKİN
Emrah KAYA

Neslihan AY
Kaan Hürkan

Mustafa Demirkaya
Adem Güneş

Büşra DUMLU
Ali KAYA
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ONLINE PRESENTATIONS
06.06.2022
BAKU LOCAL TIME
11:00-13:30 |Session-1, Hall-2

Meeting ID: 848 7318 1316
Passcode: 060606

HEAD OF SESSION: Dr. Oğuzhan KAYGUSUZ
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Mustafa ÜSTÜNDAĞ
Gülsemin ŞEN AĞILKAYA

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü, Mersin
Şubesi, MERSİN

RED-SPOTTED TROUT PRODUCTION,
AND FISH RELEASING IN INLAND
WATERS AT FOREST AREAS UNDER THE
PROJECT MONITORING AND CONTROL:
MERSİN- ÇAMLIYAYLA

Mustafa ÜSTÜNDAĞ
Gülsemin ŞEN AĞILKAYA

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü, Mersin
Şubesi, MERSİN

SOME MORPHOLOGİCAL
CHARACTERİSTİCS AND
REPRODUCTİVE PERFORMANCE OF
SALMO PLATYCEPHALUS (BHENKE,
1968) POPULATİON IN SEYHAN RİVER,
ZAMANTI STREAM (KAYSERİ)

Oğuzhan KAYGUSUZ

Isparta University of Applied
Sciences, Isparta, Turkey

NEW LOCALITY RECORD OF MYCENA
PURPUREOFUSCA (MYCENACEAE:
AGARICOMYCETES) FROM RELICT
ENDEMIC FORESTS OF TURKEY

Hatice Avcı
Necmettin TENİZ
Emre DEMİRER DURAK

Van Yüzüncü Yıl University,
Van, Turkey

THE EFFECTS OF TRICHODERMA
HARZIANUM ON SOME FUNGI IN
WHEAT GRAINS AND ON SEED
GERMINATION

Esma Nur GEÇER

Tokat Gaziosmanpasa
University, Tokat, Turkey

DETERMINATION OF VOLATILE
COMPOUNDS IN ECHIUM VULGARE BY
HEADSPACE-TRAP GC/MS

Atatürk University, Erzurum,
Türkiye

HEMATOLOGICAL INDEX OF CYPRINUS
CARPIO POPULATION IN KARASU
(ERZURUM)

Atatürk University, Erzurum,
Türkiye

EFFECT OF BIOFILM COATINGS ON
SHELF LIFE OF FISHERY PRODUCTS

Dr. Mustafa YILMAZ

Oil Seed Research Institute,
Cevdetiye-Osmaniye/TURKEY

DETERMINATION OF SOME SESAME
(Sesamum indicum L.) GENOTYPES ON
YIELD AND YIELD COMPONENTS
UNDER EASTERN MEDITERRANEAN
TRANSITION CONDITIONS

Oğuzhan KAYGUSUZ

Isparta University of Applied
Sciences, Isparta, Turkey

MORPHOLOGY AND PHYLOGENY OF
COPRINOPSIS MELANTHINA
(PSATHYRELLACEAE: BASIDIOMYCOTA)
FROM TURKEY

Arzu UÇAR
Gonca ALAK
Muhammed ATAMANALP
Veysel PARLAK
Kübra DERİCİ
Gonca ALAK
Arzu UÇAR
Muhammed ATAMANALP
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ONLINE PRESENTATIONS
06.06.2022
BAKU LOCAL TIME
11:00-13:30 | Session-1, Hall-3

Meeting ID: 848 7318 1316
Passcode: 060606

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. İrfan ÖZGÜNLÜK
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

İrfan ÖZGÜNLÜK

Harran University, Şanlıurfa,
Turkey

SOLVE-FOCUSED APPROACH TO SOME
VIRAL INFECTIONS DETECTED İN
SANLIURFA REGION

Ayşe Merve KÖSE
Ece KOLDAŞ ÜRER

Hatay Mustafa Kemal
University, Hatay, Türkiye

INVESTIGATION OF MATERNAL BLOOD
PROGESTERONE HORMONE LEVELS IN
MIDDLE AND LATE PREGNANCY AND
AFTER PARTURITION IN SHEEP AND
GOATS

Asaf Omarov
Aygun Azizova
Kubra Yusifova
Shalala Zeynalova
Saida Aliyeva
Kamran Karimov

Khazar University
Scientific Research Veterinary
Institute
ADA University
The Azerbaijan Equestrian
Federation

INCIDENCE RATE OF PARASITIC
DISEASES AMONG KARABAKH AND
DILBAZ HORSES IN AZERBAIJAN

A.F.A. Tağıyeva Səfadə
Ədalət qızı

Azerbajan Fish Farm,
Mikrobioloq
ATU Həkim-mikrobioloq,
AMEA Mikrobiologiya
institutunun sabiq doktorantı

TƏSƏRRÜFAT BALIQLARINDA
İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏRİN BACİLLUS
CİNSLİ BAKTERİYALAR TƏRKİBLİ
PROBİOTİKLƏRLƏ MÜALİCƏSİ VƏ
PROFİLAKTİKASI

Semra KILIÇ

Suleyman Demirel University,
Isparta, Turkey

EFFECT OF DROUGHT STRESS ON
PHYTOCHEMICAL CONTENT AND
AMOUNT

Yalçın Mete COŞKUN
Bengi BAYOĞULLARI
Mustafa Tolga TOLON

İzmir Katip Çelebi University,
İzmir, Türkiye.
Ege University, İzmir, Türkiye

INNOVATIVE APPROACHES TO THE USE
OF MICROALG EXTRACTS AS FEED
ADDITIVES IN AQUACULTURE

Bengi BAYOĞULLARI
Mustafa Tolga TOLON

Ege University, İzmir, Türkiye

EFFECT OF WATER TEMPERATURE ON
SEA CUCUMBER’S GONAD MATURATION
IN CAPTIVITY

Ç.G.Gülalıyev
S.Ə.Köçərli
Ə.M.Cəfərov

"AMEA ak.H.Ə.Əliyev ad.
Coğrafiya İnstitutu
AMEA Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya İnstitutu"

TORPAQ TƏDQIQATLARINDA SPEKTRAL
ƏKSETDİRMƏ QABİLİYYƏTİNDƏN
ISTIFADƏ MÜMKÜNLÜTYÜ
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TOPIC TITLE

Prof. Dr. Ahmet KORKMAZ
Dr. Güney AKINOĞLU
İlkay ÇOKA

Ondokuz Mayıs University,
Samsun, Türkiye
Mersin University, Mersin,
Türkiye

NUTRITIONAL COMPOSITION IN FRESH
TOMATO

Mevlüde TATAR

Alata Horticulture Research
Institute, 33740, Mersin,
Turkey

MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR
CHARACTERIZATION STUDIES ON
PEPPER GENOTYPES

Nazan KUTLU
Raciye MERAL

Van Yüzüncü Yıl University,
Van, Türkiye

INVESTIGATION OF THE USE
POSSIBILITIES OF VARIOUS GRAIN
FLOURS IN THE PRODUCTION OF
GLUTEN-FREE BISCUIT

Sabire YERLİKAYA
Sefa TOPUZ
Hülya ŞEN ARSLAN

Karamanoğlu Mehmetbey
University, Karaman, Türkiye

ACTIVATOR EFFECT OF TWEEN20 AND
TWEEN80 ON PROBIOTIC
BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM

Vildan AKDENİZ

Ege University, İzmir, Türkiye

THE EFFECT OF ULTRASOUND
APPLICATION ON SOME QUALITY
CRITERIA OF PROBIOTIC YOGURT
ENRICHED WITH CAROB FLOUR

Sinem KÜTÜK KORKMAZ
Bilge ERTEKİN FİLİZ

Süleyman Demirel University,
Isparta, TURKEY

PRODUCTION OF FOOD COLORANT
FROM BLACK CARROT WITH FOAM MAT
DRYING METHOD

Şevval BOSTANCI
Bilge ERTEKİN FİLİZ

Süleyman Demirel University,
Isparta, TÜRKİYE

PRODUCTION OF CORNELIAN CHERRY
POWDER FROM CORNELIAN CHERRY
FRUIT BY FOAM MAT DRYİNG METHOD

Elif Tuğçe AKSUN
TÜMERKAN

Ankara Yıldırım Beyazıt
University, Ankara, TURKEY

ALLERGEN STABILITY AND
MECHANISMS OF ACTION IN THE
PROCESSED SEAFOOD

Dr. Güney AKINOĞLU
Prof. Dr. Ahmet KORKMAZ
İlkay ÇOKA

Ondokuz Mayıs University,
Samsun, Türkiye
Mersin University, Mersin,
Türkiye

IRON TOXICITY IN RICE PLANT
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Melikenur TÜRKOL
Seydi YIKMIŞ

Tekirdağ Namık Kemal
University, Tekirdağ, Türkiye

FUNCTIONAL PROPERTIES OF
BIOACTIVE PEPTİTES

Melikenur TÜRKOL
Seydi YIKMIŞ

Tekirdağ Namık Kemal
University, Tekirdağ, Türkiye

ANTHOCYANINS IN NUTRITION: EFFECT
ON HEALTH

Emine OKUMUŞ

Van Yüzüncü Yıl University,
Van, Turkey

USE OF SPORTS SUPPLEMENTS: ITS
AIMS, BENEFITS AND SIDE EFFECTS

Hatice Nur YUCEL
Mustafa UYANOGLU

Eskisehir Osmangazi
University, Eskişehir, Turkey

HEALTH RISK ASSESMENT OF TOXIC
METALS and MYCOTOXIN POLLUTION
IN HOME MADE and MARKET NOODLES
IN TURKEY

Mohammad Sharif RAHIMI
M. Metin. ARTUKOĞLU

Ege University, Izmir, Turkey

FOOD ACCESS PROBLEM IN
DEVELOPING COUNTRIES: STATUS AND
CONCERNS OF AFGHANISTAN

Cansu OKSEL
Mustafa MİRİK

Tekirdag Namik Kemal
Univerity, Turkey

THE CHEMICAL CONTROL OF
BACTERIAL CANKER ON CHERRY

Çılga Tuğba Gökçen
Zeynep Dilek Heperkan

İstanbul Aydın University,
İstanbul, Türkiye

INVESTIGATION OF FOOD SAFETY
SYSTEMS IN CATERING SERVICES

Sabire DUMAN
Erman DUMAN

Afyon Kocatepe University,
Afyonkarahisar, TÜRKİYE

DETERMINATION OF QUAIL EGG YOLK
OIL PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES

Tuğba Dedebaş
Meryem Göksel Saraç

Afyonkocatepe University,
Afyon, Türkiye
Cumhuriyet University, Sivas,
Türkiye

IMPORTANCE AND ROLE OF VOLATILE
OILS AND THEIR ENCAPSULATED
FORMS IN PACKAGING TECHNOLOGY
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AUTHORS
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TOPIC TITLE

Dr. Ehsan Rasoulinezhad

Faculty of World Studies,
University of Tehran, Iran

SANCTIONS AND SOCIAL WELFARE
EVOLUTION: EVIDENCE FROM THE
RUSSIAN INTENSION

P. Jenifer
R. Vijay
K. Srinivasan
A. Arunkumar
N. Baskaran
S. Vignesh*

National Institute of Food
Technology, Entrepreneurship
and Management – Thanjavur
(NIFTEM-T)
(An Institute of National
Importance; Formerly Indian
Institute of Food Processing
Technology - IIFPT)
Ministry of Food Processing
Industries (MoFPI), Govt. of
India, Thanjavur, Tamil Nadu
State – 613005

ISOLATION AND SELECTION OF
BIOFILM-FORMING BACTERIA FROM
MEAT WASTE AND ITS BIOCONTROL
STRATEGIES

Carmen Liliana BADARAU
Andreea Tican
Mihaela Cioloca

TransylvaniaUniversity,
Brasov, Romania

THE INCIDENCE OF AUCUBA POTATO
VIRUSES IN SEVERAL ROMANIAN
AREAS (PRELIMINARY STUDIES)

Dr. Naseem Akhter

Shaheed Benazir Bhutto
Women University, Peshawar,
Pakistan

MATRIMONIAL CEREMONIES IN
PESHAWAR: TRENDS AND
PERCEPTIONS (FROM ISLAMIC
PERSPECTIVE)

Dr. Naseem Akhter

Shaheed Benazir Bhutto
Women University, Peshawar,
Pakistan

HONESTY'S IMPORTANCE IN BUILDING
A PEACEFUL SOCIETY (IN THE LIGHT OF
ISLAMIC TRADITION)

Anjuri Srivastava
Akhouri Nishant Bhanu

Dr. APJ Abdul Kalam
Technical University,
Lucknow, Uttar Pradesh

COLOUR DIVERSITY BETWEEN THE
NUTRACEUTICAL-COLOURED WHEAT
AND ANALYSED WHEAT LINE WITH
HIGH ANTHOCYANIN CONTENT: A
REVIEW

Clement Okechukwu
Attamah
Sandra Ogechi Anyanwu

Department of Agricultural
Extension, University of
Nigeria, Nsukka, Enugu,
Nigeria

PRODUCTION PRACTICES OF SMALLSCALE BROILER FARMERS IN ENUGU
EAST SENATORIAL ZONE, OF ENUGU
STATE, NIGERIA

Füsun Gülser
Siyami KARACA
Bulut SARĞIN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi
ve Bitki Besleme Bölümü, Van,
TÜRKİYE

SOIL QUALITY AND SOIL QUALITY
INDICES

University Putra Malaysia,
Serdang, Malaysia

PLASTIC USAGE AND MANAGEMENT
DURING COVID-19 PANDEMIC OF
VARIOUS TYPES OF PLASTICS AMONG
YOUTHS IN MALAYSIA AND ITS
ASSOCIATION WITH THE LEVEL OF
KNOWLEDGE AND ATTITUDE

Sharifah Norkhadijah Syed
Ismail
Lee Yi Jia
Nor Eliani Ezani
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Mariia NIKITENKO
Oleksander AVERCHEV

Kherson State Agrarian And
Economic University, Faculty
Of Agronomy, Kherson,
Ukranian

FEATURES OF MILLET CULTIVATION IN
THE SOUTH OF UKRAINE

FROILAN D. MOBO, DPA,
Ph.D.
ANA LIZA GARCIA

Ambassador at Large /
Country Director
International Human Rights
Movement, Philippines
Chairman, International
Human Rights Movement,
Philippines

THE BENEFITS OF PLANTING EDIBLE
PLANTS AMIDST THE PANDEMIC
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Aliyeva Bayli Bahad
Hasanova Turkan Allahverdi

Azerbaijan National Academy
of Sciences, Institute of Soil
Science and Agrochemistry,
Baku

HUMUS AS AN ECOLOGICAL INDICATOR
OF SOILS UNDER VARIOUS
HERBACEOUS VEGETATION OF
NATURAL CENOSIS

Osmanova Gunel Rahim gizi

Senior Lecturer, Department
of Finance and Economic
Theory

DIRECTIONS TO IMPROVE THE
COMPETITIVE POTENTIAL OF
AGRICULTURAL SECTORS

Elnur ALLAHVERDIYEV

Director of Baku Business and
Cooperation College

IMPACTS OF THE KARABAKH
ECONOMIC REGION ON THE
DEVELOPMENT OF THE NON-OIL
SECTOR OF AZERBAIJAN

Х.Л. Рафиева
С.С. Байрамова
З.Р. Агаева
Дж. Ш. Саигов
Т.Н. Аскерова

"Бакинский
Государственный
Университет
Институт Катализа и
Неорганической химии
им.ак. М. Нагиева АНАН
Азербайджанский Аграрный
Университет"

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛИНИСТЫХ
МИНЕРАЛОВ В ПОЧВЕ

Büşra ASTEKİN
M. Metin ARTUKOĞLU

Ege University, İzmir, Türkiye

CHANGES IN CONSUMERS' ONLINE
SHOPPING BEHAVIORS: BEFORE AND
AFTER THE COVID-19 PANDEMIC

Funda BASLIKAYA
Nevin DEMIRBAS
Metin ARTUKOGLU

Ege University, İzmir, Turkey

THE IMPORTANCE OF MICRO CREDIT
FOR FOOD SECURITY: STUDIES IN THE
WORLD AND IN TURKEY

Belma DOĞAN ÖZ
Gamze SANER

Siirt University, Siirt, Türkiye
Ege University, İzmir, Türkiye

METHODS AND APPROACHES ON THE
ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY IN
SIIRT PISTACHIO FARMS

Aytan Aghayeva
Vidadi Yusibov
Irada Huseynova

Azerbaijan National Academy
of Sciences, Azerbaijan
Fraunhofer USA Center for
Molecular Biotechnology,
Newark, DE 19711, USA

ORGANIC EXTRACTION OF
BIOMOLECULE PRODUCED BY THE AZ130 STRAIN
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AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Manafova Y.K.

AMEA Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya İnstitutu, Az 1073,
Bakı ş., Məmməd Rahim, 5

ŞABRAN RAYONU BOZ-QƏHVƏYİ
TORPAQLARIN QRANULOMETRİK
TƏRKİBİ

Orucova N.H.
İsaqova V.Q.

AMEA Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya İnstitutu, Az 1073,
Bakı ş., Məmməd Rahim, 5

SUVARILAN ÇƏMƏN-BOZ TORPAQLARDA
BİOHUMUSUN VƏ SEOLİTİN
FERMENTLƏRİN FƏALLIĞINA TƏSİRİ

Ertan Yıldırım
Metin Turan
Melek Ekinci
Selda Örs Cırık

Atatürk University, Erzurum,
Türkiye
Yeditepe University, İstanbul,
Türkiye

THE ROLE OF BACTERIAL
BIOFERTILIZER IN THE CHANGE IN
MINERAL CONTENT OF TOMATO
SEEDLINGS UNDER WATER DEFICIT

Melek Ekinci
Ertan Yıldırım
Selda Örs Cırık
Metin Turan

Atatürk University, Erzurum,
Türkiye
Yeditepe University, İstanbul,
Türkiye

DOPAMINE, AN EFFECTIVE HORMONE
AGAINST ABIOTIC STRESS IN PLANTS

Abdul Razak Ahmed
Miray Arli-Sökmen

Ondokuz Mayıs University,
Samsun, Türkiye

EVALUATION OF SOYBEAN CULTIVARS
FOR THEIR REACTIONS TO BEAN
COMMON MOSAIC NECROSIS VIRUS

Ayhan GÖKSEVEN
Nuray AKBUDAK

Uludağ University, Bursa,
Türkiye

DETERMINATION OF MORPHOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF DIFFERENT
EGGPLANT ROOTSTOCKS

Emine UYGUR GÖÇER

Iğdır University, Iğdır, Türkiye

MARKER ASSISTED SELECTION AND
BREEDING OF CROP PLANTS

Yakup POLAT
İlbilge OĞUZ
Esra EKŞİ
Ebru KAFKAS
Ferit ÇELİK

Yüzüncü Yıl University, Van,
Türkiye

POTENTIAL SITUATION OF
POMEGRANATE (PUNICA GRANATUM L.)
IN TURKEY AND SCIENTIFIC STUDIES

Zekiye ŞENGÜL
Gamze SANER

Siirt University, Siirt, Türkiye
Ege University, İzmir, Türkiye

RISK SOURCES AND RISK
MANAGEMENT STRATEGIES IN
BEEEPING: CASE OF MUĞLA PROVINCE
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Süleyman KULE
Evin POLAT AKKÖPRÜ

Yüzüncü Yıl University, Van,
Türkiye

THE EFFECT OF CHEMICAL FERTILIZER
AND VERMICOMPOST ON THE BIOLOGY
OF PEACH APHID [(MYZUS PERSICAE
SULZ.)(HEMIPTERA: APHIDIDAE) ]

Meltem Arıkan MALKOÇ
Yakup KARA
Sevgi KOLAYLI

Karadeniz Technical
University Trabzon, Türkiye

EVALUATION OF IN VITRO BIOACTIVE
PROPERTIES OF SAKARCA PLANT
(Ornithogalum umbellatum)

Çukurova University, Adana,
Turkey

USE OF BIOSTIMULANTS IN MINI
YEDIKULE LETTUCE GROWING

Çukurova University, Adana,
Turkey

USE OF BIOSTIMULANTS TO REDUCE
SALT DAMAGES IN SPINISH GROWING

Mahtem T. Mengstu
Alper TANER
Hüseyin DURAN

Hamelmalo Agricultural
College, Department of
Agricultural Engineering,
Keren, Eritrea
Ondokuz Mayis University,
Samsun, Turkey

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
IN THE PRODUCTION AND PROCESSING
OF WHEAT

Elif Tuğçe AKSUN
TÜMERKAN

Ankara Yıldırım Beyazıt
University, Ankara 06010,
TURKEY

THE MECHANISM OF POLYCYCLIC
AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) IN
SEAFOOD: REASON AND RESULTS

Unal SIRIN

Van Yuzuncu Yil University,
Van, TURKEY

PLANNING OF BARN OF BEEF CATTLE
FOR COLD CLIMATE CONDITIONS;
SAMPLE OF VAN PROVINCE

Nuray KOŞ
Assist. Prof. Dr. Sinem
ÖZTÜRK ERDEM

Bilecik Şeyh Edebali
University, Bilecik, Türkiye

GENERAL SITUATION AND POTENTIAL
OF FRUIT GROWING IN THE MARMARA
REGION

H. Yıldız DAŞGAN
Boran İKİZ
İrem BİÇER
Bekir Bülent ARPACI
Ahmet GAYGISIZ
Kahraman Samet AKSU
H. Yıldız DAŞGAN
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Dr. Mohammad Reza Khaleghi
Dr. Vahid Gholami

Islamic Azad University,
Torbat-e-Jam, Iran

PREDICTION OF RAINFALL VALUES
USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
(ANN)

Dr. Vahid Gholami
Dr. Mohammad Reza Khaleghi

University of Guilan, Sowmeh
Sara, 1144, Guilan, Iran.

APPLICATION OF REMOTE SENSING AND
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
ON ENVIRONMENTAL CHANGES STUDIES
(CASE STUDY: THE EAST OF
MAZANDARAN)

Arigbo Precious Obinna
Arigbo Ifeyinwa Joy

"Department of Agricultural
Extension
University of Nigeria
Nsukka"

NUTRITION KONWDLEGE, SNACKING
BEHAVIOUR AND ANTHROPOMETRIC
STATUS OF UNDERGRADUATE
STUDENTS IN ABIA STATE NIGERIA

Dr. Mohammad Reza Khaleghi
Dr. Vahid Gholami

Islamic Azad University,
Torbat-e-Jam, Iran

THE EFFECTS OF LAND-USE CHANGE
ON SOIL EROSION AND RUNOFF
GENERATION

Emmanuella Oghenekugbelime
Audu
Agbonluai Richard Ehımıgbaı

University of Benin, Benin
City, Nigeria

HISTOPATHOLOGY AND ENZYME
BIOCHEMISTRY OF THE LIVER OF
ALBINO WISTAR RATS EXPOSED TO
ZINGIBER OFFICINALE RHIZOME
EXTRACT

Theophilus Ogie Erameh
Adegboye .A. Adiru
Efosa. Bolaji Odigie
Osarentin Ability Influence

Igbinedion University,
Okada, Nigeria

HISTOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
CHANGES IN LIVER AND KIDNEY OF
WHITE RATS FOLLOWING SUB-ACUTE
INTAKE OF SODIUM NITRATE SALT

Joyce Osarogie Odigie

Western Delta University,
Oghara, Nigeria

SEASONAL VARIATION: A
CONTRIBUTORY FACTOR AFFECTING
OLIGOCHAETES DISTRIBUTION IN
TROPICAL LAKES

Vahid Gholami
Mohammad Reza Khaleghi

Islamic Azad University,
Torbat-e-Jam, Iran

FLOOD HAZARD ZONING USING HEC-RAS
MODEL AND GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEM (GIS) IN THE
BABOL CITY

Hakan Bozdoğan

Kırşehir Ahi Evran
University, Kırşehir, Turkey

POPULATION DYNAMICS OF CHRYSOPA
FORMOSA BRAUER, 1850
(NEUROPTERA:CHRYSOPIDAE) IN THE
PINE FORESTS, EASTERN TURKEY
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AUTHORS
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TOPIC TITLE

Rusu Teodor
Moraru Paula Ioana

University of Agricultural
Sciences and Veterinary
Medicine Cluj-Napoca, Faculty
of Agriculture, Department of
Technical and Soil Sciences,
Cluj-Napoca, Romania

PARAMETERS MONITORED IN ORDER
TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF
MICROGREEN PRODUCTION IN
HYDROPONIC PLATFORMS

ONASANYA Abimbola
Kofoworola
OLALEKAN Olawale Jubril
ELUMALERO Gabriel
Olabode
OGUNBELA Adegboyega Ayo
APENAH Maria Olamide
AGBOOLA John Olatunji
AJAYI Olalekan Kehinde

Forestry Research Institute of
Nigeria, Forest Based Rural
Resource Centre, Ikija-Ijebu,
Ogun State

ETHNOBOTANICAL UTILISATION OF
BLIGHIA SAPIDA IN ABEOKUTA
METROPOLIS, SOUTH WESTERN NIGERIA

Sunday Alagba Obazi
Eunice Chidiogo Onu

Department of Agricultural
Extension, University of
Nigeria Nsukka, Enugu State,
Nigeria

FIRST PRINCIPLES STUDY ON OPTOELECTRONIC UNDER PRESSURE EFFECT
OF TIO2 AS ELECTRON TRANSPORT
MATERIAL FOR PEROVSKITES SOLAR
CELLS

Yuwvaranni.S
Chamundeeswari. M

St. Joseph’s College of
Engineering, OMR, Chennai600 119, Tamil Nadu, India

SYNTHESIS AND TOXICITY ASSESSMENT
OF IRON NANOPARTICLES FROM
HERBAL EXTRACTS

Major Gheorghe Giurgiu
Prof. Dr. Manole Cojocaru

"Deniplant-Aide Sante Medical
Center, Biomedicine, Bucharest,
Romania
Titu Maiorescu University,
Faculty of Medicine, Bucharest,
Romania"

NUTRACEUTICALS DENIPLANT IN THE
NEUROPATHIC PAIN IN DOG WITH
SPINAL CORD INJURY

Ivan PAVLOVIC
Violeta CARO PETROVIC
Jovan BOJKOVSKİ
Narcisa MEDERLE

Scientific Vezterinary Institute of
Serbia, Belgrade, Serbia
Banat’s University of Agricultural
Sciences and Veterinary
Medicine„King Michael I of
Romania” from Timisoara,
Timisoara, Romania

CRYPTOSPORIDIUM INFECTION IN
CALVES IN BELGRADE AREA

A. V. Berezovsky
T.I. Fotina
A.A. Fotina

-

RESULTS OF TESTING A NEW
ANTIPARASITIC THE PREPARATION
"EPRIN" FOR THE TREATMENT OF
LACTATING COWS

Widya Pintaka Bayu PUTRA

Research Center for Applied
Zoology - National Research
and Innovation Agency, Bogor,
Indonesia

GENETIC DIVERSITY IN THE PARTIAL
CYTOCROME-B (CYTB) GENE OF
SPANISH IBEX (Capra pyrenaica): A
META-ANALYSIS STUDY
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HEAD OF SESSION: Atabek Movlyanov
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Nassima RIOUCHI
Oussama RIOUCHI
Mohamed ABOU-SALAMA
Mohamed LOUTOU

Mohamed 1st University,
Morocco

APPLICATION OF THE LANGMUIR AND
FREUNDLICH MODELS TO THE
ADSORPTION ISOTHERMS OF HEAVY
METALS BY PURIFIED CLAY

Yasmine BOUDJAADA
Pr. Toufik BENMANSSOUR
Houssem Eddine FIALA

Faculty of Mechanical
Engineering Mentouri
Brothers University
Constantine, 25000, Algeria

COMPARATIVE ANALYSIS OF DYNAMIC
BEHAVIOR OF SOLID ROTOR AND
ROTOR WITH HOLLOW SHAFT WITH
VISCOELASTIC LAYER

Dauytova Yu.T
Azizova M.
Muratkhanova A
Dzhamalov S.
Rakhimov S.
Zhakenova Zh.K
Zholdybay Zh.Zh.

Asfendiyarov Kazakh National
Medical University, Almaty,
Kazakhstan

THE ROLE OF 18FFLUORODEOXYGLUCOSE-POSITRON
EMISSION TOMOGRAPHY/COMPUTED
TOMOGRAPHY IN ASSESSING THE
TREATMENT RESPONSE OF LYMPHOMA

Asha S. K.
Gayitri Mali

Karnatak University,
Karnataka, India

DOUBLE-DIFFUSIVE MIXED
CONVECTION STAGNATION POINT
FLOW OF EYRING - POWELL
NANOFLUID OVER A SLENDER
STRETCHING SHEET UNDER THE
INFLUENCE OF INCLINED MAGNETIC
FIELD AND NON-UNIFORM HEAT
SOURCE SINK

Oumaima Bourzik
Nacer Akkouri
Khadija Baba
Abderrahman Nounah

Mohammed V University,
Rabat, Morocco

EXPERIMENTAL STUDY OF THE
PROPERTIES OF ECO-FRIENDLY
CEMENT MORTAR INCORPORATING
RECYCLED PET AND PP

Snezhana M. Bakalova
Ivan Angelov
Jose Kaneti

Institute of Organic Chemistry
with Centre of Phytochemistry,
Bulgarian Academy of
Sciences, Sofia, Bulgaria

FLUORESCENT QUINAZOLINONE
LABELS FOR CANCEROUS TISSUES

Dr. Mina Miroslavova
Pencheva
Dr. Georgi Rusinov
David Roberto Baruh

Medical University of Plovdiv,
Plovdiv, Bulgaria
University Multiprofile
Hospital for Active Medical
Treatment, “Sveti Georgi”LtdPlovdiv, Bulgaria.
Sofia University "St. Kliment
Ohridski", Sofia, Bulgaria

COVID-19 OF THE CENTRAL NERVOUS
SYSTEM

Dr. Mina Miroslavova
Pencheva

Medical University of Plovdiv,
Plovdiv, Bulgaria

CORONAVIRUS DISEASE AND ITS
PATHOPHYSIOLOGY
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ÖZET
Coğrafi işaret (Cİ), tanımlanan bir bölge açısından ayırt edici bir niteliğe, itibara veya diğer özelliklere
sahip olup, ürünü gösteren işarettir. Gümüşhane Dut Pestili Coğrafi işaret (Cİ) tescili alan ürünlerden
birisidir. Araştırma kapsamına alınan pestil, yöresel bir ürün olup bal, süt ve un karışımından
oluşmaktadır. Gümüşhane Dut Pestili için Cİ tescili 2004 yılında Gümüşhane Valiliği tarafından
alınmıştır. Bu çalışmanın temel amacı yöresel bir ürün olan Gümüşhane Dut Pestili için alınan coğrafi
işaret tescilinin üreticileri Cİ reçetesine göre üretim yapmaya teşvik edip etmediği sorusuna yanıt
aramaktır. Bu çalışmanın bulguları Gümüşhane ilinde üretim yapan pestil üreticileri ile yüz yüze
gerçekleştirilen anket verilerine dayanmaktadır. Anket verilerinden toplanılan bilgiler; üreticilerin
demografik özelliklerini, işletmelerin pestil-köme üretimi ve pazarlamasına ilişkin faaliyetlerini,
üreticilerin coğrafi işaret bilgisi ile algısını ve Gümüşhane Dut Pestiline coğrafi işaret tescili alındıktan
sonraki aşamada coğrafi işaret tescilinin ürünün pazarlamasına etkisini ortaya koyan çeşitli önermeleri
içermektedir. Çalışmadaki bulgular üreticilerin genelde coğrafi işaret tescili üzerindeki
farkındalıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak, Gümüşhane Dut Pestili için 2004 yılında
coğrafi işaret tescili alınmasına rağmen coğrafi işaret etiketi altında üretim yapılmadığı tespit edilmiştir.
Pestil üreticileri coğrafi işaret tescili koşullarına uygun içerikte üretim yapmamalarının en önemli
nedenini yüksek maliyet olarak belirtmişlerdir. Bunun yanında, Gümüşhane Dut Pestiline coğrafi işaret
tescilini avantaja dönüştürme noktasında pazarlama iletişiminin iyi yönetilemediği belirlenmiştir. Bu
kapsamda, pestil üreticilerinin reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme ve doğrudan pazarlama gibi
tutundurma araçlarını etkili bir şekilde kullanarak coğrafi işaret tescilli ürünlerine farkındalık sağlaması
gerekmektedir. Bunun yanında, Gümüşhane Dut Pestilinin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtılmasını
sağlamak amacıyla yerel otoriteler tarafından hazırlanacak planlamalar ve uygulamalar önem arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaret, yöresel ürünler, Gümüşhane Dut Pestili, üretici algısı, pazarlama

ABSTRACT
The geographical sign has a distinctive quality, reputation or other characteristics in terms of a region
identified, it is the sign that shows the product. The local product included in the scope of this research
is called “pestil” (dried fruit pulp). The local description of pestil is a mixture of mulberry, honey, milk,
and flour spread on cloth, and after drying, a high-nutrient fruit pulp is obtained. A GI for pestil products
was elaborated by the Governorship of Gumushane in 2004, but to date, its impact on the regional
economy—particularly on local producers—has not been studied. Our research question is, why are GI
labels, which can introduce pestil to the world, not being used by pestil producers? Answering this
question is the purpose of this research. Face-to-face interviews with pestil producers were conducted
to identify their strategies regarding this innovation (GI). Information collected from survey data
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includes producer demographics, production information, GI information, local market dynamics, and
producers’ perceptions of GI. This study found that the producers’ awareness of GI is solid. Another
finding is that Pestil producers stated that the most important reason for not producing in accordance
with GI receipt is high cost. In addition, it was determined that the marketing promotion could not be
managed well in terms of turning this innovation (GI) into an advantage in Gumushane Pestil. In this
context, pestil producers need to raise awareness about products with GI by effectively using
promotional tools such as advertising, public relations, sales promotion and direct marketing. A
framework formulated by local bodies or associations is urgently needed to allow the pestil producers
to promote their local product to a wider market.
Keywords: Geographical indication (GI), local products, Gümüşhane Mulberry Pestil, producers’
perceptions, marketing
GİRİŞ
Ürünün sahip olduğu karakteristik özelliklerin üretildiği bölgeye has olması coğrafi işaretlerin temel
özelliğini oluşturmaktadır. Üretilen ürün üzerinde coğrafi işaret (Cİ) tescilinin bulunması ile değişen
pazar koşullarında ürünün rekabet gücü, bilinirliği, özgünlüğü artırılarak üreticiye gelir kazancı tüketici
için de ürünün belli standartlarda üretildiği garanti edilmiş olunur. Bu bağlamda, gerek ulusal gerekse
uluslararası ekonomilerde yöresel ürünler hakkında bilgi veren coğrafi işaretlerin önemi günden güne
artmaktadır. Türkiye’de tarımsal üretimde gelişmeye müsait olmayan ve geçim kaynakları sınırlı olan
bölgelerde yöresel ürün üretim paylarının artırılması ve Cİ etiketli yöresel ürünlerle desteklenmesi yöre
ekonomisi için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilmektedir. Türkiye ekonomisinde bölgeler arası
gelişmişlik düzeylerini azaltmada, bölgelere özgü yöresel ürün üretiminin artırılması bu anlamda ayrıca
bir önem taşımaktadır. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Gümüşhane ilinde halkın başlıca geçim
kaynaklarından biri olan tarım faaliyetleri; sektörde yaşanılan sorunlardan dolayı istenilen düzeyde
değildir. İlin söz konusu coğrafi ve iklim durumu nedeniyle tarım dışı yatırımlarda lojistik temelli
sorunlar başta olmak üzere çeşitli güçlükler olmaktadır. Bu sorunların aksine, Gümüşhane ilinde üretilen
yöresel ürünler yerel ekonominin harekete geçirilmesi açısından bir avantaj olarak görülebilmektedir.
Her şeyden önemlisi üretici bilinci, tutum ve davranışları Cİ etiketli yöresel ürün üretimi için başlıca ele
alınması gereken konular arasındadır. Mevcut durumda Cİ alınmış ürünlerin önemine, üreticilerin
inanması ve ürünün sahip olduğu ayırt edici özellikleri net bit şekilde ortaya koyarak bunu başarılı bir
üretim ile ilişkilendirmeleri konusunda üretici bilinci önemli rol oynamaktadır (Maina ve ark., 2018).
Araştırmanın kapsamını yöresel ürün olan Gümüşhane Dut Pestili oluşturmaktadır. Türk Standartları
Enstitüsünün TS 12677 numaralı standart tarifesinde Dut pestili; taze olgun dutlar (TS 11127) püre
haline getirildikten sonra nişasta (TS 2970), beyaz şeker (TS 861) ve katılması kabul edilen katkı
maddelerinin ilavesi ile tekniğine uygun olarak koyulaştırıldıktan sonra belli kalınlıkta yayılması ve
gerektiğinde kuru meyve ilavesi ile katlanması sonucu üretilen geleneksel bir gıda maddesi şeklinde
tanımlanmaktadır (Türk Standartları Enstitüsü, 2000; Yıldız, 2009; Güler, 2019). Gümüşhane ilinde,
geçmişte kışın yöre halkı tarafından sadece atıştırmalık olarak tüketilen pestil, günümüzde ilin üretim
sektöründe yöresel ürün olarak yerini almıştır ve birçok insana istihdam kapısı olmakla birlikte il
ekonomisinde katma değer yaratan bir üründür. Gümüşhane ili organize sanayi bölgesinde üretim yapan
işletmelerin %90’ı pestil üreticisidir. Bu gelişmeye bağlı olarak, Gümüşhane il geleneğinin korunması,
sağlıklı yerel ürün üretimi için ilin üretim ekonomisinde önemli bir paya sahip olan pestil, araştırma
kapsamına alınmıştır. Pestil için 2004 yılında Gümüşhane Valiliği tarafından coğrafi işaret tescili
alınmıştır. Ancak bugüne kadar, coğrafi işaretin bölge ekonomisi ve özellikle de üreticiler üzerindeki
etkisi incelenmemiştir. Bu çalışmadaki temel araştırma sorusu, yöresel bir ürün olan Gümüşhane Dut
Pestili için alınan coğrafi işaret tescilinin, üreticileri Cİ reçetesine göre üretim yapmaya teşvik edip
etmediği üzerine kurgulanmıştır. Yapılan literatür incelemesinde; yöresel ürünlere coğrafi işaret
alındıktan sonraki aşamaların pek sorgulanmadığı ve bu çalışmaların yok denecek düzeyde olduğu
görülmüştür. Türkiye’de yapılan benzer konudaki araştırmalara bakıldığında; genel olarak coğrafi
işaretin bölge/ülke ekonomisine katkısı, sürdürülebilirliğe olan desteği ve coğrafi işaret tescili yasal
prosedürleri ile ilgili çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu anlamda, bu araştırmanın Türkiye’deki
yöresel ürünler kapsamında alınan Cİ tescilinin bölgesel ve üretici düzeyindeki katkılarını
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değerlendirmek açısından üreticiler ve politika yapıcılar için bir rehber niteliğinde olacağı ve önemli bir
açığı dolduracağı düşünülmektedir.
MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalışmada kullanılan birincil veriler, Türkiye’de en çok pestil üretiminin yapıldığı Gümüşhane
ilinden elde edilmiştir. Nitel ve nicel birincil verileri toplamak üzere yüzyüze anket yöntemi
kullanılmıştır. Anket verilerinden toplanılan bilgiler; üreticilerin demografik özelliklerini, işletmelerin
pestil üretimi ve pazarlamasına ilişkin faaliyetlerini, üreticilerin coğrafi işaret bilgisi ile algısını ve
Gümüşhane Dut Pestiline coğrafi işaret tescili alındıktan sonraki aşamada coğrafi işaret tescilinin
ürünün pazarlamasına etkisini ortaya koyan çeşitli önermeleri kapsamaktadır. Coğrafi işaret ile ilgili
algılar beşli likert ölçeğine göre belirlenmiştir (1: Kesinlikle katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum).
Araştırmanın amacına uygun olarak anket soruları hazırlanmış ve anket soruları Gümüşhane ilinde pestil
üretimi yapan işletme sahiplerine sorulmuştur. Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden elde
edilen pestil üretimi yapan 32 işletme araştırma evren büyüklüğünü oluşturmuştur. Araştırma evreni
sayıca sınırlı ve küçük boyutlu olduğundan üzerinde Tam Sayım yoluyla ölçüm yapılmaya karar
verilmiştir. Yüz yüze görüşme öncesi her bir işletme telefonla aranarak randevu talep edilmiştir. İki
işletme görüşme talebini kabul etmemiş, üç işletmenin iflas ettiği öğrenilmiştir. Anket yapılacak
işletmelerin büyüklükleri birbirine benzer iken sadece bir büyük işletmenin varlığının analiz sonuçlarını
etkileyeceği düşünüldüğünden araştırma kapsamına alınmamıştır. Anketler 2019 yılı Aralık ayında 26
işletme ile yapılmıştır. Gümüşhane Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsü veri tabanı ve
konuyla ilgili literatürlerden elde edilen bilgiler ise ikincil veri olarak kullanılmıştır.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Pestil Üreten Üreticilerin Demografik Özellikleri
Gümüşhane Dut Pestili üreticilerinin demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Araştırma
kapsamına alınan pestil üreticilerinin 1’i kadın geri kalanlarının erkek olduğu tespit edilmiştir. Ortalama
yaş 43 yıl olup, üreticilerin büyük çoğunluğunun yaşı (%38.46) 35-44 yıl aralığındadır. Eğitim
düzeylerine bakıldığında üreticilerin yaklaşık %62’sinin üniversite düzeyinde eğitime sahip olduğu
görülmüştür. Bu bulguya istinaden, inovasyon yaratan aynı zamanda risk almayı gerektiren faaliyetleri
kabul etmede eğitim seviyesinin yüksek olmasının üreticilerin, Cİ gibi yenilikleri daha iyi tolere
edebilecekleri söylenebilir. Bu bakımdan, elden edilen bu bulgu mevcut üreticilerin üretim için uygun
şartlar sağlandığında Cİ etiketli üretime geçebilmelerinde önemli bir avantaj taşımaktadır. İşletmelerde
çalışan ortalama işçi sayısı yaklaşık 10 kişi olarak bulunmuştur. Araştırma kapsamına alınan işletmelerin
küçük işletmeler olduğu ve büyük işletmelere göre yeniliklere karşı daha esnek olabilecekleri
söylenebilir. Cİ gibi bir yeniliği kabul etmede işletme büyüklüğünün bir avantaj olduğunu haliyle
üreticilerin Cİ etiketli üretme durumlarını olumlu etkileyebileceği düşünülmektedir.
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Tablo 1. Pestil Üreten Üreticilerin Demografik Özellikleri
Değişken
Cinsiyet
Yaş (yıl)

Eğitim düzeyi

Çalışma yılı (yılı)

İşçi sayısı

Tanım
Kadın
Erkek
18–24
25–34
35–44
45–54
55–64
Ortalama
Okuryazar değil
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
1–5
6–10
11–15
16–20
21 ve üzeri
Ortalama
≤5
6–10
11–15
16–20
> 20
Ortalama

Frekans
Yüzde
1
3.85
25
96.15
4
15.38
10
38.46
9
34.62
3
11.54
43.42
1
3.85
9
34.61
16
61.54
5
19.23
4
15.38
6
23.08
5
19.23
6
23,08
15
10
38.46
7
26.92
5
19.23
1
3.85
3
11.54
9.7

Pestil Üreticilerinin Coğrafi İşaretli Ürünlere Yönelik Bilgi Düzeyleri
Türk Patent ve Marka Kurumu (2022) coğrafi işaret kavramını “tüketiciler için ürünün kaynağını,
karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki
bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti” olarak tanımlamaktadır. Türk Patent ve Marka
Kurumu’na (2022) göre coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi
ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanmaktadır. Coğrafi
işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilmektedir. Bu çalışma kapsamında incelenen
Gümüşhane Dut Pestili mahreç işareti alan coğrafi işaretli ürünlerden birisidir. Gümüşhane Dut Pestili
11.04.2004 tarihinde coğrafi işaret tescili alarak bazı ayırt edici özellikleri tanımlanmıştır. Buna göre;
Gümüşhane pestili diğer bölgelerde üretilen pestillerden daha parlak yumuşak bir yapıdadır ve içeriğine
bal ve süt katılmaktadır. Bunun yanında diğer bölgelerde üretilen pestillerde kullanılan iç ceviz ve iç
fındık daha fazla miktarda katılmaktadır. 100 kg Gümüşhane pestili elde etmek için en az 20 kg bal, en
15 kg süt, en az 20 kg iç ceviz veya fındık kullanılmaktadır. Süt ve dut Gümüşhane bölgesinden temin
edilmektedir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2004).
Araştırma kapsamına alınan pestil üreticilerinin coğrafi işaret kavramı bilgisi incelendiğinde, %61.54
gibi önemli bir çoğunluğunun orta derecede bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Üreticilerin %23.08’i
coğrafi işaret kavramı hakkında çok az bilgisi olan ve hiç bilgisi olmayan gruptan oluşurken, bu konuda
önemli düzeyde veya kesinlikle bilgisi olanların oranı %15.38’tir (Tablo 2).
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Tablo 2. Pestil Üreticilerinin Coğrafi İşaret Kavramı Bilgisi
Bilgi Düzeyleri
Hiç bilgim yok
Çok az bilgim var
Orta derecede bilgim var
Önemli Ölçüde bilgim var
Kesinlikle bilgim var
Toplam

Frekans
1
5
16
1
3
26

Yüzde
3.85
19.23
61.54
3.85
11.53
100.00

İncelenen pestil üreticileri içinde coğrafi işaretli ürün kavramı hakkında az veya çok bilgisi olduğunu
ifade edenlere coğrafi işaret denilince akıllarına ne geldiği sorulmuştur. Bu sorulara alınan yanıtlar Tablo
3’te gösterilmiştir. Yanıt verenlerin %84’ü coğrafi işaret denilince “ürünün kökenin bulunduğu yöreyi
gösteren işaret” anlamını çıkardığını, %12’si “ürünün mülkiyet hakkı işareti” olarak anlam verdiğini
ve %4’ü “ürünün belirgin standartta üretildiğini gösteren işaret” olarak bir tanım aklına geldiğini ifade
etmiştir. Genel olarak pestil üreticileri tarafından coğrafi işaret kavramı farklı tanımlamalarla ifade
edilmiş olsa da Türk Patent ve Marka Kurumu’nun coğrafi işaret tanımına uyan doğru anlamlar
atfettikleri görülmektedir.
Tablo 3. Pestil Üreticilerine Göre Coğrafi İşaretin Anlamı
Üreticilere Göre Coğrafi İşaretin
Anlamı
Ürünün Mülkiyet Hakkı işareti
Ürünün belirgin standartta üretildiğini
gösteren işaret
Ürünün kökenin bulunduğu yöreyi
gösteren işaret
Toplam

Frekans
3

Yüzde
12.00

1

4.00

21
25

84.00
100.00

Gümüşhane Dut Pestiline Coğrafi İşaret Tescilinin Alınmasının Bölgeye Katkı Düzeyi
Coğrafi işaretli ürün planlamalarının kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılmasına yönelik potansiyel
katkısının araştırmaya değer olduğu ve bu yöndeki planların önemli ekonomik getiriler sağlayabileceği
vurgulanmaktadır (Crescenzi ve ark., 2022). Bu çerçevede 11.04.2004 tarihinde coğrafi işaret tescili
alan Gümüşhane Dut Pestilinin üretildiği bölgeye katkı sağlama potansiyeli hakkında pestil
üreticilerinin düşünceleri incelenmiştir. Bu amaçla bazı önermeler hazırlanarak söz konusu üreticilerin
görüşleri alınmıştır. Bu önermelere verilen yanıtlar Tablo 4’te gösterilmiştir.
Önermelere verilen yanıtlara göre pestil üreticilerinin en çok katıldığı önerme coğrafi işaret tescilinin
yörenin ve ürünün tanıtımına sağlayacağı katkı konusunda olmuştur. Likert ölçek ortalaması 4.08 olan
bu önermeye pestil üreticileri önemli düzeyde katılmaktadır. Diğer yandan coğrafi işaret tescilinin
bölgeye sağlayacağı katkı açısından üreticilerin orta düzeyde katıldığı veya kararsıza yakın bir tutum
sergilediği bazı önermeler vardır. Bunlar sırasıyla; iç pazarda rekabet gücünün artması (3.50), turizm
potansiyelinin artması (3.27), üreticilerin ekonomik kalkınması (3.15), üretimde devamlılığın
sağlanması (2.84) ve üreticilerin örgütsel hareket etme gücünü anlamaları açısından farkındalık
oluşturulması (2.65) şeklinde belirtilebilir.
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Tablo 4. Coğrafi İşaret Tescili Alınmasının Bölgeye Katkı Sağlama Potansiyeli
Önermeler
Yörenin ve ürünün tanıtım yapılmış olunur
Coğrafi işaret iç pazarda ürünün rekabet gücünü artırır
Yörenin turizm potansiyeli artar
Coğrafi işaretin ürün üzerinde kullanılması bölgedeki
üreticilerin ekonomik olarak kalkınması için bir fırsattır
Üretimin az olduğu dönemlerde coğrafi işaret etiketli
ürün üretimi ile üretimin devamlılığı sağlanır
Pestil için coğrafi işaret alınmış olması bölgedeki
üreticilerin örgütlü (birlik, dernek, vb.) hareket etmenin
gücünü anlamaları için farkındalık sağlar

Likert
Ölçek
Ortalaması*
4.08
3.50
3.27

Std.
Sapma
0.935
1.105
1.282

3.15

1.347

2.84

1.214

2.65

1.263

*1: Kesinlikle katılmıyorum; 5: Kesinlikle katılıyorum
Gümüşhane Dut Pestilinde Coğrafi İşaret Tescilinin Alınmasının Pazarlamaya Etkisi
Yukarıda belirtildiği gibi Gümüşhane Dut Pestili için 11.04.2004 tarihinde coğrafi işaret tescili
alınmıştır. Coğrafi işaret tescili alan Gümüşhane Dut Pestilinin üretildiği bölgeye katkı sağlama
potansiyeli hakkında kararsıza yakın bir tutum sergileyen pestil üreticilerinin söz konusu tescilin ürünün
pazarlaması üzerindeki etkisine yönelik görüşleri de incelenmiştir. Bu kapsamda Tablo 5’te gösterilen
bazı önermeler için üreticilerin yanıtları alınmıştır. Bu önermeler için alınan yanıtlar bir nevi
Gümüşhane Dut Pestiline coğrafi işaret tescili verildikten sonraki aşamada pazarlama açısından ortaya
çıkan değişikliklerin ne düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır.
Görüşülen pestil üreticilerinden alınan yanıtlar coğrafi işaret tescilinin farklı değişkenler itibariyle
ürünün pazarlamasına pek önemli düzeyde bir katkı sağlamadığını göstermektedir. Pestil üreticileri
Gümüşhane Dut Pestiline coğrafi işaret tescili verildikten sonraki aşamada “tanıtımın daha çok olmaya
başlaması” (2.08) ve “yöre turizmine katkı sağlanması” (2.00) az katıldıklarının belirtmişlerdir. Çok
daha az düzeyde katıldıkları diğer önermeler ise sırasıyla; “ürün fiyatlarının artması”, “pazarlamada
daha çok denetim olmaya başlaması”, “ürün kalitesinde artış olması” ve “ihracatta artış olması” şeklinde
belirtilebilir.
Tablo 5. Pestil Üreticilerine Göre Coğrafi İşaret Tescilinin Pazarlamaya Etkisi
Likert
Ölçek
Ortalaması*
Tanıtım daha çok olmaya başladı
2.08
Ürünün coğrafi işaret tescili alması yöre turizmine katkı sağladı
2.00
Ürünün fiyatı arttı
1.73
Pazarlamada daha çok denetim olmaya başladı
1.69
Ürün kalitesinde artış oldu
1.69
İhracatta artış oldu
1.50
Önermeler

Std.
Sapma
1.288
1.258
1.282
1.087
1.123
0.990

*1: Kesinlikle katılmıyorum; 5: Kesinlikle katılıyorum
SONUÇ
Bu çalışmada esas olarak Gümüşhane Dut Pestili örneği ile yöresel ürünlere coğrafi işaret tescili
alındıktan sonraki gelişmeler üreticilerin bakış açısıyla tartışılmıştır. Çalışmadaki bulgular üreticilerin
genelde coğrafi işaret tescilinin ne anlama geldiğini ve bu konudaki farkındalıklarının yüksek olduğunu
göstermektedir.
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Birçok ülkede coğrafi işaret tescilinin bölge kalkınmasına etkisi araştırılmakta ve bu konudaki
çalışmalar devam etmektedir. Gümüşhane Dut Pestili örneğinde de üreticilerin bu konudaki görüşleri
incelenmiştir. Araştırma bulgularında belirtildiği gibi coğrafi işaret tescilinin yörenin ve ürünün
tanıtımına sağlayacağı katkı konusundaki üreticilerin beklentileri oldukça yüksektir. Ancak,
Gümüşhane Dut Pestiline 2004 tarihinde coğrafi işaret tescili alınmasına rağmen aradan geçen 18 yıllık
süreçte coğrafi işaret tescilinden beklenen pozitif etkiler uygulamada görülememiştir. Nitekim, ürünün
pazarlaması ile ilgili önermelere alınan üretici yanıtları bunu desteklemektedir. Elde edilen sonuçlar,
coğrafi işaret tescilinin ürün tanıtımı, yöre turizmi, ürün fiyatı, ürün kalitesi, iç ve dış ticaret açısından
bir avantaja dönüştürülemediğini ortaya koymaktadır.
Gümüşhane Dut Pestili örneğinde yerel yöneticilerin ürüne coğrafi işaret tescili alınmasında önemli
katkısının olduğu, ancak bunun ileriki aşamalara götürülemediği görülmektedir. Öyle ki, Gümüşhane
Dut Pestili için 2004 yılında coğrafi işaret tescili alınmasına rağmen coğrafi işaret etiketi altında üretim
yapılmadığı saha çalışmasında tespit edilmiştir. Pestil üreticileri coğrafi işaret tescili koşullarına uygun
içerikte üretim yapmalarının yüksek maliyetli olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim Gümüşhane Dut
Pestilinde diğer bölgelerde üretilen pestillerden farklı olarak içeriğine bal ve süt katılmaktadır. Ayrıca
diğer bölgelerde üretilen çeşnili pestillerde kullanılan iç ceviz ve iç fındık daha fazla miktarda
katılmaktadır.
Gümüşhane Dut Pestilinde coğrafi işaret tescilini avantaja dönüştürmek için pazarlama iletişiminin iyi
yönetilmesi gerekmektedir. Pestil üreticilerinin reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme ve doğrudan
pazarlama gibi tutundurma araçlarını etkili bir şekilde kullanarak coğrafi işaret tescilli ürünlerine
farkındalık sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, coğrafi işaret tescili altında Gümüşhane Dut Pestiline talep
yaratma noktasında Gümüşhane yerel yöneticilerinin çeşitli organizasyonlarla destek sağlaması önemli
görülmektedir.
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ÖZET
Dünyanın birçok ülkesinde üretilen ve gerek gıda pazarında gerekse ilaç sanayisinde kullanılan
karabuğday bitkisi, kullanım özellikleri bakımından tahıl benzeri olarak nitelendirilmektedir. Besin
değeri tahıllara benzerlik göstermesine rağmen, protein, vitamin ve demir değerlerinin yüksek olması
ve gluten içermemesi dolayısıyla tahıllardan ayrılmaktadır. Son yıllarda sağlıklı ürünlere olan talebin
artmasına bağlı olarak karabuğday ve karabuğdaydan üretilen ürünler gıda pazarında önemli bir yer
tutmaktadır. Bu bakımdan tahıl üretiminin yaygın olduğu Türkiye’de karabuğday, alternatif bir ürün
olarak tarımsal üretim sektöründe değerlendirilmesi gereken bir ürün olarak düşünülebilir. Bu çalışmada
esas olarak karabuğday örneği ile alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasının getireceği fırsatlar ve
karşılaşılan engeller tartışılmıştır. Çalışmanın verileri Gümüşhane ilinin Kelkit, Köse ve Şiran
ilçelerinde sözleşmeli tarım modeli ile karabuğday üretimi yapan çiftçilerden anket yolu ile elde
edilmiştir. Çalışmadaki bulgular karabuğday gibi alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasında
sözleşmeli tarım modelinin önemli bir fırsat sunacağını göstermiştir ve sözleşmeli tarım modeli
çiftçilerin pazarlama kaynaklı kaygılarını çoğunlukla ortadan kaldırmaktadır. Diğer yandan, sözleşmeli
tarım modeli ile ilk defa karabuğday üretimi gerçekleştiren çiftçiler için çözülmesi gereken üretim
tekniği kaynaklı bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu çerçevede sözleşmeli tarım modelinin çiftçilerin hem
pazarlama hem de üretim kaynaklı kaygılarını ortadan kaldıracak şekilde dizayn edilmesi önemli
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karabuğday, alternatif ürün, fırsatlar, engeller, sözleşmeli tarım, Gümüşhane

ABSTRACT
The buckwheat plant, which is produced in many countries of the world and used both in the food market
and in the pharmaceutical industry, is described as grain-like in terms of usage properties. Although its
nutritional value is similar to cereals, it differs from cereals in that it has high protein, vitamin and iron
values and does not contain gluten. Due to the increase in demand for healthy products in recent years,
buckwheat and its products occupy an important place in the food market. In this respect, buckwheat
can be considered as a product that should be evaluated in the agricultural production sector as an
alternative product in Turkey where grain production is common. In this study, the opportunities and
barriers that will be brought by the dissemination of alternative products are discussed. Farmers
producing buckwheat in Kelkit, Kose and Siran districts of Gumushane province were included in the
scope of this research. The findings of the study showed that the contract farming model will provide
an important opportunity for the becoming widespread of alternative agricultural products such as
buckwheat and the contract farming model mostly eliminates the marketing-related concerns of the
farmers. On the other hand, there are some problems arising from the production technique that need to
be solved for the farmers who produce buckwheat for the first time with the contract farming model. In
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this context, it is considered important to design the contract farming model in a way that will eliminate
the concerns of farmers from both marketing and production.
Keywords: Buckwheat, alternative crops, opportunities, barriers, contract farming, Gümüşhane
GİRİŞ
Besleyici etkisinin yanında iyi hali koruyan, geliştiren ve hastalık oluşturma riskini azaltan gıdalar,
fonksiyonel gıda olarak tanımlandığı (Erbaş ve ark., 2008) için tüketicilerin fonksiyonel gıdalara
ilgilerinin artması nedeniyle piyasada bu tür ürünlerin arzı artmıştır (Sedej ve ark., 2011). Son yıllarda
gelişen ve büyüyen gıda pazarında gıdaların raf ömrünü uzatmak ve duyusal niteliklerini iyileştirmek
için birçok katkı maddesi kullanılması çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan,
dünya gıda pazarı, gelecek vaat eden fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi ve tedarik zinciri yönetiminin
çözümüne olan ilgiyi artırmış ve bunu çeşitli nüfus gruplarının sağlıklı bir yaşam tarzına geçişinde en
önemli faktör olarak kabul etmiştir (Shegelman ve ark., 2020).
Dünyada ve Türkiye’de bitkisel üretim deseninde başlıca ürünlerden olan buğday, arpa, pirinç gibi
tahıllarla akrabalık bağı olmayan karabuğday, sahip olduğu bileşenler nedeniyle önemli bir gıda
maddesidir. Sağlık yönünden karabuğdayın etkilerine bakıldığında, gluten içermemesi yönünden çölyak
hastaları için yeni, besin değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesinde kullanım alanı bulduğu görülmektedir
(Hayıt ve Gül, 2015). Karabuğday aynı zamanda çeşitli iklim kuşaklarında yetiştirilebilen, alternatif
öneme sahip potansiyel sözde bir tahıldır (Paul ve ark., 2021). Birçok araştırmacı, fonksiyonel gıda
olarak karabuğdayın geliştirilmesine odaklanmış ve karabuğdaydan yapılan birçok fonksiyonel gıda
dünya çapında üretime girmiştir (Li ve Zhang, 2001). FAOSTAT verilerine (2020) göre, karabuğdayın
üretim miktarı Rusya'da 892.160 ton’a, Çin'de 503.988 ton’a, Ukrayna'da 97.640 ton’a ve Amerika’da
86.397 ton’a ulaşmıştır.
Dünyanın birçok ülkesinde üretilen ve uluslararası ticarette yerini almaya başlayan karabuğdayın
Türkiye’de ticari boyutta tarımı yapılmamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2021) verilerine
göre; 2020 yılında Türkiye’de 37.187.507 ton tahıl üretimi gerçekleştirilmiş olup, bu miktar 2021
yılında 35.140.067 ton olmuştur. Karabuğday üretiminin toplam tahıl üretimi içerisindeki miktarına
baktığımızda 2020 yılında herhangi bir veri yok iken, 2021 yılında 1280 kg karabuğday üretimi olduğu
görülmüştür. Birçok farklı alanda kullanım açısından önemli bir potansiyele sahip olan karabuğdayın,
Türkiye’deki bitkisel üretim deseninde alternatif ürünler kapsamı içinde değerlendirilebileceği
söylenebilmektedir. Karabuğday, yaygın olarak un olarak üretilmesinin yanında ekmek, makarna,
bisküvi, tarhana, erişte ve atıştırmalıklar gibi alternatif gıda ürünlerinin üretiminde kullanılmaya
başlanmıştır (Chrungoo ve Chettry, 2021). Bunun yanında hayvancılıkta yem açığının giderilmesinde
alternatif bir yem bitkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Harmanşah (2018) tarafından yapılan
araştırmaya göre; genel olarak hayvansal üretimde üretim maliyetinin %70’ini oluşturan yem giderleri
içinde kaba yemin oranı %78 olarak bildirilmiştir. Türkiye’de henüz kaliteli kaba yem açığının
kapanmadığı göz önüne alınırsa alternatif ürünlere olan ihtiyacın önemi daha da artmaktadır. Kara ve
Yüksel’in (2014) yapmış olduğu çalışmada belirtildiği üzere karabuğday kısa vejetasyon süresi, yüksek
yeşil ve kuru ot verimi nedeniyle yem bitkilerine iyi bir alternatif oluşturmaktadır.
Bu çalışmada karabuğday örneği ile alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasının getireceği fırsatlar ve
karşılaşılan engellerin tartışılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Gümüşhane ilinin Kelkit, Köse ve Şiran
ilçelerinde bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan Gümüşhane ilinde
karabuğday üretimi ile ilgili önemli gelişmeler olmaktadır. Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
tarafından karabuğday üretim projesi kapsamında %75 hibeli 4 ton sertifikalı tohum dağıtılmıştır.
Karabuğday üretimine teşvik etmek amacıyla 2021 üretim sezonunda toplam 550 dekar karabuğday
ekilmiş ve dekar başına 100 TL çiftçilere destek verilmiştir. Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
tarafından yapılan deneme üretiminden sonra Kelkit ilçesinde özel bir müteşebbis tarafından karabuğday
un ve karabuğday bulgur fabrikası kurulmuştur. Fabrikadan elde edilen bilgiye göre 2021 üretim
sezonunda toplam ekili alanda yaklaşık 30.000-35.000 kg karabuğday hasadı yapılmış ve dekara
karabuğday verimi 110 kg olarak tespit edilmiştir. Üretimine yeni başlanılan karabuğday için resmi
başka bir veriye rastlanılmamıştır.
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Aynı zamanda bu çalışmada farklı alanlarda önemli bir kullanım potansiyeli olan ve ülkemizdeki bitkisel
üretim desenindeki tahıllara alternatif olabilecek karabuğday bitkisinin üretimine ve üretiminin
sürekliliği için gerekli koşulların irdelenmesine odaklanılmıştır. Yapılan literatür incelemesinden
anlaşıldığı üzere karabuğdayla ilgili araştırmaların büyük çoğunluğu karabuğdayın kimyasal,
farmakoloji ve biyofonksiyonel özellikleri üzerinedir (Hayıt ve Gül, 2017; Kılıç ve Elmacı, 2018; Yavuz
ve ark., 2016; Alkay ve Kökten, 2020; Güllap ve ark., 2021). Özellikle, üreticileri ilgilendiren
karabuğdayı yetiştirme olanakları ve verimi üzerine çalışmalar oldukça sınırlıdır. Saha çalışmasına
dayanan, çiftçilerin yeni olan bu bitkiyi üretim desenlerine katmada etkili olacak faktörleri ortaya koyan
herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu yüzden, bu araştırmanın literatürde önemli bir açığı
dolduracağı düşünülmektedir.
MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalışmanın verileri Gümüşhane ilinin Kelkit, Köse, Şiran ilçe köy ve beldelerinde karabuğday
üretimine başlayan çiftçiler ile gerçekleştirilen anketlere dayanmaktadır. Gümüşhane ilinde sınırlı
sayıda karabuğday üreticisi olması nedeniyle araştırmada örnekleme yapılmamıştır. Tam sayım
metodunun kullanıldığı çalışmada karabuğday üreten 30 çiftçi ile yüz yüze anket görüşmesi yapılarak
veriler elde edilmiştir.
Çalışmadaki verilerin sunumunda ortalama, yüzde ve standart sapma gibi temel tanımlayıcı
istatistiklerden yararlanılmıştır. Çiftçilerin çeşitli önermelere verdiği yanıtların değerlendirilmesinde ise
5’li likert ölçeği (1: kesinlikle kabul etmiyorum;5: kesinlikle kabul ediyorum) kullanılmıştır.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Görüşülen Çiftçilerin Demografik Özellikleri ve Tarımsal Üretim Faaliyetleri
Bu bölümde görüşülen çiftçilerin demografik özellikleri ve gerçekleştirdikleri tarımsal üretim
faaliyetlerine ilişkin bazı bilgiler verilmiştir. Cinsiyet dağılımına göre, çiftçilerin 1’i kadın 29’u erkektir.
Araştırma kapsamına alınan çiftçilerin yaş ortalaması 49.13 yıl olarak belirlenmiştir. Eğitim düzeylerine
çiftçilerin %33.3’ü ilkokul, %16.7’si ortaokul, %23.3’ü lise ve %26.7’si ise üniversite mezunudur.
Çiftçilerin %36.7’sinin tarımsal üretim deneyimleri 2-10 yıl aralığında iken %33.3’ünün tarımsal
deneyimi 21-40 yıl arasında bulunmuştur. Çiftçilerin büyük çoğunluğu (%40) karabuğday üretiminde 1
yıllık deneyime sahipken, %33.3’ü 2 yıldır karabuğday üretimi yaptıklarını bildirmişlerdir. Görüşme
yapılan çiftçilerin %50’sinin herhangi bir tarımsal kooperatife üyeliğinin olduğu saptanmıştır. Herhangi
bir tarımsal kooperatife üye olanların %93.3’ü gibi önemli bir kısmı tarım kredi kooperatifine üye
olduklarını bildirmişlerdir. Araştırma kapsamına alınan çiftçilerin tarımsal üretim faaliyetleri
incelendiğinde, %53.3’ünün hem bitkisel hem de hayvansal üretimden oluşan karma tip üretim
yaptığı, %46.7’sinin ise sadece bitkisel üretim faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).
Görüşülen çiftçilerin tarımsal işletmelerindeki ortalama arazi büyüklüğü 26.57 hektar (ha) olarak
belirlenmiştir. Bu arazi büyüklüğü tarımsal işletmelere göre değişmekte olup, en az 1.30 ha, en yüksek
ise 300 hektardır. İncelenen tarımsal işletmelerin bitkisel üretim deseni içinde alternatif ürün olarak
sonradan dâhil edilen karabuğday dışında arpa, buğday, fasulye, mercimek, patates, yulaf, tritikale, mısır,
nohut, yonca ve korunganın yer aldığı görülmektedir. Anketlerden elde edilen bilgiye göre; tüm tarımsal
işletmeler göz önüne alındığında, toplam karabuğday ekim alanı 2019 üretim döneminde toplam 49.2
ha iken, 2020 yılında 58.7 ha olmuştur. Karabuğday ekim alanındaki artışın tarımsal işletmelerin bitkisel
üretim alanının artırılmasında önemli bir etki yaptığı söylenebilir.
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Tablo1. Karabuğday üreten çiftçilere ilişkin bazı istatistikler
Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Eğitim

Tanım
Kadın
Erkek
≤25
26-34
35-44
45-64
65≥
Okuma
yazması yok
Okuma
yazması var
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

%

Değişkenler
3.3 Kooperatife
96.7 üyelik
3.3
9.9 Üye olunan
kooperatif
20.0
49.9
16.6
- Tarımsal
deneyim (yıl)
-

Tanım
Evet
Hayır
Tarım Kredi
Tarımsal
Kalkınma
Diğer
2-10
11-20
21-40

%
50.0
50.0
93.3
-

41≥

6.70

33.3
Karabuğday
16.7
üretim
23.3
deneyimi (yıl)
26.7

1
2
3
4
Bitkisel
Üretim
Karma

40.0
33.3
23.3
3.30
46.7

İşletme tipi

6.7
36.7
23.3
33.3

53.3

Alternatif Bir Üretim Faaliyeti Olarak Karabuğday Yetiştiriciliği Modeli ve Çiftçilerin Görüşleri
Tarımda alternatif ürünlere yönelim geleneksel üretim alışkanlıkları nedeniyle çiftçiler için pek kolay
olmamaktadır. Genellikle çiftçilerin alternatif ürünlere geçişi özel firmaların girişimi ile gerçekleştirilen
sözleşmeli tarım modelleri ile gerçekleştirilmektedir. Gümüşhane ilinin Kelkit, Köse ve Şiran
ilçelerindeki karabuğday üretimi de sözleşmeli tarım modeli ile bir firmanın öncülüğü ile 2018 yılında
başlamıştır. Çiftçiler ile ilgili firma arasında yapılan sözleşmeli karabuğday üretim anlaşmasına göre
üretimde kullanılan girdileri firma temin etmektedir. Bu girdilerin kullanım kararlarını da yine firma
vermektedir. Firmanın çiftçilere verdiği girdiler genellikle tohumla sınırlı kalmaktadır. Çok nadiren de
olsa firmanın bazı çiftçilere tohum yanında gübre tedarik ettiği elde edilen bilgiler arasındadır.
Sözleşmeli tarım yapan çiftçiler firma ile satın alınacak fiyat ve miktar üzerinde anlaşma yapmaktadır.
Sözleşmeli tarım modeli ile karabuğday üretimi yapmaya başlayan çiftçilerin üretim ve pazarlama
yönleriyle konuyu nasıl değerlendirdiklerini bilmek karabuğday gibi alternatif tarımsal ürünlere
çiftçilerin adaptasyonunu sağlamak açısından önemli görülmektedir. Bu amaçla çeşitli önermelerle
görüşülen çiftçilerin sözleşmeli karabuğday üretim modeli hakkındaki görüşleri sorulmuştur.
Elde edilen sonuçlara göre; sözleşme yapılan firmanın ürünün tamamını alma konusundaki taahhütlere
uyması, pazar garantisi olması, firmanın sözleşme şartlarına uyması, firmanın anlaşılan fiyattan ürünü
satın alması ve firmanın ürün bedellerini zamanında ödemesi gibi önermelere görüşülen çiftçilerin
önemli derecede katıldığı görülmektedir. Çiftçiler sözleşmeli karabuğday üretimi ile COVID-19
salgınından olumsuz etkilenmedikleri önermesine oldukça önemliye yakın derecede katıldıklarını ifade
etmişlerdir.
Görüşülen çiftçiler “sözleşmeli tarım geleneksel tarımdan daha güvenilirdir” önermesine orta derecenin
üstünde katıldıklarını bildirmişlerdir. Görüşülen çiftçilerin kararsız tutuma yakın ve az katıldıkları bazı
önermeler de bulunmaktadır. Önem derecesine göre bu önemeler sırasıyla; üretim kararlarında
firmaların adil davranması, sözleşmeli tarımda geleneksele göre daha fazla verim elde edilmesi,
sözleşmeli tarımın geleneksele göre daha karlı olması, sözleşmeli tarımda geleneksele göre daha yüksek
fiyat elde edilmesi, sözleşme yapılan firmanın üretim aşamasında danışmanlık hizmeti vermesi,
sözleşmeli tarımda üretim maliyetinin geleneksele göre daha düşük olması, ürün kalitesi açısından
sözleşme yapılan firmanın isteklerinin karşılanması, sözleşmeli tarım ile ilgili yeterli bilgiye sahip
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olduklarını düşünmeleri ve sözleşme yapılan firmanın üretim ve hasat zamanında kredi imkânı
sağlaması şeklindedir.
SONUÇ
Bu çalışmada esas olarak karabuğday örneği ile alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasının getireceği
fırsatlar ve karşılaşılan engeller tartışılmıştır. Çalışmadaki bulgular karabuğday gibi alternatif tarımsal
ürünlerin yaygınlaştırılmasında sözleşmeli tarım modelinin önemli bir fırsat sunacağını göstermiştir.
Alternatif ürünlerin çiftçilere benimsetilmesindeki başlıca engelleri üretim tekniği ve pazarlama
kaynaklı olarak iki başlık altında ele alırsak temelde sözleşmeli tarım modelinin teorik olarak bu
sorunlara çözüm olabileceği düşünülmektedir.
Bu çalışmadaki bulgular da karabuğday örneği üzerinden sözleşmeli tarım modelinin çiftçilerin
pazarlama kaynaklı kaygılarını çoğunlukla ortadan kaldırdığını ortaya koymaktadır. Öyle ki; sözleşme
yapılan firmanın ürünün tamamını alma konusundaki taahhütlere uyması, pazar garantisi olması,
firmanın sözleşme şartlarına uyması, firmanın anlaşılan fiyattan ürünü satın alması ve firmanın ürün
bedellerini zamanında ödemesi gibi önermelere görüşülen çiftçilerin önemli derecede katılması bunu
kanıtlar niteliktedir. Diğer yandan, sözleşmeli tarım modeli ile ilk defa karabuğday üretimi
gerçekleştiren çiftçiler için çözülmesi gereken üretim tekniği kaynaklı bazı sorunlar bulunmaktadır.
Sözleşmeli tarımda daha fazla verim elde edilmesi, sözleşme yapılan firmanın danışmanlık hizmeti
vermesi, üretim maliyetinin daha düşük olması, ürün kalitesi açısından sözleşme yapılan firmanın
isteklerinin karşılanması, sözleşmeli tarım ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını düşünmeleri gibi
üretim tekniği ile ilişkili olan bazı önermelere görüşülen çiftçilerin az ölçüde katılması bunu doğrular
niteliktedir.
Gümüşhane ilinde sözleşmeli karabuğday üretimi yaklaşık dört yıldır yapılmasına karşın karabuğday
üretim alanında önemli bir düzeyde artış olduğundan söz etmek mümkün değildir. Bunun başlıca nedeni
olarak da karabuğday üreticilerinin arazilerinden düşük verim alması gösterilmektedir. Bu da
karabuğday üretim tekniği ile ilgili konularda üreticilerin yetersiz bilgiye sahip olmalarına bağlanabilir.
Bu kapsamda, karabuğday gibi alternatif tarımsal ürünlerin çiftçilere benimsetilmesinde sözleşmeli
tarım modelinin iyi bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, sözleşmeli tarım modelinin
çiftçilerin hem pazarlama hem de üretim kaynaklı kaygılarını ortadan kaldıracak şekilde dizayn edilmesi
önemli görülmektedir.
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BITKI QALIQLARI TORPAQ MÜNBTLIYININ BƏRPAEDICISIDIR
Dosent Allahverdiyev Elxan Rəcəf oğlu
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
XÜLASƏ
Torpağın münbitliyi, onun tərkibi birbaşa bitkinin sağlamlığına birbaşa təsir göstərir.Çünki bitkilər
lazım olan qida maddələrini torpaqdan alır. Torpaq münbitliyinin artırılmasına və qorunmasına təsir
edən əsas amillərdən biri bitki qalıqlarıdır. Bitki qalıqları çürüyərək torpaqda üzvi-bioloji maddələrin
əmələ gəlməsinə və torpağın su-fiziki xassələrinin yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərir.
Məqalədə Qarabağ bölgəsində qədimdən suvarılan boz-çəmən torpaqlarda gübrə normalarının kövşənlik
əkinlərdə qarışıq səpilən bitkilərin kök-kövşən qalıqlarının torpaq münbitliyinə təsiri geniş şərh
edilmişdir.
Tətbiq olunmuş gübrə normalarının təsirindən kövşənlik əkinlərində qarışıq səpilən bitkiərin kökkövşən qalıqlarının miqdarı xeyli artmışdır. Gübrəsiz nəzarət variantında 30,7s/ha bitki qalıqları
toplandığı halda üzvi və mineral gübrələrin tətbiqi nəticəsində 32,9-41,6 s/ha bitki qalıqları toplanmışdır.
Bitki qalıqlarının artması onun kimyəvi tərkibinə də əsaslı təsir göstərmişdir ki, bu da öz növbəsində
torpaqda qida maddələrinin miqdarını artırmışdır.
Tədqiqat nəticəsində məlum oldu ki, gübrəsiz nəzarət variantında bitki qalıqları ilə torpağa 27,94 kq/ha
azot, 8,59 kq/ha fosfor, 26,71 kq/ha kalium daxil olduğu halda üzvi və mineral gübrələrin təsirindən bu
göstəricilər əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmiş, mineral gübrə olaraq N120P150K150 normada tətbiq
olunduqda bitki qalıqları ilə torpağa 46,59 kq/ha azot, 17,47 kq/ha fosfor, 44,93 kq/ha kalium daxil
olmuşdur.
Üzvi və mineral gübrələrin birgə tətbiqi də göstəriciləri xeyli dəyişmişdir. Belə ki, üzvi və mineral
gübrələrdən peyin 10 t/ha +N70P125K90 normada tətbiq olunduqda bitki qalıqları ilə torpağa 44,35 kq/ha
azot, 15,44 kq/ha fosfor, 43,16 kq/ha kalium daxil olmuşdur.
Üzvi və ineral gübrə normalarının tətbiqi nəticəsində artan bitki qalıqları torpaqda üzvi-bioloji maddələri,
qida elementlərini artırmaqla torpağın su-fiziki xassələrinin yaxşılaşdırır, münbitliyi bərpa edir. Bu da
onu deməyə əsas verir ki, kövşənlik əkinlərdə qarışıq səpilən qarğıdalı soya bitkiləri özündən sonra
əkilən bitkilər üçün yaxşı sələf hesab olunur.
Açar sözlər; Bitki qalıqları, üzi gübrələr, kök kütləsi, kövşən qalığı, bioloji azot, münbitlik
GİRİŞ
Respublikanın kənd təsərrüfatı istehsalının prioritet vəzifəsi heyvandarlıq üçün möhkəm yem bazası
yaratmaq, yüksək keyfiyyətli yem istehsalının və tədarükünün həcminin artırılmasıdır. Bu problemin
həllində böyük əhəmiyyəti olan, ən məhsuldar və texnoloji məhsullardan biri dənli taxıl bitkiləri ilə
paxlalı bitkilərin qarışıq əkinləridir. Yüksək potensial məhsuldarlığı və nisbətən aşağı istehsal xərcləri
qarışıq əkinlərin geniş istifadəsini tələb edir. Qarışıq əkinlər məhsuldarlığı, onun keyfiyyət
göstəricilərini artırmaqla bərabər torpaq münbitliyinin yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərir.
Ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı bitkiləri altında torpaqların düzgün istifadə olunmaması münbitliyin
azalması ilə müşayət olunur. Torpağın münbitliyi, onun tərkibi birbaşa bitkinin sağlamlığına təsir
göstərir. Çünki makroelementlərin və mikroelementlərin əsas hissəsini bitkilər torpaqdan götürür. Qida
maddələrindən heç birinin olmaması bitkinin inkişafına nəinki mənfi təsir göstərir, hətta məhvinə səbəb
ola bilir [1].
Torpaq münbitliyinin artırılmasına və qorunmasına təsir edən əsas amillərdən biri bitki qalıqlarının
olmasıdır. Torpaqdakı üzvi maddələrin tərkibi onun məhsuldarlığını təyin edən əsas şərtlərdən biri hesab
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edilir. Ancaq republikanın ayrı-ayrı bölgələrində üzvi gübrə çatışmazlığı yaşanır. Bu çatışmazlığın
aradan qaldırılmasında sənaye tullantılarına əsaslanan alternativ gübrələrin tətbiqi qaçılmazdır.
Aqrosənaye kompleksinin inkişafının hazırkı mərhələsində bitki qorunması kimyəvi maddələrin, insan
sağlamlığı üçün təhlükəli gübrələrin istifadəsinin minimuma endirildiyi və ya tamamilə istisna olunduğu
ekoloji cəhətdən təhlükəsiz texnologiyalar ön plana çıxır. Çünki gübrələrin və pestisidlərin istifadəsi
ətraf mühiti çirkləndirir və becərilən bitkilərdə toksiki maddələrin artmasına təsir edir.
Ona görə də hazırda yeni gübrə formaları axtarılır. Bu da yerli xammal və onların geniş miqyaslı praktik
tətbiqi əsasında əlavə bitki məhsulları əldə etmək üçün çox aktualdır. Bir sıra sahələrdə elmi tədqiqatlar
əsasında üzvi gübrələr (torf, gübrə, kompostlar, saman, ağac yonqarı və s.) torpaq münbitliyini artırmaq
üçün əsas mənbələr olaraq qalır.
Dövrümüzün elm adamları tərəfindən aparılan tədqiqatlar nəticəsində üzvi gübrələrin təkcə effektiv və
ucuz qida mənbəyi kimi deyil, həm də torpaq üzvi maddələrini doldurmaq, humus vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq üçün böyük bir ehtiyat olduğu aşkar edilmişdir [2; 4]. Yaşıl gübrə yetişdirmək və onu
torpağa çevirmək, sənaye gübrələri ilə müqayisədə 6 dəfə ucuz olduğu müəyyən edilmişdir.
Torpağa daxil olan bitki qalıqlarının kütləsi intensiv dərəcədə parçalanmaya məruz qalması, əsasən
mikroorqanizmlərin fəaliyyətindən, onların kəmiyyət və keyfiyyət tərkibindən asılıdır. Ümumiyyətlə
bitki qalıqları torpaqda humus humus toplanmasına əsaslı təsir edir. Humus qida və su rejiminin
nizamlanmasına, torpağın fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinə əhəmiyyətli təsir göstərir [3].
Torpaqların humus vəziyyətini yaxşılaşdırmağın əsas yollarından biri üzvi gübrələrin tətbiqidir.
Humusun əmələ gəlməsi və torpaqdakı tərkibinin artırılmasında bitki qalıqlarının böyük əhəmiyyəti
olduğu qeyd edilir [7].
Bitki qalıqlarının torpağa qarışdırılması vacibdir. O, torpağın bioloji aktivliyini artırır, qida maddələrini
yuyulmadan qoruyur, məhsuldarlığı artırır, məhsulun keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Digər tərəfdən,
yayda üzvi maddələrin yavaş və davamlı parçalanmasına, bitki tərəfindən asan mənimsənilməsinə səbəb
olur [8].
Üzvi maddələrin torpaqda yığılması, mineral gübrələrin istifadəsini artırır, onun su-fiziki xassələrini
yaxşılaşdırır, torpaq münbitliyinin kimyəvi və bioloji göstəricilərini nizamlayır [5; 6]. Üzvi maddə bitki
və mikroorqanizmlərin qidalanması üçün torpaqdakı humusun, azotun miqdarını təyin edir [2]
OBYEKT VƏ METİDİKA
Qeyd olunanları nəzərə alaraq 2021-ci ildə Qarabağ iqtisadi rayonu ərazisində qədimdən suvarılan bozçəmən torpaqlarda kövşənlik əkinlərdə qarışıq becərilən bitkilərin kök-kövşən qalıqlarının torpaq
münbitliyinə təsirini öyrənmək məqsədilə təcrübə qoyduq. Təcrübə Ağcabədi rayonun Hindarx
bələdiyyəsi ərazisində 9 variantda 4 təkrarda aparılmışdır. Əsas bitki olan arpa biçildikdən sonra dərhal
bitki qalıqları götürülmüş, sahədə torpaqbecərmə tədbirlərindən sonra qarışıq səpin aparılmışdır.
Qarışıq səpinin bir çox üstün cəhətləri vardır ki, bunlardan biri də bitki qalıqlarının daha çox
toplanmasıdır. Bitki qalıqları torpağın su-fiziki xassələrinin yaxşılaşmasına və nəticədə münbitliyin
bərpa olunmasına müsbət təsir göstərir.
Torpağın ən vacib aqrofiziki xüsusiyyətlərdən biri onun həcm kütləsidir. Torpağın su, hava və istilik
rejimlərinin müəyyən edilməsində həcm kütləsi böyük rol oynayır, fiziki-kimyəvi və mikrobioloji
proseslərin istiqamətini və intensivliyinə bilavasitə təsir edir [9].
Tədqiqat işində qarışıq səpilən qarğıdalı ilə soya bitkilərinin kök-kövşən qalıqları toplanmış,
metodikaya uyğun olaraq analiz edilmiş və torpaqda qida maddələrinin miqdarına təsiri öyrənilmişdir.
Müəyən olunmuşdur ki, suvarma sayı və gübrə normaları bitki qalıqlarının kütləsinə, onun kimyəvi
tərkibinə və qida maddələrinin miqdarına əsaslı təsir göstərmişdir.

PROCEEDINGS BOOK

15

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

TƏHLİL
Cədvəldən göründüyü kimi gübrə normalarının təsirindən kövşənlik əkinlərində qarışıq səpilən bitkiərin
kök-kövşən qalıqlarının miqdarına əsaslı təsir gösərmişdir. Gübrəsiz nəzarət variantında 30,7s/ha bitki
qalıqları toplandığı halda üzvi və mineral gübrələrin tətbiqi nəticəsində 32,9-41,6 s/ha bitki qalıqları
toplanmışdır. Bitki qalıqlarının artması onun kimyəvi tərkibinə də əsaslı təsir göstərmişdir ki, bu da öz
növbəsində torpaqda qida maddələrinin miqdarını artırmışdır.
Gübrə normalarının kövşənlik əkinlərdə qarışıq səpilən qarğıdalıilə soyanın bitki qalıqlarının
kütləsinə, kimyəvi tərkibinə və qida maddələrinin miqdarına təsiri
Cədvəl
Variantlar
Gübrəsiz-nəzarət
N40P60K60
N60P90K90
N90P120K120
N120P150K150
Peyin 10 t/ha +P35
Peyin 10 t/ha +N10P65K30
Peyin 10 t/ha +N40P95K60
Peyin 10 t/ha +N70P125K90

Bitki
qalıqları
s/ha
30,7
32,9
36,2
39,4
41,6
32,9
35,3
38,5
39,6

Havada quru maddə %-lə
N
P2O5
K2O

Hektara kq-la
N
P2O5

K2O

0,91
0,93
1,02
1,09
1,12
0,93
0,98
1,06
1,12

27,94
30,60
36,92
42,94
46,59
30,59
34,59
40,81
44,35

26,71
31,58
35,84
41,76
44,93
31,58
34,95
40,04
43,16

0,28
0,34
0,36
0,39
0,42
0,29
0,32
0,35
0,39

0,87
0,96
0,99
1,06
1,08
0,96
0,99
1,04
1,09

8,59
11,18
13,03
15,36
17,47
9,54
11,29
13,47
15,44

Analizlər nəticəsində məlum oldu ki, gübrəsiz nəzarət variantında bitki qalıqları ilə torpağa 27,94 kq/ha
azot, 8,59 kq/ha fosfor, 26,71 kq/ha kalium daxil olduğu halda üzvi və mineral gübrələrin təsirindən bu
göstəricilər əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Belə ki, mineral gübrə olaraq N120P150K150 normada tətbiq
olunduqda bitki qalıqları ilə torpağa 46,59 kq/ha azot, 17,47 kq/ha fosfor, 44,93 kq/ha kalium daxil
olmuşdur.
Üzvi və mineral gübrələrin birgə tətbiqi də göstəriciləri xeyli dəyişmişdir. Belə ki, üzvi və mineral
gübrələrdən peyin 10 t/ha +N70P125K90 normada tətbiq olunduqda bitki qalıqları ilə torpağa 44,35 kq/ha
azot, 15,44 kq/ha fosfor, 43,16 kq/ha kalium daxil olmuşdur.
Hesablamalar onu deməyə əsas verir ki, gübrə normalarının kövşənlik əkinlərdə qarışıq səpilən qarğıdalı
ilə soyanın kök-kövşən qalıqlarının yaratdığı qida maddələri 10 ton peyinə ekvivalentdir.
Üzvi və mineral gübrələrin birgə tətbiqi nəticəsində daxil olmuş qida maddələri nəinki bitkilər tərəfindən
mənimsənilir, torpaqda mənimsənilə bilməyən qida maddələrinin mənimsənilə bilən formaya düşməsinə
müsbət təsir edir. Torpaqda üzvi-bioloji maddələri artıraraq onun su-fiziki xassələrinin yaxşılaşmasına
səbəb olur. Bu da öz növbəsində torpaqda münbitliyin bərpasına müsbət təsir göstərir.
Nəticə: Tədqiqat nəticəsində məlum oldu ki, gübrə normalarının tətbiqi nəticəsində artan bitki qalıqları
torpaqda üzvi-bioloji maddələri, qida elementlərini artırmaqla torpağın su-fiziki xassələrinin
yaxşılaşdırır, münbitliyi bərpa edir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, kövşənlik əkinlərdə qarışıq səpilən
qarğıdalı soya bitkiləri özündən sonra əkilən bitkilər üçün yaxşı sələf hesab olunur.
İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT
1. Аллахвердиев Э. Р.Влияние органических и минеральных удобрений на накопление азота,
фосфора и калия в надземной части люцерны при покрытом посеве// Бюллетень науки и практики.
2020. Т. 6. №2. С. 151-157. https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/14
2. Аллахвердиев Э. Р. Роль послезерновых остатков в поднятии плодородия почв // Бюллетень
науки и практики. 2019. Т. 5. №12. С. 191-196. https://doi.org/10.33619/2414- 2948/49/20
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Режим
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19071967
4. Коршунов А.В., Лысенко Ю.Н., Лысенко Н.Ю. Мелкотоварное картофелеводство:
синергетический эффект промежуточных сидеральных культур в севообороте и бессменной
посадке, удобрений и сортов // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т 30. № 8. С. 28-33.
5. Лошаков В.Г. Зеленое удобрение как фактор биологизации земледелия и повышения
плодородия почвы / В.Г. Лошаков // Агропромышленные технологии Центральной России. –
2016. – №2(2). – С. 65-81.
6. Наумченко., Е.Т0 Зерновая продуктивность сои и пшеницы в севообороте при длительном
внесении удобрений /Е.Т. Наумченко, И.Г. Ковшик, А.В. Науменко // Земледелие. – 2015. – №4.
– С.19. – 23.
7. Широких Е.В. Оценка гумусного состояния чернозема типичного в естественных и
сельскохозяйственных антропогенных ландшафтах / Е.В. Широких, А.И. Стифеев // Вестник
Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 1. – С. 38–40.
8. Matyuk. N.S., Seletskaya O.V., Soldatova S.S. Rol' sideratov i solomy v stabilizatsii protsessov
transformatsii organicheskogo veshchestva v dernovo-podzolistoy pochve. [Role of green manure and
straw in stabilization of processes of organic matter transformation in the sodpodzolic soil]. Izvestiya
TSKhA. Vyp. 3. 2013. pp. 63-74.
9.Monteleone M., Cammerino A. R. B., Garofalo P., Delivand M. K. Straw-to-soil or straw- to-energy?
An optimal trade off in a long term sustainability perspective // Applied energy. 2015. Vol. 154. P. 891899. https://doi.org/10. 1016/j.apenergy.2015.04.108
Azəri-A, B, C, Ç, D, E, Ə, F, G, Ğ, H. X, İ, I, J, K, Q, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z,
Türk- A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H. İ, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z,
Rus-A, Б. В,Г, Д, Е, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ы, Э, Ю, Я
İngilis- A, B, C, D, E, F, G, H. İ, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,W, X,Y, Z,
Bütün mənfi proseslərdən ən əsası torpaq humusunun itməsidir. Çətin hiss olunmur, amma davamlı
olaraq davam edir.
Yüksək məhsuldarlığın əmələ gəlməsi üçün qarğıdalı bitkiləri vegetasiya dövründə əhəmiyyətli
miqdarda qidaya ehtiyac duyurlar. Buna görə də, qarğıdalı becərərkən uzun müddət təsir göstərən və
bacarığı olan üzvi gübrələrin tətbiq edilməsi məsləhətdir mədəniyyəti uzun müddət qida ilə təmin edin
vaxt [3]. 3. Отзывчивость кукурузы на применение различных видов органических удобрений
при возделывании на дерново-подзолистой супесчаной почве / Т.М. Серая [и др.] // Почвоведение
и агрохимия. – 2012. – № 1(48). – С. 54–61.
Optimal azot qidasının verilməsi bitki böyüməsini yaxşılaşdırır, bitkinin müxtəlif hissələrindəki protein
tərkibini artırır. Torpaqdakı azot çatışmazlığı bitkilərin böyümə və inkişafını pisləşdirir. Bütün bunlar
məhsulun və toxum keyfiyyətinin kəskin azalmasına gətirib çıxarır [6-9]. 9. Complementary diversity
for nitrogen uptake and utilisation efficiency reveals broad potential for increased sustainability of
oilseed rape production / A. Stahl [et al.] // Plant and Soil. 2016. No. 3. P. 245-262.
Beləliklə, üzvi və mineral gübrələrin kompleks istifadəsi torpağın aqrokimyəvi xüsusiyyətlərinin ən
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmasına və yem əkin dövriyyəsində məhsulların maksimum
məhsuldarlığına səbəb oldu.
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Son onilliklərdə torpaqdakı qida maddələrinin dövrü və balansının öyrənilməsinə çox diqqət
yetirilmişdir.
Üzvi və mineral gübrələrin kompleks istifadəsi ilə humus tərkibində artım meyli (0,1-0,2%) ilkin tərkibi
2,2-2,4% təşkil etmişdir ki, bu da gübrə üzvi maddələrinin və yem bitkiləri rotasiyasının kök küləşi
bitkilərinin intensiv nemləndirilməsinin nəticəsidir. mikroorqanizmlərin təsiri altında. Mineral
gübrələrdən istifadə edildikdə, üzvi maddələrin tərkibi eksperimental səhv daxilində azaldı (0,1-0,2%),
bunu turş mühitdə mikroorqanizmlərin təsiri altında humifikasiya proseslərinin ləngiməsi ilə izah etmək
olar [7]
Qarğıdalı yüksək qida qəbul edən intensiv məhsul növüdür.
Karbon tərkibinə görə qarğıdalı yarpaq kütləsi (quru çəki) zibil gübrəsindən 3,5-4,0 dəfə çoxdur: 1 ton
quru samandan 120-220 kq humus əmələ gələ bilər, 1 ton saman gübrəsindən - 30-50 kq ... Bundan
əlavə, 1 ton quru samanın tərkibində orta hesabla: N - 8-12 kq, P2O5 –4-5 kq, K2O - 16-19 kq. Bu
vəziyyətdə, samandan ayrılan azot onu parçalayan mikroorqanizmlər tərəfindən əmilir, buna görə
şumdan sonra ilk ildə azot bitki qidalanmasında praktik olaraq iştirak etmir [6, 7]. Məhsuldan sonrakı
qalıqların tərkibində olan kalium bitkilər üçün əlçatan bir formadadır və sonrakı məhsulun
qidalanmasında iştirak edə bilər. Xarici elm adamlarının araşdırmaları taxıl samanında olan fosforun ən
azı yarısının asanlıqla mənimsənilə bilən birləşmələrlə təmsil olunduğunu müəyyənləşdirdi. fəaliyyət
ilində, hətta fosfor gübrələrinin suda həll olunan formalarından daha təsirli ola bilər [8, 9] 6. Землянов,
И. Н. Применение соломы и минеральных удобрений в зернопропашном севообороте / И. Н.
Землянов // Земледелие. – 2007. – № 6. – С. 18–19. 7. Русакова, И. В. Оценка влияния длительного
применения соломы на воспроизводство органического вещества дерново-подзолистой почвы /
И. В. Русакова, А. И. Еськов // Докл. Рос. сельскохозяйственной академии. – 2011. – № 5. – С. 28–
31. 8. Halloran, J. P. Spatial variability of soil phosphorus as influenced by soil texture and management
/ J. P. Halloran, R. G. Kachanoski, W. B. Stewart // Canad J. of Soil Sci. – 1985. – V. 65. – № 3. – P.
475–487. 9. Wagar, B. I. Changes with time in the form and availability of residual fertilizer phosphorus
on chernozemic soils / B. I. Wagar, J. W. B. Stewart, J. O. Moir // Canad. J. of Soil Sci. – 1986. – V. 66.
– № 1. – P. 105–119
Torpağın kütləvi sıxlığı bitkilərin kalium tədarükünü də əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir [2].
Araşdırma L.G.G. Yapa et al. [5] torpaq nəminin bitkilərin kök sisteminin inkişafına təsirinin kütlə
sıxlığı ilə qarşılıqlı təsir yolu ilə özünü büruzə verdiyini tapdı. Yüksək sıxılma zamanı (1.3-1.4 g / cm3),
kalium alımı optimal sıxılma səviyyəsinə (1.2 g / cm3) nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. 5. Yapa,
L.G.G. Effect of soil strength on root growth under different water conditions / L.G.G. Yapa, D. D.
Fritton, S. T. Willatt // Plant and soil. – 1988. – Vol. 109, N. 1. – Р. 9–16.
Torpağın kütləvi sıxlığı bitkilərin kalium tədarükünü də əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Kalium
gübrələrinin aşağı səmərəliliyi əsasən nəmlik çatışmazlığı ilə müəyyən edilir, buna görə kalium
gübrələrinin tətbiqi itki riskini azaltmaq üçün təsirli bir aqrotexnikadır. Xüsusilə quraqlıq şəraitində
mənfi hava şərtləri altında məhsul və aşağı temperatur [6]. Kalium çatışmazlığı ilə bitki inkişafı gecikir
Torpağın deqradasiyaya davamlılığı problemi böyük elmi və praktik əhəmiyyətə malikdir. Əkin
torpaqlarının kimyəvi deqradasiyasının növlərindən biri də onların geniş miqyaslı əkinçilik şəraitində
açıq şəkildə özünü göstərən qida maddələrinin tükənməsidir [1-3]
Müxtəlif torpaq tiplərində qida və nəmlikdən normal istifadə edən aqrosenozlarda düzgün seçilmiş
komponentdir. Balanslaşdırılmış yaşıl kütlədə yüksək məhsuldarlıqla bərabər zülala olan tələbatı təmin
edə bilir.
Taxıl və paxlalı bitkilərin birgə becərilməsi ilə yemin qida dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə artır [1,2,3].
Aqrosenozların məhsuldarlığını artıran mühüm amil bitkilərin qidalanmasıdır. Qarışıq bitkilərdə yem
bitkiləri üçün mineral gübrələrin tətbiqi məhsuldarlığın artmasını təmin edir [4,5,6,7].
1. Агафонов В.А. Эффективность возделывания проса кормового в смешанных посевах с
высокобелковыми культурами в условиях Предбайкалья / В.А. Агафонов, Е.В. Бояркин, Л.Н.
Матаис // Вестник ИрГСХА. – 2018. – Вып. 84. – С. 7-13. 6. Мухамадиев Р.Х. Кормосмеси в
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системе кормопроизводства республики Татарстан / Р.Х. Мухамадиев, Р.М. Низамов, М.М.
Маликов // Вестник Казанского ГАУ. – 2017. – № 4(46). – С. 20-25.
Bəzi tədqiqatçılar əkin qalıqlarını və gübrələrini torpaq səthinə qoymağı, bəzilərini isə müxtəlif
dərinliklərdə torpağa yerləşdirmələrini tövsiyə edirlər [10].
Qida çatışmazlığı məhsul qıtlığına gətirib çıxarır və artıq miqdarı keyfiyyətində azalmaya səbəb ola
bilər.
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ABSTRACT
The experiment was conducted during 2019 year olive cultivar orchards in Aydın, Turkey. The olive
trees is 12 years old was established with Gemlik olive cultivars at the trees were planted at 6.5×6.5 m
spacing. The experiment was designed as randomized plots with three replications with a two tree in
each replicate. The experimental composed of four treatments including the control and each treatment
composed of three trees olive. Basis fertilizer was appliede as 13:24:12 compoze ferilizer 1.25 kg/tree.
A foliar spray containing magnesium sulfate (MgSO4 7H2O) was applied as a foliar spray to whole trees
at concentrations of control (Mg0); 0.50% Mg (Mg1); % 1.0 Mg (Mg2) and % 1.50 Mg (Mg 3) at two
different weeks after anthesis. Leaf the total N (%) amount was found to be between 1.47±0.041.77±0.06. Minimum and maximum P (%) concentrations of leaves were observed in the Mg3
(0.25±0.04) and Mg0 (0.19±0.02) treatments. The maximum and minimum K (%) concentrations were
observed in the Mg0 (0.57±0.05) and Mg3 (0.46±0.02) treatments, respectively. The maximum and
minimum Mg (%) concentrations of leaves were observed in the Mg3 (1.03±0.12) and Mg0 (0.23±0.03)
treatments. Leaf the Ca (%) concentration was found to be between 1.92±0.04-1.76±0.04. The maximum
and minimum yield (kg/tree) were observed in the Mg3 (18.75±1.10) and Mg0 (17.82±0.55) treatments.
Average fruit weight (g) were determined from 3.45±0.45 to 3.97±0.39. The highest and lowest
chlorophyll a (mg/g) value were found in the Mg3 (1.42±0.08) and Mg0 (0.77±0.06), the highest and
lowest chlorophyll b (mg/g) value were found in the Mg3 (0.67±0.05) and Mg0 (0.42±0.04 treatments,
respectively. Total chlorophyll (a+b) content (mg/g) increased significantly in leaves treated with Mg
foliar spray Mg3 (2.09±0.12)>Mg2 (1.74±0.12)>Mg1 (1.45±0.10)>Mg0 (1.19±0.09) comparing to
control leaves.
Keywords; Chlorophyll, fertilization, magnesium foliar, Olive (Olea europaea L.), Macro element

1.INTRODUCTION
Magnesium (Mg), an important component of the chlorophyll molecule, is a macronutrient that plays a
role in physiological and biochemical reactions, especially in photosynthesis, is extremely important for
plants and is an absolute necessity for plants. Magnesium has functions in the cell nucleus, RNA
synthesis and DNA formation. Magnesium, which is included in the structure of the ribosome, also plays
an important role in protein synthesis (Marschner, 1995). Magnesium has a dominant role in
photosynthesis and associated processes in the chloroplast, where up to 35% of leaf Mg is located
(Cakmak and Yazici, 2010). Olive (Olea europaea L.) is a plant commonly grown in the Mediterranean

PROCEEDINGS BOOK

20

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

region. Its fruit is used to produce oil, table olives and other by-products. The main nutrient of olive fruit
is oil, predominantly monounsaturated fatty acids. Olives are also rich in carbohydrates, vitamins and
minerals (Guo et al. 2018). Olive (Olea europaea L.) is an evergreen shrub in the Oleaceae plant family
that produces olive fruit. Olives can grow up to 15 m tall and mature slowly but can live for hundreds
of years (Habibi et al. 2015). Olive trees have been cultivated on the Mediterranean coast for more than
5000 years. About 90% of the world's olives are produced in the Mediterranean region. Olive oil and
leaves have been used as food, medicine and fuel. However, the main product of the olive plant is its
oil, which is valued worldwide for its distinctive taste and nutrients. Homer called it "liquid gold" (Guo
et al. 2018). The total weight of an olive ranges from 0.5 to 20 g, but is usually between 3 and 10 g. The
main components of olive flesh are water (60-75%) and lipids (10-25%) Montano et al. 2010). Olive oil,
the main product of the olive industry, is one of the oldest known vegetable oils and is unique among
them, as it can be consumed as a juice called extra virgin olive oil (Luaces et al. 2005).
This study was carried out to determine the effects of foliar fertilization with different doses of
Magnesium on the macro plant nutrients Nitrogen (N); Phosphorus (P), Potassium (K), Magnesium
(Mg) and Calcium (Ca) of the leaf. Chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll (a+b) content of
the leaf, yield and fruit weight in Gemlik olive cultivar.

2. MATERIALS and METHODS
This experiment where field experiment was carried out with 37°45'0.99''N, 27°22'23.19''E and 170 m
above sea level. The experiment was conducted during 2019 year olive cultivar orchards in Aydın,
Turkey. The olive trees is 12 years old was established with Gemlik olive cultivars at the trees were
planted at 6.5×6.5 m spacing. Analysis results experiments soil are given in Table 1. The orchard is not
irrigated. The experiment was designed as randomized plots with three replications with a two tree in
each replicate. Standard methods were used for pruning, cultivating and pest. The experimental
composed of four treatments including the control and each treatment composed of 3 trees. Basis
fertilizer was appliede as 13:24:12 compoze ferilizer 1.25 kg/tree. A foliar spray containing magnesium
sulfate (MgSO4 7H2O) was applied as a foliar spray to whole trees at concentrations of control (Mg0);
0.50% Mg (Mg1); % 1.0 Mg (Mg2) and % 1.50 Mg (Mg 3) at two different weeks after anthesis.
Treatments 10 L per tree were applied with a pneumatic back sprayer machine, and spraying was
conducted to obtain total saturation of the foliage. The spraying was performed mid-morning with
handle atomizer using a trailer sprayer. A surfactant was added at 0.04 % to all treatments, including the
control. The middle leaf pairs on fruitless shoots were taken as leaf samples. In both years, leaf samples
were taken from all sides of the olive trees at the end of November (Jones et al. 1991; Soyergin 1993).
Fruit samples were taken separately from each application in December at the harvest time were kept in
plastic boxes until analyzed under ambient conditions, 18-20°C temperature and 60-70% relative
humidity. The total yield per tree (kg) was calculated by harvesting the olives from the trees at the time
of harvest. Average fruit weight (g) was determined on 20 fresh fruit samples taken from each
application.
The contents of chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll (a+b) were determined in a whole–
pigment extract of green plant tissue by UV–vis spectroscopy (Lichtenthaler, 1987). After extraction of
samples by 96% ethanol, absorbance was measured at 663 (A663) and 645 (A645) nm. Chlorophyll
contents were estimated using the following equations: Chlorophyll a = 12.70 A663 − 2.69 A645.
Chlorophyll b = 22.90 A645−4.68 A663. Total chlorophyll (a+b) = 20.21 A645 + 8.02 A663. Data were
expressed as mg/g fresh weight (FW).
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Table 1. Analysis results of experimental soil
pH
EC
CaCO3
Sand
Silt
Clay
Texture
O. Matter (%)
Total N
Available P
Available K
Available Ca
Available Mg
Available Na
Available Fe
Available Zn
Available Cu
Available Mn

(dS/m)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)

7.61
0.175
40.66
40.88
41.28
17.84
Loam
2.21
0.151
33.2
49.1
4162.2
100.4
19.4
3.19
0.68
1.73
7.9

Olive tree leaves were washed so as to remove any adhering with distilled water then oven-dried at 70°C
for 48 hours reached a fixed weight, leaves dry weight were recorded at the end after every clipping.
Plant samples ground using a stainless steel mill made ready for plant macro nutrients analysis. Results
were expressed on dry matter (105oC) bases. Total Nitrogen (N) analysis was conducted in accordance
with modified Kjeldahl method (Bremner 1965). Plant samples wet digestion for plant nutrients
elements with a mixture of concentrated HNO3 and concentrated HClO4 at 4:1 (v/v). Total P
spectrophotometric analysis with the use of vanadomolibdo phosphoric yellow color method (Lott et al.,
1956). Total K and Ca concentration were determined in a flame photometer and Mg were determined
atomic absorption spectrophotometer. (Kacar and İnal 2008).
Statistical analyses were conducted with the use of SPSS Statistics 20.0 software in accordance with
randomized blocks design. Significant means were compared with the use of LSD multiple comparison
test at % significance level
3 RESULT and DİSCUSSİON
Experimental treatments had significant (p<0.01) effects on plant leaf total nitrogen (N) concentration
(Table 2). Leaf the total N (%) amount was found to be between 1.47±0.04-1.77±0.06. The highest and
lowest N concentration in leaves were found in the Mg3 (1.77 ±0.06 and Mg0 (1.47±0.04) treatments,
respectively. It was stated that by Fernandez-Escobar et al., (2009a) N deficiency in leaves occurs when
it is below 1.40%, accordingly it is N value sufficient level.
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Table 2. Macro plant nutrient concentrations of olive leaf
Treatments

N

P

Mg0
Mg1
Mg2
Mg3
S. level

1.47±0.04c
1.58±0.08b
1.69±0.05ab
1.77 ±0.06a
**

0.19±0.02ab
0.23±0.03a
0.23±0.02a
0.25±0.04a
*

(%)
K
0.57±0.05a
0.53±0.02a
0.48± 0.05b
0.46±0.02ab
*

Significant level (S. level) * p<0.05

** p<0.01

Mg

Ca

0.23±0.03d
0.52±0.09c
0.66±0.03b
1.03±0.12a
**

1.92±0.04a
1.81±0.06a
1.80 ±0.0a
1.76±0.04b
*

ns: not significant

The P concentration of the leaf differed according to the applications, in the treatment with foliar spray,
leaf P concentration increased in all treated with Mg foliar significant (p<0.05) effects; however in the
treatments except for Mg1 and Mg2. Minimum and maximum P concentrations of leaves were observed
in the Mg3 (0.25±0.04 %) and Mg0 (0.19±0.02%) treatments. Leaf phosphorus content measured were
above the threshold limit of sufficiency (0.1%), defined in the literatüre (Bouhafa et al. 2018). Present
values also within the limit values of 0.10–0.30 % indicated by Jones et al (1991), thus indicated that
there were not any problems in terms of P nutrition. Leaf K (%) concentrations significantly (p<0.05)
decrease increased with increasing Mg foliar treatments. The maximum and minimum K (%)
concentrations were observed in the Mg0 (0.57±0.05) and Mg3 (0.46±0.02) treatments, respectively.
The competition between Mg2+ and K+ is generally considered as an increase in K+ concentration reduces
Mg2+ uptake, and this inhibition occurs mainly in plant root (Xie et al. 2021). As for the optimal critical
leaf potassium content, Gargouri and Mhiri (2002) proposed a threshold of leaf K content of 0.5 % DM.
Comparing measured leaf nutrient contents to this reference values by comparing the measured leaf
nutrient content with these reference values, potassium deficiency was observed in Mg2 (0.48± 0.05)
and Mg 3 (0.46± 0.02) applications. Such a case may be explained by a negative impact of Mg foliar
application an antagonistic effect of on K plant nutrients. Plant Magnesium (Mg) concentrations were
significantly influenced by foliar treatments (p<0.01). Leaf Mg concentration increased significantly in
all treated with Mg foliar; The maximum and minimum Mg (%) concentrations of leaves were observed
in the Mg3 (1.03±0.12) and Mg0 (0.23±0.03) treatments, respectively. Seasonal change of Mg
concentration of olive leaves was reported to be in the range of 0.1–0.2% (Chatzissavvidis et al., 2005).
The Mg concentration in the leaves was found to be sufficient. Foliar treatments had significant (p<0.05)
effects on calcium (Ca) concentrations. The maximum and minimum Ca (%) concentrations of leaves
were observed in the Mg0 (1.92±0.04) and Mg3 (1.76±0.04) treatments, respectively. Present values
were within the sufficiency limits of 1.00–2.00 % indicated by Jones et al (1991). Leaf Ca concentration
from the current season’s growth was close to the threshold limit for sufficiency of 1.0%
(Chatzissavvidis, et al. 2005). The yield (kg/tree) obtained from olive trees differed according to the
applications, and it was determined increased significantly (p<0.05) in all treated with Mg foliar
fertilization. Yield (kg/tree) obtained from range 17.82±0.55 to18.75±1.10. The maximum and
minimum yield were observed in the Mg3 (18.75±1.10) and Mg0 (17.82±0.55) treatments (Table 3).
The yield (kg/tree) in Gemlik cultivar differed as 23.53-31.33 according to the values specified by Toplu
(2000). The average olive fruit weight increased significantly (p<0.05) and average fruit weight (gr) in
Gemlik variety olive were determined from 3.45±0.45 to 3.97±0.39. The average fruit weight of an olive
was similar to the 2.87 to 4.56 g values stated by Gamlı and Eker (2017), but average fruit weight
differed according to the 4.26-4.59 g values stated by Tepecik et (2015). Chlorophyll a content increased
significantly (p<0.01) in leaves treated with Mg foliar spray. chlorophyll a (mg/g) amount was found to
be between 0.77±0.06-1.42±0.08. The highest and lowest chlorophyll a (mg/g) value were found in the
Mg3 (1.42±0.08) and Mg0 (0.77±0.06) treatments, respectively. Chlorophyll b (mg/g) amount was
found to be between 0.67±0.05-0.42±0.04. The highest and lowest chlorophyll b (mg/g) value were
found in the Mg3 (0.67±0.05) and Mg0 (0.42±0.04 treatments, respectively chlorophyll b increased
significantly (p<0.05). Effects of fertilization on leaf chlorophyll concentration statistical analysis
revealed that total chlorophylls content increased significantly (p<0.01) in leaves treated with Mg foliar
spray Mg3>Mg2>Mg1>Mg0 comparing to control leaves (Figure 1).
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Figure 1. The contents of chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll (a+b)
Both chlorophyll a and b were sensitive to fertilization and showed the same trend with total chlorophylls
Foliar fertilization affected significantly chlorophyll concentrations.
Table 3. The effect of applications on yield and chlorophyll values
Treatments Yield
(kg/tree)
Mg0
Mg1
Mg2
Mg3
S. level

17.82±0.55b
18.05±0.95a
18.24±1.04a
18.75±1.10a
*

Avarage
fruit weight
(g)
3.45±0.45bc
3.54±0.11c
3.76±0.14b
3.97±0.39a
*

Significant level (S. level) * p<0.05

Chlorophyll
a (mg/g)

Chlorophyll
b (mg/g)

Chlorophyll
(a+b) (mg/g)

0.77±0.06d
1.01±0.09c
1.23±0.13b
1.42±0.08a
**

0.42±0.04ab
0.44±0.02ab
0.51±0.03b
0.67±0.05a
*

1.19±0.09d
1.45±0.10c
1.74±0.12b
2.09±0.12a
**

** p<0.01

ns: not significant

In olive leaves specified by Antunes et al. (2021) chlorophyll a value is between 0.27 and 0.33 mg/g
chlorophyll b value is between 0.11 and 0.15 mg/g and the total chlorophyll value is between 0.38 and
0.48 mg/g differed according to the stated values. It differed according to chlorophyll a (0.281-0.854
mg/g), chlorophyll b (0.851-1.114 mg/g) and total chlorophyll (1.132-1.795 mg/g) values stated by
Bahloulet al (2014). The chlorophyll content is generally affected by several factors such as photoperiod,
nitrogen, temperature, degree of maturity and water (Lee et al. 2011).
4. CONCLUSION
Giving the necessary importance to fertilization in olive (Olea europaea L.) plant agriculture and
preparing and applying fertilization programs based on soil-plant analyzes and climatic conditions with
parameters such as yield, quality and plant nutrient balance, age of the tree, soil characteristics while
preparing a fertilization program for olive gardens is very important. In terms of the parameters
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examined in geneally 1% Mg (Mg) dose can be recommended, because the K plant nutrient deficiency
limit value approaches with the increase of Mg application doses.
REFERENCES
Antunes, B.F., Otero, D.M., Bonemann, D.H., Ribeiro, A.S., Jacques, A.C., Zambiazi, R.C. 2021.
Evaluation of physicochemical, bioactive composition and profile of fatty acids in leaves of different
olive cultivars. Revista Ceres 68 (6): 511-520.
Bahloul, N., Kechaou, N., Mihoubi, N.B. 2014. Comparative investigation of minerals, chlorophylls
contents, fatty acid composition and thermal profiles of olive leaves (Olea europeae L.) as by-product.
Grasas y Aceites, 65:35-43.
Bouhafa, K., Moughli, L., Bouabid, R., Douaik A., Taarabt, Y. 2018. Dynamics of macronutrients in
olive leaves. Journal of Plant Nutrition 41(8): 956-968.
Bremner, J.M. 1965. Total Nitrogen in CA. Black (Ed.). Methods of Soil Analysis. Part 2, American
Society of Agronomy Inc., Madison, Wisconsin, USA. 1149-1178.
Cakmak, I., Yazici, A.M. 2010. Magnesium: a forgotten element in crop production. Better Crops 94:
23–25.
Chatzissavvidis, C.A., Therios, I.N., Molassiotis, A.N. 2005. Seasonal variation of nutritional status of
olive plants as affected by boron concentration in nutrient solution. Journal of Plant Nutrition 28: 309–
321.
Fernandez-Escobar, R., Marin, L., Sanchez-Zamora, M.A., Garcia-Novelo, J.M., Molina-Soria, C.,
Parra, M.A. 2009a. Long-term effects of N fertilization on cropping and growth of olive trees and on N
accumulation in soil profile. Eur. J. Agron. 31:223–232.
Habibi, M., Golmakani, M.T., Mesbahi, G., Majzoobi, M., Farahnaky, A. 2015 Ultrasound-accelerated
debittering of olive fruits. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 31:105–115.
Galanakis, C.M. 2011. Olive fruit dietary fiber: components, recovery and applications. Trends in Food
Science & Technology 22 (4):175-184.
Gamlı, Ö.F., Eker, T. 2017. Determination of harvest time of Gemlik olive cultivars by using physical
and chemical properties. Food Measure 11: 2022–2030.
Gargouri, K., Mhiri, A. 2002. Relationship between soil fertility and phosphorus and potassium olive
plant nutrition. In Zdruli P. (ed.), Steduto P. (ed.), Kapur S. (ed.). 7. International meeting on Soils with
Mediterranean Type of Climate (selected papers) Bari : CIHEAM Options Mediterraneennes: Serie A.
Seminaires Mediterraneens; n. 50 2002, pp 199-204.
Guo, Z., Jia, X., Zheng, Z., Lu, X., Zheng, Y., Zheng, B., Xiao, J. 2018. Chemical composition and
nutritional function of olive (Olea europaea L.): a review. Phytochemistry Reviews 17: 1091–1110.
Jilani, H., Cilla, A., Barbera, R., Hamdi, M. 2016. Improved bioaccessibility and antioxidant capacity
of olive leaf (Olea europaea L.) polyphenols through biosorption on Saccharomyces cerevisiae.
Industrial Crops and Products 84:131–138.
Jones, JrJB, Wolf, B., Mills, H.A. 1991. Plant analysis handbook. Micro-Macro Publishing, Inc. 213,
USA
Kacar, B., İnal, A. 2008. Plant Analyzes. Nobel Publishing Company, Ankara (in Turkish).
Lee, Y.J., Yang, C.M., Chang, L.W., Shen, Y. 2011. Effects of nitrogen status on leaf anatomy,
chlorophyll content and canopy reflectance of paddy rice. Botanical Studies 52: 295–303.
Lichtenthaler, H.K. 1987. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes.
Methods in Enzymology 148: 350–382.

PROCEEDINGS BOOK

25

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

Lott, W.L., Nery, JP., Gall, J.R., Medcoff J.C. 1956. Leaf analysis technique in coffe research. IBEC
Research Institute, Series: IBEC; No: 9; 21-24, New York.
Luaces, P., Perez, A.G., Garcia, J.M., Sanz, C. 2005. Effects of heat-treatments of olive fruit on pigment
composition of virgin olive oil. Food Chemistry 90 (1-2):169–174.
Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Academic Press, London GB.
Montano, A., Sanchez, A.H., Lopez-Lopez, A., de Castro, A., Rejano, L. 2010. Chemical composition
of fermented green olives: acidity, salt, moisture, fat, protein, ash, fiber, sugar, and polyphenol. Olives
and Olive Oil in Health and Disease Prevention, 291-297.
Portarena, S., Farinelli, D., Lauteri, M., Famiani, F., Esti, M., Brugnoli, E. 2015. Stable isotope and fatty
acid compositions of monovarietal olive oils: implications of ripening stage and climate effects as
determinants in traceability studies. Food Control 57: 129–135.
Romero-Garcia, J.M., Lama-Munoz, A., Rodriguez-Gutierrez, G., Moya, M., Ruiz, E., FernandezBolanos, J., Castro, E. 2016. Obtaining sugars and natural antioxidants from olive leaves by steamexplosion. Food Chemistry 210:457–465.
Soyergin, S. 1993. Studies on nutrient contents and seasonal element fluctuation of the olive variety
Gemlik’in Bursa area. Ph D thesis, Uludağ University, Turkey, pp 182.
Talhaoui, N., Vezza, T., Gomez-Caravaca, A.M., Fernandez-Gutierrez, A., Galvez, J., Segura-Carretero,
A. 2016. Phenolic compounds and in vitro immunomodulatory properties of three Andalusian olive leaf
extracts. Journal of Functional Foods 22:270–277.
Tepecik, M., Esetlili, B.Ç., Anaç, D., Barlas, N.T. 2015. Effects of zeolite applications on olive nutrition
and some Quality parameters. Ege University Scientific Research Project Report, Project No: 2011ZRF-029.
Toplu, C. 2000. The research on the yield status, phenological, morphological, and pomological
properties and nutritional status of olive orchards in different production centers in Hatay. Ph D thesis,
Cukurova University, Turkey, pp 195.
Xie, K., Cakmak, I., Wang, S., Zhang, F., Guo, S. 2021. Synergistic and antagonistic interactions
between potassium and magnesium in higher plants. The Crop Journal 9 (2): 249-256.

PROCEEDINGS BOOK

26

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

INCIDENCE RATE OF PARASITIC DISEASES AMONG KARABAKH AND DILBAZ
HORSES IN AZERBAIJAN
ИНЦИДЕНТ ПАРАЗИТАРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У КАРАБАХСКИХ И ДИЛЬБАЗСКИХ
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ABSTRACT
The epizootic situation of parasitic diseases of Karabakh and Dilbasa horses in summer, autumn and
winter periods has been studied. The incidence of parasitic diseases was 0.04 EI 95% [0.04-0.18] - 0.5
EI 95% [0.03-0.2]. Horses of the highest intensity were found - Strongyle spp., in summer Trichonema
spp., autumn Oxyuris spp., winter Parascaris spp. On horses were identified intestine parasites
Eimeria spp. and ectoparasites ticks - Dermacentor marginatus, Hyalomma plumbeum,
Rhipocephalus bursa.
Keywords: cluster, helminths, incidence, invasive.
Изучена эпизоотическая ситуация по паразитарным заболеваниям лошадей Карабаха и Дильбаза
в летние, осенние и зимние периоды, определен видовой состав инвазионных возбудителей
болезней - гельминтов, кишечных паразитов и пироплазмид, pасценили инцидент
заболеваемости. Инцидент паразитарных заболеваний составил 0,04 EI 95% [0,04-0,18] - 0,5 EI
95% [0,03-0,2]. Нематоды высокой интенсивности были обнаружены у лошадей - Strongyle spp.,
летом Trichonema spp., осенью Oxyuris spp., зимой Parascaris spp. У лошадей обнаружены
кишечный паразит - Eimeria spp. и эктопаразиты клещи - Dermacentor marginatus, Hyalomma
plumbeum, Rhipocephalus bursa.
Ключевые слова: паразит, клещ, гельминт, пироплазмида, инцидент.
Qarabağ və Dilbaz atçılıq təsərrüfatlarında yetişdirilən atlarda yay, payız və qış fəslində parazitar
xəstəliklərlə yoluxmanın epizootik vəziyyəti öyrənilmiş, invaziya törədicilərinin - helmint, ibtidai
bağırsaq parazitləri, piroplazmidlərin növ tərkibi müəyyənləşdirilmiş, xəstəliklərin insidentliyi
hesablanmışdır. Parazitar xəstəliklərin insidentliyi 0,04 EI 95% [0,04-0,18] – 0,5 EI 95% [0,03-0,2]
təşkil etmiş, atlarda yüksək intensivliklə nematodlar aşkar edilmişdir. Yay fəslində Strongyle spp.,
payızda Trichonema spp., qışda Oxyuris spp. və Parascaris spp. nematodları dominantlıq təşkil etmişdir.
Atlarda ibtidai bağırsaq parazitlərindəni - Eimeria spp. və ektoparazit gənələrdən isə - Dermacentor
marginatus, Hyalomma plumbeum, Rhipocephalus bursa növlərinin parazitlik etməsi aşkar edilmişdir.
Açar sözlər: parazit, gənə, helmint, piroplazmid, insidentlik.
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INTRODUCTION
Azerbaijan is one of the countries where equestrianism has been formed since ancient times. Most
historical sources state that the horse was first domesticated in the regions of Turkestan close to Iran.
Many sources indicate that the first human settlements where horses were domesticated along the
southeastern, in the Pontic-Caspian steppes. In any case, the territory of the modern Republic of
Azerbaijan, as well as South Azerbaijan (Iran), coincides with the intersection of settlements considered
by various researchers to have domesticated horses and formed horses breeding [6,7,8,9].
Research is ongoing to sequentially study the genomes of Karabakh and Dilbaz horses and study their
genome structure. Dilbaz and Karabakh equestrian farms, horses were evaluated and valued on complex
traits to determine the pedigree qualities, suitability for reproduction, conformity of origin, and
hereditary traits to the requirements of the breed and purpose of use. The values of the rating are included
in the created electronic database [4,5]. The main scientific idea of the project is to determine the genes
and allele variations that characterize Karabakh and Dilbaz horses through a comprehensive phenotypic
and genetic study and to protect the gene pool by identifying associations between genes (alleles) with
significant phenotypic traits, as well as increasing the effectiveness of selection based on genome data
[5]. The scientific idea of the project is also of great importance in the preparation of individuals free
from parasitic diseases, as it is industrially oriented. During the study, the clinical signs of parasitic
diseases in Karabakh and Dilbaz horses - loss of luster in the hair, low weight, and the appearance of
individual helminths in fecal samples necessitated examinations in this direction[5]. One of the stages
of the work was to study the parasitic diseases of horses and identify the perpetrators of the invasion.
Thus, parasitic diseases - helminthiasis and invasions caused by primary parasites are also intensively
recorded in horses. In recent years, changes in climatic conditions, and increased rainfall have had a
direct impact on the circulation of helminths in the environment, and the infection of horses with
parasitic diseases has intensified [4,5]. It is known that ticks that carry pathogens in horses are also
parasitic. These ticks, which attack the legs, abdomen, ears, and chest of horses, not only suck blood but
also transmit invasive and infectious agents to animals. Ticks, which cause dangerous diseases in horses
- piroplasmosis and nuttaliosis, are carriers of Piroplasma genus, Piroplasma caballi, and Nuttallia equi,
genus Nuttallia [8,9,10]. These parasites, which multiply by localizing in erythrocytes, cause serious
pathological processes[11,12,13]. Elevated or below normal body temperature, anemia in the visible
mucous membranes, and sometimes yellow or orange staining are the first clinical signs of the disease.

MATERIAL AND METHODS
283 Karabakh horses are kept in the Karabakh equestrian complex. 14 of them are stallions, 50 mares,
and 31 foals. To determine the incidence of parasitic diseases in farms, the number of samples to be
taken was first determined. For this purpose, the measurement and observation power module of the
Epiinfo 7 program was used. The population was divided into 5 clusters with a confidence interval of
95% for observation, an expected minimum prevalence of the disease of 10%, an acceptable margin of
5%, and a design effect is one. At that time, the program required a total of 95 samples, 19 in each
cluster.
The Dilbaz Equestrian Complex was keeping 180 Dilbaz horses. Among them are 25 stallions, 35 mares
and 35 foals. The number of samples to be taken to determine the incidence of parasitic diseases in these
farms was first determined. For this purpose, the measurement and observation power module of Epiinfo
7 program was used. The population was divided into 5 clusters with a confidence interval of 95% for
observation, an expected minimum prevalence of the disease of 10%, an acceptable margin of 5%, and
a design effect of 1. The program required a total of 90 samples, 16 in each cluster. Thus, 95 samples of
283 heads of horses were taken from the Karabakh equestrian complex, and 90 samples were taken
from the Dilbaz equestrian complex. Feces samples were delivered to the Parasitology Laboratory of
the Veterinary Research Institute in accordance with the cold chain principle. Feces samples of
helminths - were examined by Vishnyauskas and Fulleborn-Darling methods for primary intestinal
parasites (Eimerias)[12,13,14,15]. In order to study the dynamics of seasonal and age-related changes
in helminth infections, male and female horses of different ages were studied.
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Figure 1 Helminthoscopy
Capiliar blood smears were prepared from suspected horses to detect blood-parasitic diseases. Saturated,
semi-saturated ticks of different species and species collected from the examined animals were collected
in Florinski tubes and determined by the Pomerantsov method[15]. To determine the infection of bloodparasitic ticks with blood parasites and the type of parasite, Pavlovsky's cereal smear was made from
the internal organs of the tick (salivary glands, intestines, ovaries, Malpighian tubes), the smears were
fixed in methyl alcohol, Romanov methods was performed for staining and microscopy investigation
was accomplished [15].
The incidence rate of the diseases
Calculated by the formula[3].
𝐼𝑠 =

𝑁𝑑
𝑆𝑎

Is = Incident rate
Nd = Number of new diseases in a given time interval
Sa = Number of susceptible animals in the population
a.

High and low Confidence intervals were calculated by the formula
𝐶𝐼 = ±1.96 ∗ √

𝑝(1 − 𝑝)
𝑛

CI – confidence interval
p-amount of positive results
n- the number of tested animals

Figure 2 Identification of the ticks
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The Bell microscope used a 10x10 magnifying glass for helminth eggs, a 10x40 magnifying glass for
primary intestinal parasites, and a 10x100 magnifying glass for tracking blood parasites.
RESULTS
Helminthic pathogens were found in 11 of the 95 specimens of horses that were examined at the
Karabakh equestrian complex. As of November 1, 2021, the incidence of parasitic diseases on this farm
was 0.04 EI 95% [0.03-0.2]. For 7 months, the incidence or risk of disease was 0.04 per 100 head of
livestock, respectively. As can be seen from the 95% confidence interval, the incidence of the disease
among animals (as of November 1, 2021) can range from 0.03 to 0.2.
Helminth pathogens were found in 9 out of 90 horse samples examined at the Dilbaz equestrian complex.
The incidence rate for this farm was 0.05 EI 95% [0.04-0.18] (November 1, 2021). For 7 months, the
incidence or risk of disease was 0.05 per 100 head of livestock, respectively. The incidence of the disease
among animals can vary between 0.04 and 0.18 CI95%(as of November 1, 2021)
High-intensity nematodes were found in horses studied in summer, autumn, and winter. Strongyle spp.
In summer, Trichonema spp. In autumn, Oxyuris spp. In winter. and Parascaris spp. parasites dominated.
In all three seasons, the intensity of helminthiasis in horses was high,

Figure 3 Strongyle spp.

Figure 4 Trichonema spp

.
Figure 5 Oxyuris spp.
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The incidence of helminthiasis was higher in the Dilbaz equestrian farm than in the Karabakh equestrian
complex. An intensity of Eimeria spp. was 0-1 in a field of view of the microscope

Figure 7. Eimeria spp
Ectoparasites were collected in spring and summer time and the intensity was 5-17. The ticks were
identified as Dermacentor marginatus, Hyalomma plumbeum, Rhipocephalus bursa. Although
deformed erythrocytes were observed in blood samples taken from horses supposed of having the
disease and with intense ticks on them, protozoa were not detected (an indication that the pathological
process in the animal was of infectious origin).
OUTCOMES
1. Parasitic diseases were observed on both farms;
2. Incidence of parasitic diseases was 0.04 EI 95% [0.04-0.18] - 0.5 EI 95% [0.03-0.2];
3. The prevalence of parasitic diseases demonstrated different results depending on the season;
4. Extensiveness and intensity of infection with helminths and primary intestinal parasites in female
horses are high;
5. The intensity of the causative agents of parasitic diseases has altered depending on the age, the sex
(male, female), and the season of the horses;
6. The incident rate of parasitic diseases was higher at the Dilbaz equestrian farm than Karabagh
equestrian farm
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ÖZET
İklim, yıllara göre değişiklik gösteren dinamik bir sistemdir. Günümüzde gerçekleşen iklim değişikliği,
sadece doğal nedenlerden kaynaklı olmayıp, fosil yakıtlar, yanlış arazi kullanımı, ormanların yok
edilmesi, su kaynaklarının yoğun kullanımı ve atmosfere salınan gazların meydana getirdiği sera
etkisinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde sıcaklığın 2040 yılına kadar yaz döneminde 2-3 °C, kış
döneminde ise 1-1,5 °C artacağı tahmin edilmektedir. Bu durum tarımsal kuraklığın ortaya çıkmasına
yol açacaktır. Bununla birlikte yangın riski artacak ve kuraklığın şiddeti farklı boyular kazanacaktır. Bu
olumsuzluklara yol açmamak için anız yakma gibi hem orman yangınına sebep olacak hem de yakma
sonucu atmosfere karbondioksit yayılmasına yol açacak uygulamalardan kaçınmalıdır. Anız yakma
yerine bu alanlarda minimum toprak işleme ve doğrudan ekim gibi uygulamalar tercih edilmeli ve
tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, Kuraklık, Anız yakma
ABSTRACT
Climate is a dynamic system that varies by year. Today's climate change is not only caused by natural
causes, but also due to fossil fuels, improper land use, defuse of forests, intensive use of water resources
and greenhouse impact caused by gases released into the atmosphere. It is estimated that the temperature
in our country will increase by 2-3 °C in the summer period and by 1-1.5 °C in the winter period until
2040. This will lead to the emergence of agricultural drought. However, the risk of fire will increase and
the severity of the drought will gain different lengths. In order not to cause these negativities, practices
such as stubble burning that will both cause forest fires and cause carbon dioxide emissions into the
atmosphere as a result of burning should be avoided. Instead of burning stubble, practices such as
minimum tillage and direct sowing should be preferred in these areas and contribute to agricultural
sustainability.
Keywords: Global warming, drought, stubble burning
GİRİŞ
Türkiye konumu itibariyle küresel ısınmanın etkilerinden en fazla oranda etkilenecek ülkeler arasında
yer almaktadır. Küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu önemli olaylardan biri de kuraklıktır. Küresel
iklim değişikliğine bağlı olarak dünya üzerinde aşırı artan sıcaklık ve azalan yağışlar kuraklığın
sürekliliğini ve olası olumsuz etkilerini arttırmaktadır.
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Sanayi Devrimi’nden sonra, 20. yüzyılın başlarında ve en önemlisi 1970’lerin sonlarından bu yana,
atmosfere fosil yakıt salınımında büyük bir artış yaşanmış, söz konusu gaz emisyonu dünya üzerinde yıl
boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda yükselmeye sebep olmuştur (Karaman ve
Gökalp, 2010). Bu durum literatüre küresel ısınma olarak geçmiştir. 1880 yılından bu yana dünya
genelinde ortalama yüzey sıcaklığı 20. yüzyılın ortalarına (1951-1980 yılları) kıyasla yaklaşık 0,8° C
(1,4° F) yükselmiştir (IPCC, 2007). Küresel iklim değişikliği ile ilgili yapılan çalışmalarda 2100 yılına
kadar sıcaklığın 1 ila 3,5 °C artacağı ve bununda beraberinde şiddetli kuraklık meydana getireceği
öngörülmekte ve sıcaklığın Ülkemizde 2040 yılına kadar yaz döneminde 2-3 °C, kış döneminde ise 11,5 °C artacağı tahmin edilmektedir (Türkeş, 2008).
Küresel ısınmanın bir sonucu olan iklim değişiklikleri de bilimsel bir tür atmosferik yahut astronomik
olaylardır. İnsan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan CO2 (karbondioksit), CH4 (metan), C4H10 (bütan)
gibi sera gazlarının atmosferde sıkışmasıyla meydana gelmektedir. Deniz seviyesinin yükselmesi,
Grönland, Antarktika, Kuzey Kutup ve dağ buzullarının erimesi, iklimsel değişimlerden ötürü
yaşanmaktadır. Sera gazı emisyonlarının artışına neden olan insan faaliyetleri: fosil yakıt kullanımı,
ormanların yok edilmesi, sentetik gübre kullanımı, endüstriyel prosesler ve hayvancılıktır.
İklim ve doğal kaynaklardaki uzun vadedeki değişimin kaçınılmaz olduğu Birleşmiş Milletler, Avrupa
Birliği ve ülkemizde yer alan çeşitli uluslararası ve ulusal kuruluşlar tarafından sürekli dile
getirilmektedir. Bu değişikliklerden de etkilenebilecek sektörlerin başında tarım gelmektedir. Kuraklık
nedeniyle çiftçilerin topraktan yeterli verimi alamaması, su havzalarının yeterince korunamaması ve
kentlerin kırsal alana baskı yapması sonucu tarım topraklarının amaç dışı kullanılması ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle ülkemiz açısından iklim ve doğal kaynaklarda oluşabilecek değişiklik
senaryoları göz önüne alınarak uzun vadede tarımsal havza bazlı üretim planlanmasının yapılması gibi
projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yakın gelecekte olası bir kuraklık sonucunda etkilenecek
bölgelerin önceden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) gibi etkin yöntemlerin kullanılmasına da ihtiyaç vardır (Partigöç ve
Soğancı, 2019). Kuraklığın yaşandığı bölgelerde yağışların azlığı ve su kaynaklarının yetersiz
olmasından dolayı yaşanan sorunları çözmek, tarım alanlarında verimliliği ve ürün kalitesinde artışı
sağlamak için UA ve CBS kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Ülkemizin tarımsal arz-talep dengesini göz
önüne alan kısa (2023), orta (2030) ve uzun (2050) vadede tarım havzaları bazında üretim
projeksiyonlarının ve planlamalarının yapılması büyük önem arz etmektedir (Anonim, 2021).
Ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı 2000 yılında 1 652 m3, 2009 yılında 1 544
m3, 2020 yılında ise 1 346 m3 olmuştur (DSİ, 2021). Görüldüğü üzere kişi başına kullanılabilir su miktarı
her yıl azalmaktadır. Bu nedenle suyun dikkatli ve etkili bir şekilde kullanılması çok büyük önem
taşımaktadır. Ayrıca sulama amaçlı kullanılan alanlarda su kayıplarının önüne geçilerek suyun daha
etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının
giderilebilmesi maksatlarıyla yenileme projeleri ön plana çıkarılmalı, klasik açık sistem sulama
sistemleri yerine modern kapalı devre basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının sağlanması
gerekmektedir.

KURAKLIK
Kuraklık kavramı ve küresel ısınma kuraklık etkileşimi
Kuraklık kavramı, yağışların kaydedilen normal seviyelerinin altına düşmesi sonucu arazi ve su
kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan doğa olayı olarak
tanımlanabilir (Sırdaş, 2002). Her geçen gün küresel ısınmanın olumsuz etkilerine bağlı olarak ortaya
çıkan kuraklık nedeniyle yağışlar azalmakta ve bitkilerin ihtiyacı olan su ihtiyaç duyduğu dönemde
bitkiyle buluşamamaktadır. Temelinde bir doğa olayı olarak belirtilen kuraklık küresel iklim
değişikliğine bağlı olarak aşırı artan sıcaklık ve azalan yağışların normalden çok daha fazla olması ve
kuraklığın sürekliliğinin devam etmesi durumlarında bir doğal afet türü olarak ifade edilmektedir. Doğal
afetler arasında kuraklık; şiddeti, etkili olduğu süre, etkilediği toplam alan ve toplam can kaybı
bakımından ilk sırada yer almaktadır (MMO, 1999; Kadıoğlu, 2007).
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Türkiye, değişkenlik gösteren iklim yapısı nedeniyle özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak görülen
değişimlerden en fazla etkilenen ülkelerden birisidir. Üç tarafının denizlerle çevrili olması, engebeli bir
topografyaya sahip olması ve coğrafi konum itibariyle Akdeniz Havzası’nda yer almasından dolayı
Türkiye’nin farklı bölgeleri kuraklıktan çeşitli derecelerde etkilenmiş ve etkilenmeye devam etmektedir
(Türkeş, 2012). Kuraklık nedeniyle ortaya çıkan en büyük etki yükselen sıcaklıklarla beraber
buharlaşmanın artması, yağış miktarının azalması ve bunlara bağlı olarak yer altı sularındaki (içme ve
sulama suyu) azalmadır.
Kuraklık Çeşitleri
Kuraklık çeşitli kaynaklarda üç sınıfa ayrılmaktadır (Wilhite and Glantz, 1987). Bunlar meteorolojik
kuraklık, tarımsal kuraklık ve hidrolojik kuraklıktır.
1-Meteorolojik Kuraklık: Geniş bir zaman dilimi içerisinde yağışların normal değerinin altına
düşmesini ifade etmektedir.
Kuraklık görüntüleri….
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2-Tarımsal Kuraklık: Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmamasını ifade eder.
3-Hidrolojik Kuraklık: Uzun süre devam eden yetersiz yağış nedeniyle yeraltı ve yerüstü su
kaynaklarının azalmasıdır.
Kuraklığın etkisinden kurtulmak için ne yapılmalıdır
Bitki veriminde ciddi kayıplara neden olan tarımsal kuraklığın etkisini azaltmak için yer altı ve yerüstü
su kaynakları kullanılmaktadır. Ancak içinde bulunduğumuz küresel ısınma sebebiyle yer altı su
kaynaklarını besleyen yağmur ve kar yağışı miktarında ciddi oranda azalmalar yaşanmaktadır. Hızlı
nüfus artışı ve buna paralel olarak su tüketimi göz önüne alındığında tarımsal üretim için ayrılan suyun
giderek azaldığı görülmektedir (Karaman ve Gökalp, 2010; Kılıç, 2011).
Bir doğal afet türü olarak kuraklık kızlı bir şekilde ve kapsamlı biçimde ele alınması gereken önemli bir
konudur. Kuraklıkla mücadele edilebilmesi için ülke genelinde sistemli bir afet planlaması sürecinin
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu plan tüm riskleri göz önünde bulundurarak yapılmalı ve kamu,
sivil toplum kuruluşları ve halk için bilinçlendirme çalışmaları yapılarak çözüm noktasında strateji ve
eylemler geliştirilmelidir (Anonim, 2021).
Tarımsal olarak kuraklık durumunda neler yapılabilir;
1-

Kuraklık durumunda yetiştirilebilecek bitki tür ve çeşitlerinin kullanılmasını sağlamak

2Kuraklığın ortaya çıkmasını sağlayan karbondioksit salınımına yol açan tarımsal uygulamaları
azaltmak
3Kuraklığın etkisini azaltacak ya da su ve toprak muhafazasına yönelik uygulamaları
benimsemek
4-

Kuraklığın etkisini artıran orman yangınlarının ortaya çıkmasını önlemek

5-

Bilerek ya da bilmeyerek yapılan anız yakma uygulamasını terketmek

Anız, sap ve saman ne demektir?
Anız: ürünlerin hasadından sonra (özellikle buğday arpa gibi tahıllar) geriye kalan kök dahil bitki atık
ve saplarıdır
Aslında anız, toprakta geleceği inşa etmektedir. Ancak bu inşa süreci yanlış uygulamalar sonucu zarar
görmektedir. Çiftçilerimiz hasat sonrası kalan atıkları yakarak kısa yoldan kurtulmak istemektedirler.
“Anız toprağın geleceği, toprak ise bizim geleceğimizdir”
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Sap saman: Tahıl hasadından geriye kalan gerek işlenerek gerekse doğrudan yer ve yüzey örtücü ve
hayvan yemi olarak kullanılan ürüne sap, tahıl sapının akıllı biçerdöverle hasat sonrası ya da belli
aletlerle parçalanıp küçültülmesi sonucu elde edilen ürüne de saman denir. Sapta C/N oranı 1/10 dur
yani sapta 10 karbona karşılık 1 birim azot bulunmaktadır. Kuraklıkla birlikte azalan verimler yüzünden
saman fiyatı arpa- buğday fiyatı ile yarışacak durumdadır. Kurak yıllarda kuraklığın etkisine bağlı olarak
bitki örtüsü az gelişmekte bu durumda samanın kıymetlenmesi nedeniyle anız yakma kendiliğinden ya
da mecburen azalmaktadır.
ANIZ YAKMA
Karbondioksit gazının atmosfere geçişine küresel anlaşmalarla sınır getirilmesine rağmen önüne
geçilememektedir. Yüz yıl önce atmosferdeki konsantrasyonu 280 ppm olan CO2 günümüzde 380 ppm’i
geçmiş durumdadır. Anız yangınları da atmosferde CO2 birikimi ve küresel ısınmadan sorumlu
bilinçsizce yapılan uygulamaların en önemlilerinin başında gelmektedir. Oysa bitkiler, atmosferdeki
CO2‘i emip zararsız hale getiren yegâne canlılardır. Hasat edilen bölümleri alındıktan sonra, geri kalan
karbon deposu organik artıklar hiç faydalanılmadan hatta zararlı bir şekilde havaya verileceğine toprakta
depolanmalarının sağlanması, üzerinde yaşadığımız gezegeni de korumuş olacaktır (Konakçı ve Pak,
2021).
Organik karbon toprak için yaşamsal öneme sahip olmasına rağmen dünya genelinde işlenen topraklar
orijinal karbon stoklarının %50 ila %70’ini atmosfere CO2 olarak kaybetmiştir. Karbon içermeyen
toprak, topraklıktan çıkıp çorak yapıya döner. Maalesef Anadolu toprakları en fazla karbonunu
kaybeden topraklar grubunda yer almaktadır. Sürekli toprak işlemesi zaten var olan organik karbonu
azaltmaktadır. Toprağa organik karbon olabilecek anızların yakılması ise bu kaynağın toprağa girmeden
havaya geçmesine neden olarak hem toprağa hem de atmosfere zarar vermektedir. Oysa karbon toprağa
dahil olsa hem toprak ıslah edilmiş olacak ve verimlilik sürdürülebilir hale gelecek hem de küresel
boyutta problem olan sera etkisi yapan gazın zararının önüne geçilebilecektir.
Yakılmayan anız nasıl değerlendirilir


Hayvan yemi olarak



Hayvan beslemeden arta kalan iri sap ve saman altlık (kuruluk) olarak kullanılır



Örtü altı üretimde malçlamada kullanılır


Ülkemizde yıllık yaklaşık olarak 150.000 ton (yarıdan fazlasını Afyonda kurulu kağıt fabrikası
(SEKA) da diğer yarısı özel sektörde yine kağıt hammaddesi olarak kullanım ihtiyacı olan) sap ihtiyacı
vardır.
Unutmayalım ki!!!


Orman yangınları kuraklığı tetikliyor



Düşünülmeden yakılan anızlar kuraklığı tetikliyor

Geleceğimizi yakmayalım!!!
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“Anız toprağın geleceği, toprak ise bizim geleceğimizdir”
Anız Yakmanın Zararları


252 derece sıcaklık saplarla beraber tüm canlıları öldürür



Doğal düşmanları da öldürür



Orman yangınına yol açar



Karayolu kazalarına yol açar



Toprağın kil tabakası yanarak sertleşir



Bitki besin maddesi eksiklikleri ortaya çıkar



Organik maddesi azalmış verimsiz toprak ortaya çıkar



Topraklarımızın su tutma ve havalanma kapasitesi azalır



Çıplak kalan toprak yüzeyi su ve rüzgâr erozyonuna yol açar



Sürdürülebilir toprak verimliliği kaybolur

Anız Yakmanın Faydaları


İkinci ürün yetiştirmek için zaman tasarrufu ve kolay toprak işlemek için



Anızların yakmayla çok kolay, masrafsız ve çabuk yok edilmesi,


Kendi gelen hububatların ve yabancı otların (özellikle yabani yulaf, brom, tilki kuyruğu ve diğer
buğdaygiller) azaltılması,


Salyangoz, kırkayak, bazı keneler, tel kurtlan, örümcekler ve diğer böceklerin azaltılması,


Çeşitli hastalıkların azaltılması (yaprak lekesi, sap ve kök çürüklüğü, erken fide yanıklığı ve
solgunluk),


Toprak işlemede kolaylık sağlanması, bazı işlemler azaldığından enerji tasarrufu sağlaması,

Anız Yakmaya Alternatif Olarak Yapılacak İşlemler
Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarım için, çiftçilere anız yakma yerine alternatif
uygulamalar sunulmalıdır.
1.

Anıza ekim yöntemini kullanmak ve yaygınlaştırmak

Anızlı tarlalar hiç toprak işleme yapılmadan özel aletler (anıza ekim mibzeri) yardımı ile doğrudan
ekilebilmektedir. Bu sayede toprakta bulunan mevcut nem kaçırılmadan tohum yatağı hazırlanmış olur.
2.

Minimum toprak işleme yöntemlerini kullanmak

Toprak su seviyesini koruyacak tekniklere göre toprak işleme yapılmalı (koruyucu toprak işleme).
Toprağı yırtarak değil alttan kabartarak işleyen aletler kullanılmalı
Üreticilerimizin sürüm maliyetini en aza indiren toprak işlemesiz tarım, ilk olarak İç Anadolu,
Güneydoğu Anadolu ve geçit kuşağı bölgelerinde yaygınlaştırılmalı, daha sonra tüm Türkiye’de
uygulanmalı ve desteklenmelidir. Gelişmiş ülkelerin çoğu toprak işlemesiz tarımı yaygınlaştırarak;
yakıttan tasarruf sağlamakta, topraktaki organik madde miktarını artırmakta, toprak işleme maliyetini
azaltmakta ve anız yangınlarını önlemektedir. Dünyada 175 milyon hektar alanda işlemesiz tarım
yapılmaktadır.
Doğrudan ekim makinası ve ekilmiş alanlardan görüntüler…
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SONUÇLAR
Tüm bu zararlı etkilerinden dolayı 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 31/8/1956 tarihli ve
6831 sayılı Orman Kanunu ile anız yakılması yasaklanmıştır, yasaklara uymayarak anız yakanlar
hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun 383 ve
526 cı maddleri uyarınca cezai işlem yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinde,
Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 2021 yılı için, anız yakanlara
her dekar için 80,39 TL idari para cezası (anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile
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meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır) ve Valilik Tebliğine muhalefet etmekten
Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 427,00 TL idari para cezası verileceği “Kayseri Valiliği
2021/TOB-02” nolu tebliği ile halka ilan edilmiştir. Ayrıca, bu yasak ihlaliyle ilgili olarak sürekli
Valiliklerce genelgeler yayınlansa bile anız yakmanın önüne geçilememektedir. Çözümün sadece
uygulanacak cezalardan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
beklenmemesi gerekir. Bu iki Bakanlığın yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi
kamu kurumlarının da anız yakmanın bir nevi ‘doğa katliamı’ olduğunu kamuoyuna, özellikle çocuklara
öğretilmesi ve toprak işlemesiz tarımın desteklenerek yaygınlaştırılması sorunun çözümüne önemli
katkılar sağlayacaktır. Bu konuda yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları
Kasım ayı sonuna kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.
Anız yakmanın çevreye etkileri, anız yakmanın toprağın fiziksel ve kimyasal ve biyolojik özelliklerine
etkileri, hastalık, zararlı ve yabancı otlara etkileri, erozyona etkisi ve anız yakmanın verime etkisi
düşünüldüğünde; anız yakmanın toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile toprak
verimliliğini ve biyolojik dengeyi olumsuz yönde etkilediğini söylemek kaçınılmazdır. O halde; rüzgar
ve su erozyonun olduğu yerlerde, kara nadasın uygulandığı alanlarda ve ayrışmanın hızlı olduğu
durumlarda anız yakılmamalıdır. Eğer anız artıkları yakılacaksa, bu uygulamanın toprağın organik
madde içeriğini azaltan bir uygulama olduğu akıldan çıkarılmadan, anız yakımı; sulanır taban arazilerde,
hastalık ve zararlı ile mücadelede, ikinci ürün için tarla hazırlığı fitotoksisite endişesi, daha iyi tohum
yatağı hazırlama gibi gerekçelerle yapılabilir. Ancak buna bilirkişilerce karar verilmesi ve eğer anızın
yakılması zorunlu bir durum ise yetkili makamlardan izin alınarak ve profosyonel ekip yardımı ile
kontrollü bir biçimde yapılmalıdır.
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ABSTRACT
Agricultural activity is an important sector due to its contributions in many fields such as raw materials,
investment, employment, export and investment, especially food and health. Therefore, the tendency of
farmers to stay in agricultural activities within the scope of agricultural policies; Increasing population
pressure is important in terms of ensuring food security and socio-economic sustainability of rural areas.
Behaviors of farmers performing agricultural activities; It is affected by a wide variety of factors,
including economic, social and cultural structure, agricultural policy practices and geographical features.
However, it has become a common view that farmers, and especially young farmers, do not tend to work
in the agricultural sector due to the difficulties in agricultural activities due to the nature of the work
performed and the fact that the income level of the farmers is lower than the other working people.
The concept of satisfaction in the agricultural sector is expressed as the satisfaction of the farmers with
the agricultural activities they perform and the meeting of their wishes, expectations or needs. The
tendency to stay in agriculture explains the tendency of farmers who are satisfied with their agricultural
activities in terms of different parameters (social, economic, cultural, environmental, etc.) to continue
their activities. Researching both the reasons for the active farmers to continue their agricultural
activities in Turkey and the issues that can positively affect the young farmers' decision to turn to
agriculture will make important contributions to the sustainability of agriculture.
According to TURKSTAT data, the rural population in Turkey is gradually decreasing and still
constitutes 6.8% of the total population. In addition, it is seen that the share of the agricultural sector in
the active population (17.2%) and in the total GNP (6.2%) decreased from year to year. The aim of this
study is to examine the changes in the rural population in Turkey, to investigate the reasons for the
decrease, to develop some solutions to ensure sustainability in agriculture and to prevent rural migration.
In the study, the results of previous research on the subject and the data published by the relevant
institutions were used. The collected data were arranged in tables by making percentage and index
calculations.
Key words: rural population, rural migration, rural development, agricultural employment, agricultural
sustainability.
1. INTRODUCTION
Migration is a result as it occurs due to social and economic changes, and a cause because it contributes
to social and economic changes. Although there are many different types of migration, one of the most
important is internal migration. In general, the causes of internal migration in Turkey; the introduction
of new technologies in agriculture, intensive agriculture, soil insufficiency, fragmentation of the land by
inheritance, rapid population growth and limited lifestyle, the desire to benefit from the social and
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cultural opportunities in the cities, the attractiveness of the cities in terms of business, the developments
in communication and transportation opportunities, and the management decisions made at various
levels. and policies put into practice (Şen, 2014).
It is not possible to explain the internal migration movements in Turkey only with the industrialization
process. Internal migration rate is a population movement that occurs under the influence of repulsive
and attractive forces. Pushing factors are the factors that push the population away from the village and
agriculture and out of the village. Attractive factors are the economic and social factors that attract those
who are ready and willing to leave their villages to the cities (Serter, 1994).
Unemployment and worsening socio-economic conditions in rural areas are the main reasons for
rapid increase in migration from rural areas to cities. The majority of young people in rural areas
unemployed or underemployed. The rural youth, who have a very low income, do not have
opportunity to develop socio-economically, and for these reasons, these young people constitute
majority of the young people who migrate to the cities (Murat, 1996).

the
are
the
the

It is seen that many studies have been carried out on the causes and effects of rural migration in Turkey
so far (Şimşek and Gürler, 1994; Kurt, 2006; Gürbüz and Karabulut, 2008; Gürbüz, 2008; Güreşçi, 2010;
Bıçkı, 2011; Ekmekçiler, 2014; Yulafçı and Sayılı, 2015; Şahin, 2015; Kan et al., 2016; Eren Yalçın
and Öcal Kara, 2016; Büyükyılmaz, 2017; Güreşçi, 2018; Şahin et al., 2021; Avcu and Yayla, 2021).
However, the fact that young people in rural areas do not tend to continue agricultural production in
recent years makes it necessary to increase studies on this issue and produce solutions.
The concept of satisfaction in the agricultural sector is expressed as the satisfaction of the farmers with
the agricultural activities they perform and the meeting of their wishes, expectations or needs. The
tendency to stay in agriculture explains the tendency of farmers who are satisfied with their agricultural
activities in terms of different parameters (social, economic, cultural, environmental, etc.) to continue
their activities. Researching both the reasons for the active farmers to continue their agricultural
activities in Turkey and the issues that can positively affect the young farmers' decision to turn to
agriculture will make important contributions to the sustainability of agriculture (Sav ve Sayın, 2018;
Sav, 2021).

2. PURPOSE AND METHOD
The aim of this study is to examine the changes in the rural population in Turkey, to investigate the
reasons for the decrease, to develop some solutions to ensure sustainability in agriculture and to prevent
rural migration.
In the study, the results of previous research on the subject and the data published by the relevant
institutions were used. The collected data were arranged in tables by making percentage and index
calculations.
3. RESULTS
3.1 Developments in the Rural Population in Turkey
Population censuses in Turkey have been carried out regularly since 1927. From 1927 to 2021, Turkey's
population has increased continuously, and in some periods, the population growth rate has varied.
While the village population rate in Turkey was 75.78% in 1927, this rate decreased to 6.8% in 2021
and the urban population rate increased from 24.2% to 93.2% (Table 1). In 2010, the rural-urban ratio
of 1927 was reversed. With the formation of urbanization, significant transformations have been
experienced in the demographic structure of Turkey. In addition to the impact of the decrease in
population growth rates and the decrease in birth rates since 1985, the increase in the urbanization rate
experienced in Turkey, the increase in the contribution of women to social and economic life, the
increase in schooling rates, the decrease in infant mortality rates, the increase in the age of becoming a
mother, the decrease in the size of the household, the factors such as the increase in the level of education,
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culture and welfare, and the per capita income played an important role (Sertkaya Doğan and Bostan,
2019).
Table 1. Developments in total and rural population in Turkey
Years
1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Total population
13,648,270
16,158,018
17,820,950
18,790,174
20,947,188
24,064,763
27,754,820
31,391,421
35,605,176
40,347,719
44,736,957
50,664,458
56,473,035
67,803,927
70,586,256
71,517,100
72,561,312
73,722,988
74,724,269
75,627,384
76,667,864
77,695,904
78,741,053
79,814,871
80,810,525
82,003,882
83,154,997
83,614,362
84,680,273

Rate of increase Urban population
Rural population
(%)
(%)
(%)
24.2
75.8
18.4
23.5
76.5
10.3
24.4
75.6
5.4
24.9
75.1
11.5
25.0
75.0
14.9
28.8
71.2
15.3
31.9
68.1
13.1
34.4
65.6
13.4
38.5
61.5
13.3
41.8
58.2
10.9
43.9
56.1
13.2
53.0
47.0
11.5
59.0
41.0
20.1
64.9
35.1
4.1
70.5
29.5
1.3
75.0
25.0
1.3
75.5
24.5
1.3
76.3
23.7
1.3
76.8
23.2
1.3
77.3
22.7
1.4
91.3
8.7
1.4
91.8
8.2
1.3
92.1
7.9
1.4
92.3
7.7
1.4
92.5
7.5
1.5
92.3
7.7
1.4
92.8
7.2
0.6
93.0
7.0
1.3
93.2
6.8

Source: TURKSTAT, 2022.
The population living in the rural area is considered as the rural population, and the population living in
the urban area is considered as the urban population. Rural and urban areas are separated from each
other in various aspects. Land use, sectoral distribution of the working population and the amount of
population are the most important of these differences (Doğanay, 2014). Rural areas are areas whose
economy is mainly based on agricultural production, that is, dependent on natural resource economy,
where small-scale production is made and where the income level is low because they are not the engine
of growth. In this respect, rural areas that differ from cities need different economic policies than cities.
In determining these policies, it is necessary to analyze the characteristics of the rural area well and,
above all, to define the rural area correctly (Avcu and Yayla, 2021).
The transformation of villages into neighborhoods in provinces that became metropolitan cities in 2013
and the acceptance of the populations of these settlements as urban populations brought along
discussions (Doğanay, 2014). Because it takes tens or even hundreds of years for rural areas to become
urban areas, and the functions of residential areas change only in these long periods of time. With the
law numbered 6360, the understanding of providing services to rural settlements in metropolitan cities
has changed, and this task has been given to municipalities instead of special provincial-district
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administrations (İzci and Turan, 2013). In non-metropolitan provinces, there has been no change in the
rural-urban population classification and the understanding of providing services to rural areas.
As can be understood, one of the most important reasons for the rapid decrease in the rural population
is the migration from the countryside to the city, as well as the legal regulations made. The new legal
entities that emerged as a result of legal arrangements such as many towns gaining district status and
making villages close to the center a part of the city in some big cities can be shown among the other
reasons for the rapid decrease in the rural population ratio (Yılmaz, 2015).
3.2 Labor Employment by Sector in Turkey
Labor employment is one of the important indicators of the existence of a healthy economic structure in
a country and the level of development of the country. The jobs of those who are employed are generally
gathered in three sectors. These sectors are; agriculture, industry and service sectors. The distribution of
employment by sectors differs in each country. Differences in the distribution of employment by sectors
distinguish developing countries and developed countries. Because the main sectors producing in a
country are agriculture and industry sectors (Şahin, 2011).
The distribution of the employed population in Turkey by sectors is presented in Table 2. As can be seen
from the table, despite the proportional decrease in the agricultural sector, an increase is recorded in the
construction and services sector. While the rate of employees working in the agricultural sector was
25.5% in 2005, this rate decreased to 17.2% in 2021.
Tablo 2. Labor employment by sectors in Turkey. (15+ years/1,000 people).
Years

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
%

Labor
employment

Agriculture

19,633
19,933
20,209
20,604
20,615
21,858
23,266
23,937
24,601
25,933
26,621
27,205
28,189
28,738
28,080
26,695
28,797
100.0

5,014
4,653
4,546
4,621
4,752
5,084
5,412
5,301
5,204
5,470
5,483
5,305
5,464
5,297
5,097
4,737
4,948
17.2

Index
(2005=100)
100
93
91
92
95
101
108
106
104
109
109
106
109
106
102
94
99
-

Sectors
Industry
4,241
4,362
4,403
4,537
4,179
4,615
4,842
4,903
5,101
5,316
5,332
5,296
5,383
5,674
5,561
5,482
6,143
21.3

Construction
1,097
1,192
1,231
1,238
1,305
1,434
1,680
1,717
1,768
1,912
1,914
1,987
2,095
1,992
1,550
1,546
1,777
6.2

Services
9,281
9,726
10,029
10,208
10,380
10,725
11,332
12,016
12,528
13,235
13,891
14,617
15,246
15,774
15,872
14,930
15,929
55.3

Source: TURKSTAT, 2022.
Migration and labor markets in Turkey mutually affect each other. New forms of production, which
have become widespread with globalization, also add different dimensions to this interaction (Bahar and
Bingöl, 2010).
The difference in economic activities in rural and urban areas naturally affects the sectoral distribution
of the working population. While basic economic activities such as agriculture, animal husbandry,

PROCEEDINGS BOOK

46

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

vineyard and forestry are common in rural areas, those living in urban areas are mostly employed in
industry and services sectors.
Non-agricultural job opportunities are very limited in rural areas in Turkey, and the agricultural sector
is almost the only business area for the majority of those living in rural areas. However, the rate of
people employed in the agricultural sector in rural areas is gradually decreasing. Some of the employees
in the agricultural sector are in this sector because there is no other job opportunity. Those who can find
jobs in other sectors leave the agriculture sector. However, they return to the agricultural sector again in
times of economic crisis (Aydın Can and Engindeniz, 2017).
According to TURKSTAT data, the majority of those employed in rural areas are male (64.4%). In
addition, 71.9% of the population employed in rural areas have less than high school education, 6.4%
have high school education, 5.7% have vocational or technical high school education, 6.4% have higher
education, and 9.6% are literate. those that are not. 48.9% of the population employed in agriculture
work as unpaid family workers, 42.7% are self-employed, 7.4% are paid or casual workers, and 1% are
employers. 49.1% of those employed in rural areas are qualified agricultural, forestry and aquaculture
workers. 17.3% of them work in jobs that do not require qualifications (TURKSTAT, 2022).
3.3 Rural Migration in Turkey and Its Reasons
As a demographic process, migration defined as changes in settlement between geographic regions
and/or administrative areas; economic, social, cultural, political, religious, natural disaster etc. It can
also be defined as population movements that occur due to reasons. In other words, migration is the
decision of individuals and communities to leave their living environments and go to new settlements
temporarily or permanently with a better life expectancy (Bahar and Bingöl, 2010).
Labor migrations are realized as migrations due to assignment and labor migrations. Forced migrations
are those that are forced to be made by the state in the face of certain events and situations, without
being left to the will of the people. Voluntary migrations, on the other hand, are migrations made by
people according to their own preferences without being subjected to any pressure (Koçak and Terzi,
2012). External migrations, on the other hand, are the economic, cultural, political, etc. of people. It is
defined as leaving the country they are in voluntarily or compulsorily for reasons and immigrating to
another country. Rural migration is defined as the fact that people living in rural areas leave their places
individually or in groups and find new living spaces for themselves (Doğanay, 1994).
In parallel with the socio-economic development of the countries, there has been an absolute rural
migration in every country, especially in the first stage of development. Considering the relationship
between the developmental stages of countries and their rural migration, countries can be grouped into
three groups (Ayyıldız, 1992);
• Underdeveloped countries: These are the countries where the majority of the population lives in rural
areas and the rate of industrialization is very low. There is very little rural migration in these countries.
Some African and Asian countries can be characterized as underdeveloped countries.
• Developing countries: There is a movement in population from rural areas to industrial areas. The
industrialization process has begun and this process continues. Countries such as Turkey are in this
group.
• Developed countries: Countries with the majority of the population living in urban areas. USA, Japan,
Canada and EU countries can be shown as developed countries.
The fact that the rural population in Turkey, which was around 75% in 1950, has fallen below 10%
today indicates that the rural population has decreased significantly. It is known that migration from
rural areas to cities causes political and socio-economic concerns for developing countries like the whole
world (Beauchemin and Schoumaker, 2005). It is possible to observe many effects of migration from
rural areas to cities. For example, as a result of rural migration, the basic characteristics of settlements
have changed all over the world. Rural migration causes the formation of today's modern cities, the
increase in the rate of the urban population, the acceleration of the industrialization process and, when
considered as a whole, the world undergoes a great socio-economic change (Güreşçi, 2008).
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In the formation of internal migration in Turkey, the driving and pulling forces that affect the decisions
of the immigrants play a role. driving forces; low fertile land, low-paid workforce, limited job
opportunities, lack of services such as education, health, infrastructure, terrorism and natural disasters.
The attractive forces are; new job opportunities in the place of migration, opportunities for promotion
in the field of employment, high wages, fertile land, health, education, infrastructure, housing, etc. It
can be listed as the development of opportunities (Şen, 2014).
Internal migration in Turkey has generally been from rural areas, which are underdeveloped in terms of
living standards, to cities where industry is developed and working areas are diverse. Among the reasons
for migration from rural areas to cities, especially terrorist incidents in these regions of the country,
insufficient job opportunities, overpopulation, labor surplus as a result of machines entering the areas
where people make a living, regional service differences, migration through marriage, education, health,
infrastructure, etc. negativities in areas and difficulties in geographical conditions can be counted
(Büyükyılmaz, 2017).
Undoubtedly, the rapid population growth and the transformation in agriculture are among the most
important reasons for the increase in rural migration. With the mechanization of Turkey, which is an
agricultural country, the division of the land through inheritance and the infertility of the land, people
migrated by preferring the places where they will provide their livelihood, and this has created vital
differences between the rural and urban areas (Büyükyılmaz, 2017).
The biggest reason for the migration movement from rural areas to cities is economic factors. As a result
of the fragmentation of agricultural lands for various reasons, the transformation of agricultural
enterprises into multi-part, small-scale enterprises, the inability of the farmer to obtain sufficient income
to make a living are the economic reasons for the migration from the village to the city. However, with
the industrialization process, the gradual introduction of machinery into the agricultural sector, where
the rural population earns their livelihood, also reduced the need for labor in agriculture and the
migration of this workforce to the cities began with the search for new jobs (Eren Yalçın and Öcal Kara,
2016). However, the industrialization process has not only created a demand for labor in this sector, but
also caused an excess supply of labor in agriculture (Şimşek and Gürler, 1994).
On the other hand, expropriations have been made as a result of major projects such as highways, dams
and ports since the 1950s. Especially in dam and irrigation projects, districts and villages have been
expropriated together with their lands due to the dam lake and protection basin. The people in these
regions had to migrate to either new settlement areas or preferred settlements (Pazarlıoğlu, 2007).
Agricultural production is dependent on natural conditions and risk and uncertainty are higher than in
other sectors. Undoubtedly, as in every sector, there is risk in the agricultural sector as well. However,
the agricultural sector differs from other sectors in terms of time spent in generating income and
dependence on natural conditions. While the risk factor in the agricultural sector is mainly dependent
on natural conditions, the low elasticity of supply and demand creates instability in terms of income. On
the other hand, the turnover of capital is slow. Such factors have forced small-scale, low-income
businesses to leave agricultural production and migrate (Eren Yalçın and Öcal Kara, 2016).
Especially in the agricultural structure consisting of small enterprises, the fact that production inputs
increase unit costs in small enterprises, on the other hand, low product prices in the market, problems in
benefiting from supports, agricultural loans with unattractive conditions for small enterprises have made
agriculture unattractive and eventually farmers have had to migrate.
Rural migrations in this period occurred not only because of unemployment and poverty in rural areas,
but also because large landowners who provided significant income in rural areas migrated and invested
in industrial cities (Gürbüz and Karabulut, 2008).
The social reasons for rural migration are; Inadequacy of social opportunities, inadequacy of educational
opportunities, women's desire to marry men in the city, inadequacy of infrastructure, blood feuds and
terrorist incidents, and loneliness experienced due to the migration of neighbors can be counted as.
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3.4 Effects of Rural Migration in Turkey and Its Evaluation in terms of Agriculture Sector
The problems caused by migration in the short or long term have been the subject of research in different
branches of science. With migration, the active part of the population in a place leaves, less
entrepreneurial, less dynamic part remains, and this reduces the development rate of places with net
migration. Considering that the displacement of the person is not only a production factor but also a
consumer, it is seen that the places of migration lose their relative advantages as a market and this affects
development in another way (Tekeli, 2008).
The decrease in the share of the rural population in the total population in Turkey has various positive
and negative consequences. The most important of these results can be listed as follows (Yılmaz, 2019);
• New living conditions in cities for those who migrated from rural areas,
• The effect of migration from rural areas to the cities on the job opportunities of the people living in the
city,
• The effect of the decrease in population in rural areas on plant and animal production,
• The effect of migration in rural areas on education and health services in these settlements,
• The effect of the rapid increase in the population in the cities on the education activities, especially in
the outskirts where immigrants are concentrated,
• Problems arising from the use of the agricultural lands left by those who migrated from rural areas by
the households who continue to live in these areas,
• The harmony of the rural population coming to the cities with each other and with the former residents
of the city and the resulting social conflicts.
It is a good result for them that some of the rural population who migrated to the cities have better living
conditions, education and health opportunities in the cities. However, some of the population migrating
to the cities cannot find a job or work in jobs with low income and no social security. Therefore, for this
population, migration to the city did not improve their living conditions, perhaps made it more difficult
(Yılmaz, 2016).
In addition, the decrease in households in rural areas may cause a certain part of agricultural lands not
to be cultivated, and the use of pastures and plateaus. In this respect, the decrease in the rural population
is an important factor that negatively affects plant and animal production in Turkey. As a result of the
decrease in the rural population, our country is no longer a self-sufficient country in terms of grain,
livestock and meat. Imports of the aforementioned plant and animal products have been increasing in
recent years (Yılmaz, 2015).
On the other hand, the decrease in the population as a result of migration in rural areas causes the closure
of education and health institutions in some of these settlements and thus the worsening of conditions
in terms of the services mentioned. Schools are closed in rural settlements with decreasing population,
and children at primary and secondary school age are moved to schools in some other settlements in the
vicinity. However, transporting children aged 6-7 makes it difficult for these children to adapt to school
and reduces their success (Yılmaz, 2016).
One of the most important obstacles to the sustainability of rural development is the phenomenon of
migration. Because migration from rural areas can negatively affect rural development by causing a
decrease in human resources. However, it should be noted that the main problems (economic, social,
etc.) existing in rural areas also pave the way for migration. These basic problems, especially in
infrastructure, education and health, in rural areas are the driving factor for the migration of human
resources in these areas and this prevents the sustainability of rural development (Gülçubuk, 2020).
Most of the people living in rural areas earn their living from agricultural production, and the biggest
impact of migration from rural areas can be on agriculture. These effects are listed below (Güreşçi, 2009;
Eren Yalçın and Öcal Kara, 2016);
• With the immigrations, Turkey is losing its feature of being an agricultural country day by day.
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• While trying to increase the agricultural population in the world, it is decreasing in Turkey.
• The decrease in agricultural production with the migrating population causes many products to be
imported in Turkey today.
• Migration of the young population, who is the future of agriculture, poses a great threat for the future.
• Natural resources are rapidly disappearing by using the vacant lands out of purpose due to the
abandonment of production.
• With the move away from agricultural production, food security is endangered in many products, and
it becomes difficult for the population of the country to reach food.
• As a result of rural migration, resources are wasted in agricultural areas, and empty and neglected lands
are exposed to erosion.
The decrease in the population in rural areas also affects the number of farmers engaged in agricultural
activities. It is observed that the farmers registered in the Farmer Registration System (ÇKS) in Turkey
have decreased since 2005. When Table 3 is analyzed, it is seen that the number of registered farmers
decreased by 18% in the 2005-2021 period. According to the data of 2021, the average farm size is 6.91
hectares.
On the other hand, data from the Social Security Institution (SGK) show that the number of registered
farmers has been decreasing in recent years. While 1,127,744 farmers were registered in 2008, this
number decreased to 530,592 in September 2021. This shows that the number of farmers decreased by
53% (Table 4).
Tablo 3. Number of farmers registered in the Farmer Registration System in Turkey
Years
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Number of farmers
2,679,737
2,609,723
2,613,234
2,380,284
2,328,731
2,318,506
2,292,380
2,214,537
2,183,270
2,206,874
2,197,319
2,267,176
2,121,428
2,152,003
2,083,022
2,149,442
2,195,159

Index
(2005=100)
100
97
97
89
87
86
85
83
81
82
82
85
79
80
78
80
82

Total farmland
(ha)
16,582,614
16,493,026
16,727,781
15,769,464
15,436,041
15,630,939
15,204,852
15,344,905
14,729,324
14,927,689
14,800,419
14,785,863
14,849,996
15,064,021
14,789,456
15,172,904
15,163,928

Average farm size (ha)
6.19
6.32
6.40
6.62
6.63
6.74
6.63
6.93
6.75
6.76
6.74
6.52
7.00
7.00
7.10
7.06
6.91

Source: The Ministry of Agriculture and Forestry, 2022.
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Table 4. Number of farmers registered with the Social Security Institution in Turkey
Years
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Number of farmers
1,127,744
1,014,948
1,101,131
1,121,777
1,056,852
928,454
864,468
797,334
717,876
705,592
697,445
600,787
547,075
530,592

Index (2008=100)
100
90
98
99
94
82
77
71
64
63
62
53
48
47

Source: The Social Security Institution (SGK), 2022.
However, according to January 2022 data announced in Employment Following Bulletin of The
Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), the number of registered farmers in Turkey
decreased by 13.2% to 493,000 (TEPAV, 2022).
4. CONCLUSION
No matter how much the countries develop, the principle of efficiency in resource allocation will
deteriorate in other sectors, especially in the agricultural sector, which is not encouraged. In addition,
the agricultural sector, where uncertainty is high, provides lower income compared to other sectors and
is always a high risk sector for farmers. With the fragmentation of agricultural lands over time, farmers
who experience a decrease in their income level may move away from agricultural activities. In order
to avoid this situation, it is necessary to support and protect the agricultural sector. Undoubtedly, the
public sector is the part that will restructure the agricultural sector with protective policies and at the
same time reduce the income imbalances between the sectors.
If the rural area is developed economically and socially based on its own resources and integrated with
the country's economy, if the quality of life and working conditions are improved; people will prefer
living in the natural environments where they were born and raised to the uncertainty in the cities. Thus,
migration from rural areas will slow down, and the development of cities will turn into a planable form.
In addition, the agricultural sector will not lose its young and dynamic manpower, and the urban
resources will be shared with fewer people. For this reason, appropriate policies to support agricultural
production, which is the main source of income for farmers, should be planned by decision-makers. In
particular, policies should be developed to support small farms, which have difficulties even to meet the
family income and constitute a large part of the total agricultural population. Agricultural loans should
be brought to favorable conditions that farmers can benefit from. The imbalance between input and
product prices should be eliminated. Farmers should be provided to use new techniques and methods
aiming high efficiency and income rather than traditional production methods, and therefore extension
services should be increased. Industrial investments based on agriculture should be developed in rural
areas. Health, education, security, transportation, infrastructure and similar problems that trigger
migration should be eliminated. Employment opportunities should be provided to the unskilled labor
force in the villages.
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WHEY POWDER AS A SILAGE ADDITIVE IN GRASS SILAGE: EFFECTS ON GAS
PRODUCTION, METABOLISABLE ENERGY AND ORGANIC MATTER DIGESTBILITY
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KULLANIMININ GAZ ÜRETİMİ, METABOLİK ENERJİ VE ORGANİK MADDE
SİNDİRİLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Şevin GÜLTEKİN1
1

Iğdır University, Postgraduate Education Institution, Department of Animal Science, Iğdır, TURKEY
1

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6879-0817
Emrah KAYA2*

2

Iğdır University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Iğdır, TURKEY
2

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7337-0406

ABSTRACT
The aim of this study was to determine the gas production (GP), metabolisable energy (ME), and organic
matter digestibility (OMD) values of grass ensiled with the addition of different doses of whey powder
(WP). Freshly cut grasses (Festuca arundinacea, Festuca rubra, Poa pratensis, and Lolium perenne)
were ensiled with the addition of WP at a rate of 0, 2, 4, and 6% in the laboratory in 1.5-liter plastic jars
with 3 replications. At the end of the 60-day ensiling period, the GP values of silages were investigated.
According to the GP, crude protein (CP), ether extract (EE), and crude ash (CA) values the ME and
OMD values of silages samples were calculated. The addition of WP had a significant influence on the
GP, ME, and OMD values of grass silages (P<0.05). The net gas, ME and OMD values of silages
significantly increased with the WP addition and varied between 76.61 and 82.93 ml, 13.80 and 14.80
MJ/kg DM, 92.29 and 99.01%, respectively. Although the methane (ml) and methane percentage (%)
increased significantly with the addition of whey powder, no statistical differences were found (P<0.05).
Despite increases in ME and OMD values being desirable, the results obtained from gas production
parameters are insufficient to meet expectations, and WP addition did not have positive results in silages
according to GP values. It was concluded that the ensiling of grass with whey powder was effective in
improving the nutritional and fermentation quality of silages but gas production values were not to meet
expectations as antimethanogenic.
Keywords: Grass, silage, whey powder, gas production
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, farklı dozlarda peynir altı suyu tozu (PAST) ilavesiyle silolanan çayır otlarının
gaz üretimleri (GÜ), metabolik enerji (ME), ve organik madde sindirilebilirlik (OMSD) derecelerinin
belirlenmesidir. Taze kesilmiş çayır otları (Festuca arundinacea, Festuca rubra, Poa pratensis ve
Lolium perenne) laboratuvar ortamında 1.5 lt plastik bidonlarda %0, 2, 4 ve 6 oranında PAST ilavesi ile
3 tekerrürlü olarak silolanmıştır. 60 günlük silo süresinin sonunda silajların gaz üretimleri belirlenmiştir.
GÜ, ham protein (HP), ham yağ (HY) ve ham kül (HK) değerleri kullanılarak silajların ME ve OMSD
dereceleri hesaplanmıştır. PAST ilavesi ile silajların net gaz, ME ve OMSD değerleri önemli derece
artmış olup, sırasıyla 76.61 ile 82.93 ml, 13.80 ile 14.80 MJ/kg KM, ve %92.29 ile 99.01 arasında
bulunmuştur (P<0.05). Silajların metan (ml) ve yüzde metan değerleri de PAST ilavesiyle önemli ölçüde
artmış fakat bu artış istatistiki açıdan farklı bulunmamıştır (P<0.05). ME ve OMSD derecelerindeki
artışlar arzu edilir olsa da GÜ parametrelerinden elde edilen sonuçlar beklentileri karşılamada yetersiz
kalmış ve bu değerler doğrultusunda çayır otlarına PAST ilavesi silajların gaz üretimleri üzerinde
olumlu sonuçlar vermemiştir. Çayır otlarının PAST ile silolanmasının silajların besin içeriğini ve
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fermantasyon kalitesini iyileştirmede etkili olduğu ancak gaz üretim değerlerinin antimetanojenik olarak
beklentileri karşılamadığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimler: Çayır otu, silaj, peynir altı suyu tozu, gaz üretimi
GİRİŞ
Türkiye’de hayvancılık genel ekonomi ve tarım sektöründe önemli bir yere sahip olmakla birlikte
toplumun dengeli beslenmesi açısından son derece önemlidir. Ülkemiz yüksek hayvancılık
potansiyeline sahip bir ülke olmakla beraber; 57.5 milyon küçükbaş, 18 milyon büyükbaş hayvan
varlığına sahiptir (TÜİK, 2021). Türkiye’deki hayvancılığın sorunlarının başında kaliteli, daha ucuz ve
daha yüksek miktarlarda kaba yemin temin edilememesi gelmektedir. Rasyondaki maaliyeti düşürerek
hayvancılık işletmelerini karlılığa götürmek için kuru otlar, yeşil yemler ve silo yemleri gibi kaba
yemlerin işletmede yer alması gerekmektedir (Şerbetçi İrez, 2020). Kaba yemler, açlık hissinin
giderilmesi, tokluğun sağlanması ve hayvanların beslenme fizyolojisi açısından oldukça önemlidir
(Kılıç, 2006). Çayır otları diğer kaba yem kaynaklarıyla karşılaştırıldığında daha uygun maliyetlidir ve
daha az iş gücü gerektirir. Ancak kuruduktan sonra hayvanları çayır otu ile beslemek besin kayıplarına
neden olur ve daha fazla emek gerektirir. Çayır otlarının ruminant hayvanların beslenmesindeki
faydasını arttırmak için kurutarak vermek yerine silaj yaparak beslemek ve muhafaza etmek önemlidir
(Akyıldız, 1986; Kamalak ve ark., 2009; Kaya ve ark., 2009). Silaj, su içeriği yüksek yeşil yem
bitkilerinin kontrollü şekilde fermantasyona bırakılması sonucunda elde yemlere verilen genel ad olarak
tanımlanmaktadır. Genel olarak silonan ürünlerin anaerobik ortamda ve düşük pH’da olmasının
gerektiği bildirilmektedir (Keleş ve Yazgan, 2005). Silajın faydaları düşünüldüğünde ruminantlar için
en önemli kaba yem kaynağıdır (Machin, 1999). Silaj yapımının diğer kurutma vb. yöntemlere göre
birçok avantajı vardır. Silolanmış yemlerde daha az besin madde kaybı olur. Böylelikle yeşil yemin
olmadığı mevsimlerde suca yeşil yemlerden zengin silajlar kullanılark hayvan yetiştiriciliği ve
verimliliğine önemli katkı sağlamaktadır. Silolama yöntemiyle hem kuru ota göre saklama ömrü daha
uzun olurken sadece süt verimliliğinde değil aynı zamanda besi yetiştiriciliği küçükbaş hayvan
beslemede ve at beslemede önemli bir yere sahiptir (Çelik, 2014). Silajların besinsel niteliklerini
iyileştirmek ve hayvanlar için kullanımını artırmak için kaba yemlerin silaj üretim sürecinde çeşitli silaj
katkı maddeleri uygulanmaktadır (Cajarville et al., 2012; Kung et al., 2000). Zor silonan yemlerin
protein oranlarının yüksek olmasından dolayı parçalanma sonucu fermantasyonun yönü alkaliye
yönelmekte ve laktik asit bakterilerinin gelişimi için gerekli asit ortam oluşmamakta bu sebeple katkı
maddesinin öneminin ortaya çıktığı vurgulanmaktadır (Uygur, 2012). Hayvancılık sektöründe alternatif
yem materyali ve yem değerlerinin iyileştirilmesi için gerekli katkı maddeleri arayışları, üretici ve
araştırmacıları doğal kaynaklara yönlendirmiş, atık ve artıkların değerlendirilmesi, işlenmesi ve
kullanımına yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Yem maliyetini düşürmek ve doğal beslenmeyi
sağlamak için ucuz ve kolay bulunabilen hammadde kaynaklarına olan talebin arttığı bilinmektedir.
Sütün peynir mayası ile pıhtılaşması sonucu pıhtılaşan ürünün peynir olarak ayrılmasından sonra
yeşilimsi sarı renkteki sıvıya peynir altı suyu denir. Peynir sanayisi çevre için önemli bir kirletici üründür.
Ülkemizde üretilen peynir altı suyunun küçük bir kısmı peynir altı suyu konsantresi olarak, geriye
kalanlar ise peynir altı suyu tozu, yoğurt, tereyağı, lor peyniri gibi çeşitli ürünlerde değerlendirilmekte,
büyük bir kısım ise çevre kirletici olarak ciddi bir sorun yaşatmaktadır (Kaplan, 2019). Peynir üretimi
sonucunda atık madde olarak açığa çıkan peynir altı suyunun çoğu değerlendirilmeden atılmaktadır (ElShewy, 2016; El-Tanboly et al., 2017). Peynir üretiminde açığa çıkan peynir altı suyu biyolojik değeri
yüsek protein bakımından oldukça zengindir. Peynir altı suyunun bir kısmı tereyağ, krema, laktoz
şurubu, şeker, pasta, ekmek, turşu, ilaç sektöründe, gübrede kullanılsada büyük bir kısmı tarımsal atık
olarak çevreye bırakılmakta peynir altı suyunun içerdiği organik bileşikler mikroorganizmalar
tarafından parçalanmakta olup çevredeki oksijen miktarını büyük oranda azaltmaktadır (Ahmedova,
2019). Peynir altı suyu içindeki yüksek orandaki proteinin uzun süre saklanabilmesi için çevre ve doğaya
zarar vermemek için fabrikalarda işlenerek su formu uçurularak doğaya geri dönüşümü sağlanmaktadır.
Bu bağlamda peynir altı suyu uygun tesislerde kurutma işlemi yapılarak toz haline getirilen yüksek
oranda laktoz içeren bir ürün açığa çıkmaktadır (Özüretmen ve ark., 2022). Peynir altı suyunun toz halde
olması hem raf ömrü hem de taşınılabilirlik açısından avantajlar sağlamaktadır (Yıldırım ve Güzeler,
2013). Bazı gıdalarda, et ürünlerinde ve içeceklerde kullanılan PAST’nun endüstriyel hammadde olarak
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yüksek oranda laktoz içerdiği bilinmektedir (Küçüköner, 2011). Yüksek laktoz içeriği nedeniyle suda
çözünür karbonhidrat içeriği düşük yemlerin silajında silaj kalitesini artırma potansiyeli olan bir katkı
maddesi olarak kullanılabileceği düşünülmektedir (Castano and Villa, 2017; Keener, 2019). Çalışma
kapsamında, suda çözünebilir karbonhidrat içeriği orta düzeyde olması sebebiyle orta derecede
silolanabilen yeşil yemler sınıfına giren çayır otu ve peynir üretimi sonrasında süzülmüş olan peynir altı
sıvısının çeşitli işlemlerle kurutularak toz hale getirilmesi sonucu elde edilen PAST karışımıyla elde
edilen çayır otu silajları yapılmıştır. Çayır otlarına PAST ilavesinin silajların kuru madde içeriğini
artırabileceği, pH'ı düşürebileceği ve silaj kalitesini iyileştirebileceği düşünülmüştür. Çalışmadaki asıl
amaç; farklı dozlarda (% 0, 2, 4, 6) PAST ilavesi ile silolanan çayır otlarının gaz üretimlerinin
belirlenmesi ile endüstriyel bir atık olan PAST’ın silaj katkı maddesi olarak değerlendirme
potansiyelinin ortaya konmasıdır. Bu çalışma ile, farklı dozlarda PAST ilavesi ile silolanan çayır
otlarının gaz üretim değerleri belirlenmiştir.
MATERYAL VE METOD
Materyal
Araştırmada kullanılan silaj mteryali 2021 yılında Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Yerleşkesi
(Şekil 3.1) peyzaj alanlarında yetiştirilmiş olan; Festuca arundinacea (%50), Festuca rubra (%20), Poa
pratensis (%5) ve Lolium perenne (%25) karışımı çayır otlarından oluşmuştur. Katkı maddesi olarak
kullanılan peynir altı suyu tozu (PAST), peynir altı suyunun değerlendirilmesini sağlayan Tekirdağ'daki
özel bir geri dönüşüm firmasından temin edilmiştir; pastörize peynir altı suyunun konsantre edilmesi,
minerallerin demineralizasyon ile indirgenmesi ve püskürtmeli kurutma yöntemi ile elde edilmiştir.
Katkı maddesi olarak kullanılan peynir altı suyu tozuna ait kimyasal bileşim Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Peynir altı suyu tozunun kimyasal bileşimi
Bileşim (%)
Protein

11.00

Kül

6.00

Yağ

1.00

Laktoz

70.00

Metod
Otomatik çim biçme makinaları ile biçilen çayır otları temiz bir zemine serilerek önceden tartılıp
hazırlanan peynir altı suyu tozları ile %0, 2, 4 ve 6 oranlarında homojen bir şekilde karıştırılmıştır. Daha
sonra bu karışım 1.5 litre hacme sahip plastik bidonlara hava kalmayacak şekilde elle sıkılmıştır. Her
grup üçer tekerrür halinde hazırlanmıştır. Bidonların ağızları koli bantları yardımıyla sarılarak olası hava
girişleri engellenmiştir. Silajların silolama süresi 60 gün olarak belirlenmiştir. Silolama süresinin
tamamlanmasının ardından numuneler açılarak kontrol grubu ve peynir altı suyu tozu katkılı çayır otu
silajlarının bulgularının elde edilmesi için çeşitli analiz yöntemleri kullanılmıştır. Silaj örneklerinin, ham
kül (HK), kuru madde (KM), pH ve aerobik stabilite tayinleri taze örnekler ile yapılmış olup; ham yağ
(HY), ham protein (HP), ADF, NDF ve gaz üretim parametrelerinin belirlenmesi için silajlar karton kese
kağıtları içersinde 50 oC sıcaklıkta 96 saat süreyle kurutulmuştur. Kurutma işleminin tamamlanmasının
ardından silajlar partikül büyüklüğü 1 mm olacak şekilde değirmen yardımıyla öğütülmüş ve analizler
için hazır hale getirilmiştir.
Silajların gaz üretim değerlerinin belirlenmesi
Önceden kurutulmuş ve öğütülmüş silaj materyalleri 0.5 gram ve 3 tekerrür olacak şekilde tartılarak 100
ml hacme sahip cam şırıngalar içerisine yerleştirilmiştir. Analizde kullanılmak üzere hazırlanan yapay
tükrük çözeltisi kesimhaneden alınan ve laboratuarda süzme işlemlerinin ardından hazır hale getirilen
rumen sıvısı ile karıştırılmıştır. 100 ml’lik cam şırıngalar içerisine hazırlanan çözeltiden (1:2 oranında;
10ml rumen sıvısı + 20ml yapay tükrük) büret yardımıyla 30 ml eklenir. İçerisindeki hava boşluğu alınan
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cam şırıngalar 39 oC sabit sıcaklıktaki su banyolarında 24 saat süreyle inkübasyona bırakılmıştır. 24
saatlik sürenin sonunda cam şırıngalarda üretilen gazların ölçümleri Menke ve Steingass (1988)’ın
bildirdiği metod doğrultusunda yapılmıştır. Cam şırıngalardan 100 ml’lik plastik şırıngalara aktarılan
gazlar bilgisayar destekli S-AMG 1010 cihazında kızılötesi sensörler yardımı ile okunarak üretilen gaz
içerisindeki metanın (CH4) oranı (%) belirlenmiştir (Goel ve ark., 2008).
Metabolik enerji içerikleri
Silaj örneklerine ait gaz üretimleri, HP, HY ve HK değerleri kullanılarak silaj örneklerinin metabolik
enerji (ME) ve organik madde sindirilebilirlikleri (OMSD) hesaplanmıştır (Menke ve ark. 1979).
ME değerleri aşağıdaki verilen eşitlik kullanılarak elde edilmiştir.
ME (Mj/kg KM) = 2.2 + 0.1357 x GÜ + 0.057 x HP + 0.002859 x HY2
GÜ: Üretilen gaz miktarı (ml/24 s)
HP: Ham protein (%)
HY: Ham yağ
Organik madde sindirilebilirlik derecesi
OMSD değerleri aşağıdaki verilen eşitlik kullanılarak elde edilmiştir (Menke ve ark., 1979).
OMSD (%) = 14.88 + 0.889 x GÜ + 0.45 x HP + 0.00651 x HK
OMSD: Organik madde sindirilebilirlik derecesi (%)
GÜ: Üretilen gaz miktarı (ml/24 s)
HP: Ham protein (%)
İstatistiksel analizler
Çalışma verileri, SPSS paket yazılımı (2017) aracılığı ile tek yönlü varyans (One-way ANOVA) analizi
ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Ortalamalar arasındaki farklılıklar Tukey (%5) çoklu
karşılaştırma testine tabi tutulmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çayır otlarına peynir altı suyu tozu ilave edilerek oluşturulan silajlara ait gaz üretimleri, metabolik enerji
ve organik madde sindirilebilirlik değerleri aşağıda verilmiştir.
Çizelge 2. Silaj karışımlarının gaz üretimleri, metabolik enerji ve organik madde sindirilebilirlikleri
Muamele

Net Gaz

Metan (ml)

Metan (%)

ME

OMSD

Çayır Otu Kontrol % 0

76.61b

12.44

16.24

13.80c

92.29c

Çayır Otu + % 2 PAST

80.30a

13.02

16.20

14.32b

95.71b

Çayır Otu + % 4 PAST

80.04a

13.40

16.74

14.34b

95.95b

Çayır Otu + % 6 PAST

82.93a

12.22

16.74

14.80a

99.01a

SHO

1.068

0.625

0.713

0.136

0.880

***

ÖS

ÖS

***

***

Önem Sesviyesi

abc Ortak üst simgelere sahip sütun ortalamaları farklı değildir (P>0.05.) PAST: Peynir altı suyu tozu, ME: Metabolik enerji (Mj/Kg
KM), OMSD: Organik madde sindirilebilirliği (%), SHO: Standart hata ortalaması, ÖS: Önemsiz ***: P<0.05.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda silajların net gaz, ME ve OMSD değerleri peynir altı suyu tozu
ilavesiyle önemli ölçüde artmış fakat metan (ml) ve yüzde metan değerlerinde istatistiki açıdan
farklılıklar bulunamamıştır (P<0.05). Silajların net gaz, metan (ml), metan (%), ME ve OMSD değerleri
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sırasıyla 76.61-82.93 ml, 12.22-13.40 ml, %16.20-16.74, 13.80-14.80 Mj/Kg KM ve %92.29-99.01
arasında değişmiştir. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, çayır otu silajlarına peynir altı suyu tozu
ilavesi, net gaz üretim düzeyini %2 katkılı silajlarda %4.81, %4 katkılı silajlarda %4.47 ve %6 katkılı
silajlarda %8.24 oranında artırmıştır. Yemlerde oluşan metan gazı değerlerinin Lopez et al., (2010)
tarafından belirlenen yönteme göre, düşük anti-metanojenik (>%11 ve %14), orta anti-metanojenik
(>%6 ve %11) ve yüksek anti-metanojenik (> %0 ve %6) olarak sınıflandırmanın mümkün olduğu
bildirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, peynir altı suyu tozu ilavesi ile elde edilen çayır
otu silajlarının anti-metanojenik etkisinin olmadığı ve küresel ısınmanın önlenmesine katkısının sınırlı
olacağı düşünülmektedir. ME ve OMSD değerlerindeki artışlar arzu edilir seviyelerde olsa da gaz üretim
parametrelerinden elde edilen sonuçlar beklentileri karşılamada yetersiz kalmış ve bu değerlere göre
silajlara peynir altı suyu tozu ilavesi olumlu sonuçlar vermemiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmanın kapsamlı sonuçlarından elde edilen bulgular, farklı silajların üretiminde katkı maddesi
olarak kullanılan suda çözünen karbonhidratlar ve laktoz açısından zengin, tamamen organik peynir altı
suyu tozunun daha kaliteli çayır silajları elde etmek için kullanılabileceğini ve katkı maddesi olarak
ekonomiye değer sağlayacağı görüşünü desteklemektedir. Çayır otlarının peynir altı suyu tozu ile
silolanmasının silajların besin içeriğini ve fermantasyon kalitesini iyileştirmede etkili olduğu ancak gaz
üretim değerlerinin antimetanojenik olarak beklentileri karşılamadığı sonucuna varılmıştır. Besin içeriği,
fermentasyon özellikleri ve aerobik stabilite sonuçları göz önüne alındığında, çayır otu silajı için
kullanılabilecek en etkili peynir altı suyu tozu katkısı dozlarının %4 ve 6 olacağı belirlenmiştir. Ayrıca
endüstriyel bir atık olan peynir altı suyu tozunun silaj katkı maddesi olarak kullanılmasının ekonomik
kazanımlar sağlayacağı ve çevre kirliliğine kısmi bir çözüm olacağı sonucuna varılmıştır.
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ABSTRACT
The article shows modern studies of the amount of organic matter and humus fractions in gray-brown
soils. Formed in the subtropical climatic zone of the Lankaran region of Azerbaijan - Lankaran, Masalli,
Yardimli, Lerik, Jalilabad regions. It has long been recognized that one of the most important factors in
soil analysis is the determination of humus content. Sufficient soil moisture and high hydrothermal
conditions of the marginal dominant soils of the region favorably affect the accumulation of a sufficient
amount of humus in soils with a large amount of phytochemical residues due to the strong development
of vegetation. Gray-brown soils of mesophilic forests are characterized by a low degree of carbonization
- 52.1-51.6%, high hydrogen content - 5.59-5.39%. Alluvial-hydromorphic soils with a complete genetic
profile are located in the flat and weak microlower basins of the Lankaran rivers, formed as a result of
the optimal impact of surface and low-mineralized (1.6-2.0 g/l) groundwater (1-1.5 m). Forecasting
yields in the long term is an important point in planning agricultural production. It is known that soil
humus is the most characteristic and important part of the soil. The study of the amino acid composition
of soils in the humid subtropics of the Lankaran zone is of particular interest and is relevant in modern
soil-ecological studies. Although the study of the dependence of the change in the amount of humus in
the upper layers of the gray-brown soils of Azerbaijan on environmental factors has been widely studied
in recent years, the current state of the soils of the Lankaran zone has been studied relatively little.
Therefore, the study of the content and amount of humus in these soils is a very important environmental
task.
Keywords: humus fractions, organic matter, humic acid, humification

INTRODUCTION
It was early recognized that one of the most important factors in soil analysis was the determination of
humus. The analytical determination of the organic constituents present in soil and subsoil’s which
should rightly be termed humus is a most difficult problem and one with little progress was made until
recently. [1]
While bits of organic matter are still visible in compost, humus has a uniform, spongy texture and this
helps soil with water retention. Water retention is particularly useful in periods of drought. Like mulch,
a top layer of humus protects the soil over winter and helps to warm it for planting by trapping heat from
the sun in early spring. [2.3] Humus greatly increases soil fertility and overall health thus plant growth,
thanks to the presence of beneficial nutrients like nitrogen and carbon. The content of amino acids in
humic acids is determined by the nature of humification of organic matter in certain types of soils.
Mathematical processing of diagnostic data of the main types and subtypes of soils of the massif and the
long-term productivity of the main agricultural crops - citrus orchards, tea plantations and grain crops
showed a close relationship between them. [4.5]
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Differences in the composition of individual amino acids are due to the conditions for the formation of
humus and indicate the unity of the structure of the hydrolyzed parts of humic acids, regardless of the
type of soil. In acid hydrolysates (humic acids) of soils, 16 amino acids were found, among which
aspartic acid, arginine, threonine, histidine and others predominate.
DEVELOPMENT. In humus determinations, as in all analytical work, taking the sample and preparing
it are of the great importance. The samples are brought in from the field either in tightly covered tin cans
then placed into enameled pans and allowed to dry for several days, at a temperature of about 25 ̊C.
Poor some of suspended fiber into the Gooch filter which has previously been attached to the suction,
until a pad, approximately a quarter of an inch thick is formed. In all of the methods for making humus
determinations two kinds of filters have been used: paper filters and the Pasteur porcelain filter cell.
The purpose of this article is to evaluate the content of humus in gray-brown soil samples taken from
selected arable lands of Lankaran lowland (Azerbaijan). In recent years, it is very important to study the
composition of soil humus from the point of view of the ecological assessment of the current state of
the lands of the Lankaran lowland. Chemically, humus consists of certain constituents of the original
plant material resistant to further decomposition; of substances undergoing decomposition; of
complexes resulting from decomposition, either by processes of hydrolysis or by oxidation and
reduction; and of various compounds synthesized by microorganisms. Soil organic matter plays a role
in term of the productivity of agriculture. In turn, their activity promotes the processes of the
decomposition of organic matter, which is associated with the supply of valuable nutrients to plants.
Since the dead organic matter (organic residue and humus) can form as much as 85-90% of the total
organic matter, with the humus content of up to 70-80%, of it, very commonly the notions of organic
matter and humus are taken as synonyms. Organic carbon in the soil was determined by the WalkleyBlack (Thiorin) method. Using potassium dichromate to oxidize carbon (wet combustion) or dry
combustion. The soil organic matter content in soils is given as a result of determination of soil organic
carbon (Corg.), On average it forms 58% of its composition. From the point of view of the biological
function performed by soil organic matter, beside the supply of nutrients, it forms a source of
considerable amounts of potential energy.
Samples from
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Fig. 1. Topsoil organic matter content in various herbaceous vegetation pastures.
Amino acids take part in the biochemical processes of humus formation, they are biologically active
substances, sources of nitrogen for plants and microorganisms. The study of the amino acid composition
of soils in the humid subtropics of the Lankaran zone is of particular interest and is relevant in modern
soil-ecological studies.
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Fig. 2. Content of humus in Lerik region.
CONCLUSION
In 2-10 cm layers the content of ash elements: Al (0.11%); Si (0.85%): Fe (0.12%); Ca (1.76 %); Mg
(0.31 %); S (0.24 %); P (0.07 %); Mn (0.07 %); K (1.56 %); Na (0.30 %). In 0-17 cm depth cellulose
decomposition rate is 11-10%, soil porosity 60-53 and humus content is 2.50%. The studies were carried
out on gray-brown (chestnut) soils of natural cenosis by laying numerous plots of land in spring and
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taking soil samples from the topsoil layer. The results are consistent with the correlation coefficient and
are used in the environmental assessment of natural phytocenosis.
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ÖZET
Gıda sahtekârlıklarına karşı tüketicileri korumak için gıdaların test edilmesi, değerlendirilmesi ve bu
sahtekârlığının güvenilir bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Antep fıstığı (Pistacia vera L.) üretimi
fazla yapılan, fakat tüketim miktarına bağlı olarak ekonomik açıdan değerli olan tarım ürünlerinden
biridir. Bu durum piyasada ürün tağşişinin yapılmasına neden olmaktadır. Bezelye (Pisum sativum L.)
toz formundayken renk ve fiziksel açıdan bakımından antep fıstığına oldukça benzemesi nedeniyle toz
haline getirilmiş antep fıstığı ürünleri içerisine karıştırıldığında tüketici tarafından tespit
edilememektedir. Literatürde antep fıstığı ve bezelyeyi ayırt edebilen mevcut yöntemlerin fazlaca
laboratuvar iş yüküne ihtiyaç duyması, analiz için fazla miktarda materyale ihtiyaç duyması veya düşük
miktarlardaki tağşişi tespit edememesi nedeniyle çok daha kolay, az işlem gerektiren, hızlı ve hassas bir
yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenlerle bu çalışmada antep fıstığı içerisine karıştırılan bezelyenin
belirlenmesi için DNA temelli, hassas, güvenilir ve hızlı bir yöntem geliştirilmek ve gıda aldatmacasının
belirlenmesinde moleküler biyoloji laboratuvarlarında kolaylıkla uygulanabilecek Kantitatif Polimeraz
Zincir Reaksiyonu (RT-qPCR) temelli Yüksek Çözünürlüklü Erime (HRM) yöntemi geliştirmek
amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında her iki bitkinin de kloroplast DNA’sında bulunan atpA, rpoC1 ve
ycf3 gen bölgelerini hedefleyen HRM primerleri tasarlanarak 90:10, 99:1, 499:1 ve 999:1 (antep
fıstığı:bezelye) oranlarındaki karışımlarda test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, geliştirilen yöntem
antep fıstığı içerisinde %0,1 oranında karıştırılan bezelyeyi son derece hassas bir şekilde tespit
edilebilmiştir. Geliştirilen yöntem ile antep fıstığı üreticilerine ürün orijinalliği sertifikasyonu
sağlanabilecek, tüketicilere güvenilir ürüne ulaşabilme imkânı sağlanabilecektir. Ayrıca çok düşük
miktarlarda bile gıda aldatmacasının tespit edilebilecek olması tüketici sağlığının korunması açısından
da önem arz edecektir.
Anahtar Kelimeler: Gıda aldatmacası, bezelye, Pisum sativum, HRM.

ABSTRACT
To protect consumers against food adulteration, it is necessary to strictly test and evaluate the food
products to detect adulteration. The pistachio nut (Pistacia vera L.) is a valuable nut which is beneficial
for health. Although it is an overproduced nut, pistachio is still an economically valuable nut due to its
high consumption. As a result of its high price, adulteration of pistachio products with other foods is
common. Green pea (Pisum sativum L.) cannot be detected by the consumer when mixed into powdered
pistachio products due to its colour and texture similarity to pistachio when it is in powder form. Since
the existing methods in the literature require a lot of laboratory workload, require a large amount of
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material for analysis or cannot detect low amounts of adulteration, a fast- and sensitive-detection method
is needed. For these reasons, in this study, we aimed to develop a DNA-based, sensitive, reliable and
rapid High Resolution Melting (HRM) method for detecting green-pea adulteration in pistachio, which
can be easily applied in the molecular-biology laboratories. Within the scope of this study, HRM
compatible primers targeting the atpA, rpoC1 and ycf3 gene regions were designed and tested in the
series of mixtures 90:10, 99:1, 499:1 and 999:1 (pistachio:green pea). According to the results obtained,
the developed method was able to detect the green pea at the rate of 0.1%. With the developed method,
product-authenticity certification would be provided to pistachio-product manufacturers, and consumers
will be able to access reliable products. In addition, the fact that food deception can be detected even in
very low amounts, will be important in terms of protecting consumer health.
Keywords: Food authentication, green pea, Pisum sativum, HRM.

1.

GİRİŞ

Özellikle katma değeri yüksek ve fiyat bakımından değerli olan ürünlerde gıda güvenirliği önemli bir
sorundur. Artan nüfus ile piyasada talebin artması, buna karşın yeryüzünde ekilebilir alanların tahrip
edilmesi nedeniyle arzın azalması sonucunda tüketiciler sıklıkla gıda aldatmacasına (tağşiş) uğramış
veya taklit edilmiş ürünleri bilgileri dışında satın almakta ve tüketmektedirler. Bu nedenle gıda
ürünlerinin içeriğinin takip edilmesi, tüketicinin alerji veya farklı hastalıklara karşı korunması açısından
kritik öneme sahiptir.
Antep fıstığı (Pistacia vera L.) yüksek ekonomik değere sahip bir yemiştir ve dünya yemiş üretiminde
beşinci sırada yer almaktadır. Antep fıstığı tarih öncesi dönemden bu yana insan beslenmesinde
kullanılan bir gıdadır. Antep fıstığı lipit, protein, potasyum açısından zengindir [1]. Vitamin ve mineral
içeriği nedeniyle hastalıklara ve kansere karşı kullanımı tavsiye edilmektedir [2]. Antep fıstığı direkt
yemiş olarak tüketildiği gibi şarküteri ürünlerinden fırıncılık endüstrisine kadar birçok farklı alanda
kullanımı mevcuttur. Toz haline getirilmiş yemişleri antep fıstığı ezmesi üretiminde kullanılmaktadır.
Sağlık üzerindeki olumlu etkileri ve birçok alanda kullanımı nedeniyle antep fıstığı ticari değeri yüksek
bir yemiştir. Bu, antep fıstığını taklit ve tağşişe oldukça açık bir gıda ürünü haline getirmektedir. Bezelye
(Pisum sativum L.) meyveleri toz haline getirildiğinde renk ve dokusal (tekstürel) özellikleri ve ayrıca
antep fıstığına oranla 6–7 kat daha ucuz olması nedeniyle antep fıstığı ürünlerinin tağşiş ve taklitlinde
en çok kullanılan bitkidir. Bir antep fıstığı ürününün bezelye ile tağşişi yapıldığında tüketicinin bunu
fark etmesi çoğunlukla imkansızdır. Yapılan bu tağşişin laboratuvarda özellikle spektroskopik
yöntemlerle tespit edilebilmesi de oldukça güçtür [3, 4].
Bahsi geçen sorunlardan dolayı antep fıstığı ürünlerindeki bezelye tağşişinin hızlı, kesin ve uygun
maliyetli olarak belirlenebilmesi için yeni bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. Tağşiş maddelerinin DNA
temelli yöntemlerle tespit edilmesi, DNA’nın stabil bir molekül olması ve canlının tüm dokularında
bulunması nedeniyle güvenilir bir yöntemdir. Literatürde antep fıstığında bezelye tağşişinin belirlenmesi
konusunda Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) temelli yeni bir yöntem olmasına karşın, bu yöntem
bezelye tağşişini en az %5 oranına kadar tespit edebilmektedir [5]. Ayrıca bu yöntemde amplikonların
PZR sonrasında kılcal elektroforezde yürütme işlemine ihtiyaç duyması nedeniyle de kontaminasyona
açık hale gelmesi de bir dezavantajdır.
Yüksek çözünürlüklü erime (High Resolution Melting – HRM), tek nükleotit polimorfizmi, insersiyon
ve delesyonlara dayanarak DNA varyantlarını birbirinden ayırabilen DNA temelli bir yöntemdir. PZR
ürünlerinin kademeli olarak ısıtılması sırasında amplikonlar arasındaki farklılıklar, DNA’nın farklı
sıcaklıklarda erimesine ve erime sırasında farklı kinetik özellikler göstererek canlı türlerinin veya
genotiplerin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır. HRM işlemi, PZR sonrasına hiçbir laboratuvar
işlemi gerektirmeden eklendiği için tüp değişimine, pipetlemeye ve kapsamlı biyoenformatik bilgiye
ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu özellikleri HRM yöntemini kontaminasyon risksiz ve basit bir yöntem
olma özelliği katmaktadır.
HRM yöntemi literatürde birçok alanda başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Coğrafi işaretli Yunan FETA
peyniri içerisindeki inek, koyun ve keçi sütlerinin belirlenmesi [6], Türkiye’ye özgü ve coğrafi işaretli
Şalak kayısı çeşidinin diğer kayısı çeşitleri arasından ayırt edilmesi [7], asma ve zeytin çeşitlerinin
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birbirinden ayırt edilmesi [8] gibi birçok çalışmada HRM hassas bir şekilde genotipleri birbirinden ayırt
edebilmiştir.
Bu çalışmada kloroplast genomundaki atpA, rpoC1 ve ycf3 gen bölgelerini hedefleyen primerler
tasarlanarak antep fıstığında bezelye tağşişini tespit etmek için HRM temelli hızlı, düşük maliyetli yeni
bir kapalı tüp yöntemi geliştirilmesi ve denenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre antep fıstığı
içerisine karıştırılan bezelye %0,1 oranına kadar tespit edilebilmiştir.

2.

MATERYAL VE YÖNTEM

2.1.

Örnekleme, Karışımların Hazırlanması ve DNA ekstraksiyonu

İşlenmemiş antep fıstığı yemişleri (Pistacia vera L. cv. Siirt) yerel üreticilerden, taze bezelye (Pisum
sativum cv. Sativum) ise dondurulmuş olarak süpermarketlerden alınmış ve DNA ekstraksiyonuna kadar
−80 °C’ de saklanmıştır.
Karışımları hazırlamak için antep fıstıkları kabuklarından ve perikarp dokularından ayrılarak porselen
öğütücüde toz haline gelinceye kadar öğütülmüştür. Aynı özelliklerdeki başka bir öğütücüde ise bezelye
meyvelerine aynı işlem yapılım toz haline getirilmiştir. Antep fıstığı ve bezelye tozları, son ağırlığı 50
g olacak şekilde 999:1, 499:1, 99:1 ve 90:10 (antep fıstığı:bezelye) oranlarında karıştırılmıştır.
DNA ekstraksiyonu ~100 mg karışım kullanılarak değiştirilmiş CTAB yöntemine göre yapılmıştır [9].
DNA konsantrasyonu ve sağlamlığı Qubit 2.0 (Invitrogen, USA) ile ölçülmüş ve %2 agaroz jel
elektroforezi ile kontrol edilmiştir.
2.2.

Veri Madenciliği ve Primerlerin Tasarımı

P. vera (NC_034998) ve P. sativum (MT120808) kloroplast genomları GenBank (National Center for
Biotechnology Information) veri tabanında indirilerek Geneious R8 yazılımı [10] içerisinde alınmıştır.
Primer setleri kloroplast genomunda bulunan atpA, rpoC 1 ve ycf3 gen bölgeleri hedef alınarak guaninsitozin içeriği (~%50), beklenen amplikon boyutu (90–120 bp) ve erime sıcaklığı (~60 °C) gibi
parametrelere dikkat edilerek Geneious R8 yazılımı içerisinde tasarlanmıştır (Tablo 1). Tasarlanan
primerlerin özgünlüğü NCBI hizmeti olan Primer-BLAST aracı kullanılarak ve PZR ile doğrulanmıştır.
Tablo 1: Tasarlanan primer setlerine ait bilgiler
Primer Dizisi 5’/ 3’

Primer

Hedef
Bölge

HRMatpaPS

atpA

F:
CAATAAGTCCTGTTTGAAGAG
R: AAACCTATTGACGGTCGAGG

HRMrpoc1PS

rpoC1

HRMycf3-PS

ycf3

F:
AGCAACTCCTATGTTCGAAGC
R:
CATTACATCGATGTGGATTGC
F:GAAACTCTCAAGTACGGTTCT
AAG
R:TTCAGAATCTCCCTGTCGAAT
GG

Tm
(C)

F:
61,1
R:
58.4
F:
59.4
R:
60.3
F:
64.2
R:
62.9

Beklenen
(Gerçek)
Amplikon
boyutu

Nükleotit
Değişimi

GC
içeriği
%

118 (130)

10 (%7,7)

107 (118)

13
(%11,0)

87 (100)

9 (%9,0)

Fıstık:
43,1
Bezelye:
43,1
Fıstık:
39,8
Bezelye:
38,1
Fıstık:
51
Bezelye:
47

HRM için
sıcaklık
optimizasyon
u
Alt/Üst
78,54 /82,86

77,17 /81,41

79,00 /84,39

Tm: Erime sıcaklığı
GC: Guanin-Sitozin

2.3.

HRM-PZR işlemi ve veri analizi

Tüm HRM-PZR işlemleri Rotor-Gene-Q 5 Plex HRM cihazında (Qiagen, USA) gerçekleştirilmiştir.
HRM reaksiyon karışımı içerisine 15 ng DNA, 5 µL Luminaris Color HRM Master Mix (Thermo
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Scientific, USA) ve her bir primerden 0,5 L 10 mMol L−1 eklenerek final hacim nükleaz içermeyen
ultra saf ile 10 µL’ye tamamlanmıştır. HRM-PZR işlemi için kullanılan profil: 95 °C 10 dakika ilk
denatürasyonu takiben 40 döngü boyunca 95 °C 10 saniye denatürasyon, 60 °C 30 saniye bağlanma ve
72 °C 30 saniye uzama şeklindedir. HRM adımı, PZR reaksiyonunun hemen ardına eklenmiştir ve
floresan ışıma sürekli olarak takip edilmiştir. HRM reaksiyonu 65–95 °C sıcaklıkları arasında, her bir
adımda 0,1 °C s−1 sıcaklık artışı şeklinde gerçekleştirilmiştir. Tüm reaksiyonlar 3 tekerrürlü olarak
gerçekleştirilmiş, kalıpsız kontrol (NTC) her bir reaksiyona eklenmiştir. HRM verileri Rotor-Gene-Q
2.3.5 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
HRM Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Primerlerin Doğrulanması ve İstatistiksel Analizler

2.4.

Tasarlanan primerlerin özgünlüklerini test etmek ve amplikon uzunluklarını belirlemek amacıyla PZR
ürünleri kılcal elektroforez (Qiaxcel Advanced, USA) cihazında Qiaxcel DNA High Resolution Kit
(Qiagen, USA) kullanılarak yürütülmüştür. HRM sonuçlarının doğrulanması ve nükleotit farklılıklarının
ortaya çıkarılması için PZR ürünleri DNA dizilemeye gönderilmiştir. Çalışmada elde edilen tüm
tekerrürlü verilere istatistik uygulanarak ortalama değer ± standart sapma hesaplanmıştır. Ortalamaların
karşılaştırılması için tek yönlü ANOVA ve LSD analizi XLSTAT Basic 2022 (Addinsoft) yazılımı
kullanılarak uygulanmıştır.
3.

SONUÇLAR

3.1.

DNA Ekstraksiyonu ve Kılcal Elektroforez Sonuçları

Her bir karışım ve pozitif kontroller için 10,7–40,7 ng µL−1 konsantrasyon aralığında DNA’lar elde
edilmiştir. Tasarlanan her bir primer için özgün PZR ürünleri elde edilmiştir (Tablo 1). Her bir primer
seti için amplikonlar arasında uzunluk farkı tespit edilmemiştir.
3.2.

HRM Analizi

Tasarlanan üç primer seti ile gerçekleştirilen HRM analizlerinde pozitif kontroller (birbirine
karıştırılmamış P. vera ve P. sativum örnekleri) ve karışımlar için erime sıcaklığı (Tm) değerleri
istatistiksel olarak önemli derecede (P < 0.0001) farklı bulunmuştur. Tek başına Tm değeri rpoC1 ve
ycf3 gen bölgelerini hedefleyen primerlerde bezelye tağşişini belirleyebilmiştir (Tablo 2). HRM-atpAPS primeri ise 99:1 ve 999:1 karışım oranları için tağşişi belirleyememiştir. Genotip Güven Yüzdesi
(GCP) hesaplamalarına bakıldığında ise her bir primer seti için tağşişin belirlenebildiği görülmüştür.
Uygulanan yöntem çok yüksek korelasyon değeri ile (HRM-atpA-PS için 0,998, HRM-rpoC1-PS için
0,982 ve HRM-ycf3-PS için 0,963) doğrulanmıştır.
Tablo 2: HRM analizi sonuçları (ortalama ± standart sapma)
Örnek

Antep
Fıstığı
Bezelye
90:10
99:1
499:1
999:1

Cq ±
SD

Tm ± SD
atpA

GCP

Cq ±
SD

Tm ± SD
rpoC1

GCP

Cq ±
SD

12,68 ±
0,08a
14,66 ±
0,21b
22,40 ±
0,10c
28,80 ±
0,07d
19,50 ±
0,30e
23,92 ±
0,39f

80,70 ±
0,04cd
81,04 ±
0,04a
80,46 ±
0,10e
80,55 ±
0,05de
80,93 ±
0,03ab
80,90 ±
0,19bc

98,93 ±
0,89
99,54 ±
0,54
18,12 ±
0,03
0,29 ±
0,03
68,00 ±
0,25
0,15 ±
0,19

12,80 ±
0,27a
14,81 ±
0,06b
22,00 ±
0,23c
20,86 ±
0,22d
25,62 ±
0,23e
30,34 ±
0,08f

79,60 ±
0,00a
79,00 ±
0,04d
79,41 ±
0,07b
79,50 ±
0,13b
79,45 ±
0,05b
79,25 ±
0,01c

99,61 ±
0.23
99,51 ±
0,00
39,9 ±
1,36
28,05 ±
1,21
49,21 ±
1,78
56,12 ±
0,90

13,79 ±
0,19e
15,62 ±
0,18d
20,94 ±
1,16b
18,28 ±
0,06c
23,24 ±
0,02a
23,82 ±
0,09a

Tm ±
SD
ycf3
81,40 ±
0,02a
80,80 ±
0,02d
81,00 ±
0,07c
81,04 ±
0,00c
81,20 ±
0,05b
80,99 ±
0,03c

GCP
98,88 ±
0,64
99,54 ±
0,41
58,90 ±
0,03
57,56 ±
0,51
61,56 ±
1,32
70,13 ±
1,43

Üstü simge olarak belirtilen harflendirme istatistiksel olarak birbirinden ayırt edilen örnekleri ifade
etmektedir.
GCP:
Genotyping
Confidence
Percentage
–
Genotipleme
güven
yüzdesi.
Tm: Erime sıcaklığı.
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4.

TARTIŞMA

4.1.

Antep Fıstığının Tanımlanması için Hassas bir Yöntemin Gerekmektedir

Antep fıstığı lezzeti ve sağlığa faydaları nedeniyle popüler bir yemiştir. Yüksek fiyatlı olmasından
dolayı ise bezelye ile tağşişi yapılmaktadır. Yapılan bu tağşişin, ürünün tüketiciye ulaşmadan tespit
edilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Antep fıstığının tanımlanmasında birçok yöntem
geliştirilmiştir; Raman hiperspektral görüntüleme [4], trnL-trnF DNA bölgesi ile tanımlama [5] gibi.
Fakat, kapalı tüpte, daha hızlı, daha ucuz ve güvenilir bir yöntem ile antep fıstığındaki tağşiş
belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
4.2.

HRM Yöntemine Uygun Yeni Primerlere İhtiyaç Duyulmaktadır

Canlıları birbirinden ayırt edebilmek amacıyla DNA barkodlama için kullanılan primerler ile elde edilen
amplikonlar genellikle 400800 bç arasındadır [11]. Fakat bu amplikon boyu HRM için uygun değildir.
HRM için elde edilecek amplikon boyutu 300 bç’den fazla olmaması gerekmektedir [12]. Bu nedenle
mevcut HRM yöntemi için kullanılacak primerler bu yöntemin gerekliliklerine göre özel olarak
tasarlanmalıdır. Evrensel barkod bölgeleri olan Internal Transcribed Spacer, maturase K (matK),
ribulose bisphosphate carboxylase large chain (rbcL) gibi bölgeler uzun yıllardan bu yana bitki DNA
barkod bölgeleri olarak kullanılmaktadır. Fakat bu bölgelerin HRM analizi için fazla uzun amplikonlara
sahip olması, HRM analizi için sorun teşkil etmektedir. Bu nedenlerle çalışma amacına uygun yeni
primerler tasarlanmış ve bu primer setlerinin belirlenen amaca uygun bir şekilde çalıştığı in silico ve
PZR deneyler ile doğrulanmıştır.
4.3.
rpoC1 ve ycf3 Bölgeleri İçin Tasarlanan Primer Setleri HRM İçin Uygun Markır
Bölgeleridir
Çalışmada hem kılcal elektroforez hem de DNA dizileme sonuçları, kloroplast genomunda bulunan atpA,
rpoC1 ve ycf3 gen bölgelerini hedefleyerek tasarlanan primerlerin antep fıstığı ve bezelyeyi HRM
yöntemi ile ayırt edebilmek için oldukça uygun olduğunu desteklemiştir. Tasarlanan primerler HRM
için uygun boyutlarda amplikonlar çoğaltmakta (HRM-atpA-PS: 130 bç, HRM-rpoC1-PS: 118 bç ve
HRM-ycf3-PS: 100 bç), bağlanma sıcaklığı olarak optimum değerde olma (~60°C), çoğalttığı
amplikonlarda türler arasında yeterli sayıda nükleotit varyasyonuna sahip olma (HRM-atpA-PS: %11,
HRM-rpoC1-PS: %9 ve HRM-ycf3-PS: %7,7) gibi özellikleri bakımından hem çalışılan bitki türleri
olan antep fıstığı ve bezelye ile hem de kullanılan HRM yöntemi ile oldukça verimli çalışmaktadır.
Yapılan lineer regresyon analizine göre tasarlanan primerlere ait standart eğriler çok yüksek korelasyon
katsayısına sahiptir (HRM-atpA-PS: 0,998, HRM-rpoC1-PS: 0,982 ve HRM-ycf3-PS: 0,963) ve bu
nedenle yöntemin tekrarlanabilirliği yüksektir.
5.

Sonuç ve Öneriler

Antep fıstığı besin değeri olarak insan sağlığına oldukça faydalı, yüz yıllardır tüketilen, üretimi fazla
olmasına rağmen talep fazlalığından dolayı yüksek fiyatlı bir yemiştir. Özellikle toz ve ezme haline iken
renk ve fiziksel özellikleri bakımından kurutulmuş bezelye meyvesi ile oldukça benzerlik
göstermektedir. Bu benzerlik, toz ve ezme şeklinde kullanılan veya satışı yapılan antep fıstığı üzerinde
bir tağşiş durumuna neden olmaktadır. Bu tağşiş, üreticilerin veya bu ürünlerin ticaretini yapanların,
tüketicinin bilgisi haricinde haksız kazanç elde etmelerine sebep olmaktadır.
Bahsi geçen sebeplerle gıda ürünlerinin doğrulanması ve gıda ürünlerindeki taklit ve tağşişin önüne
geçilebilmesi için bu ürünlerin daha hızlı, daha hassas, daha uygun fiyatlı ve daha güvenilir yöntemlerle
tespit edilmesi ihtiyacı duyulmaktadır. Elde ettiğimiz sonuçlar, antep fıstığı içerisindeki bezelye
varlığını, tasarlanan HRM-atpA-PS, HRM-rpoC1-PS ve HRM-ycf3-PS primer setleri ile %0,1 oranına
kadar oldukça hassas ve tekrarlanabilir şekilde tespit ettiğini göstermiştir.
DNA temelli yöntemler içerisinde az laboratuvar işlemi gerektiren ve görece uygun fiyatlı olan HRM
yöntemi, uygun primer setleri tasarlandığında gıda tağşişinin veya taklidinin yapıldığı tüm ürünlere
uygulanabilir ve standart donanıma sahip tüm moleküler biyoloji laboratuvarlarında başarılı bir şekilde
uygulanabilir.
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IMPACTS OF THE KARABAKH ECONOMIC REGION ON THE DEVELOPMENT OF THE
NON-OIL SECTOR OF AZERBAIJAN
QARABAĞ İQTİSADİ RAYONUNUN AZƏRBAYCANDA QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN
İNKİŞAFINA MÜMKÜN TƏSİRLƏRİ
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ORCID NO: 0000-0002-1477-9217
ABSTRACT
As we know, the Karabakh region is giving great economic priority to our country. The region’s natural
resources and mysterious climate create great conditions for the implementation of the tourism sector
and entrepreneurship in the region. The “Smart Village” project to be established in the region will have
a positive impact on the pace of economic and social development of the region. As noted, the Karabakh
economic region is located in an important geo-economic space. However, for a long period of 30 years,
the region suffered heavy losses under occupation. A number of substantial steps have been taken to
rehabilitate and develop the region. The implementation of these factors will create conditions for the
region to become an important economic zone for Azerbaijan in the future. The Karabakh region is of
global importance for Azerbaijan. The region is an important region for comprehensive research. The
article uses analysis, synthesis, table and abstract-logical methods as research methods. These methods
are of fundamental importance for the study of the article. The geo-economic situation of the region and
its importance for the future are being studied by the method of analysis. The geo-economic situation in
the region during and after the occupation is analyzed by the method of synthesis. The article clearly
emphasizes the opportunities and importance of the Karabakh economic region for Azerbaijan. Another
method is table method. It analyzed the region's natural resources as an object of study. In the research
work by the abstract-logical method, the tourism objects of the region and their priorities for the future
were noted. As an example, we can show the architectural objects of Shusha.
Keywords: Karabakh, economy, region, Azerbaijan, impacts.

XÜLASƏ
Bildiyimiz kimi Qarabağ regionu iqtisadi yöndən ölkəmizə böyük prioritetlər qazandırmaqdadır.
Regionun təbii sərvətləri və əsrarəngiz iqlimi bölgədə turizm sektorunun və sahibkarlıq fəaliyyətinin
həyata keçirilməsində böyük şərait yaratmaqdadır. Regionda yaradılacaq “Ağıllı kənd” layihəsi rayonun
iqtisadi və sosial yönümlü inkişaf tempinə müsbət təsirlər yaradacaqdır. Qarabağ iqtisadi rayonu qeyd
olunduğu kimi əhəmiyyətli geo-iqtisadi məkanda yerləşmişdir. Lakin 30 illik uzun bir müddətdə bölgə
işğal altında böyük itkilərə məruz qalmışdır. Regionun yenidən bərpası və ikişaf etdirilməsi üçün bir
sıra əsaslı addımlar aparılmışdır. Qeyd olunan bu amillərin reallaşdırılması regionun gələcəkdə
Azərbaycan üçün mühüm iqtisadi zonaya çevrilməsinə şərait yaradacaqdır. Qarabağ regionu
Azərbaycan üçün qlobal əhəmiyyətə malik bir bölgədir. Region hər tərəfli tədqiqat aparılması üçün
əhəmiyyətli bir bölgədir. Məqalədə Qarabağ iqtisadi rayonunun Azərbaycan üçün imkanları və
əhəmiyyəti aydın şəkildə qeyd olunmaqdadır. Məqalədə tədqiqat üsulları kimi, analiz, sintez, cədvəl və
abstrakt-məntiqi metodlardan istifadə olunmuşdur. Qeyd olunan metodlar məqalənin araşdırılması üçün
əsaslı dərəcədə vacib əhəmiyyət daşımaqdadır. Analiz metodu ilə regionun geo-iqtisadi vəziyyəti və
gələcəyə dair əhəmiyyəti araşdırılmaqdadır. Sintez metodu ilə işğal dövründə və işğaldan sonrakı
mərhələdə regionun geo-iqtisadi vəziyyəti təhlil olunmaqdadır. Digər bir metod olan cədvəl metodu ilə
tədqiqat obyekti kimi regionun təbii faydalı qazıntıları təhlil olunmuşdur. Abstrakt-məntiqi metod ilə
tədqiqat işində regionun turizm obyektləri və onların gələcəyə dair prioritetləri qeyd olunmuşdur.
Nümunə kimi, Şuşa şəhərinin memarlıq obyektlərini göstərə bilərik.
Açar sözlər: Qarabağ, iqtisadiyyat, region, Azərbaycan, təsirlər.
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INTRODUCTION
The tension between the states of Azerbaijan and Armenia, which have had problems between them for
a long time, has gained a new dimension as of September 2020. On the morning of September 27, 2020,
the Azerbaijani army started a counter-offensive against the Armenian army, which repeatedly violated
the ceasefire, to liberate its occupied lands. Despite all the support of great powers such as Russia and
France in this war, Armenia was able to withstand the attacks of the Azerbaijani army for only 44 days.
Within 44 days, Azerbaijan's rapid and militarily well-designed attacks caused Armenia to withdraw
irregularly from the occupied towns, with great losses. With the signing of the ceasefire declaration,
which means the surrender of Armenia and which includes Azerbaijan's demands, in the first hours of
November 10, the seven towns adjacent to Nagorno-Karabakh and occupied by Armenia were
unconditionally cleared of Armenian soldiers and civilians placed in these towns without the consent of
Azerbaijan. . In addition, some settlement areas of the Nagorno-Karabakh region, especially the city of
Shusha, which is of great importance for Azerbaijan, came under the control of Azerbaijan and was
cleared of Armenian elements. According to the signed “Tripartite Declaration”, it was agreed that the
Armenian soldiers in the rest of Nagorno-Karabakh will leave the region and the region should be
completely cleared of armed elements. The Russian peacekeeping force will undertake important tasks
in the functioning of this process, and the Turkish-Russian joint military command center will take
charge in the control of the peace process (Ibrahimov. R, 2021: 71).
The peace treaty did not go down in history as a military success for Azerbaijan. Long-term and
conscious efforts of Azerbaijani diplomacy also contributed to this great victory. Thanks to more than
30 years of work, Azerbaijan managed to announce its thesis to the whole world, gained the support of
many states, and ensured that Armenia was recognized as an occupying state in international
organizations. As a result of these diplomatic initiatives, Azerbaijan gradually formed the legal and
political basis for a just solution to the Nagorno-Karabakh conflict. On the other hand, Armenia lost the
war not only militarily, but also politically, diplomatically and in terms of its power to influence the
world public opinion. While Azerbaijan has established all kinds of diplomatic, legal and political
foundations to liberate its occupied lands despite being under its sovereignty, and while gaining absolute
superiority over the Armenian army in the field, it has responded positively to Russia's request for a
ceasefire and the demand for the next part of the problem to be resolved through diplomatic means. .
This situation further strengthened the image of Azerbaijan as a peace-loving state.
Azerbaijan has proven to the whole world that it has enough military power to save its own lands from
occupation, but gives priority to the peace process for the solution of the problem in the region. Despite
the fact that there was a constant and direct attack on its own civilian population during the war and it
was provoked in this direction, it did not target civilians in any way and did not use disproportionate
force. It carried out a controlled and peace-oriented process management. This attitude of Azerbaijan is
an important step for the future of the region (Karabakh Revival Fund, 2021). The steps taken by
Azerbaijan within the scope of the Nagorno-Karabakh conflict have contributed to laying the
foundations of a new multilateral cooperation environment in the region in which Armenia will also
participate. Because the realization of a permanent peace and cooperation process in the region will only
be possible within the framework of ensuring the territorial integrity of the countries in the region and
their respect for each other's sovereignty law. The countries that see and understand this reality best are
Turkey and Azerbaijan.
Azerbaijan is experiencing an important period in its history. To put an end to the nearly 30-year
occupation of Armenia, the Azerbaijani Army under the leadership of Supreme Commander-in-Chief
Ilham Aliyev made a great history and defeated the enemy in the 44-day Patriotic War. We proclaim the
historic victory of our army with joy, pride and great pride. In our lands irrigated with the blood of the
Martyrs for the independence, sovereignty and integrity of the borders of Azerbaijan with the invincible
spirit, mighty Commander and invincible Army of our people, the victory of Good over Evil, the victory
of justice, and in the end the Great Victory make each of us proud (Ibrahimov. R, 2021: 73).
When determining the economic potential of the Karabakh region, it should be noted that there are
favorable conditions for the development of agriculture in the fertile lands - livestock, agriculture. One
of the first projects to be implemented is the construction of several international airports to increase the

PROCEEDINGS BOOK

70

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

speed of work and improve conditions. It is planned to carry out work in accordance with the
geographical position of each region. The conclusion of contracts with many international companies in
accordance with the investments originally intended for the implementation of projects is due to the
great interest in the region and the work to be done in this region. For the first time in the region,
experimental projects will be implemented using international experience. The Green Energy Zone and
the Smart Village pilot project are among these projects. The preparation of the Master Plan and the
launch of a number of infrastructure projects indicate that our dreams will soon be realized. The use of
modern technologies during the work proves that the volume and quality of the work to be done and the
projects to be implemented will be high.

LIBERATION OF THE KARABAKH REGION FROM OCCUPATION
The people of Azerbaijan, now that historical justice has been established and the source of our people's
pride has been strengthened. In such a period, it is important to further increase the strength and power
of Azerbaijan, to use national resources effectively, to form and develop a model of productive economic
development and progress in the new realities. After the 44-day Great Karabakh Victory, which began
on September 27, 2020, the improvement of the country's economic development model in accordance
with new and objective realities, more flexible and efficient regulation of governance has emerged as
an objective necessity. Despite the liberation of our lands and the dismantling of the fascist Armenian
occupying army, the Armenian leadership signed a surrender agreement, the revanchist forces and their
hypocritical patrons rooted in various leading countries, introduced double standards into public policy
and pretended to be "angels" of peace. Leading politicians and international organizations still do not
want to reconcile with the liberation of our lands and continue to resort to provocations. In such a
situation, the most appropriate response to such forces and revanchists is to improve the governance
structure of the region and make decisions based on historical justice, facts, and the rapid revival of
liberated territories, the creation of infrastructure and the necessary measures to accelerate the great
return.

NATURAL LANDSCAPE AND TOURISM POTENTIAL OF THE REGION
Various natural monuments, rare plant and animal species are spread in the liberated region. Karabakh
economic region the mountainous zone of the Lesser Caucasus is the largest forest region of Azerbaijan.
The total forest area of the region is about 246.7 thousand hectares, including 13,197 hectares of valuable
forest areas. The area of specially protected natural areas in our country has now reached 890,000
hectares, of which 42,997 hectares fall to the Karabakh economic region. In order to protect the natural
landscape, rare flora and fauna, a number of reserves and sanctuaries were established in the occupied
territories of the Lesser Caucasus. Among them are Basitchay Reserve and Lachin Reserve. The
Basitchay reserve was established in 1974 in the Basitchay gorge in the recently liberated territories of
Zangilan in southwestern Azerbaijan.
The area of the reserve is 107 hectares. The protected object here is the eastern plane tree. Along the
river, the plane tree forest stretches for 12 km. The trees growing here were 500 years old, and the
eastern plane tree was included in the Red Book. The Lachin sanctuary was established in 1961 in the
liberated Lachin region of Azerbaijan. The area is 21.4 thousand hectares. Mountain goats, roe deer,
wild boar, partridges and partridges were protected in the reserve. At the same time, the charming nature
of the city of Shusha, located in Nagorno-Karabakh, is favorable for tourism. The only nightingale
growing in the Shusha region of Azerbaijan is a symbol of Karabakh (Ibrahimov. R, 2021: 72).

INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE REGION
During the Soviet era, Nagorno-Karabakh developed close economic ties with plain Karabakh and other
economic regions of Azerbaijan. Roads in all directions have strongly connected these two areas
economically. The occupation of Nagorno-Karabakh by Armenians and its separation from other
Azerbaijani regions created very serious problems for the population and economy of the region. For
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many years, the vast majority of enterprises located in the territory of Nagorno-Karabakh operated on
the basis of fuel, raw materials and supplies imported from the regions of Azerbaijan, and many operated
as branches of large enterprises in Baku. In 1985, only 8% of the raw materials for cocoons entering the
large Silk Factory in Khankendi, Karabakh, were produced in Nagorno-Karabakh itself. The remaining
92% was brought from other regions of Azerbaijan. While the Republic of Armenia accounted for only
0.3% of the volume of foreign economic relations and 1.4% of imports of the Nagorno-Karabakh region
in 1986, its exports to Azerbaijan accounted for 33.3%.
Khankendi, the center of the former Nagorno-Karabakh Autonomous Region, used to be directly
connected to the Azerbaijani railways and highways and to the transport and communication system of
the republic as a whole. The distance from Khankendi to Baku by rail is 392 km. This is a very important
factor in the future development of the region, and infrastructure projects can use maps of transport
logistics that existed in the Soviet era. Naturally, the regions of the region have been occupied for many
years, and the unified transport and communication system that has been operating since then has been
destroyed and ruined as a result of the Armenian aggression.

WATER SUPPLY OPPORTUNITIES IN THE REGION
Climate change and the resulting water shortage are one of the most pressing problems around the world.
Water shortages are also important for Azerbaijan. It is no secret that the country's water resources are
depleted for objective geographical reasons, and the main sources are in neighboring countries. The
State Commission established by the Order of the President of the Republic of Azerbaijan dated April
15, 2020 operates to ensure the efficient use of water resources in the country. In this context, the rich
water resources of the liberated areas are of particular importance for the country's industry and
agriculture. The Sarsang Reservoir was built in 1976 on the Tartar River in the Aghdara (now Tartar)
region. Its total reservoir is 560 million m3, and the dam is 125 m high. Sarsang Reservoir is one of the
highest dams in the country due to the height of the dam (Muzaffarli. N., Ismayilov. E, 2020).
The complete liberation of the Aghdara region, which includes the Sarsang reservoir, will provide
irrigation water to about 100,000 hectares of land in six regions of the country (Tartar, Agdam, Barda,
Goranboy, Yevlakh and Agjabadi). It should be noted that, with the exception of the liberated Sarsang
reservoir, the total capacity is 80 million cubic meters. Other reservoirs with a capacity of m³ are also
located in this economic zone. Their involvement in the country's economy can create conditions for the
irrigation of an additional 15,000 hectares of land. In addition, the release of the Khudafar Reservoir in
Jabrayil and Zangilan means irrigating 75,000 hectares of new land and improving the irrigation of
existing irrigated areas. According to some estimates, the volume of this reservoir is 1.6 billion cubic
meters. It is also believed that there are 11 groundwater sources in the region. In other words, this means
a groundwater supply of 1 million 968 thousand m3 / day.
ELECTRICITY RESOURCE OF THE REGION
The region's main electricity generation occurs in water catchment and supply areas. Of course, we are
talking about Sarsang and Khudafar HPPs. Sarsang HPP, also known as Tartar HPP, is a hydroelectric
power plant built in 1976 on the Tartar River in the former Aghdara (now Tartar) region. The
hydropower plant, consisting of two turbines, each with a capacity of 25 MW, is currently in an
unsatisfactory condition. Once the station is repaired, production capacity can be further increased and
used to meet the electricity needs of the surrounding areas. Khudafar HPP is being built on the Araz
River in accordance with the agreement signed between Iran and Azerbaijan. Thus, in February 2016,
"Agreement between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Government of the Islamic
Republic of Iran on cooperation in the construction, operation, energy and water resources of
"Khudafarin" and "Maiden Tower" hydroelectric power stations on the Araz River signed. The total
capacity of power plants on the Araz can reach 280 megawatts. The implementation of these projects
can bring Azerbaijan 368 million kWh of electricity per year. It is clear that Sarsang and Khudafar HPPs
will be actively used to improve the energy supply of the surrounding areas and restore the liberated
areas. In general, the inclusion of these power plants in the country's energy system means not only

PROCEEDINGS BOOK

72

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

increasing capacity, but also geographical diversification of sources, ie reducing loads through Absheron,
Shirvan and Mingachevir, as well as increasing the share of alternative (renewable) energy in total
production (Klever, 2013: 5).
Industrial recreation opportunities in the region: It is estimated that 39.6% of the total geological
reserves of Azerbaijan's mineral waters fall to the occupied territories.
There are about 120 mineral deposits of various compositions of great medical importance in the
occupied territories. In other measurements, this means a mineral water supply of 7805 m3 / day.
Among them, Upper and Lower Istisu in Kalbajar region, Bagirsag, Keshdek, Iligsu, Minkend in Lachin
region, Turshsu, Sirlan and other mineral waters in Shusha region attract special attention.
Istisu mineral waters located in the territory of Kalbajar region are distinguished by their favorable gas
and chemical composition, high temperature and large natural resources. A large resort and a mineral
water filling plant were built on the Istisu spring in the 1980s. The plant produced 800,000 liters of water
per day. The sour mineral spring is located 17 km from the Azerbaijani city of Shusha. Various internal
diseases were treated with acid, and water was supplied to Shusha through a pipeline
(https://mida.gov.az, p. 87).
Thus, the mineral water resources of the region can create conditions for the establishment of new
processing facilities in the beverage industry, a modern hub in the beverage industry / tourism /
recreation triangle.
Potential of the food industry of the region: As a result of the military aggression of Armenia, a total
of 1.7 million hectares of the territory of the Republic of Azerbaijan was occupied. Most of these lands
are suitable for growing various types of agricultural products. Processing of these products will allow
the emergence of new forces in the food industry, the formation of a reliable supply base.
Mineral and raw material potential of the region: 155 different types of mineral deposits in the
liberated territories, including: 5 gold, 6 mercury, 2 copper, 1 lead and zinc, 19 facing stones, 10 sawn
stones, 4 cement raw materials, 13 different types of building stones, 1 soda for production raw materials,
21 pumice and volcanic ash, 10 clay, 9 sand-gravel, 5 construction sand, 9 gypsum, anhydride and
gypsum, 1 perlite, 1 obsidian, 3 vermiculite, 14 non-ferrous and decorative stones (agate, jasmine, onyx,
cad, pefritoid, etc.) deposits.
The above-mentioned types of minerals are Gizilbulag, Mehmana, Demirli, Canyatag-Gulyatag,
Aghdara, Shorbulag, Shusha, Shirlan, Turshsu, Khojaly, Zarinbah, Agchay, Khankendi, Edish,
Khojavend, Soyudlu, Levduz, Agduzdag, Tuthun, Tuthun , Kecheldag, Chelli, Yukhari Istisu, Ashagi
Istusu, Mozchay, Goturlu, Chilkaz, Narzanli, Ahmadli, Khojaz, Lachin, Novruzlu, Yukhari Akarachay,
Gushchu, Minkend, Hajili, Khanlig, Gubadli, Vejnali, Bartaz, Oxchuchay Toulouse, Garajali, Soltanli,
Chaxmakhchay, Goyerchin-Veysalli, Minbashili, Agtepe, Jafarabad, Shahverdiler, Chakhmakhgaya,
Dovletyarli, Dilagardi, Kurdmahmudlu, Guruchay, Shahbulag, Gulabli, Shahlagam, Chochandagh,
Boyachmad, Boyahmed were found in the fields.
Approved industrial reserves in these fields are 132.6 tons of gold, 37.3 thousand tons of lead, 189
million m3 of sawn stone, 1 million 526 thousand tons of clay, 18 million 432 thousand m3 of facing
stone, 23 million 243 thousand m3 of clay, 57 million 965 thousand tons of construction stone. , 96
million 987 thousand tons of sand and gravel, 1898.4 tons of mercury, 4 million 473 thousand m 3 of
perlite, 2 million 144 thousand m3 of pumice, 129 million 833 thousand m3 of limestone for soda
production, 147 million 108 thousand tons of cement raw materials, etc. minerals important for
economic development have been discovered (https://azertag.az ).
Rare and valuable mineral deposits are spread in the region. Reserves of significant copper-zinc ores are
concentrated in the Mehmana deposits in the east of the Lesser Caucasus. Ore reserves ready for
exploitation have been studied here in time. Industrially important mercury reserves are located in
Shorbulag and Agyatag in the Kalbajar region.
The liberated territories are very rich in various types of construction materials, which are of great
importance in the industry and construction of Azerbaijan. Large reserves of such materials are in
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Chobandag (lime reserves 140 million tons and clays 20 million tons), Shahbulag (25 million tons of
clay), Boyahmedli (45 million tons of clay) and other deposits located in the Aghdam region. Also, large
construction stone deposits are located in Khankendi, and marble in Harov.
The following table shows the individual minerals in the occupied territories:
Name of the district
Aghdara
Shusha
Khojaly
Khojavend
Kalbajar
Lachin
Gubadli
Zangilan
Gabriel
Fuzuli
Agdam

Type of mineral
Gold, lead, zinc, copper, sawdust, late
Facing stone, clay, building stone
Clay, facing stone, sand and gravel
Facing stone, construction stone
Gold, mercury, sawn stone, clay, perlite, sand-gravel, building stones,
facing stones, non-ferrous stones (obsidian, onyx, pefritoid, listvenite)
Mercury, sawn stone, facing stone, building stone, clay, sand-gravel,
pumice, vermuculite, volcanic ash, agate, jade
Sawstone, clay, building stone, facing stone, colored stone
Gold, silver, facing stone, limestone, clay, building stone, sand and gravel
Sawstone, clay, sand, cement, clay, building stone, gypsum, ahydride,
pumice, volcanic ash, non-ferrous stones (jade, carpet)
Sawdust, clay, sand and gravel
Sawdust, facing stone, cement raw materials, clay, sand and gravel

Source: Compiled by the author
Of course, the information on the above minerals is in a sense relative, and the next step is to assess all
the deposits, to clarify the figures for the Soviet period. It should be noted that over the past 30 years,
the territories have been looted. Also, new assessment methods have emerged and a new geological map
of the region's mineral resources needs to be developed.
At first glance, the future exploitation of minerals can be carried out in 3 blocks: non-ferrous metals and
their metallurgy, construction materials and rare metals. Non-ferrous metals and construction materials
are areas that are typical of the traditional economy, and existing resources will allow the emergence of
new forces in these areas. The work can be based on Soviet-era research in these areas and primary
infrastructure (depending on availability). In addition, research and geological work can be carried out
on the presence of rare metals in the region, which are widely used in high technology
(https://science.gov.az/az/news/open/14732).
The strong economic potential of the liberated regions is a great impetus for the growth of our
country: The strong economic potential of the liberated regions will give a great impetus to the growth
of our country (Carley, 1988: 5):

In the first 20 days of the last war with Azerbaijan, Armenia lost $ 3.5 billion and 30 percent of
GDP.


It will take Armenia 10 years to cover its losses in this war.


Reconstruction of 29-kilometer roads leading to the newly liberated villages of Sugovushan and
Talysh in the Tartar region has already begun.

In the coming years, the total output of the main areas in the Upper Karabakh and KalbajarLachin economic regions may increase by more than 2 billion manat.


There are more than 250,000 hectares of fertile land in Karabakh.


The occupied territories once provided about 35-40 percent of the agricultural products
produced in Azerbaijan.

The liberation of our territories from occupation will also make a significant contribution to
ensuring food security in our country.
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Azerbaijan will put an end to the hydro-war waged by Armenia against our country, and
Armenia will gain control over itself.


About 40 percent of our mineral water resources are in the occupied territories.


After the occupation, about 1 million Azerbaijanis used to live in our historical territories, where
only 25,000 people lived.


Karabakh is an economic burden for Armenia and an economic potential for Azerbaijan.

Every day, the Azerbaijani Army gives our people a proud joy with its victories in the Great Patriotic
War. Under the leadership of President, Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev, our army liberated
more than a hundred settlements, including the cities of Jabrayil, Fizuli and Zangilan. All operational
conditions on the front are under the control of our troops.
As our occupied territories are liberated, we will face new challenges. Of course, the Great Return will
begin with the reconstruction of these areas. At the same time, the economic development of the
liberated territories is among the future priorities. It is no coincidence that the Center for Economic
Reform Analysis and Communication (CERAC) is conducting serious research in this area.
Transformation of Azerbaijan's economic advantage into a military power: Azerbaijan has
managed to turn its economic advantage into a military power. Under the leadership of President Ilham
Aliyev, Azerbaijan's regional leadership has been proven by more than tripling its economy over the
past 17 years and implementing regional oil and gas and transport and logistics projects. According to
Kissinger's quote, "It is possible to control states by controlling oil, it is possible to control people by
controlling food," Azerbaijan needed a final touch in shaping the region's geopolitics and geo-economics.
Azerbaijan, the 90th most populous country in the world and the 114th most populous country in the
world, has become the 45th largest in the world. Azerbaijan's economic and political dominance as a
regional player had to be complemented by the confirmation of its military potential in order for the
country to fully establish its regional leadership. Over the past 10 years, Azerbaijan's military budget
has been 4% of GDP and 11% of the state budget. As a result of a counterattack by the Azerbaijani
Army in response to Armenian provocations on September 27, the 30-year-old defensive wall was torn
down and the Azerbaijani lands occupied in 1988-1993 began to be liberated within a few weeks. Thus,
Azerbaijan has managed to turn its economic advantage over military power and the enemy. All the
parameters of Azerbaijan's power in the South Caucasus - economic, political and military - are
reshaping the geopolitics and geo-economics of the region. Armenia, which is projected to be unable to
withstand a resource war, has lost $ 3.5 billion and 30 percent of its GDP in the first 20 days of the last
war with Azerbaijan. In the absence of assistance, Armenia will need 10 years to cover its losses in this
war.
A "construction boom" is expected in the liberated areas: Despite all this, there is great potential for
development in the liberated territories. According to the executive director of the IITKM, the
occupation of the territories did not bring significant economic benefits to Armenia. Despite its
widespread mineral wealth, as well as its vast resort and recreational potential, Armenia has never been
able to take full advantage of this potential.
The development of metallurgy will accelerate the development of military industry in Azerbaijan, along
with a number of industries. Our military industry must have a say in supplying the Azerbaijani Army
with 5G technologies. Forest, water and land resources in the territories liberated by Azerbaijan create
great opportunities for the development of agriculture, processing industry and tourism.
Most importantly, the economy of the liberated areas will be restructured and new technologies will be
introduced, which will make the economy more productive. After World War II, the two most devastated
countries, Germany and Japan, grew faster as new technologies were introduced and economic
productivity increased. For example, most of the construction materials for the reconstruction of Jabrayil,
which was liberated from occupation, are in this region: tulus tuff suitable for the production of sawdust,
flint, construction sand, Garajalli clay suitable for brick production, volcanic ash suitable for cement
production, clay, limestone, sand- gravel, jasper, and chalcedony and forest resources.
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A "construction boom" is expected in the liberated areas. As a result of the liberation of our territories,
we will have to revise our forecasts for the development of the non-oil sector in the coming years. The
impact of the release on our economic development will be enormous. Our preliminary estimates show
that in the coming years, the total output of key areas in the Upper Karabakh and Kalbajar-Lachin
economic regions may increase by more than 2 billion manat.
Agricultural development: There are great prospects in the field of agriculture in the liberated territories.
Before the occupation, the occupied territories provided about 35-40 percent of the agricultural products
produced in Azerbaijan. Now, despite Armenia's occupation control, the zone has been ineffective for
Armenia. Despite the fact that there are more than 250,000 hectares of fertile lands in the territory of
Karabakh alone, only 7% of these areas are used. Thus, the location of rivers mainly in the north, and
arable lands in the south and deeper groundwater in these areas, the destruction of the irrigation system
that existed before the occupation, resulted in the disuse of these areas. Yields were low and only 10-12
quintals of grain were harvested per hectare. However, this figure was 21-25 centners before the
occupation. Azerbaijan has great potential for the development of viticulture, tobacco, cotton, cocoons,
fruits and vegetables, melons and livestock in the liberated lands. At the same time, there is potential for
the development of the processing and food industries (https://konkret.az).
The liberation of Azerbaijani territories will also make a significant contribution to ensuring food
security in our country. In particular, the level of self-sufficiency in livestock products will improve. At
present, the level of self-sufficiency in our country is 82.5 percent for meat and meat products, 86.2
percent for milk and dairy products. According to our forecast, we will be able to fully provide ourselves
with these products after the resumption of economic activity in the liberated territories. Also, the level
of self-sufficiency in cereals (excluding paddy) in Azerbaijan reaches 70 percent. The liberation of our
lands from occupation will allow us to improve the situation in this area as well.
Ending Armenia's hydro war against Azerbaijan: Access to the occupied water resources of
Azerbaijan, where 72.7% of water resources are formed abroad, is very important. These resources will
be used for drinking water, land reclamation and electricity generation. By effectively managing
Azerbaijan's water resources, Azerbaijan will both end Armenia's hydro war against Azerbaijan and gain
control of Armenia itself. In particular, the Kalbajar and Lachin regions are rich in freshwater resources,
and even the Arpa and Bargushad rivers, which feed Lake Goycha, the source of fresh water in Armenia,
are in these regions.
In addition, the Sarsang Reservoir, the highest reservoir in Azerbaijan (125 meters) with a total capacity
of 560 million cubic meters, is under occupation. In the past, the Sarsang reservoir provided irrigation
water to Tartar, Aghdara, Barda, Goranboy, Yevlakh and Agjabadi districts. The Armenian side opened
this reservoir in the spring and autumn to damage the Azerbaijani lands by creating artificial floods. The
Sarsang reservoir is a threat to regional environmental and national security in the hands of Armenia.
Up to 40 percent of Azerbaijan's mineral water resources are in the occupied territories. It is possible to
sell these waters both in packages and to create resort-recreation zones on the springs. There is a great
potential for the development of tourism on the basis of 2 occupied reserves, 4 sanctuaries and historical
monuments. Azykh Cave, one of the oldest settlements in the world, has a wide range of tourism
opportunities (Pashayeva, 2016: 6-8).
Although Armenia plans to build 30 small hydropower plants (HPPs) in the occupied territories by 2020,
only 16 of them have been commissioned. The total capacity of these HPPs is at the level of Sarsang
HPP, which was commissioned in 1976 with a capacity of 50 megawatts. If we take into account that
Sugovushan was liberated from occupation by the Azerbaijani Army, and the Madagiz 1 and Madagiz
2 HPPs in the area were out of circulation and the existing capacity was further reduced. In general, after
the occupation, Karabakh's energy system is dependent on Armenia, and the power produced is able to
meet 30-40 percent of total demand.
President Ilham Aliyev's far-sighted agreement with Iran on the construction and operation of the
Khudafar and Maiden Tower dams and power plants on the Araz River speaks for itself today. The
Khudafarin hydro junction will allow Azerbaijan to generate 368 million kilowatt-hours of electricity
per year. There are also irrigation facilities.
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After a difficult test year for the global economy, most countries are defining new development
strategies in line with the challenges of the new era. Experts describe 2021 as the year of transition of
the world economy from recession to recovery.
Azerbaijan, which emerged victorious from the Second Karabakh War, has also defined its future
development strategy in accordance with the new realities in the region, ie the challenges of the postwar period. The development strategy "Azerbaijan 2030: National Priorities for Socio-Economic
Development" authored by President Ilham Aliyev, which overcame all crises with its far-sighted
decisions, is a roadmap for our growth over the next 10 years.
The growing economic power has allowed Azerbaijan to initiate major projects that can change the
economies of the South Caucasus and surrounding regions. As a locomotive of the regional economy,
the country has become one of the world's reliable partners in energy security. The economic advantage
gained, the socio-political and socio-economic foundation formed over many years, has also increased
the country's military power. The real confirmation of this is our glorious victory in the Second Karabakh
War.
At present, Azerbaijan's strategic foreign exchange reserves have reached $ 53 billion. Its ratio to GDP
is 110 percent and exceeds foreign debt by more than 6 times. In the first nine months of this year, GDP
grew by 4.8 percent, and in the non-oil sector by 6.2 percent. The share of the non-oil sector in GDP is
64 percent.
Special attention is paid to the development of industry. 6.3 billion manat was invested in industrial
zones. In the first nine months of this year, non-oil exports increased by 41 percent, which is the highest
figure ever observed. Exports of non-oil products increased 1.6 times. Industrial zones account for $ 320
million of industrial exports, which is twice as much as in the same period last year.
If the average annual growth rate of value added in the non-oil industry in 2017-2020 was 9.3 percent,
in the first nine months of this year, value added in the non-oil industry increased by more than 20
percent.
Of course, all these successes are conditioned by the large-scale projects implemented by Ilham Aliyev
over the past 18 years. Thus, as a result of economic initiatives, the economy has more than tripled in
the past period, and since the restoration of independence, about $ 300 billion has been invested in the
country's economy. This once again confirms that the strong interest of foreign investors in our country
is growing. The opening of the Zangazur corridor and the development of the Karabakh and East
Zangazur economic regions also confirm that the number of investors investing in Azerbaijan will soon
increase.
Development priority of non-oil industry: The goals for next year have already been set. In the postwar period, economic recovery, recovery and sustainability of the areas most affected by the global
crisis will be ensured.
In particular, the state will continue to expand industrial support measures to modernize and improve
the structure of industry, increase the export potential of the non-oil industry, and achieve the goals of
expanding science-based and innovative production.
In general, the consistent continuation of the process of industrialization in Azerbaijan, as well as the
development of non-oil industry is one of the main directions of President Ilham Aliyev's policy of
economic diversification. Despite the pandemic and economic and financial problems in the world, great
work is being done in this direction in our country. Along with other sectors of the economy, special
attention is paid to the development of industry, systematic measures are being taken to attract existing
natural and economic resources to production and to apply advanced technologies. In accordance with
the policy of industrialization, hundreds of modern industrial enterprises and new production areas are
being created in our country, which significantly increase the share of local products in meeting domestic
demand and expand our export opportunities.
At present, there are 5 industrial parks in Azerbaijan. The construction of the 6th Aghdam Industrial
Park, established by a presidential decree in May this year, has begun.
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All these successes achieved due to the multifaceted reforms and complex measures implemented in
accordance with the new development strategy of the President give grounds to say that the Azerbaijani
economy will maintain the dynamics of development in 2022 and the positive trends of economic growth
will continue.
Assessing the realities of the post-war period after the Great Victory, President Ilham Aliyev in all his
speeches presented the outlines of a new road map, defining the main directions of development in the
region.
He also pointed out the directions for ensuring long-term peace in the region and said that in general,
there are all opportunities for the future development of the region.
Liberation of Karabakh stimulates the development of tourism: The development of the non-oil
sector in Azerbaijan in recent years is one of the main strategic tasks. Tourism, one of the most profitable
sectors of the economy, allows for more efficient development of the non-oil sector. In this sense, the
liberation of Karabakh will undoubtedly have a strong impact on tourism.
As a result of the successful policy of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, new
opportunities have opened up in Karabakh for the development of the tourism industry, which is of great
importance for Azerbaijan. Development of the existing tourism potential of Karabakh is one of the
important priorities. There are all conditions in Karabakh for the development of this field.
Countless treasures, historical, religious and cultural objects have been destroyed in our ancient lands
occupied for thirty years. More than 30 museums, more than 125,000 exhibits were destroyed, 65 out of
67 mosques were destroyed. Of these museums, it was located in Shusha.
According to the State Tourism Agency, preliminary plans envisage holding cultural events and festivals
in Shusha. Tourism will be further developed in this direction. The Kharibulbul festival has already been
successfully held. The geographical location of Shusha is unique. The city has a symbolic meaning for
all Azerbaijanis. In addition, the city of Shusha has a rich cultural and historical heritage, and it is
planned to build appropriate tourist routes in this direction.
The visit of the President of the fraternal Republic of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan, to Shusha
will undoubtedly increase the interest of tourists in this city.
It should be noted that the construction of international airports in Fizuli, Zangilan and Lachin regions
will have a positive impact on the development of the East-West transport corridor, as well as cargo and
tourism.
Of course, all this will not only restore the former glory of Shusha, but even increase it many times.
Shusha will again be one of the main tourist centers not only in Azerbaijan, the whole Turkic and Islamic
world, the Caucasus, but also in the world.
President Ilham Aliyev said in a video conference on the results of socio-economic development last
year: “The Karabakh region has a very rich tourism potential. Therefore, tourist routes must be
developed now so that the tourism sector can develop without wasting time after returning to this region.
From now on, international tourism exhibitions - which will be restored after the pandemic - must show
the tourism potential of the Karabakh region, tourist routes, historical monuments, so that we can present
this region as a very attractive region for the world. If we take into account that the Karabakh region has
a very rich, charming, unique nature and historical monuments, I am sure it will become one of the main
tourist areas of Azerbaijan. At present, on behalf of the President, the State Tourism Agency is
developing a strategy and policy for tourism development of the liberated territories. Development of
tourism products will be carried out in parallel with the construction of tourism infrastructure in these
areas. Of course, ensuring the safety of tourists is the main task. Along with the return of the population,
the restoration of housing and infrastructure, tourism facilities will be created there. The creation of
transport infrastructure, civil infrastructure and conditions for investment have already begun
(https://sfera.az/).
In the future, it is planned to organize tourist routes Fuzuli-Khojavend-Shusha-Lachin, Fuzuli-JabrayilZangilan, Zangilan-Gubadli-Lachin-Kalbajar, Barda-Agdam. Shusha is especially valued in the tourism
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potential of individual regions. Very important projects are already being implemented to turn Shusha,
declared the capital of culture by President Ilham Aliyev, into a tourist center of Azerbaijan. Nature,
winter tourism and health tourism in the direction of Lachin-Kalbajar, culture and nature in GubadliZangilan, and culture and nature in Fizuli-Jabrayil-Agdam will be demonstrated for tourists with the
preservation of some buildings to show the results of the occupation. Along with the economic side of
tourism, there is also a political and propaganda side.
There were many tourist resources in all administrative districts of the liberated Karabakh. One of the
tourist routes in these areas is the numerous thermal waters of the Kalbajar region, which were once
included in the Union tourist routes, including the Istisu resort center.
Azykh Cave, considered one of the first examples of human civilization, is a cave complex located
between the villages of Azykh and Salaketin in the Khojavend region of Karabakh, 14 kilometers
northwest of Fizuli, at an altitude of 900 meters above sea level.
As a result of research conducted in the Azykh cave, many valuable items found there were sent abroad
by Armenian invaders. There is no doubt that serious measures will be taken to return these exhibits to
Azerbaijan. The opening of a tourist route to this cave in the near future is one of the most important
conditions for the tourism industry of our country.
As a result of the Armenian aggression, many tourist sites in the Gubadli region were destroyed.
Gubadli's famous 19th century Haji Badal Bridge, Lalazar Bridge over the Bargushad River in 1867,
mosques in Mamer, Dondarli and Demirchiler villages, octagonal tombs, numerous mineral springs,
Albanian churches of VI-VII centuries, considered to be the symbol of the region statues and ram
tombstones, etc. These areas can be considered as one of the main sources for the development of
tourism in the near future.
More than 120 historical monuments in the Jabrayil region were destroyed by Armenians. The lake
extends to the settlement of Minjivan, which was founded during the years of independence, before
reaching the eleven-span bridges built over the Araz River and the fifteen-span bridges restored in the
13th century. Historical sites will be of special interest to local and foreign tourists in the near future.
Vejnali gold deposits, Agkend's underground natural resources, Razdara's plane tree forest, Susan forest,
Sobu forest, Kotanlar Sevajil forest above Ordakli village, four rivers flowing from Zangilan and trout
in the river will be a recreation center (https://ikisahil.az/).
To create a huge "Karabakh Museum" in the center of Karabakh, equipped with rich exhibits, to convey
to the world community the Armenian atrocities of the last 200 years, the abominable, ugly, inhumane
actions of Armenians. This museum should be organized in such a way as to attract the attention of
tourists and expose the Armenian savagery, betrayal, terror and inhumane acts used world experience,
It did not restore some of the houses and other social facilities destroyed by Armenians in Ganja, Barda,
Tartar and other civilian areas during the Second Karabakh War. Let's keep them as exhibits for future
generations, especially foreign tourists.
Particular attention is paid to the creation of a strong transport system for the development of tourism in
Karabakh and our liberated territories, including the development of road transport in mountainous areas.
The construction of the new Fizuli-Shusha road has begun.
One of the most important issues of the day is the training of highly qualified personnel in the areas that
will serve this field in the future for the development of tourism.
Reconstruction of socio-economic facilities, including communication systems, Internet and other areas
are also in focus in the liberated territories.

CONCLUSION
Our liberated territories have great economic potential and natural resources: these territories will be
part of the state policy in terms of attracting both local and foreign investment and employment. After
the battles of April 2016, the village of Jojug Marjanli in the Jabrayil region was rebuilt in a short time.
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In this regard, it should be noted that there are successful experiences of short-term development of the
liberated lands. Prior to the occupation, the liberated regions had a special share in viticulture, cotton,
grain and livestock. The agricultural production and export potential of these areas is quite large. Shusha,
Fizuli, Kalbajar and Zangilan areas have great tourism potential. Azykh cave, one of the oldest human
settlements in the world, is located in the Fizuli region. Domestic and foreign tourism opportunities in
these regions are quite large. Development of health tourism and restoration of cultural tourism routes
in Kalbajar, rich in hot water sources, is a priority.
The development of natural resources and minerals promises great prospects in terms of investment. In
recent years, gold has played an important role in Azerbaijan's non-oil exports. Both the rise in gold
prices on world markets and the fact that companies in this field have modern production technologies
suggest that the exploitation of gold deposits in the liberated territories will make a significant
contribution to the Azerbaijani economy in the coming years.
The share of the agricultural and tourism sectors in the gross domestic product of Azerbaijan. Both
sectors have significant impact on employment. From this point of view, there are great prospects for
providing employment for the able-bodied population. Large-scale rehabilitation activities and the
construction of new infrastructure open new horizons and opportunities in the development of the
construction sector. There are real conditions for local investors to invest in the liberated lands and
contribute to its development. In this regard, it is desirable that everyone demonstrate their position in
restoring and developing the image of the region by contributing to it.
The application of innovative technologies in the process of restoration of our liberated lands has been
identified. We are confident that using the experience of advanced countries, these areas will soon
flourish, revive and develop. In a short time, Karabakh and all liberated territories will be revived,
restored, and our citizens will return to their native lands and live and work. We are confident that as a
result of the successful domestic and foreign policy of our powerful leader President Ilham Aliyev,
Azerbaijan will become even stronger, "Karabakh will become a paradise for the world".
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UOT 631.46
ŞABRAN RAYONU BOZ-QƏHVƏYİ TORPAQLARIN QRANULOMETRİK TƏRKİBİ
GRANULOMETRİC COMPOSITION OF GREY-BROWN SOILS İN THE SHABRAN DISTRICT
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕРО-КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ ШАБРАНСКОГО
РАЙОНА

Manafova Y.K.
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, Az 1073, Bakı ş., Məmməd Rahim, 5
Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsinə daxil olan Şabran rayonunda yayılmış boz-qəhvəyi torpaqların
qoyulmuş kəsimlər əsasında genetik qatlara görə morfoloji təsviri verilmişdir. Şaquli zonallıqdan və
təsərrüfatda istifadə olunma istiqamətindən asılı olaraq boz-qəhvəyi torpaqların xam, dəmyə və
suvarılan variantlarının müqayisəli təhlili verilmişdir. Xam boz-qəhvəyi torpaqlarda fiziki gilin miqdarı
üst qatlarda daha çox olmuşdur. Mədəniləşmiş boz-qəhvəyi torpaqların şumlanması, müxtəlif kənd
təsərrüfatı bitkiləri altında istifadəsi, suvarılması isə toz fraksiyalarının üst qatlarda üstünlük təşkil
etməsinə səbəb olmuşdur. Boz-qəhvəyi torpaqların xam, mədəniləşmiş və suvarılan variantları
müqayisədə qum fraksiyalarının az olması ilə xarakterizə olunur. Bütün kəsimlərdə profil boyu genetik
qatlar üzə boz-qəhvəyi torpaqların qranulometrik tərkibi ağır gillicəlidən yüngülgilli torpaqlara kimi
dəyişmişdir.
Aşar sözlər: Şabran rayonu, boz-qəhvəyi torpaqlar, qranulometrik tərkib, fiziki gil, suyadavamlı
aqreqatlar
В статье представлено морфологическое описание генетических горизонтов серо-коричневых
почв сформированных в Шабранском районе, входящих в северо-восточную часть Большого
Кавказа. Произведен сопостовительный анализ целинных, богарных и орошаемых серокоричневых почв в зависимости от вертикальной зональности и использования хозяйственного
направления. Выявлено, что в верхних горизонтах целинных серо-коричневых почв содержания
физической глины довольно высока. В окультуренных орошаемых серо-коричневых почвах,
используемых под различными сельскохозяйственными культурами способствовало
увеличению физического ила в верхних слоях почвенного профиля. Целинные, окультуренные и
орошаемые варианты серо-коричневых почв характеризуются наименьшим содержанием
песчаных фракций. Во всех генетических горизонтах почвенного профиля поставленных
разрезов серо-коричневых почв наблюдается изменение гранулометрического состава от
тяжелоглинистых к легкосуглинистому.
Ключевые слова: Шабранский район, серо-коричневые почвы, гранулометрический состав,
физическая глина, водопрочные агрегаты
A morphological description of the grey-brown soils of the Shabran region in the north-eastern part of
the Greater Caucasus was given according to genetic layers on the basis of the cuts. A comparative
analysis of the virgin, bioaric and irrigated variants of the grey-brown soils was given depending on a
direction of their use vertical zoning and farm.
The Shabran district was selected as a research object and a granulometric composition was defined for
genetic layers of the same soils on the basis of the cuts to study changes in granulometric composition
in dependence with the direction of the grey-brown soils under agricultural plants in the north-eastern
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part of the Greater Caucasus. The granulometric composition of soil was fixed by the Kachinsky’s
method – working with natrium-pyrophosphate, with a pipette.
Ploughing, use under different agricultural plants, irrigation of the cultured grey-brown soils caused
dominance of dust fractions on the upper layers. The virgin, cultured and irrigated variants of the greybrown soils were light-clayey in the low layers, average loamy in the middle layers and heavy loamy in
the upper layers for the quantity of physical clay (<0.01 mm). İn all the cuts the granulometric
composition of the grey-brown soils on genetic layers along the profile changed from heavy loamy to
light-clayey.
The structural coefficient was defined by taking into account a sum of the agronomically valuable
aggregates in dry sieving in the grey-brown soils. The structuredness coefficient of the grey-brown soils
is 2.39-3.11 in virgin variants; 2.57-2.97 in cultivated variants and 1.89-2.38 in irrigated soils, these
soils can be evluated as good soils according to the avılable scale.
"Water resistant criterion" was calculated paying attention to change of water-resistant aggregates in
which direction in sieving in the water. This indicator shows a ratio of agronomically valuable> 0.25
mm fractions to a quantity of <0.25 mm fractions in getting in sieving in the water. The water-resistant
criterian is 1.98-3.06 in virgin variants, 2.48-2.89 in the cultivated soils and 2.20-2.95 in irrigated soils
in the insestigated grey-brown soils.
Sieving of soils in droughtness and water causes difference of the same dimesional fractions. The waterresistant criterion (KWRC) was used to determine difference of sieving between droughtness and water.
KWRC was 130-164 in the virgin grey-brown soils, 139-178 in the cultuted grey-brown soils and 132145 in the irrigated grey-brown soils. These soils can be belonged to good soils because of vibration of
water-resistant criterian by 130-178 based on assessment scale.
An investigation of the granulometric composition in the grey-brown soils indicated an important
change of these parameters depending on vertical zoning, and direction of farm use.
Land and water leaching result in the difference of the same size of the land and water filtration. KAFI
studied raw According to the assessment scale, the of in gray-brown soils fluctuate between, so soils
can be classified as good soils.
Key words: Shabran dictrict, grey-brown soils, granulometric composition, physical clay, waterresistant aggregates.
GİRİŞ
Torpaq örtüyü Yer biosferinin ən mühüm komponentlərindəndir. Torpaq qabığı biosferdə baş verən bir
çox prosesləri müəyyən edir. Torpağın özündə üzvi maddələri, müxtəlif kimyəvi elementləri, həmçinin
enerjini toplaması onun vacib xüsusiyyətlərindən biridir [4]. Bu baxımdan torpaq örtüyünə xarici təsirlər
onun istər səthində, istərdə də daxilində dəyişiklərə səbəb olur. Torpaq aqreqatları forma və ölçülərinə,
dominant aqreqatlaşma mexanizminə, xüsusi səth sahə sinə, sorbsiya-desorbsiya qabiliyyətinə, məsamə
boşluğunun həcminə, makro-, mezo-, mikro- və ultramikroməsamələrin nisbətinə, üzvi maddələrin
miqdarına və keyfiyyətinə görə fərqlənir [9]. Torpağın xassələrinin formalaşmasında elementar torpaq
hissəciklərinin - ETH-nin rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Qranulometrik tərkibə görə torpaqların
klassifikasiyası ETH-nin müxtəlif fraksiyalarının və ya fraksiya qruplarının nisbətinə əsaslanır.
Torpağın müəyyən dərəcədə onun tərkibinə daxil olan ETH-nin xassələrinin cəmini özündə təmsil etdiyi
də fərziyyə edilir [3, 6]. Neçə fraksiyanın nisbətinə əsaslanmağından asılı olaraq ikiüzvlü və üçüzvlü
klassifikasiya ayırd edilir. İkiüzvlü təsnifatlar iki qrup fraksiyaların nisbətinə əsaslanır: fiziki qum >0,01
mm və fiziki gil <0,01 mm. Üçüzvlü klassifikasiya ETH fraksiyalarının üç əsas qrupunu nəzərə alır: lil,
toz və qum, ona görə də belə təsnifatlar torpaqların xassələrini tam əks etdirir [3].
Şabran rayonunda yayılmış torpaqların müxtəlif səbəblərdən əkin dövriyyəsindən çıxması, münbitliyini
itirməşi, eroziyaya uğraması kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün yararlı torpaqların azalması
ehtimalını daha da artırmışdır. Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsində yayılmış və kənd təsərrüfatı
bitkiləri altında istifadə olunan boz-qəhvəyi torpaqlar haqqında tam təsəvvür əldə etmək və istifadə
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istiqamətindən asılı olaraq həmin torpaqların qranulometrik tərkibində baş verən dəyişiklikləri
öyrənmək üçün Şabran rayonu tədqiqat obyekti seçilmiş və qoyulmuş kəsimlər əsasında həmin
torpaqların qranulometrik tərkibi müəyyən edilmişdir.
TƏDQİQATIN OBYEKTİ VƏ METODİKASI
Tədqiqat obyekti Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsinin torpaqlarıdır (Şabran rayonu timsalında).
Torpağın qranulometrik tərkibi əvvəlcədən natrium pirofosfatla işlənməklə pipetka ilə Kaçinski üsulu
ilə təyin edilmişdir.
Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsinə daxil olan Şabran rayonunun relyefinin müxtəlifliyi səbəbindən
dəniz sahillərində düzənliklər hündürlük artdıqca təpəliklərlə, meşələrlə, qayalarla və dağlarla əvəz
olunur. Ərazinin relyefinin müxtəlifliyi torpaq tiplərinin və bitki növlərinin kəskin fərqliliyinə səbəb
olmuşdur. Şabranda yayılmış torpaqlar örüş kimi və müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi
üçün istifadə olunur.
EKSPERİMENTAL HİSSƏNİN TƏHLİLİ VƏ MÜZAKİRƏSİ
Şabran rayonunda boz-qəhvəyi torpaqlarda qoyulmuş kəsimlərin morfoloji təsviri aşağıda verilmişdir:
Kəsim 8. Şabran rayonu Dağbilici kəndi, koordinatları: N 41012II 130; E 48052II 536, h – 449. Relyefi:
alçaq dağlıq, dağətəyi; torpağın adı: dağ boz-qəhvəyi; torpaqəmələgətirən süxurlar və döşəmə süxurlar:
əhəngdaşı, karbonat qalığı, strukturların ellüvisi; bitki örtüyü: biçənək, daşarmud; qaratikan; böyürtkən,
ot bitkilərinin müxtəlif növləri: müxtəlif qanqallar, biyan, çaşır (raziyanə), yovşan, vələmir, tülkü
quyruğu, dəvətikanı, kasnı, dağ raziyanəsi.
Morfoloji təsviri: 0-3 sm - çim qatı, bitki qalıqları; 3-30 sm - tünd boz-qəhvəyi, topavari, ağırgillicəli,
yumşaq, köklər, kök çürüntüləri, həşərat yolları, iri çatlar; quru, keçid tədricən, qaynama orta; 30-48 sm
- açıq boz-qəhvəyi, dənəvər-kəltənvari, ortagillicəli, bərk, köklər, kök çürüntüləri, həşərat yolları, az
miqdarda ağ kiflər, iri çatlar; az nəm, keçid tədricən, qaynama orta; 48-90 sm - qonurumtul-qəhvəyi,
dənəvər, orta gillicəli, yumşaq, köklər, kök çürüntüləri, həşərat yolları, ağ kiflər çoxdur; az nəm, keçid
tədricən, qaynama orta; 90-137 sm - qəhvəyi, struktursuz, bərk, köklər, çoxlu miqdarda iri ağ ləkələr;
nəm, keçid aydın, qaynama nisbətən çox; 137-180 sm - qonur-samanı, struktursuz (gilli, gleyli), bərk,
kökcüklər, seyrək ağ gözcüklər; gips, çox nəm, keçid tədricən, qaynama zəif; 180 və daha çox –
struktursuz əhəngdaşı, keçid tədricən, qaynama zəif.
Kəsim 9: Şabran rayonu, Qələgah kəndi; koordinatlar: N 41011ıı 934 E 048057ıı 066; h-192 m; relyefi:
dağətəyi düzənlik; torpağın adı: mədəniləşmiş dağ boz-qəhvəyi; torpaqəmələgətirən süxurlar və döşəmə
süxurlar: əhəngdaşı, karbonat qalığı; bitki örtüyü: burada ancaq ot bitkiləri, ağac yoxdur.
Morfoloji təsviri: 0-27 sm - tünd qəhvəyi, dənəvər-topavari, yüngül gilli, orta bərk, köklər, kök
çürüntüləri, həşərat yolları, iri çatlar; az nəmli, keçid tədricən, qaynama yoxdur; 27-58 sm - tünd-qəhvəyi,
xırda kəltənvari, ağırgillicəli, bərk, köklər, kök çürüntüləri, həşərat yolları, məsamələr; nəmli, keçid
tədricən, qaynama yoxdur; 58-115 sm - samanı, struktursuz, ağırgillicəli, bərk, az miqdarda köklər,
çoxlu kiçik ağ hissəciklər; nəmli, keçid aydın, qaynama şiddətli; 115-136 sm - qonur-samanı,
struktursuz, orta gillicəli, yumşaq, ağ gözcüklər; nəmli, keçid aydın, qaynama şiddətli;
Kəsim 11: Şabran rayonu, Pirəmsən kəndi; koordinatlar: N 410156II 728 E 048051II 733, h-99 m; relyefi:
dağətəyi düzənlik; torpağın adı: : suvarılan dağ boz-qəhvəyi; torpaqəmələgətirən süxurlar və döşəmə
süxurlar: əhəngdaşı, karbonat qalığı, strukturların ellüvisi; bitki örtüyü: suvarma şəraitində becərilən
taxıl
Morfoloji təsviri: 0-20 sm - boz-qəhvəyi, dənəvər-topavari, orta gillicəli, bərkimiş, köklər, kökcüklər,
həşərat yolları, məsamələr; quru, keçid tədricən, qaynama şiddətli; 20-38 sm - açıq boz-qəhvəyi, xırda
topavari, orta gillicəli, bərkimiş, köklər, kökcüklər, kök çürüntüləri, ağ kif miseli, həşərat yolları,
məsamələr, tək-tək balıqqulağı; 38-106 sm - qonur-samanı, struktursuz, ağırgillicəli, bərkimiş, kök,
kökcüklər, çox sayda ağ gözcüklər, balıqqulağı, keçid aydın, qaynama orta; 106-132 sm - sarımtıl-boz,
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samanı-boz, struktursuz, yüngül gillicəli, yumçaq, kökcüklər, pas ləkələri, çox seyrək ağ miseli
(gözcüklər), keçid aydın, qaynama zəif.
Şabran rayonunda boz-qəhvəyi torpaqların yayıldığı ərazilərdə qoyulmuş kəsimlərdə genetik
qatlarından götürülmüş torpaq nümunələrinin analizi qranulometrik tərkibin şaquli zonallıqdan və
istifadə olunma istiqamətindən asılı olaraq dəyişdiyini göstərir.
Boz-qəhvəyi torpaqların qranulometrik tərkibi. Kəsimlərin profil boyu müqayisəsi göstərir ki, bozqəhvəyi torpaqların xam variantlarında fiziki qumun miqdarı 27.20-42.52%, mədəniləşmiş boz-qəhvəyi
(dəmyə) torpaqlarda 27.20-39.60% və suvarılan boz-qəhvəyi torpaqlarda 38.80-41.80%, fiziki gilin
miqdarı uyğun olaraq 57.48-72.80%; 60.40-72.80% və 58.20-61.20% arasında olmuşdur (cədvəl). Bozqəhvəyi torpaqlarda profil boyu lil fraksiyasının miqdarı 23.60-39.00% arasında dəyişmişdir. Kənd
təsərrüfatı altında istifadə olunan boz-qəhvəyi torpaqların xam variantları ilə müqayisədə üst qatlarında
fiziki gil daha çox toplanmışdır.
Şumlama və uzun müddət əkin altında istifadə 0-20 sm qatda lil fraksiyasının itkisi sayəsində torpaqların
mikroaqreqat davamlılığının aszlmasına səbəb olmuş, nəticədə aqreqatlaşma əmsalı 49.8-52.1%-dən
41.3-42.1%-ə qədər azalmışdır [2, 5]. Lil hissəciklərinin profil boyu orta qatlarda paylanması həmin
qatda gillilik əlamətlərinin olmasını göstərir. Uzun müddət əkin altında istifadə zamanı yuyulmuş
qaratorpaqların metrlik qatında lil fraksiyalarının profilin aşağı qatlarına doğru yerini dəyişməsi 30-50
sm qatda mikroaqreqat davamlılığının artmasına səbəb olmuşdur, belə ki, aqreqatlaşma əmsalı 36.343.8%-dən 42,4-50.8%-ə qədər artmışdır [5].
Boz-qəhvəyi torpaqların tədqiq olunan bütün variantları qum fraksiyalarının çox az olması ilə
xarakterizə olunur. Torpağın strukturunun formalaşmasında toz fraksiyalarının əhəmiyyəti böyükdür.
Bu torpaqların xam variantlarında toz fraksiyası müqayisədə ən çox üst, kənd təsərrüfatı bitkiləri altında
(taxılaltı) istifadə olunan variantlarda orta qatlarda toplanmışdır.
Boz-qəhvəyi torpaqların bütün variantlarında iri toz hissəciklərinin miqdarı çox olmuşdur. Bu torpaqları
qranulometrik tərkibinə görə əlavə olaraq boz-qəhvəyi iri tozlu-gillicəli torpaqlar adlandırmaq olar.
Fiziki gilin miqdarı mədəniləşmiş və suvarılan boz-qəhvəyi torpaqlarda xam variantlardan fərqli olaraq
üst qatlarda daha çox toplanmışdır. Torpaqların mexaniki tərkibinə görə klassifikasiyasına əsasən tədqiq
olunan boz-qəhvəyi torpaqların xam variantlarında fiziki gilin miqdarı profil boyu dəyişərək, üst
qatlarda ağır gillicəli, aşağı qatlarda yüngül gilli, mədəniləşmiş boz-qəhvəyi torpaqlarda profil boyu
yüngül gilli və suvarılan boz-qəhvəyi torpaqlarda orta gilli olmuşdur [7, 8]. Beləliklə, boz-qəhvəyi
torpaqların kənd təsərrüfatında istifadə istiqamətindən asılı olaraq dəyişməsi onun qranulometrik
tərkibində öz əksini tapmışdır. Nəticədə eyni tip daxilində profil boyu qranulometrik tərkibin 57.48%dən 72.80%-ə qədər dəyişdiyini nəzərə alsaq, onun ağır gillicəlidən yüngülgilliyə qədər tərəddüd
etdiyini söyləmək olar.
Uzun müddət əkin altında istifadə zamanı yuyulmuş qaratorpaqların metrlik qatında lil fraksiyalarının
profilin aşağı qatlarına doğru yerini dəyişməsi 30-50 sm qatda mikroaqreqat davamlılığının artmasına
səbəb olmuşdur, belə ki, aqreqatlaşma əmsalı 36.3-43.8%-dən 42,4-50.8%-ə qədər artmışdır. [5].
Boz-qəhvəyi torpaqların xam variantları fiziki gilin (<0.01 mm) miqdarına görə aşağı qatlarda
yüngülgilli, orta qatlarda orta gillicəli və üst qatda ağır gillicəli olmuşdur. Mədəniləşmiş boz-qəhvəyi
torpaqlar üst qatların orta gilli, aşağı qatların orta gillicəli, suvarılan variantlar isə üst qatların orta və
ağır gillicəli, aşağı qatların isə orta gillicəli olması ilə xarakterizə olunur.
Xam yuyulmuş qaratorpaqların şumlanması 0.005 mm-dən kiçik hissəciklərin miqrasiyasına və 60-90
sm-lik qatda toplanmasına səbəb olmuşdur. Göstərilən fraksiyaların miqrasiyası elementar torpaq
hissəcikləri hesabına baş verir, 0-30 sm qatda onun miqdarı azaldıqda əkinaltı qatda gillilik əmsalı artır
[7]. Şumlama və uzun müddət əkin altında istifadə 0-20 sm qatda lil fraksiyasının itkisi sayəsində
torpaqların mikroaqreqat davamlılığının aşağı düşməsinə gətirib çıxarır, nəticədə aqreqatlaşma əmsalı
49.8-52.1%-dən 41.3-42.1%-ə qədər azalmışdır. [5].
Kənd təsərrüfatı altında istifadə olunan boz-qəhvəyi torpaqların xam variantları ilə müqayisədə üst
qatlarında fiziki gil daha çox toplanmışdır. Boz-qəhəyi torpaqların tədqiq olunan bütün variantları qum
fraksiyalarının çox az olması ilə xarakterizə olunur. Torpağın strukturunun formalaşmasında toz
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fraksiyalarının əhəmiyyəti böyükdür. Bu torpaqların xam variantlarında toz fraksiyası müqayisədə ən
çox üst, kənd təsərrüfatı bitkiləri altında (taxılaltı) istifadə olunan variantlarda orta qatlarda toplanmışdır.
Boz-qəhvəyi torpaqların bütün variantlarında iri toz hissəciklərinin miqdarı çox olmuşdur. Bu torpaqları
qranulometrik tərkibinə görə əlavə olaraq boz-qəhəyi iri tozlu-gillicəli torpaqlar adlandırmaq olar.
Boz-qəhvəyi torpaqların xam variantları fiziki gilin (<0.01 mm) miqdarına görə aşağı qatlarda
yüngülgilli, orta qatlarda orta gillicəli və üst qatda ağır gillicəli olmuşdur. Mədəniləşmiş boz-qəhvəyi
torpaqlar üst qatların orta gilli, aşağı qatların orta gillicəli, suvarılan variantlar isə üst qatların orta və
ağır gillicəli, aşağı qatların isə orta gillicəli olması ilə xarakterizə olunur.
Strukturluluq əmsalı. Müəllif quru ələmədə aqronomik cəhətdən qiymətli aqreqatların cəmini nəzərə
alaraq strukturluluq əmsalından istifadəni təklif etmişdir [1].

M>10 - >10 mm aqreqatların miqdarı (quru ələmədə mexaniki dayanıqlı aqreqatların cəmi, %); M10-0.25 –
10-0.25 mm aqronomik cəhətdən qiymətli aqreqatların cəmi, %; M<0.25 - <0.25 mm ölçülü aqreqatların
miqdarı. Mövcud şkalaya əsasən strukturluluq əmsalı <0.67 olarsa, torpaqlar qeyri-qənaətbəxş, 1.5-0.67
– yaxşı və >1.5 – çox yaxşı hesab olunur [1].
Tədqiq olunan boz-qəhvəyi torpaqların xam variantlarında strukturluluq əmsalı 2.39-3.11,
mədəniləşmiş torpaqlarda – 2.57-2.97 və suvarılan torpaqlarda – 1.89-2.38 arasında dəyişmişdir. Tədqiq
olunan torpaqlarda strukturluluq əmsalına görə alınan rəqəmlər 1.5-dən böyük olduğu üçün onlar çox
yaxşı torpaq kimi qiymətləndirilə bilər.
Suyadavamlılıq kriteriyası. Müəllif suda ələmədə suyadavamlı aqreqatların hansı istiqamətdə dəyişdiyi
nəzərə alınmaqla “suyadavamlılıq kriteriyası”ndan istifadənin mümkünlüyünü göstərir: [1].

Bu göstərici suda ələmədə alınmış aqronomok cəhətdən dəyərli >0.25 mm fraksiyların <0.25 mm
fraksiyaların miqdarına olan nisbəti göstərir. Tədqiq olunan boz-qəhvəyi torpaqlarda suyadavamlılıq
kriteriyası xam variantlarında 1.98-3.06, mədəniləşmiş torpaqlarda – 2.48-2.89 və suvarılan torpaqlarda
– 2.20-2.95 arasında tərəddüd etmişdir (cədvəl 3). Alınan rəqəmlərdən göründüyü kimi, boz-qəhvəyi
torpaqlarda suyadavamlılıq kriteriyasının ən yüksək qiyməti xam variantda (3.06) və ən az - suvarılan
torpaqlarda (2.20) alınmışdır. Suvarılan torpaqlarda suyadavamlılıq kriteriyasının xam variantla
müqayisədə az olması, görünür ki, torpaqların əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi, suvarılması, becərlməsi
və s. ilə bağıdır.
Quru və suda ələnmənin suyadavamlılıq kriteriyası. Torpaqların quru və suda ələnməsi eyni ölçülü
fraksiyaların fərqliliyinə səbəb olur. Müəllif quru və suda ələmə arasındakı fərqi müəyyən etmək üçün
suyadavamlılıq kriteriyasından istifadəni təklif edir:

KAFI – suyadavamlılıq kriteriyası, MQ(1-0.25) –quru və MS(1-0.25) - suda ələmədə 1-0.25 mm ölçülü
aqreqatların miqdarı, %. KAFI – qiymətləndirmə şkalası <50 olarsa, qeyri-qənaətbəxş, 50-100
qənaətbəxş, 100-500 yaxşı, 500-800 çox yaxşı, >800 əla torpaqlar səciyyələndirir [1].
Tədqiq olunan xam boz-qəhvəyi torpaqlarda KAFI 130-164, mədəniləşmiş boz-qəhvəyi torpaqlarda 139178 və suvarılan boz-qəhvəyi torpaqlarda 132-145 arasında olmuşdur. Qiymətləndirmə şkalasına əsasən
boz-qəhvəyi torpaqlarda suyadavamlılıq kriteriyası 130-178 arasında tərəddüd etdiyindən bu torpaqları
yaxşı torpqlara aid etmək olar.
Uzun zaman çərçivəsndə boz-qəhvəyi torpaqların əkin altında istifadəsi, suvarılması və s. aqrotexniki
tədbirlərin tətbiqi onları istər qranulometrik, istərsə də struktur-aqreqat tərkibnə görə analoqları olan
xam variantlardan fərqləndirmişdir.
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NƏTİCƏ
Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsinə daxil olan Şabran rayonunda yayılmış boz-qəhvəyi torpaqların
qranulometrik tərkibinə şaquli zonallıq və təsərrüfatda istifadə istiqaməti təsir etmişdir. Şabran rayonu
ərazisində boz-qəhvəyi torpaqlarda və boz-çəmən torpaqlarda qoyulmuş kəsimlərin qranulometrik
tərkibi ortalgillicəlidən ağırgilliyə kimi dəyişmişdir. Xam boz-qəhvəyi torpaqların üst qatlarında fiziki
gilin, mədəniləşmiş boz-qəhvəyi torpaqlarda isə toz fraksiyalarının miqdarı çox olmuşdur. Boz-qəhvəyi
torpaqların tədqiq olunan bütün variantları qum fraksiyalarının az olması ilə xarakterizə olunur.
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Cədvəl. Şabran rayonunda boz-qəhvəyi torpaqların qranulometrik tərkibi, mm, %
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UOT 631.46
SUVARILAN ÇƏMƏN-BOZ TORPAQLARDA BİOHUMUSUN VƏ SEOLİTİN
FERMENTLƏRİN FƏALLIĞINA TƏSİRİ
ВЛИЯНИЕ БИОГУМУСА И ЦЕОЛИТА НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ НА ОРОШАЕМЫХ
ЛУГОВО-СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ
INFLUENCE OF BIOHUMUS AND SEOLITE ON THE ACTIVITY OF ENZYMES IN
IRRIGATED MEADOW-GREY SOILS
Orucova N.H., İsaqova V.Q.
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, Az 1073, Bakı ş., Məmməd Rahim, 5
Tədqiqatın aparıldığı illərdə çəmən-boz torpaqlarda invertaza, fosfataza və katalaza fermentlərinin
fəallığı vegetasiya dövründə lobya bitkisi altında 0-25 və 25-50 sm qatlarda yazda (ilkin inkişaf
fazasında), yayda (çiçəkləmə fazasında) və payızda (tam yetişmə dövründə) müəyyən edilmişdir.
Çəmən-boz torpaqlarda fermentlərin fəallığı lobya bitkisinin inkişaf fazasından və verilən gübrələrin
normasından asılı olaraq müxtəlif istiqamətdə dəyişmişdir.
Çəmən-boz torpaqlarda invertaza fermentinin fəallığı lobya bitkisinin inkişafının ilkin mərhələsində
(yazda) yüksək olmuşdur, yayda (çiçəkləmə dövrü) azalmış və payızda (tam yetişmə) yenidən nisbətən
artmışdır. Fosfataza fermentinin fəallığı vegetasiya dövründə tədricən artma istiqamətində dəyişmişdir.
Katalaza fermentinin fəallığı vegetasiya dövründə yazdan yaya qədər artmış, payıza doğru yenidən
azalma istiqamətində dəyişmişdir.
Dispersion analizin nəticələri göstərir ki, fermentlərə görə müqayisə edilən variantlar arasında orta
kəmyyətə görə statistik əhəmiyyətli fərq mövcuddur.
Açar sözlər: çəmən-boz torpaqlar, lobya bitkisi, hidrolitik fermentlər, oksidləşdirici-reduksiyaedici
fermentlər
В годы проведения исследования активность ферментов инвертазы, фосфатазы и каталазы на
орошаемых лугово-сероземных почвах в период вегетации в слоях почвы под фасолью 0-25 и 2550 см была установлена весной ( в период начальной фазы развития), летом ( в период фазы
цветения) и осенью ( в период полного созревания).Активность ферментов на орошаемых
лугово-сероземных почвах менялась в различных направлениях в зависимости от фазы развития
фасолевой культуры и нормы вносимых удобрений.
Активность фермента инвертазы на орошаемых лугово-сероземных почвах была зафиксирована
высокой на начальной стадии (весной) развития фасолевой культуры, летом (в период цветения)
она понизилась и осенью (в период полного созревания) вновь относительно повысилась.
Активность фермента фосфатазы в период вегетации постепенно менялась по возрастающей
линии. Активность фермента каталазы в период вегетации повышалась начиная с весны до лета,
к осени вновь менялась в направлении снижения.
Результаты дисперсионного анализа показывают, что среди сравниваемых по активности
ферментов вариантов в среднем существуют статистически значимые различия.
Ключевые слова: лугово-сероземные почвы,
окислительно-восстановительные ферменты
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Various exo- and endo-enzymes enter the soil during and after the life of plants, animals and
microorganisms. Enzymes carry out processes such as synthesis and decomposition of humus,
hydrolysis of organic matter, decomposition of plant and microorganism residues. The enzymatic
activity of the soil reflects the level of fertility and changes in agricultural use and the level of
agricultural plants.
The main purpose of the study is to dynamically study the effect of biohumus and seolite on the activity
of enzymes under the bean plant in meadow-gray soils.
The object of research is irrigated meadow-grey soils typical for the Shirvan plain. Experiments with
beans (small beans - mash) (Vigna Angularis) were performed in 7 variants and each variant in 3
repetitions. Scheme of practice: 1. control (without fertilizer); 2. biohumus 5 t / ha; 3. seolite 5 t / ha; 4.
biohumus 5 t / ha + seolite 5 t / ha; 5. biohumus 7.5 t / ha; 6.seolite 7.5 t / ha; 7. biohumus 7.5 t / ha +
seolite 7.5 t / ha. The one-factor experiment variance is calculated for the ANOVA package in Windows
Excel.
In the years of the study, the activity of the invertase enzyme in the 0-25 cm layer was 7.32-9.27 in the
spring (initial development phase), 6.34-8.79 in the summer (flowering phase) and 7.97-11.95 mg in the
autumn (full maturity); in the 25-50 cm layer: as 5.42-8.16; 4.52-7.55 and 6.15-10.59 mg of glucose
were between 1 g of soil. Mathematical-statistical calculations show that the activity in the layer 0-25
cm x average -8.64 mg / glucose, variance coefficient 2.174, standard deviation S-1.475, coefficient of
variation -17.1%, absolute error of mean S = 0.186 mg, relative error Sx = 2.15%, 95% reliability is in
the range of 8.27 ÷ 9.01 mg glucose; in the 25.10 cm layer, respectively 7.10; 2,434; 1,560; 22.0; 0.196;
2.76 and 6.71 ÷ 7.49.
Phosphatase enzyme activity was controlled in 0-25 and 25-50 cm layers: 1.07-1.87, in the biohumus 5
t / ha variant – 1.23-2.28, seolite 5 t / ha variant – 1.36-2.68, biohumus 5 t / ha + seolite 5 t / ha variant
– 1.82 -3.13, biohumus 7.5 t / ha variant – 1.27-2.51, seolite 7.5 t / ha variant – 1.30-2.84, biohumus 7.5
t / ha + seolite 7.5 t / ha variant – 2.02-3.36 mg P2O5 in the soil.
According to the results of the three-year study, it can be said that the activity of the catalase enzyme in
the control variant is 3.8-6.2 in the 0-50 cm layer, in the biohumus 5 t / ha variant – 5.4-7.0, in the seolite
5 t / ha variant – 4.2-5.5, in the biohumus 5 t / ha + seolite 5 t / ha variant – 6.1-7.4, biohumus 7.5 t / ha
variant – 6.9-8.2, seolite 7.5 t / ha variant – 4.5-6.8 and biohumus 7.5 t / ha + seolite 7.5 t / ha variant –
6.8-8.3 cm3 O2 interval.
The results of the variance analysis show that there is a statistically significant difference in mean
between the variants compared for the enzymes.
Keywords: meadow-grey soils, bean plant, hydrolytic enzymes, oxidizing-reducing enzymes.
GİRİŞ
Torpağın münbitliyinin və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırılmasında optimal torpaq
rejimlərinin yaradılması üçün torpaqda baş verən biokimyəvi proseslərin öyrənilməsi və məqsədyönlü
şəkildə idarəolunması vacibdir [8]. Torpaqların münbitliyi mikroorqanizmlərin miqdarından və ferment
sisteminin təsirindən baş verən biokimyəvi proseslərin intensivliyindən asılıdır [7]. Torpaq fermentləri
qida elementlərinin dövranında mühüm rol oynayır [5]. Müəllif torpaq münbitliyinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə müxtəlif kompostların tətbiqində fermentlərin fəallıq göstəricilərindən indikator kimi istifadə
etməyi məsləhət görür [3]. Fermentlərin miqdarına görə onun fəallığı haqqında fikir söyləmək olar, bu
da fermentin özündən və onun təsiretmə şəraitindən – temperaturdan, komponentlərin qatılığından, pHdan, mühitin tərkibindən, mövcud aktivatorlardan, ingibitorlardan və s. asılıdır [7].
Bitkilərin, heyvanların və mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti dövründə və məhv olduqdan sonra
torpağa müxtəlif ekzo- və endo fermentlər daxil olur, fermentlər torpaqda öz fəallığını uzun müddət
saxlayır. Fermentlər torpaqların formalaşması, həmin torpaq tipinə xas olan funksiyaları yerinə
yetirmək üçün orada humusun sintezi və parçalanması, üzvi maddələrin hidrolizi, bitki və
mikroorqanizmlərin qalıqlarının parçalanması üçün bir sıra hidrolitik və oksidləşdirici-reduksiyaedici
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kimi biokimyəvi proseslər baş verir. Torpaqda ən çox yayılmış, torpaq proseslərinin biokimyəvi
çevrilməsində hidrolitik və oksidləşdirici-reduksiyaedici fermentlər iştirak edir [6]. Son zamanlar
torpaqlara antropogen gərginliyin artması mikroorqanizmlərin miqdarının və fermentlərin fəallığının
azalmasına səbəb olmuşdur. Torpağın fermentativ fəallığı münbitliyi və kənd təsərrüfatında istifadə
zamanı baş verən daxili dəyişiklikləri və əkinçilik mədəniyyətinin səviyyəsini özündə əks etdirir [7].
Tədqiqatın əsas məqsədi suvarılan çəmən-boz torpaqlarda lobya bitkisi altında seolit və biohumusun
tətbiqi və onların fermentlərin fəallığına təsirinn öyrənilməsidir.
TƏDQİQATIN OBYEKTİ VƏ METODİKASI
Tədqiqat obyekti Şirvan düzü üçün səciyyəvi olan Ucar Dayaq Məntəqəsinin suvarılan çəmən-boz
torpaqlarıdır. Təcrübələr lobyası ilə (xırda lobya –maş) (Vigna Angularis) 7 variantda və hər variant 3
təkrarda qoyulmuşdur. Təcrübənin sxemi aşağıdaki kimidir: 1. nəzarət (gübrəsiz); 2. biohumus 5 t/ha;
3. seolit 5 t/ha (klinoptilolit); 4. biohumus 5 t/ha +seolit 5 t/ha; 5. biohumus 7,5 t/ha; 6.seolit 7,5 t/ha;
7. biohumus 7,5 t/ha+seolit 7,5 t/ha. Biohumus və seolitin fermentlərin fəallığına təsirini dispersiyası
Exceldə ANOVA paketinə görə hesablanmışdır.
EKSPERİMENTAL HİSSƏNİN TƏHLİLİ VƏ MÜZAKİRƏSİ
Suvarılan çəmən-boz torpaqlarda invertaza fermentinin fəallığı. İnvertaza fermentinin fəallığı
torpaqda karbon mənşəli maddələrin çevrilmə sürətini xarakterizə edir [3].
Hidralaza sinfinə daxil olan fermentlər mürəkkəb üzvi maddələrin sadə maddələrə parçalanmasını
həyata keçirirlər: invertaza fermentindən disaxaridlərin və ona yaxın karbohidratların torpaqda qlükoza
və fruktoza molekullarına qədər parçalanmasını həyata keçirməsinin sürətini qiymətləndirmək üçün
istifadə olunur [4, 7].
Alınan nəticələr göstərir ki, tədqiqatın aparıldığı illərdə bütün variantlar üzrə invertaza fermentinin
fəallığı 0-25 sm qatda yazda (ilkin inkişaf fazasında) nəzarət variantında 7.32-9.27, yayda (çiçəkləmə
fazası) 6.34-8.79 və payızda (tam yetişmə dövrü) 7.97-11.95 mq qlükoza, 25-50 sm qatda uyğun olaraq
5.42-8.16; 4.52-7.55 və 6.15-10.59 mq qlükoza 1 q torpaqda olmuşdur. Üçillik tədqiqatın nəticələri
göstərir ki, invertaza fermentinin fəallığı biohumus 5 t/ha, seolit 5 t/ha, biohumus 5 t/ha+seolit 5 t/ha,
biohumus 7.5 t/ha, seolit 7.5 t/ha, biohumus 7.5 t/ha və biohumus 7.5 t/ha+seolit 7.5 t/ha variantlarında
0-50 sm qatda 6.66-9.23 mq qlükoza arasınada tərəddüd etmişdir. Fəallıq nəzarətdə biohumus 5 t/ha
variantından 20.3%, biohumus 5 t/ha+seolit 5 t/ha variantından 31.2%, biohumus 7.5 t/ha variantından
30.2% və biohumus 7.5 t/ha+seolit 7.5 t/ha variantından 38.1% az olmuşdur. Üçillik tədqiqatın orta
rəqəmlərindən görünür ki, torpağın münbitliyinin əsas diaqnostok göstəricisi kimi dəyərləndirilən
invertaza fermentinin fəallığı suvarılan çəmən-boz torpaqlarda lobyanın (xırda lobya-maş) inkişaf
fazasından, biohumusun və seolitin tətbiq olunan normalarından asılı olaraq həm zaman, həm də məkan
daxilində dinamikada dəyişmişdir. Variantların müqayisəsi göstərir ki, seolit tətbiq olunan variantlarda
nəzarətə nisbətən invertaza fermentinin fəallığı kəskin fərqlənməmişdir, lakin biohumusun müxtəlif
dozalarının tətbiq olunduğu və biohumus+seolit variantlarında fəallıq nisbətən yüksək olmuşdur. Lobya
bitkisinin vegetasiyası davam etdiyi dövrdə, inkişafın ilkin mərhələsində (yazda) fəallıq yüksək
olmuşdur, buna səbəb həmin dövrdə torpaqda əlverişli temperatur və nəmlik rejiminin olması, bitkinin
sürətli inkişaf fazasıdır. Yayda (çiçəkləmə dövrü) suvarma aparılmasına baxmayaraq yüksək temperatur
invertaza fermentinin fəallığının azalmasına səbəb olmuşdur, payızda (tam yetişmə) temperaturun
azalması və bitkinin inkişafının davam etməsi, əlverişli torpaq-iqlim şəraiti yarandığından fəallıq
yenidən nisbətən artmışdır. Bu qaunauyğunluq bütün variantlarda qeydə alınmışdır. Lobya bitkisi
altında suvarılan çəmən-boz torpaqlarda fəallığa görə iki maksimum (yaz-payız) və bir minimum (yay)
qeydə alınmışdır.
Riyazi-statistk hesablamalar göstərir ki, üçillik rəqəmlərə əsasən suvarılan çəmən-boz torpaqlarda
invertaza fermentinin fəallığı 0-25 sm qatda x orta -8.64 mq/qlükoza, dispersiya əmsalı 2.174, orta
kvadratk kənarlanma S-1.475, variasiya əmsalı -17.1%, orta kəmiyyətin mütləq xətası S=0.186 mq, nisbi
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xəta Sx=2.15%, 95% etibarlılıq 8.27÷9.01 mq qlükoza intervalda yerləşir, 25-50 sm qatda uyğun olaraq
7.10; 2.434; 1.560; 22.0; 0.196; 2.76 və 6.71÷7.49 olmuşdur.
Dispersiya tədqiqatın aparıldığı dövrdə Ffac>Fcrit olmuşdur. Birfaktorlu təcrübənin fosfataza fermentinin
fəallığına təsirinin dispersiyasının Exceldə ANOVA paketində hesablanması göstərir ki, müqayisə
edilən qruplar arasında statistik əhəmiyyətli fərq mövcuddur.
Suvarılan çəmən-boz torpaqlarda fosfataza fermentinin fəallığı. Fosfohidrolitik fermentlərin fəallığı
torpaqda üzvi fosfor birləşmələrinin mobilizasiyası prosesinin fəallığını xarakterizə edir [2].
Üçillik tədqiqatın nəticələri göstərir ki, lobyanın inkişaf fazasından asılı olaraq fosfataza fermentinin
fəallığı 0-25 və 25-50 sm qatlarda nəzarətdə 1.07-1.87, biohumus 5 t/ha variantında 1.23-2.28, seolit 5
t/ha variantında 1.36-2.68, biohumus 5 t/ha+seolit 5 t/ha variantında 1.82-3.13, biohumus 7.5 t/ha
variantında 1.27-2.51, seolit 7.5 t/ha variantında 1.30-2.84, biohumus 7.5 t/ha+seolit 7.5 t/ha variantında
2.02-3.36 mq P2O5 torpaqda təşkil etmişdir. Alınan rəqəmlərdən görünür ki, suvarılan çəmən-boz
torpaqlarda lobya altında 0-50 sm qatda fəalıq biohumus 5 t/ha+seolit 5 t/ha variantında biohumus 5 t/ha
variantına nisbətən 0.9 vahid (51.7%), seolit 5 t/ha variantına nisbətən 0.55 vahid (26.3%), biohumus
7.5 t/ha+seolit 7.5 t/ha variantında biohumus 7.5 t/ha variantına nisbətən 0.87 vahid (31.3%) və seolit
7.5 t/ha variantına nisbətən 0.71 vahid (34.3%) çox olmuşdur.
Lobya bitkisinin inkişaf fazasından asılı olaraq qida elementlərinə olan tələbat müxtəlif olduğundan
suvarılan çəmən-boz torpaqlarda fosfataza fermentinin fəallığı vegetasiya dövründə dinamikada
dəyişmişdir. Lobya altında suvarılan çəmən-boz torpaqlarda yazda (ilkin inkişaf dövründə) fəallıq
nisbətən aşağı olmuş, yayda artmış (çiçəkləmə fazası) və vegetasiyanın sonuna qədər tədricən artma
istiqamətində dəyişmişdir.
Görünür ki, yayda fəallığın artması bitkilər tərəfindən qida maddələrinin, xüsusilə, mütəhərrik fosforun
intensiv istifadəsi, payızda yenidən artması bitkinin vegetativ və generativ orqanlarının formalaşması
ilə qida maddələrinə tələbatın artması ilə bağlıdır. Variantlar üzrə fəallığın müqayisəsi göstərir ki, seolit
tətbiq edilən variantlarda fosfataza fermentinin fəallığı nəzarət və biohumus tətbiq olunan variantlara
nisbətən yüksək olmuşdur.
Seolit tətbiq olunan variantlarda fosfataza fermentinin fəallığının nisbətən yüksək olmasını seolit
tərəfindən qida maddələrinin adsorbsiya olunması nəticəsində torpaqda onların miqdarının azalması,
bitkilər tərəfindən qida maddələrinə ehtiyac yaranması və fosforüzvibirləşmələrin mobilizasiyasının
həyata keçirilməsi səbəbi ilə izah etmək olar.
Lobyanın vegetasiya dövründə fosfataza fermentinin fəallığının tədricən artma istiqamətində dəyişməsi
görünür ki, bir tərəfdən bitkinin inkişafı ilə əlaqədar mütəhərrik fosfora olan tələbatının artması, digər
tərəfdən seolitin tətbiq olunduğu variantlarda mütəhərrik fosforun adsorbsiya olunmasıdır.
Çəmən-boz torpaqlarda fosfataza fermentinin fəallığına görə üçillik tədqiqatlardan alınan faktiki
rəqəmlərin riyazi-statistik təhlili aşağıdakı kimi olmuşdur: 0-25 sm qatda – orta kəmiyyət – 2.25 mq
P2O5; dispersiya – 0.363; orta kvadratik kənarlanma – 10.602; variasiya əmsalı – 26.7%; seçmənin orta
xətası – 0.0766; 3.38%; seçmə xətasının son hədləri – 2.25±0.150(2.10÷2.40); 25-50 sm qatda uyğun
olaraq 1.94 P2O5; 0.340; 0.583; 30.0%; 0.073; 3.76% və 1.94±0.145(1.80÷2.09); 0-50 sm qatda 2.10 mq
P2O5; 0.343; 0.586; 27.9%; 0.049; 2.33%; 2.10±0.097(2.00÷2.20).
Alınan rəqəmlərdən görünür ki, fosfataza fermentinin fəallığının 0-25 sm qatda seçmə xətasının son
hədləri 95% ehtimalla 2.10-2.40, 25-50 sm qatda 1.80-2.09 və 0-50 sm qatda 2.00-2.20 mq P2O5torpaqda
olmuşdur.
Tədqiqat illərində 0-50 sm qata görə dispersiya analizinin nəticələri göstərir ki, müqayisə edilən
variantlar arasında orta kəmiyyətə görə statistik əhəmiyyətli fərq mövcuddur.
Suvarılan çəmən-boz torpaqlarda katalaza fermentinin fəallığı. Katalaza fermenti maddələr
mübadiləsi zamanı əmələ gələn peroksidin parçalanmasını həyata keçirərək onun orqanizmlərə zəhərli
təsirinin qarşısını alır. Bu fermentlər torpaq karbonunun (C), N və P-nin dövranında mühüm rol oynayır.
Fermentlər torpaqda çox sayda biokimyəvi proseslərdə və birbaşa torpaqdakı müxtəlif biokimyəvi
reaksiyalarda iştirak edirlər [8].
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Vegetasiyanın əvvəlində katalaza fermentinin fəallığı bütün variantlarda az olmuşdur, yazda əlverişli
topaq-iqlim şəraitində artmışdır. Katalaza fermentinin fəallığı lobya bitkisinin inkişaf fazasından və
tətbiq olunan gübrə normalarından asılı olaraq dinamikada dəyişmişdir.
Nəzarətlə müqayisədə seolitin müxtəlif dozalarının tətbiqində katalaza fermentinin fəallığına görə
əhəmiyyətli dərəcədə fərq olmamışdır. Biohumusun tətbiqində dozaların artması ilə fəallıq müqayisədə
artmışdır.
Tədqiqatın aparıldığı dövrdə üçillik orta rəqəmlərinə istinadən demək olar ki, fəallıq nəzarət variantında
0-50 sm qatda 3.8-6.2, biohumus 5 t/ha variantında 5.4-7.0, seolit 5 t/ha variantında 4.2-5.5, biohumus
5 t/ha+seolit 5 t/ha variantında 6.1-7.4, biohumus 7.5 t/ha variantında 6.9-8.2, seolit 7.5 t/ha variantında
4.5-6.8 və biohumus 7.5 t/ha+ seolit 7.5 t/ha variantında 6.8-8.3 sm3 O2 intervalda dəyişmişdir. Seolitin
5 t/ha və 7 t/ha normada verilməsi nəticəsində fəallıq nəzarətə nisbətən çox fərqli olmamışdır, lakin
biohumusun 5 t/ha, 7.5 t/ha normaları və seolitlə birlikdə verilməsi fəallığa əhəmiyyətli dərəcədə təsir
etmişdir. Biohumus 5 t/ha variantında fəallıq nəzarətə nisbətən 1.2 vahid (23.5%), biohumus 5
t/ha+seolit 5 t/ha variantında 1.7 vahid (33.3%), biohumus 7.5 t/ha variantında 2.4 vahid (47.1%) və
biohumus 7.5 t/ha+seolit 7.5 t/ha variantında 2.3 vahid (45.1%) çox olmuşdur.
Katalaza fermentinin fəalığına görə 0.95 ehtimalla orta kəmiyyətin mümkün olan hüdudları 0-25 sm
qatda 6.5-7.1, 25-50 sm qatda 5.5-6.2 və 0-50 sm qatda 6.0-6.6 sm3 O2 torpaqda arasında tərəddüd
etmişdir.
Çəmən-boz torpaqlarda katalaza fermentinin fəallığına görə riyazi-statistik hesablamaların nəticələri
aşağıdakı kimi olmuşdur: 0-25 sm qatda – orta kəmiyyət – 6.8; dispersiya – 1.525; orta kvadratik
kənarlanma – 1.235; variasiya əmsalı – 18.3%; seçmənin orta xətası – 0.156 sm3 O2; seçmənin son
hədləri – 6.8±0.309(6.5÷7.1), 25-50 sm qatda müvafiq olaraq - 5.8; 1.542; 1.242; 21.3%; 0.156; 2.7%;
5.8±0.309(5.5÷6.2), 0-50 sm qatda – 6.3; 1.478; 1.215; 19.2%; ..153; 2.4%; 6.3±0.303(6.0÷6.6).
Katalaza fermentinin fəallığına görə seçmə xətasının son həddləri 0-25 sm qatda 6.5-7.1, 25-50 sm qatda
5.5-6.2 və 0-50 sm qatda 6.0-6.6 sm3 O2 1 dəqidə arasında dəyişmişdir.
Katalaza fermentinin fəallığının əkin (0-25 sm), əkinaltı (25-50 sm) və 0-50 sm qatlara görə 0.95
ehtimalla mümkün olan hüdudları müəyyən edilmişdir. Ffak>Fcrit-dir, dispersion analizin nəticələri
göstərir ki, müqayisə edilən variantlar arasında orta kəmyyətə görə statistik əhəmiyyətli fərq mövcuddur.
Beləliklə, biohumusun tətbiqi mikroorqanizmlərin fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaratdığından katalaza
fermentinin fəallığı biohumus verilən variantlarda nəzarətə və seolit verilən variantlara nisbətən daha
yüksək olmuşdur.
Katalaza fermentinin fəallığı torpağın ekoloji şəraitilə bərabər bitkinin inkişaf fazasından asılı olaraq
mövsümi dəyişmişdir. Belə ki, fəallıq yazdan yaya qədər artmış, payıza doğru yenidən azalma
istiqamətində dəyişmişdir.
Torpaqda hidrolitik və oksidləşdirici-reduksiyaedici fermentlərin təsirindən bitkilər üçün istifadəsi
mümkün olmayan üzvi birləşmələr parçalanaraq bitkilərin mənimsəyə bildiyi formaya keçir, humusun
sintezi və parçalanması ilə bağlı biokimyəvi proseslər baş verir, ona görə də torpaqların bioloji
vəziyyətinin qiymətləndirilməsində fermentlərin fəallığının nəzərə alınması vacibdir.

NƏTİCƏ
Lobya bitkisinin vegetasiyası davam etdiyi dövrdə, inkişafın ilkin mərhələsində (yazda) invertaza
fermentinin fəallığı yüksək olmuş, yayda (çiçəkləmə dövrü) fəallıq azalmış, payızda (tam yetişmə)
fəallıq yenidən nisbətən artmışdır. Lobya bitkisi altında suvarılan çəmən-boz torpaqlarda fəallığa görə
iki maksimum (yaz-payız) və bir minimum (yay) qeydə alınmışdır.
Lobya altında suvarılan çəmən-boz torpaqlarda fosfataza fermentinin fəallığı yazda (ilkin inkişaf
dövründə) nisbətən aşağı olmuş, yayda artmış (çiçəkləmə fazası) və vegetasiyanın sonuna qədər
tədricən artma istiqamətində dəyişmişdir.
Katalaza fermentinin fəallığı yazdan yaya qədər artmış, payıza doğru yenidən azalma istiqamətində
dəyişmişdir.
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ÖZET
Su kısıtının bitki büyüme ve gelişmesi üzerindeki olumsuz etkilerinden biri de bitki mineral içeriğindeki
değişimlerdir. Son yıllarda çeşitli abiyotik stres faktörlerinin bitkiler üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltan veya önleyen çeşitli uygulamalar üzerinde durulmuştur. Bunlardan biri de bitki yetiştiriciliğinde
bakteriyel biyogübrelerin kullanılmasıdır. Bu çalışmada, su kısıtının domates fidelerinin mineral
içeriğine etkisi ve uygulanan bakteri biyogübrelerin su kısıtının olumsuz etkisini azaltmadaki rolü
araştırılmıştır. Bu amaçla domates fideleri iki farklı su seviyesinde (tarla kapasitesi (%100) ve tarla
kapasitesinin %50'si) yetiştirilmiş ve Bacillus subtilis, B. megaterium, Azosprillum ve B.
amyloliquefaciens içeren ürünün iki farklı dozu bakteri olarak kullanılmıştır. Fide yetiştirme döneminde
toprak nem ölçüm değerlerine göre su kısıtı uygulamaları yapılmış ve bakteri uygulamaları birer hafta
aralıklar ile üç kez uygulanmıştır. Bitki makro ve mikro mineral içeriği (N, P, K, Ca, Mg, S, Mn, Fe, Zn,
Cu, Na ve B) açısından sulama ve uygulamaların etkileri araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, azalan
su seviyesi ile mineral içeriğinde önemli bir azalma olmuştur. Ancak biyogübreler ile hem tam sulama
hem de su kısıtı olan bitkilerin mineral madde içeriklerinde artış meydana gelmiştir. Sonuç olarak,
domateste su kısıtının mineral içeriği üzerindeki olumsuz etkilerinin biyogübrelerle muamele edilerek
azaltılabileceği, böylece bitki büyüme ve gelişiminin iyileştirilebileceği belirlendi.
Anahtar kelimeler: Bakteri, Mineral madde, Stres, Domates

ABSTRACT
One of the negative effects of water deficit on plant growth and development is the changes in plant
mineral content. In recent years, various applications that reduce or prevent the negative effects of
abiotic stress factors on plants have been emphasized. One of them is the use of bacterial biofertilizer in
plant cultivation. In this study, the effect of water deficit on the mineral content of tomato seedlings and
the role of applied bacterial biofertilizer in reducing the negative effect of water deficit were investigated.
For this purpose, tomato seedlings were grown at two different water levels (field capacity (100%) and

PROCEEDINGS BOOK

95

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

50% of the field capacity) and two different doses of the product containing Baciluus subtilis, B.
megaterium, Azosprillum and B. amyloliquefaciens were used as bacteria treatments. Water restriction
applications were made according to the soil moisture measurement values during the seedling growing
period, and bacterial treatments were applied three times at one-week intervals. The effects of irrigation
and treatments in terms of plant macro and micro mineral content (N, P, K, Ca, Mg, S, Mn, Fe, Zn, Cu,
Na and B) were investigated. According to the results of the analysis, there was a significant decrease
in the mineral content with the decreasing water level. However, with the treatment of biofertilizer, an
increase has occurred in the mineral matter content of plants with both full irrigation and water deficit.
As a result, it was determined that the negative effects of water deficit on mineral content in tomato
could be alleviated by the treatment of biofertilizer, thus improving plant growth and development.
Keywords: Bacteria, Mineral matter, Stress, Tomato

INTRODUCTION
Yield and quality in agricultural production mostly depends on the environmental factors. In recent years,
abiotic stresses due to unsuitable environmental conditions for plant growth and development are
considered to be one of the most important problems. Salinity, drought, nutrient deficiency or excess,
low or high temperatures, heavy metals, etc. are included in abiotic stresses. The effects caused by
environmental factors cause morphological, biological and physiological changes in the plant. As a
result, plant growth and development slow down and even deaths are observed.
Drought or insufficient irrigations one of the most important problems faced by agricultural production
in the world. The lack of water reduces the growth and development of the plant, causes the organs to
be smaller and the flower and fruit formation to be insufficient. With drought, stomata close, net
photosynthesis and water use efficiency reduce (Farooq et al., 2009; Kaushal and Wani, 2016).
Oxidative stress occurs due to increased reactive oxygen species (ROS) levels with drought stress, and
plants develop enzymatic and non-enzymatic antioxidant defense systems to overcome oxidative stress
(Farooq et al. 2009).
Although genetic engineering studies try to prevent the negative effects of drought stress on plants by
breeding tolerant varieties, it is difficult to identify new tolerant varieties and develop genetically
modified plants due to the complexity of abiotic stress tolerance mechanisms. For this reason, research
has focused on increasing tolerance to drought stress with different applications, one of which is to
promote stress tolerance by using various biological agents (Kasim et al., 2013).
Inoculation of plants with plant growth promoting bacteria (PGPR) can increase the growth of plants
under drought, modulate the plant physiological response to water deprivation and ensure plant survival
under stressful conditions (Kaushal and Wani, 2016). PGPR live in the plant rhizosphere, obtain
nutrients, growth hormones, flavonoids and enzymes from plant root exudates, and increase the plant's
nutrient availability and uptake, thereby ensuring healthy plant growth (Ojuederie et al., 2019). It is
known that PGPRs can ensure the survival of plants under drought by changing the phytohormonal
content of the plant, forming an antioxidant defense system, producing osmolytes and bacterial
exopolysaccharides under stress conditions (Khalid et al., 2006; Kaushal and Wani, 2016). PGPRs have
a direct and indirect effect on increasing plant growth. They break down plant ACC with the synthesis
of 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase, increase plant nutrient uptake, prevent
ethylene accumulation and enable plants to tolerate drought stress. They also improve the water holding
ability of the soil with the exopolysaccharides they produce (Ojuederie et al., 2019). The stress due to
changes in environmental factors prevents nutrient uptake in plants. It is known that drought causes a
decrease in soil nutrient composition (Bista et al., 2018). These bacteria have great effects due to their
ability to dissolve phosphate, fix nitrogen in the soil or remove iron from the soil (Ojuederie et al., 2019).
Thus, it can positively affect the nutrient intake in plants under stress and alleviate the damage of stress.
In this study, the effects of bacteria on mineral content of tomato seedlings under drought were
investigated.

PROCEEDINGS BOOK

96

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

MATERIAL AND METHODS
In this study, tomato (Solanum lycopersicum L. cv. H2274) was used as plant material. Tomato seeds
were sown in viols containing peat:perlite, (2:1) and later after about a month those seedlings were
transplanted in 2.5 L pots containing soil:peat:sand (2:1:1). For bacterial treatment two different doses
(1/10 and 1/5, product: water) of the product containing Baciluus subtilis, B. megaterium, Azosprillum
and B. amyloliquefaciens were applied to the root zone of the plant 3 times with one-week intervals.
Drought treatments were applied by keeping plants at field capacity (100%) and 50% of field capacity.
Irrigation was carried out regularly, once every 2-3 days, in line with the measurements made with a
soil moisture meter. The study was carried out under controlled greenhouse conditions. Plant leaf
samples were taken approximately 50 days after the seedling planting. The leaf samples were dried at
65±2°C and ground to use for mineral substance analysis.
The contents of phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), sulphur (S), manganese
(Mn), iron (Fe), zinc (Zn), copper (Cu), sodium (Na) and boron (B) in the leaf samples were determined
by using Optima 2100 DV, ICP/OES; Perkin-Elmer, Shelton, CT spectrophotometer (Mertens 2005a,
2005b). The nitrogen (N) content was determined according to the Micro Kjeldahl wet combustion
method (Bremner 1996).
For statistically analysis of data SPSS program was used. Data were subjected to analysis of variance to
compare the effects of irrigation levels, treatment doses and their interactions. The differences among
the means were compared using the Duncan multiple range tests.
RESULTS AND DISCUSSION
In the study, the effect of biofertilizer application on the mineral content of tomato seedlings under
drought was investigated and the results are given in Figure 1 and Figure 2.
In the study, the decrease in the amount of water given to the seedlings caused a significant decrease in
the mineral element content. Under drought stress, in irrigation at 50% of the field capacity treatment,
the N, P, K, Ca, Mg, S, Mn, Fe, Zn, Cu and B contents decreased by 30%, 23%, 29%, 27%, 28%, 21%,
32%, 26%, 43%, 44% and 24% respectively, as compared to control plants where no bacteria application
was made (Figure 1 and Figure 2). In plants, the transport of mineral nutrients from the soil solution to
the roots generally depends on soil moisture. In addition, the decrease in transpiration rate, active
transport and imbalance in membrane permeability reported to be caused by drought (da Silva et al.,
2011). With drought stress, the plant mineral nutrient balance is disturbed, preventing plant growth and
development and even yield decreases. Drought affects plant physiology and all metabolic processes by
reducing mineral nutrient uptake and the displacement of nutrients from roots to shoots (da Silva et al.,
2011; Ahanger et al., 2016). In a similar study, it was determined that drought changed the mineral
nutrient composition of tomato seedlings by decreasing the N, P, K, Fe, Ca and Zn contents of the
seedlings (Ors et al., 2021). Also, it was determined that K, P, Fe, Mn and Cu concentrations in kale
plants (Pathirana et al., 2017) and Fe, Cu, Zn and Mg contents in castor plants (Tadayyon et al., 2016)
decreased significantly with drought stress.
Two doses of biofertilizer were applied in the study and they both significantly increased the N, P, K,
Ca, Mg, S, Mn, Fe, Zn, Cu, Na and B contents of tomato seedlings under full irrigation conditions (at
field capacity, 100%). The increase in the content of these minerals in B1 and B2 applications at full
irrigation was 13-17%, 68-163%, 14-23%, 9-13%, 43-96%, 37-47%, 13-23%, 19-25%, 3-24%, 53-61%,
17-12% and 134-128% respectively, compared to the control. The highest increases occurred in the B2
application. Plant growth promoting bacteria can increase nutrient availability in the rhizosphere and
stimulate ion transport systems in roots (Dar et al., 2018). Thus, it provides important changes in plant
nutrient content. One of the reasons for the increased nutrient status in the plant with the application of
bacteria is the phosphate solubilizing features of PGPRs. While plants can take up mono and dibasic
phosphate on their own, organic or insoluble phosphate forms can be mineralized or dissolved by these
bacteria. The other nutritional effect of bacteria is that they can fix N2 to provide nitrogen to the plant
(Dar et al., 2018). Thereby, they can affect nutrient uptake. Bacillus genus bacteria reported to increase
the mineral content of the plant in raspberry, and the effects were statistically significant, especially in
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terms of N, P, Ca, Fe and Mn content (Orhan et al., 2006). Similarly, in another study, Ca, S, P, Mg, Fe,
Mn, Zn and Cu content increased in broccoli after the application of Bacillus cereus, Brevibacillus
reuszeri and Rhizobium rubi (Yildirim et al., 2011). Ekinci et al., (2014) stated that macro and
micronutrient content of cauliflower seedlings were significantly affected by PGPR application, and it
increased the mineral substance content except Na. In cauliflower, the highest P and Zn in B.megaterium
TV-91C, Na, Cu and Mn in P. agglomerans RK-92, Ca in B. subtilis TV-17C and N, K, Mg and Fe in
B. megaterium TV-87A were obtained.
Plant growth promoting bacteria are known to alleviate drought stress in plants. With the biofertilizer
application we applied in our study, the plant alleviated the water stress damage. The reductions of plant
nutrient element in the plants that occurred under water deficit that were not applied above (control)
were at a lower level with biofertilizer applications. With B1 and B2 applications, the decrease in N, P,
K, Ca, Mg, S, Mn, Fe, Zn, Cu, Na and B contents with 50% water deficit was 7-13%, 8-19% and 4-16%,
0,6-2%, 18-43%, 19-25%, 0-17%, 11-16%, 9-21%, 31-42%, 8-5% and 24-49% respectively, compared
to the normal conditions of their own applications. The lowest decrease was in the B1 application. On
the other hand, plants with B1 and B2 treatments had higher mineral content than control plants, even
under drought stress. PGPRs improve root growth and root structure, improving nutrient and water
uptake in the plant (Khan et al., 2020). It was determined that Burkholderia phytofirmans improved
ionic balance, antioxidant levels and increased N, P, K and protein concentrations in wheat grains under
drought conditions, which proves that it enables plant growth under drought (Naveed et al., 2014).
Bacteria save water under drought by secreting exopolysaccharides, changing phytohormones, forming
biofilm, improving sugar content, providing micro and macronutrients and changing plant functional
properties (Khan et al., 2018). Similarly, the effect of growth promoting bacteria on nutrient uptake in
Bromus tomentellus plants under drought stress was investigated, and it was found out that Azotobacter
vinelandii application increased K, Fe, Zn and Mn, Pantoea agglomerans + P. putida application
increased N, P, and Fe uptake, and A. vinelandii+ Pantoea agglomerans + P. putida application
increased K and Fe content in roots and shoots. In this study, it was determined that biofertilizer can
increase the tolerance to drought stress by increasing the nutrient content of tomato seedlings.

PROCEEDINGS BOOK

98

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

Figure 1. The effect of bacterial biofertilizer on N, P, K, Ca, Mg and S content of tomato seedling under
drought stress. There is no statistical difference between means shown with the same letters on the bars.
B0: no application, B1: 1/10 bacterial application, B2: 1/5 bacterial application, 100%: irrigation field
capacity, 50%: irrigation 50% of field capacity.
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Figure 2. The effect of bacterial biofertilizer on Mn, Fe, Zn, Cu, Na and B content of tomato seedling
under drought stress. There is no statistical difference between means shown with the same letters on
the bars. B0: no application, B1: 1/10 bacterial application, B2: 1/5 bacterial application, 100%:
irrigation field capacity, 50%: irrigation 50% of field capacity.
CONCLUSION
In the study, the effect of biofertilizer application on plant nutrient content of tomato seedlings under
drought stress was investigated and it was determined that the bacteria applications increased the mineral
content of seedlings under both full irrigation and deficit irrigation conditions. It has been determined
that the use of bacterial biofertilizers in plant production may have important effects on mitigating the
drought stress damage, which is one of the biggest problems in agricultural production.
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ÖZET
Bitkiler yaşamları boyunca stres olarak ifade edilen birçok olumsuz faktör ile karşı karşıya
kalabilmektedir. Tarımsal üretimde özellikle abiyotik stres faktörlerinin bitki büyüme, verim ve
kalitesinde meydana getirdiği olumsuz etkiler nedeniyle büyük kayıplar yaşanmaktadır. Özellikle
tuzluluk ve kuraklık gibi stres faktörleri tarımsal üretimde meydana getirdiği olumsuzluklar ve
gelecekteki endişeler araştırmacıların önemli çalışma konusu olmuştur. Çalışmalarda, bu stres
faktörlerine karşı toleranslı tür ve çeşitlerinin geliştirilmesi, yetişme şartlarının iyileştirilmesi ve
dışarıdan bitkilere çeşitli uygulamaların yapılması gibi konular yer almaktadır.
Bitki büyüme gelişmesinde hormon olarak da bilinen bitki büyüme düzenleyicilerinin rolü oldukça
önemlidir. Gerek bitki içsel metabolizmasında yer alan gerekse bitkilere dışarıdan uygulanan
hormonların bitkilerde çeşitli stres faktörlerine karşı etkileri bilinmektedir. Son yıllarda çok bilinen
hormonların dışında dopamin gibi bazı hormonların da bitkilerde önemli etkilerinin olduğu
belirlenmiştir. Dopamin, bitki ve hayvanlar aleminde bulunan bir katekolamin türüdür. Bitkilerin birçok
fizyolojik sürecinde etkili olduğu bilinmekte, ayrıca kuraklık, tuzluluk gibi stresler atındaki bitkilerde
önemli fonksiyonları bulunmaktadır.
Son yıllarda bitkilerde gerek içsel metabolizmasında yer alan gerekse dışarıdan yapılan dopamin
uygulamalarının büyüme ve gelişmede morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler düzeyde etki
sağladıkları belirlenmiştir. Bu derleme çalışmasında bitkilerde tuzluluk ve kuraklık gibi stres
faktörlerine karşı dopaminin etkileri ile ilgili bilgiler daha önce yapılan çeşitli araştırmalar
doğrultusunda açıklanmıştır.
Anahtar kelimeler: Dopamin, Abiyotik stres, Kuraklık, Tuzluluk

ABSTRACT
Plants encounter many negative factors, mostly expressed as stress factors, throughout their lives.
Enormous losses occur in agricultural production, especially because of the negative effects of abiotic
stress factors on plant growth, yield and quality. In particular, the negative results due to salinity and
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drought stress in agricultural production and future concerns in this subject have been evaluated by
researchers. In their studies, they have investigated to develop species and varieties that are tolerant to
these stress factors, improvement of growing conditions and applying various applications to plants.
The role of plant growth regulators, also known as hormones, is very important in plant growth and
development. The potential effects of hormones, both in plant endogenous metabolism and exogenously
applied to plants, against various stress factors in plants are known. In recent years, besides the wellknown hormones, some hormones such as dopamine have been determined to have important effects on
plants. Dopamine is a type of catecholamine found in the plant and animal kingdom. It is known to be
effective in many physiological processes of plants, and it also has important functions in plants under
stress such as drought and salinity.
In recent years, it has been determined that the presence of dopamine in plants both in the endogenous
metabolism and exogenous application, have effects on growth and development at the morphological,
physiological, biochemical and molecular level. In this review study, information about the effects of
dopamine against drought and salinity stress factors in plants is explained in line with various previous
studies.
Keywords: Dopamine, Abiotic stress, Drought, Salinity

INTRODUCTION
Plants are faced with many factors that negatively affect their growth and development. In particular,
abiotic stresses such as drought and salinity cause great economic losses to the producer by causing
decreases in plant yield and quality in agricultural production. Abiotic stresses affect plant physiology
and cause changes in cellular processes such as membrane fluidity, detrimental changes in protein
structure, and disruptions in enzyme kinetics and molecular interactions caused by toxic ions (Zhang et
al., 2021). Abiotic stresses affect growth rate and productivity by altering osmotic stress, disruption of
ion distribution and plant cell homeostasis, and expression patterns of a group of genes (Gull et al.,
2019).
In recent years, many applications have been used to reduce or overcome the damage of abiotic stress
in plants. The use of certain compounds is known to significantly improve plant tolerance to various
abiotic stresses. One of them is dopamine application, the effect of which has been determined especially
in recent years.
Dopamine is a type of catecholamine found together with norepinephrine and epinephrine in plants and
animals, catecholamines are biogenic amines with a 3,4-dihydroxy-substituted phenyl ring (Gao et al.,
2020; Liu et al., 2020a; Liu et al., 2020b). Dopamine (3-hydroxytyramine or 3,4dihydroxyphenethylamine) has many functions in animals and plants. With the discovery of dopamine
in plants in 1968, studies have revealed its physiological and biochemical functions and responses to
stress (Liu et al., 2020a; 2020b). It has been reported that the dopamine content in plants varies according
to the species, while the highest amount is found in bananas, while the amount in tomatoes, apples, etc.
is low (Liu et al., 2020a). It has been determined that the amount of plant intrinsic dopamine changes
during plant development, and increases significantly, especially in the case of stress (Kamo et al., 1984;
Swiedrych et al., 2004).
Dopamine is a water-soluble antioxidant and has important effects on abiotic stresses in plants. It
regulates many metabolic activities such as active oxygen scavenging, sugar metabolism, regulation of
ion permeability in plant cells, photophorylation in chloroplasts (Liang et al., 2018; Jiao et al., 2019;
Ahmad et al., 2021). Dopamine has a role in nitrogen fixation, inhibition of IAA oxidation and flowering
in plants (Akula and Mukherjee, 2020). It affects growth and development in plants by interacting with
plant hormones such as cytokinin and auxin (Liang et al., 2018; Jiao et al., 2019; Ahmad et al., 2021).
Therefore, dopamine regulates the plant response to different stress conditions. Exogenous application
of dopamine has an effect on both the reduction of ROS and the change in hormone metabolism.
Dopamine has been found to play a role in altering the expression of more than 170 genes associated
with biotic and abiotic stress (Golisz et al., 2011; Akula and Mukherjee, 2020). Dopamine regulates
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gene expression by changing genes associated with nitrogen, secondary compounds, and amino acid
metabolism (Akula and Mukherjee, 2020). It has been reported that exogenous dopamine regulates
nutrient uptake, ion transport and inhibition of aging under stress conditions (Liang et al., 2018).
Studies have shown that exogenous dopamine application has an effect on increasing tolerance to abiotic
stresses and mitigating stress damage in plants. In this study, the effects of dopamine against drought
and salinity stress, which are abiotic stresses that plants are exposed to, were examined in line with the
studies.
SALT STRESS AND DOPAMINE
Salt stress is one of the important factors threatening agricultural production and is a common problem
especially in arid and semi-arid regions. High concentrations of salt ions are toxic to plant cells,
primarily sodium chloride salts. Sodium ions are toxic to most plants and some plants are also inhibited
by high concentrations of chloride ions, and also high salt causes water deficiency or osmotic stress due
to reduced osmotic potential in the soil solution (Zhu, 2007). Salt stress inhibits plant growth, causes
plant aging and death. With salinity, programmed cell death occurs in the plant, stomata close with the
induction of ABA synthesis, photosynthesis decreases and oxidative stress occurs and lowers
potassium/sodium content (Zhu, 2007). Physiological and metabolic disturbances occur in plants grown
in saline soil, resulting in reduced plant development, growth, yield and quality. With salt stress,
negativities occur in terms of seed germination, morphological characteristics, development, yield and
survival percentage. In addition, salt stress decreases the photosynthesis and respiration rate in the plant,
and negatively affects the total carbohydrate, fatty acid and protein content (Jouyban, 2012, Dajic, 2006).
The role of hormones applied to the plant, both endogenous and exogenous, is important in alleviating
the negative effect of salt stress on the plant. In recent years, the effect of dopamine in mitigating the
effect of salt stress in plants has been emphasized. In Malus hupehensis, the reduction in plant growth,
net photosynthesis rate, Fv/Fm value, and chlorophyll content caused by salt stress was reduced by
exogenous treatments of 100 or 200 μM dopamine, conserving plant photosynthetic capacity (Li et al.,
2015). In rice plants treated with dopamine and grown under salt stress conditions, an adjustment in
pigment and relative water contents occurred. In addition, an increase in the pigment content and
stability index of the membranes occurred after dopamine application in rice plants, causing
downregulations in OsPIP1-3 expression level. Researchers have suggested the application of dopamine
for salt tolerance in rice (Abdelkader et al., 2012). The reduction of germination of rice seeds under salt
stress was alleviated by priming with dopamine. Priming application reduced the inhibitory effect of salt
stress on the germination of rice seeds, accelerated germination and promoted seedling growth. The salt
tolerance enhancing effect of dopamine occurred with the increase of soluble sugar content, proline
content, SOD, POD and CAT activities and decrease in MDA content (Yuxiang et al., 2021). Studies
have stated that dopamine provides stress tolerance by taking part in many functions such as precursor
for various alkaloids, antioxidant, sugar metabolism and coordinating with phytohormones to affect
plant growth.

DROUGHT STRESS AND DOPAMINE
Drought is one of the important abiotic stresses that limit plant growth in agricultural production. Plants
show a variety of physiological and biochemical responses to drought stress at the cellular and whole
organism levels. Drought stress reduces leaf size, stem elongation and root growth in the plant, and
decreases water use efficiency by disrupting plant water relations. In addition, with drought,
photosynthetic pigments are degraded and gas exchange decreases, reducing plant growth and
productivity (Farooq et al., 2009; Anjum et al., 2011; Salehi-Lisar and Bakhshayeshan-Agdam, 2016).
Membrane lipid peroxidation, enzyme dysfunction, protein oxidation and aggregation occur by causing
the accumulation of intracellular reactive oxygen species (ROS) with drought stress (Li et al., 2011; Gao
et al., 2020). Various methods are used for drought stress in plants, such as batch screening and breeding,
marker assisted selection, exogenous application of hormones and osmoprotectants to seeds or growing
plants (Farooq et al., 2012).
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It is known that certain hormones have a regulatory effect on processes such as leaf aging, antioxidant
metabolism, carbon balance and gas exchange in drought stress. Hormones such as abscisic acid, auxin,
cytokinin, gibberellin, ethylene, salicylate and jasmonate etc. can regulate the response of plants to stress
through regulation of transcription factors and downstream induction or suppression of stress sensitive
genes (Burgess and Huang, 2016). In recent years, dopamine has been included in these hormones, and
the effects of dopamine on plant drought stress have been the subject of investigation. The effect of
dopamine in mitigating drought stress in apple seedlings was realized by inhibiting the degradation of
photosynthetic pigments and increasing the net photosynthetic rate and improving photosynthetic
capacity, promoting growth by suppressing the increase in H2O2 production and mediating antioxidant
enzyme activity, promoting starch degradation, accumulation of sucrose and malic acid (Gao et al.,
2020). It was determined that the decrease in seedling biomass, photosynthesis rate, chlorophyll amount
and stomatal openings in apples with drought stress, and dopamine application alleviated the inhibitory
effects of drought on plant growth (providing increased photosynthesis, chlorophyll content and
stomatal functioning) (Liang et al., 2018). Mineral substance concentration, uptake, and transport
decrease in response to drought, and exogenous dopamine application significantly increased the
concentration, uptake, and transport of nutrients under drought stress, and also altered their distribution
in the whole plant (Liang et al., 2018). Tyrosine decarboxylase synthesizes tyramine from tyrosine and
thus provides a substrate for dopamine production. In a study, transgenic apple plants overexpressing
MdTYDC were stressed to determine the biological function of TYDC in drought stress, overexpression
of MdTYDC was found to increase apple dopamine content. Such plants showed less electrolyte leakage,
lower water loss rate, higher photosynthetic pigment content and improved photosynthetic performance
under drought conditions. It also positively affected leaf water holding capacity and stomatal movement
by modulating cellular abscisic acid (ABA) level and ABA sensitivity (Gao et al., 2021).
It is known that dopamine can reduce the effects of drought conditions by increasing the photosynthetic
rates in plants, and also increasing the antioxidant capacity of plants. It has been stated that the strong
antioxidant effect of dopamine is due to its direct antioxidant capacity, as well as the fact that Melanin,
the oxidation product of dopamine, is a powerful active oxygen scavenger, and that exogenous dopamine
application can indirectly eliminate ROS by activating the antioxidant system of plants (Liu et al.,
2020a).

CONCLUSION
Dopamine is a multifunctional signaling molecule. Drought, salinity and other stress factors may cause
an increase in the endogenous dopamine content in the plant and in this case, it may already have an
effect on mitigating the damage caused by stress to the plant. However, it has been determined that
exogenous dopamine applications alleviate the damage to the plant under various stresses. Here, the
positive effects of dopamine under drought and salinity stress are explained, and there are few studies
showing that they have significant effects on other abiotic stresses that plants may encounter during
their growing period.
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ABSTRACT
The gluten protein in wheat flour plays an important functional property in the production of bakery
products. Although the gluten structure formed by the combination of gliadin and glutenin fractions is
indispensable in terms of dough properties, it causes digestive problems in individuals with celiac
disease and non-celiac gluten sensitivity. In these individuals, various digestive problems such as
bloating, abdominal pain, diarrhea, or constipation are seen after the consumption of gluten. Although
alternative treatment methods are sought for celiac disease, nowadays, the only treatment method is a
still gluten-free diet. Gluten is found in wheat, barley, and rye grains. There are types of cereals that do
not contain gluten. The tendency to gluten-free products by manufacturers and consumers has increased
due to the problems caused by celiac disease, non-celiac gluten sensitivity, and wheat allergy. However,
it is seen that the variety of gluten-free products in the market is low and the existing products can not
be acceptable for sensory properties.
In the present study, the possibilities of various cereal flours in the production of gluten-free cookies
were investigated. For this purpose; gluten-free cookies were produced by using sorghum flour,
buckwheat flour, teff flour, and rice flour. Cookies were evaluated in terms of baking properties
(diameter and thickness measurement, spread ratio) and sensory properties (color, odor, dispersion in
the mouth, taste, and general taste). The spread ratio was determined by measuring the diameter and
thickness values of the cookie with the aid of a wooden apparatus. The spread ratio was found as 4.59,
4.68, 5.66, and 3.93 for sorghum, rice, buckwheat, and teff flours, respectively. According to the results
of sensory analysis, cookies produced with sorghum flour gained the highest score in terms of general
acceptability. Sorghum flour was followed by teff flour, rice flour, and buckwheat flour. However,
panelists felt a bitter taste after the consumption of the cookies which contain buckwheat flour. The
cookies produced with rice flour were not preferred in terms of color and appearance, and the cookies
produced with teff flour had a more sugary taste than the others. Consequently, it was concluded that
sorghum flour was a good alternative grain source in gluten-free cookie production.
Keywords: Celiac disease, gluten-free cookie, sorghum flour, buckwheat flour, teff flour, rice flour.

1. INTRODUCTION
Gluten is a vital protein found in wheat. The gluten structure consists of gliadin and glutenin fractions.
(Hayıt, 2018). While the gliadin fraction provides properties such as extensibility, viscosity, and fluidity,
the glutenin fraction provides elasticity and stickiness to the dough. Gluten is not a type of protein found
only in wheat. Trace amounts of gluten can also be found in grains such as barley, rye, and oats (Türksoy
and Özkaya, 2006).
Celiac disease (CD) is called a form of allergy to the gluten protein that develops in the small intestine
it continues throughout life and becomes chronic. In celiac disease, when gluten-containing foods are
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consumed, villi protrusions and folds are destroyed and reduced due to allergies in the intestinal mucosa.
Since the intestinal area is reduced, the food cannot be absorbed and disease symptoms occur after
nutritional deficiency (Aydar et al., 2019).
The gluten-free diet is one solution for people suffering from CD. Wheat, barley, and rye should be
completely excluded from the diet for life (Yönal and Özdil, 2014).
Nowadays, although consumption behavior has changed, cereal and cereal products have an important
place in the nutrition of the world population due to their advantages including being economical food
items and good energy sources. But gluten-containing grains such as wheat, barley, triticale, rye, and
oats and products processed with these grains can cause problems for some people with intestinal
disorders (Gül et al., 2021). In this sense, rice, sorghum, triticale, and teff are good alternative grains to
gluten-containing grains.
Rice is one of the most important high-starch grains in the world. Rice, which is generally consumed
directly, can be processed into various products by turning it into flour and semolina (Mert, 2014). Rice
flour is a huskless, colorless raw material with a bland taste. Because of its high lysine content, rice has
a more balanced amino acid profile than wheat protein, which contains insufficient lysine and tryptophan.
Rice flour contains 80.1% g carbohydrate, 5.9% g protein, 2.4% dietary fiber, 1.4% g fat, 0.6 g ash,
calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, vitamin E, thiamine, niacin, pyridoxine folate
(Yarpuz, 2011).
Buckwheat, which is not cultivated in our country, is grown in many countries of the world. (Acar et al.,
2011). Buckwheat proteins are among the sources with the highest biological value (Yıldız, 2012). It
contains high amounts of essential polyunsaturated fatty acids such as linoleic acid. Gluten-free
buckwheat is a functional foodstuff with great potential in the food industry (Bilgiçli, 2008).
Teff is an indigenous and important food crop in Ethiopia and Eritrea (Africa). Teff has a naturally
higher nutritional value compared to many other grains. Naturally gluten-free, teff grain can replace
wheat flour and other grains. Teff has the perfect balance of essential amino acids and is a good source
of calcium and iron. (Nascimento and Augusta, 2018).
Sorghum is cultivated in many countries such as Central and Southern Africa, China, India, Central,
North America, Australia, and South America (Argentina and Brazil) (FAO, 2017). Sorghum is widely
used in the food industry as fermented and unfermented bread, cookies, sorghum porridge, breakfast
foods, alcoholic beverages and beers, cereals, pancakes, and cakes, (Rooney, 2004). Since sorghum is a
good source of energy, protein, vitamins, and minerals, it is an important food source for millions of
people and animals. (Klopfenstein and Hoseney, 1995). Sorghum grain contains an average of 11.4%
protein, 3.3% oil, 1.9% ash, 1.9% cellulose, 69.5% starch, 26.9% amylose sugar, 1.2% soluble sugar,
0.12% reducing sugar, 26 mg calcium, 526 mg phosphorus and 8.5 mg iron (Jambunathan and
Subramanian. 1988). It is also rich in carotenoids and vitamins C and E. (Astley, 2003).
This study aimed to produce gluten-free cookies that can be consumed by celiac patients, individuals
with non-celiac gluten sensitivity, and wheat allergy. For this purpose, cookies were produced by using
rice, buckwheat, teff, and sorghum flour, and these cookies were evaluated in terms of their physical
and sensory properties.
2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Material
Rice flour, sorghum flour, buckwheat, and teff flour were obtained from the local market. High fructose
corn syrup was obtained from the Alfasol company.
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2.2. Method
2.2.1. Cookie preparation
The cookie dough was prepared the AACC (10-53.1) method (AACC, 2012). The shortening, sugar,
salt, vanilla, and sodium bicarbonate were mixed and stirred at ~60 rpm for 3 minutes. Then, glucose
syrup, ammonium bicarbonate, and water were added and stirred at ~ 90 rpm for 1 minute. Then, flour
was added and the dough preparation process was completed by mixing for 2 minutes at ~60 rpm. The
components used in the cookie dough are given in Table 1.
Tablo 1. Gluten-free cookies formulation
Ingredients
Sorghum flour (g)
Buckwheat flour (g)
Teff flour (g)
Rice flour (g)
Potato starch (g)
Sugar (g)
Shortening (g)
Water (g)
Sodium bicarbonate (g)
Ammonium bicarbonate (g)
Corn syrup (g)
Salt (g)
Vanilla (g)

Sorghum flour
100
0
0
0
0
40
40
22
1
0.5
1.5
1.3
1

Buckwheat flour
0
100
0
0
0
40
40
22
1
0.5
1.5
1.3
1

Teff flour
0
0
100
0
0
40
40
22
1
0.5
1.5
1.3
1

Rice flour
0
0
0
80
20
40
40
22
1
0.5
1.5
1.3
1

The AACC (10-50.05) method was used to shape the cookie dough (AACC, 2012. The dough was baked
in the fanless setting of the electric oven (Öztiryakiler, Istanbul), at 85% humidity, at 185 ˚C for 10±1
minutes.
2.2.2. Spread ratio
The diameter (W) and thickness (H) values of the cookies samples were determined according to the
method based on the AACC (10-53.01) (AACC, 2012). Three measurements were made by changing
the position and places of the cookies to give an average value, and then the spread ratio of the cookies
was calculated using the (W/H) formula.
2.2.3. Sensory analysis
Sensory evaluation is very important as it reflects the taste and wishes of the consumer about the quality
of the product. For sensory evaluation, a partial briefing was given to 10 panelists before the evaluation.
Four different gluten-free cookie samples were presented to the panel members in numbered sample
containers, together with water and a sensory evaluation form. Cookies were evaluated in terms of
surface appearance, shape, crispness, chewing, taste-aroma, and general acceptability.
2.2.4. Statistical analyzes
The obtained data were subjected to analysis of variance using the Cohort 6.4 program (Cohort, 2004).
Duncan's multiple comparison test was used, and the difference between them was determined at the
p<0.05 level.

3. RESULT AND DISCUSSION
3.1. Physical properties
The images of the cookies are given in Figure 3.1. As seen in Figure 3.1, cookies produced with rice
flour have a whiter color and non-cracking surface pattern.
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It is seen that the cracking appearance, which is an important quality criterion in cookies, is suitable for
the level of appreciation in cookies produced with sorghum flour, teff, and buckwheat flour.

Figure 3.1. Images of gluten-free cookies
The three basic quality criteria required for cookies are as follows; “size”, “texture” and “color”, which
indicate both the diameter and the thickness of the cookies. The spread ratio, which affects the size of
the cookie, is important both in terms of the quality and packaging of the cookie (Pareyt et al., 2008).
Hadinezhad and Butler (2009) stated that the spread ratio of a cookie is controlled by the dough viscosity.
They also stated that cookie doughs with low viscosity spread faster than doughs having high viscosity.
Spread ratios of cookies produced in the study are given in Table 3.1.
Table 3.1. Diameter, thickness, and spread ratio values of gluten-free cookies

Samples
Sorghum Flour
Rice Flour
Buckwheat Flour
Teff Flour

Diameter (cm)
36.66±0.12b
37.03±0.12a
34.53±0.12c
33.06±0.04d

Physical Properties
Thickness (cm)
Spread Ratio
b
7.98±0.17
4.59±0.11b
7.90±0.08b
4.68±0.06b
6.10±0.14c
5.66±0.11a
8.40±0.08a
3.93±0.03c

Means with the different letters in the same column are significantly different at the 5% level.

The physical properties of cookies are presented in Table 3.1. The effects of flour sources on diameter,
thickness, and spread ratios were found to be significant (P<0.05).
As a result of the analysis, it has been revealed that the diameter value varied between 33.06 and 37.03
cm, and the thickness values were 7.98, 7.90, 6.10, and 8.40 cm for sorghum, rice, buckwheat, and teff,
respectively. While the spread ratio of cookies prepared with teff flour was 3.93, it increased to 5.66 in
the cookies prepared with buckwheat flour.
Similar findings were obtained in previous studies. Ekin et al. (2021) stated that the spread ratio values
in the cookies varied between 5.17-7.84. Simons and Hall, (2018) determined that the spread ratio in
gluten-free cookies varies between 6.1 and 6.6. In the study conducted by Hamdani et al., (2021)
examining the effects of different gums on cookie formulas prepared with rice flour-chickpea flour
mixtures, the spread ratio values were found between 7.05 and 8.26. Jan et al., (2018) determined that
the spread ratio values of cookies prepared with quinoa flour were between 5.89-7.26. Paesani et al.,
(2020) revealed that the spread ratio values of gluten-free cookies ranged between 6.43-12.20.
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Baljeet et al. (2010) investigated the functional properties of cookies prepared with various proportions
of buckwheat flour (10%, 20%, 30%, and 40%). The diameter, thickness, and spread ratio values of the
cookies produced with the addition of 30% buckwheat were determined as 61.3 cm, 8.6 cm, and 7.13
cm, respectively.
Consequently, the cookies prepared with rice flour, teff flour, and buckwheat flour had the highest
diameter, thickness, and spread ratio values, respectively. Spread ratio is one of the important quality
criteria for cookies and a high spread ratio means a drier, firmer, smoother surface, appearance, pore
structure, and pore distribution In the present study, it was determined the cookie having the highest
spread ratio value was a cookie made with buckwheat flour. At the same time, it was revealed that if teff
flour is used in cookie production, the spread ratio will decrease.
3.2. Sensory Analysis
In figure 3.2, the taste, aroma, crispness, and general acceptability values of cookies are given.
Color
5
4
3
Overall
acceptability

2
1

Crispness

Sorghum
Teff

0

Rice
Buckwheat

Aroma

Flavour

Figure 3. 2. Sensory properties of gluten-free cookies
Cookies made with sorghum flour had the highest score among all sensory properties. Sorghum flour
was followed by cookies made with teff flour, but panelists stated that these cookies were more sugary
cookies. The cookies produced with rice flour had a white color appearance compared to other cookies,
and they did not show the characteristic surface cracking. Therefore, they received lower scores than the
cookies made with sorghum and teff flour. It has been stated that cookies produced with buckwheat
flour had a dry and bitter taste because of the characteristics of bitter odor and taste of buckwheat flour.
A study determining the effects of different amounts of buckwheat and lupine flours and different
emulsifiers on some sensory properties of cookies was done by Yildız (2012). Cookies prepared with
the addition of 10% buckwheat or 15-20% lupine flour received high scores. When buckwheat flour
exceeded 10%, sensory scores decreased (Yıldız, 2012).
In a study, buckwheat was used in the production of gluten-free cookies, and 10% buckwheat was added
to the formulation. Panelists remarked that cookies with larger levels of buckwheat flour substitution
had a hard, dry, and sandy texture (Schober et al., 2003).
Rai et al. (2014) investigated the effects of rice, corn, sorghum, and millet in gluten-free cookie
production. As a result of the study, it was reported that the samples prepared with millet and sorghum
flour had higher fat, protein, ash, and calorie content compared to the control group. They reported that
all gluten-free cookies had high nutritional value and the cookies were found acceptable by the panelists
compared with the control group cookies.
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4. CONCLUSION
In this study, cookies were made with different starch sources and the physical and sensory properties
of cookies were investigated. When the data obtained within the scope of the study are evaluated; it was
determined that the spread ratio values of the cookies made with buckwheat flour would be high, but
they would not be liked very much in terms of sensory. In this sense, it has been determined that sorghum
flour can give cookies with a high spread ratio and sensory appreciation. It is possible to say that the use
of sorghum flour in cookie production contributes to both the physical and sensory properties of cookies.
Sorghum flour should also be preferred to be used in the production of gluten-free products due to its
rich chemical composition.
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ACTIVATOR EFFECT OF TWEEN 20 AND TWEEN 80 ON PROBIOTIC Bifidobacterium
bifidum
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ÖZET
Bu çalışmada farklı konsantrasyonlarda Tween 20 ve Tween 80 bileşiklerinin probiyotik
Bifidobacterium bifidum üzerindeki aktivatör etkisi araştırılmıştır. Tween 20 ve Tween 80 bileşikleri
emülsifiye edici ve yüzey aktif madde olarak kullanılmakta olup, antioksidan aktivite de göstermelerinin
yanında bazı mikroorganizmalar için gelişimi teşvik edici özelliği vardır. (-20)°C'de stok halde bulunan
Bifidobacterium bifidum kültüründen Nutrient Broth’a aktifleştirme yapılmıştır. 37°C'de 48 saatlik
inkübasyon süresi sonunda kültür konsantrasyonu 4,65±0,02 log kob/ml’ye ulaşmıştır. Daha sonra bu
kültürden %1, %3, %5 ve %7 konsantrasyonunda ayrı ayrı Tween 20 ve Tween 80 içeren De Man
Rogosa ve Sharpe Agar (MRS)'a yayma plak yöntemiyle ekim yapılmıştır. Elde edilen sonuçların
istatistiki olarak önemli olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Uygulanan bütün konsantrasyonlar
Bifidobacterium bifidum gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. En yüksek aktivatör etki Tween 80’in %5
konsantrasyonu (5,08±0,02 log kob/ml) ile gözlenirken; en düşük olumlu etki Tween 20’nin %5
konsantrasyonu (4,73±0,19 log kob/ml) ile belirlenmiştir. Besiyerine ilave edilen Tween 20
konsantrasyonu arttıkça gözlenen aktivatör etkide dalgalanma meydana gelmiştir. Tween 80 ilavesinde
ise %5 konsantrasyonuna kadar düzenli bir artış olurken; %7 ilavesinde azalma meydana gelmiştir.
Uygulanan Tween 20 konsantrasyonları içinden et etkili olanı %7 olurken; Tween 80 için bu
konsantrasyon %5 olarak belirlenmiştir. Bütün konsantrasyonlar içinde Tween 80’nin Tween 20’den
daha fazla aktivatör etki gösterdiği tespit edilmiştir. Patojen bakterilerin inhibisyonu için çeşitli
kimyasalların kullanımıyla ilgili oldukça fazla çalışmanın olduğu günümüzde; faydalı olarak tabir edilen
probiyotik bakterilerin gelişimini teşvik edici materyaller üzerinde de çalışma yapılması gerektiği
düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmadan alınan sonuçlar; Tween 80 ve Tween 20’nin aktivatör
etkinin arttırılması amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak en etkili konsantrasyonun tespit
edilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aktivatör, kültür, konsantrasyon

ABSTRACT
In this study, the activator effect of different concentrations of Tween 20 and Tween 80 compounds on
the probiotic Bifidobacterium bifidum was investigated. Tween 20 and Tween 80 compounds is used as
emulsifier and surfactant also has antioxidant activity and has enhancing effect on cell growth on certain
microorganisms. Activation was made from the stock Bifidobacterium bifidum culture at (-20)°C to
Nutrient Broth. After 48 hours of incubation at 37°C, the culture concentration reached 4.65±0.02 log
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cfu/ml. Then, De Man Rogosa and Sharpe Agar (MRS) containing Tween 20 and Tween 80 at
concentrations of 1%, 3%, 5% and 7% were inoculated from this culture with the spread plate method.
The obtained results were found as statistically significant (P<0.05). All applied concentrations
positively affected the growth of Bifidobacterium bifidum. While the highest activator effect was
observed with 5% concentration of Tween 80 (5.08±0.02 log cfu/ml); the lowest positive effect was
determined with 5% concentration of Tween 20 (4.73±0.19 log cfu/ml). As the concentration of Tween
20 added to the medium increased, the observed activator effect fluctuated. In the addition of Tween 80,
there is a regular increase up to 5% concentration; there was a decrease in the addition of 7%. Among
the applied Tween 20 concentrations, the effective one is 7%; for Tween 80, this concentration is become
at 5%. Tween 80 was found to have more activating effects than Tween 20 at all concentrations.
Nowadays, there are many studies on the use of various chemicals for the inhibition of pathogenic
bacteria; It is thought that studies should be carried out on materials that encourage the growth of
probiotic bacteria, which are called beneficial. In this context, the results obtained from this study; it
shows that Tween 80 and Tween 20 can be used to increase the activator effect. However, more studies
are needed to determine the most effective concentration.
Keywords: Activator, culture, concentration

INTRODUCTION
It is known some bacteria have ability to support human health. Probiotics defined as living microbial
cells that beneficial for human health [1]. Importance of probiotics is balancing the gut microbiota and
support the immune system. Beneficial bacteria produce certain essential compounds and competed with
some opportunistic pathogen, it is also known as probiotics [2]. Probiotics also have immune supportive
effect, it changes gut wall permeability and reduces endotoxins.
In this study, the activator effect of Tween 80 and Tween 20 compounds on Bifidobacterium bifidum
were investigated.
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium bifidum is the most known microorganism species of probiotic bacteria. Living
properties of B. bifidum were obtained 37°C, pH=7 [3]. It is found in animal gut and savage.
Tween 80 and Tween 20
Tween 20 and Tween 80 compounds is defined as non-ionic surfactants [4]. Tween compounds is also
known as polysorbates [5-6] . It effects cell growth with CFA production which is bring to the cell wall
flexibility and strength [7]. In some study, tween compounds gives ability to acid resistance [8].

MATERIALS AND METHODS
Culture conditions and medium
Bifidobacterium bifidum stored at -20°C in freezer is used as probiotic bacteria. Nutrient Broth (NB) is
used for activation at 37°C for 48 hours, and tween compound added MRS Agar is used for counting
microorganism at 37°C for 5 days.
Preparation of MRS Agar
Sigma-Aldrich Tween 20 for synthesis CAS No: 9005-64-05 and Tween 80 for synthesis CAS No:
9005-65-6 was used for activator compounds. Tween 80 and Tween 20 compounds were added in MRS
Agar with %0 (for control group), %1, %3 %5 %7 (v/w) concentrations, separately, For each
concentration 3 parallels were prepared.
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Statistical Analysis
The results were analyzed statistically using SPSS 22 (IBM Corp., Armonk, New York, USA) program.
Sample means were compared using One Way ANOVA and were evaluated with Tukey test from Post
Hoc Test [9]

RESULTS
The activator effects of different concentration of Tween 80 and Tween 20 on B.bifidum were
statistically significant (p<0.05). Figure 1 shows the results of the Tukey Test for B.bifidum activation
values. Control activation determined as 4,650,02 log cfu/ml. Maximum growth value obtained in %5
Tween 80 added sample and minimum count is found in %5 Tween 20 added samples.
5,1

B.bifidum log (cfu/mL)

5

4,9

Tween20

4,8

Tween80
Control

4,7

4,6
ab a

a

a

b

a

a

a

4,5
Control

1%

3%

5%

7%

Tween Concentration (%)

Figure 1: Effect of Tween 80 and Tween 20 activation levels of B.bifidum
Tween compounds, especially Tween 80, have survival and acid resistant effect on certain Lactic acid
bacteria [8, 10]. Tween compound also have detergent effect on microorganism and it is related with the
composition of fatty acid in tween compounds [10]. If unsaturated fatty acid rate is higher, detergent
effect is getting lower [10]. Tween 80 contains mostly oleic acid and Tween 20 contains mostly lauric
acid [10]. Oleic acid is unsaturated fatty acid in spite of the lauric acid. Results show tween 20 results
was fluctuated. In tween 80 samples microbial count was raised with the concertation to the %5. But it
is observed that microbial count was decreased in the %7 concentration. Although there is positive effect
is occurred with tween compounds.
It is found that the both tween compounds has activator effect on Bifidobacterium bifidum. It is known
that the activator effect of Tween 20 is not high. In the study, a fluctuating reproduction was observed
at increasing concentrations of Tween 20. Furter research is necessary for the explanation of activator
effect. The most appropriate tween concentration can be determined with more studies.
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ABSTRACT
Background: Zingiber officinale is one of the most widely used herbs and food flavouring agent and
commonly known as ginger. However, there are little or no scientific information on the effect of this
plant extract on the organs of the body.
Aims: This study was to evaluate possible histological effects and enzyme biochemistry of the liver of
Wistar rats administered aqueous extract of Z. officinale orally.
Materials and Methods: Thirty five (35) adult wistar rats weighing between 180-200g were divided
into seven groups of five (5) rats each. Group A served as control groups while groups B, C, D, E, F and
G served as the experimental groups. Group B was administered a dose of 100mg/kg of the extract for
1 month, group C was administered 200mg/kg of the extract for 1 month, group D was administered
400mg/kg of the extract for 1 month while group E was administered 100mg/kg of the extract for 2
months, group F was administered 200mg/kg of the extract for 2 months and group G was administered
400mg/kg of the extract for 2 months. The liver was harvested, immediately fixed in 10% formal saline
and analyzed histopathologically. Sections were stained with haematoxylin and 1% eosin stains and
examined microscopically. Groups were compared using ANOVA and presented as Mean ± S.E.M.
while P value ≤0.05 were significant.
Result: This study shows that the aqueous extract of Z. officinale rhizome had slight increase in the
weight of the liver in the 2 months group. In liver function tests, ALP and ALT showed an increase at
200 and 400mg/kg exposure in both months. TP and ALB were decreased in 200 and 400mg/kg in both
months and TBIL and DBIL revealed increase in 200 and 400mg/kg in both months. AST showed
increase in 200 and 400mg/kg in 1 month and an increase in all doses at 2 months. The histology of the
liver showed mild mononuclear infiltrates and fatty changes at 200 and 400mg/kg. At 2 months exposure,
the liver showed mild mononuclear cells with fatty changes at 100mg/kg, slightly vacuolated nucleus at
200mg/kg and mild fatty changes at 400mg/kg.
Conclusion and Recommendations: Zingiber officinale should be used with caution because it may
have harmful effect on long term exposure in high doses on the liver of wistar rats.
Keywords: Ginger, Zingiber officinale, Liver, Wistar rats, Histology, Liver function test

INTRODUCTION
Zingiber officinale Roscoe (Ginger) is a member of the family of plants that includes cardamom and
turmeric. The strong aroma of ginger is the result of pungent ketones including gingerol, the extract that
primarily has been used in research studies. The consumed portion of the ginger plant is the rhizome,
often called “ginger root,” although it is not actually a root. The rhizome is the horizontal stem of the
plant that sends out the roots. Ginger is grown primarily in Asia and tropical areas and, in addition to its
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culinary function, has been used since ancient times for a variety of conditions, including colds, fevers,
and digestive problems, and as an appetite stimulant. It is categorized by the U.S. Food and Drug
Administration as a food additive but has been studied as a treatment for nausea and vomiting, as well
as for arthritis (Kaufman, 2016). Ginger is known to be a warming herb, used to increase circulation to
the peripheries of the body such as the hands and feet. It can increase circulation to both the male and
female reproductive organs, which can stimulate arousal and sensation when having intercourse
(Kaufman, 2016).
Some of the health benefits of consuming ginger are reduction of diabetic risk, natural way to relieving
period pain, it is anti-inflammatory, it can settle stomach upset, can curb morning sickness, can prevent
heart disease, lower risk of cancer and help with weight loss, increase immunity, prevent cancer, treat
digestive disorders, relieves fatigue, protect against cold, relieve inflammation, reduce the risk of stroke,
cause weight loss, stop headaches and act as a natural aphrodisiac (Ogunbor, 2020). If consumed in
reasonable quantities, ginger has few negative side effects. It is on the FDA's "generally recognized as
safe" list, though it does interact with some medications, including the anticoagulant drug warfarin and
the cardiovascular drug nifedipine. Allergic reactions to ginger generally result in a rash. Although
generally recognized as safe, ginger can cause heartburn and other side effects, particularly if taken in
powdered form. It may adversely affect individuals with gallstones (Shalansky, 2007).
Despite the numerous works that has been reported on the use of ginger scientifically, there remains
scarcity of information on the effect of this extract on the liver of albino wistar rats. Recall that the liver
is the site for metabolism and plays a vital role in drug metabolism, the possibility of the liver being able
to metabolize toxicity arising from Z. officinale is what necessitated the choice of this particular organ
for investigation. It is against this backdrop that the aim of this study was to examine histopathological
effect and liver function test of Z. officinale rhizome extract on the organs of Wistar rats. Another
objective was to determine liver function test of animals exposed to Z. officinale. Data generated in this
study will enlighten the general public and the consumers who ingest ginger indiscriminately and in
high doses without knowing its effect on their liver.

MATERIALS AND METHOD
Collection, Identification and Authentication of plant
Fresh stem barks of Z. officinale Roscoe with Voucher Number (UBH-Z384) were obtained from
University of Benin Herbarium, Benin City, Edo State and were authenticated by of the Department of
Plant Biology and Biotechnology, University of Benin, Benin City.
Animal care, Handling and Ethics
Adult wistar rats of both sexes weighing 180 to 220g were procured from the animal house in the
Department of Anatomy, University of Benin. Before and during the experiment, the rats were fed with
standardized diet. The rats were then allowed to acclimatize for a period of two weeks under standard
environment in accordance with the guidelines for handling of laboratory animals. Animal study was
conducted in compliance with policies outlined in the international best practices for animal
experimentation and maintenance of rights of animals updated in the committee’s guide for the care and
usage of experimental rat’s gazette (NRC, 2011).
METHODOLOGY
Preparation of Ginger Rhizome Extract
Firstly the rhizome of the Z. officinale was washed and dried. The ginger rhizome was thoroughly rinsed
under cold running water to remove soil and other debris. Secondly, it was cut into pieces, air-dried for
14days at room temperature and grinded into coarse powder using the British milling machine. 250ml
of distilled water was added to 50g powder of ginger and placed on a shaker for 24hours at 37℃.
Afterwards, the extract was filtered through a wrapped muslin cotton cloth and then dried using a spray
drier at (45-50)℃. The fine powder of the extract was weighed and stored in dark bottles at 4℃ (Mehjen,
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2016). All extractions and preparations of the aqueous ginger extract were done at the Department of
Pharmacognosy, University of Benin.
Experimental animals
A total of 35 adult wistar rats weighing 180 to 220g were distributed into 7 groups of five rats in each
group. The control group (A) was fed with grower’s marsh and water only. The experimental groups B,
C and D were administered with the aqueous extract for 28 days alongside feeding with grower’s marsh
and water while groups E, F and G were administered with the feed, water and aqueous extract for 56
days.
Oral Lethal Dose Determination (LD50)
The acute toxicity test (lethal dose 50%; LD50) of the aqueous extract of ginger was determined as an
adaptation to Lorke’s method (Lorke, 1983). This method involves an initial dose finding procedure, in
which animals were divided into five groups of two animals per group. Doses of 1000mg/kg, 2000mg/kg,
3000mg/kg, 4000mg/kg and 5000mg/kg were administered through oral administration, one dose for
each group. The treated animals were then monitored for 24 hr for mortality and then for 7 days. The
animals were also observed closely for behavioral changes, lethargy, depression, salivation, diarrhea,
muscular weakness, sedation and ailment signs. The LD50 was thereafter estimated based on the
observed mortality in each group.
Study Design
Group A served as the control while group B-D received 100mg/kg, 200mg/kg and 400mg/kg of the
extract for 28days. However, group E-G was administered 100mg/kg, 200mg/kg and 400mg/kg of the
extract for 56 days. Finally, the rats were sacrificed following mild anesthesia using cervical dislocation
and the stomach dissected, the liver was harvested and fixed in 10% neutral buffered formalin whereas
3mls of whole blood specimen was collected from the inferior vena cava and dispensed into plain tubes
for Liver Function test.
Histopathological Investigation
The tissues were harvested from the body and placed in a fixative which stabilizes the tissues to prevent
decay for 24 hours; it was done using (10% NBF). The organs were grossed and processed using an
automatic tissue processor machine (Leica, Zhejiang,China). The tissues were processed histologically.
The processed tissues were embedded in a tissue mould and trimmed at 0µ and sectioned at 3µ on a
rotary microtome (Leica, Zhejian ,China). The dried sections were stained in hematoxylin and eosin and
micrographs were taken at x400 magnification.
Statistics
Data were analyzed using IBM SPSS version 25.0. The groups were compared using ANOVA and
presented as Mean ±S.E.M. while p-value ≤0.05 were significant.
RESULTS
LD50 Observation
At the end of the seventh day, there was no death recorded but rats lost weight drastically as a result of
a distorted feeding habit.
Enzyme biomarkers comparison of the control and treatment group
The value of alkaline phosphatase and alanine amino transaminase were dose dependent as it increased
significantly in the 200 and 400mg/kg of Z. officinale extract in wistar rats in the 1 and 2 months duration
when compared with the control group (P< 0.05). Aspartate amino transaminase level in the 200 and
400mg/kg of Z. officinale extract significantly increased in the 1 month duration of the experiment as
well as all doses in the 2 months period of the study (P< 0.05). Total Bilirubin level in the 200 and
400mg/kg of Z. officinale extract significantly increased in the 1 month duration of the experiment as
well as the 400mg/kg in the 2 months period of the study (P< 0.05). Direct Bilirubin level in the 200
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and 400mg/kg of Z. officinale extract significantly increased in the 1 month duration of the experiment
(P< 0.05). The value of Total Protein and Albumin were dose dependent as it decreased significantly in
the 200 and 400mg/kg of Z. officinale extract in wistar rats in the 1 and 2 months duration when
compared with the control group (P< 0.05). The administration of Z. officinale extract in the various
doses did not strongly impact on globulin concentrations in wistar rats for both the 1 and 2 months
duration (P> 0.05).
Table 1: Liver function parameters in relation to the administration of Z. officinale doses in wistar
rats for 1 month

ALP (U/L)
ALT (U/L)
AST (U/L)
TBIL (mg/dl)
DBIL (mg/dl)
TP (g/dl)
ALB (g/dl)
GLOB (g/dl)

Control
47.75 ± 1.75
7.00 ± 1.58
8.50 ± 1.44
0.28 ± 0.05
0.10 ± 0.00
7.13 ± 0.08
3.98 ± 0.09
3.15 ± 0.13

Groupings
100mg/kg
200mg/kg
57.75 ± 4.78
128.00 ± 12.23*
13.50 ± 3.01
46.00 ± 3.76*
16.00 ± 3.16
30.25 ± 1.55*
0.28 ± 0.03
0.90 ± 0.08*
0.15 ± 0.03
0.35 ± 0.03*
6.95 ± 0.12
6.40 ± 0.07*
3.63 ± 0.08
3.45 ± 0.18*
3.33 ± 0.09
2.95 ± 0.12

400mg/kg
157.00 ± 2.20*
63.50 ± 2.84*
37.75 ± 2.63*
1.13 ± 0.22*
0.43 ± 0.05*
6.15 ± 0.12*
3.25 ± 0.12*
2.90 ± 0.07

P value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.007
0.046

Table 2: Influence of Z. officinale extract on liver function parameters of wistar rats in the 2
months duration
Groupings
P value
Control
ALP (U/L)
ALT (U/L)
AST (U/L)
TBIL
(mg/dl)
DBIL
(mg/dl)
TP (g/dl)
ALB (g/dl)
GLOB
(g/dl)

100mg/kg

200mg/kg

400mg/kg

47.75 ±
7.00 ±
8.50 ±
0.28 ±

1.75
1.58
1.44
0.05

70.50 ±
16.25 ±
20.75 ±
0.30 ±

6.38
3.09
3.42*
0.07

122.25 ±
49.00 ±
33.50 ±
0.85 ±

4.71*
7.58*
2.60*
0.13

155.25 ±
68.00 ±
39.75 ±
1.23 ±

9.07*
4.26*
1.55*
0.29*

0.000
0.000
0.000
0.004

0.10 ±

0.00

0.10 ±

0.00

0.28 ±

0.08

0.35 ±

0.10

0.028

7.13 ±
3.98 ±
3.15 ±

0.08
0.09
0.13

7.10 ±
3.88 ±
3.25 ±

0.13
.10
0.18

6.40 ±
3.43 ±
2.98 ±

0.07*
0.06*
0.08

60.08 ±
3.10 ±
3.23 ±

0.09*
0.17*
0.36

0.000
0.000
0.799

Values are Mean ± SEM
*indicates statistical significant difference from the control

Histopathological Analysis
The photomicrograph of the control group (Plate 1) showed normal morphology in the liver. It revealed
distinct centriole, hepatocytes with pyknotic nucleus and well fenestrated sinusoids. In the experimental
group, wistar rats treated with 200 and 400mg/kg of Z. officinale extract for 1 month showed mild mono
nuclear infiltrate surrounding the centriole and mild fatty changes in the liver. The liver of the wistar
rats treated with Z. officinale extract for 2 months showed mild focal mononuclear cells and fatty
changes at 100mg/kg exposure, dilated sinusoidal with slightly vacuolated nucleus at 200mg/kg and and
dilated sinusoidal with slightly vacuolated nucleus with mild fatty changes in the 400mg/kg.
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1b

1a

Plate 1a: Section of liver of wistar rat that was not administered Z. officinale extract (control) after 1
month. Section showed distinct centriole (long arrow) and hepatocytes with pyknotic nucleus (short
arrow) and well fenestrated sinusoids (H&E, Mag X400).
Plate 1b: Section of liver of wistar rat that was not administered Z. officinale extract (control) after 2
months. Control liver reveals distinct centriole (long arrow) and hepatocytes with pyknotic nucleus
(short arrow) and well fenestrated sinusoids.

A

D

C

B

F

E

Plate 2: Section of liver of wistar rat that was administered:
A.100mg/kg of Z. officinale extract for 1 month. Section showed visible centriole (long arrow) with well
fenestrated sinusoids. The hepatocytes reveal nucleus that appears pyknotic (short arrow). B. 200mg/kg
of Z. officinale extract for 1 month. Section showed visible centriole (long arrow). The hepatocytes also
reveal visible pyknotic nucleus with some mild mononuclear infiltrates surrounding the liver centriole
(short arrow). C. 400mg/kg of Z. officinale extract for 1 month. Section showed centriole (long arrow).
There is a mild fatty change in liver with the nucleus of the hepatocytes appearing pyknotic in the liver
(short arrow). D. 100mg/kg of Z. officinale extract for 2 month. Section showed centriole (long arrow)
with the hepatocytes and sinusoids with mild focal mononuclear cells and fatty changes (short arrow).
E. 200mg/kg of Z. officinale extract for 2 month. Section showed visible centriole (long arrow) with the
hepatocytes and dilated sinusoidal with slightly vacuolated nucleus (short arrow). F. 400mg/kg of Z.
officinale extract for 2 month. Section showed visible centriole (long arrow) with the hepatocytes and
dilated sinusoidal with slightly vacuolated nucleus with mild fatty changes (short arrow).
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DISCUSSION
The mean comparison at 1month for animals treated with all doses of the ginger extract showed no effect
on the liver weights of Wistar rats while the mean comparison at 2 months for animals treated with all
doses of the ginger extract showed effects on the liver weights of Wistar rats. This indicates that the
aqueous extract of the ginger rhizome in this study is duration dependent. The protocol of weighing
relative organs in toxicity studies includes their sensitivity to predict toxicity and it correlates well with
histopathological changes (Kluwe, 1981). It has been reported that increase or decrease in either absolute
or relative weight of an organ after administering a chemical or drug is an indication of the toxic effect
of that chemical (Simons et al., 1995). However, the extract used here is not a chemical but is rather
gotten from plant. Serum AST, ALP, ALT and bilirubin are the most sensitive markers employed in the
diagnosis of hepatic damage because they are cytoplasmic enzymes released into circulation after
cellular damage (Sallie et al., 1991). The significant increased activity of AST, ALP and ALT indicates
that the aqueous extract of Z. officinale induced hepatocellular damage. These enzymes are involved in
amino acid metabolism and an increase in these enzymes in serum will indicate tissue damage or toxic
effects in liver (Klassen and Plaa, 1966; Varley et al., 1991; Okonkwo et al., 1997). Smith reported an
increase in ALT in oral acetaminophen-induced hepatotoxicity in rats indicating biochemical evidence
of significant liver damage (Smith et al., 1998) and Mizutani and co-workers, (1999) also reported an
increase in serum ALT activity in methimazole-induced hepatotoxicity in mice. In view of these, if there
is an elevated level of the serum enzyme resulting from Z. officinale rhizome extract, it will suggest
hepatocellular damage.The result of the histological studies of the Liver showed no significant abnormal
treatment related changes in the normal histological structure when compared to that of the control. The
liver of the rat in the control group showed normal structure with distinct centriole, hepatocytes
containing pyknotic nucleus and well fenestrated sinusoids. The liver of the rats in group B, C and D
showed normal histology with centriole, hepatocytes containing pyknotic nucleus and well fenestrated
sinusoids. In addition, group E, F and G showed normal architecture but also contained mild
mononuclear cells, slightly vacuolated nucleus and mild fatty changes. The morphology of the liver was
well preserved and suggested that the extract was not significantly toxic in low and high dosages over a
short period of time.
CONCLUSION
This study shows that the aqueous extract of Z. officinale rhizome had slight increase in the weight of
the liver in the 2 months group. In liver function tests, ALP and ALT showed an increase at 200 and
400mg/kg exposure in both months. TP and ALB were decreased in 200 and 400mg/kg in both months
and TBIL and DBIL revealed increase in 200 and 400mg/kg in both months. AST showed increase in
200 and 400mg/kg in 1 month and an increase in all doses at 2 months. The histology of the liver showed
mild mononuclear infiltrates and fatty changes at 200 and 400mg/kg. At 2months exposure, the liver
showed mild mononuclear cells with fatty changes at 100mg/kg, slightly vacuolated nucleus at
200mg/kg and mild fatty changes at 400mg/kg. Zingiber officinale should be used with caution because
it may have harmful effect on long term exposure in high doses on these organs of the body.
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DÜVE TMR’LERİNE ROBİNİA PSEUDOACACİA EKSTRAKTI İLAVESİNİN ANTİMETANOJENİK ETKİSİNİNİN İN VİTRO GAZ ÜRETİM YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE ANTI-MEHHANOGENIC EFFECT OF SUPPLEMENTATION OF
ROBINIA PSEUDOACACIA EXTRACT TO HEIFER TMR’S BY IN VITRO GAS PRODUCTION
METHOD
Büşra DUMLU1
1

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, ERZURUM, TÜRKİYE.
1

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3339-1322
Ali KAYA 2

2

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, ERZURUM, TÜRKİYE.
2

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7694-7220

ÖZET
Mevcut çalışmada, Düveler için hazırlanan TMR içerisine eklenen Akasya (Robinia Pseudoacacia)
yaprak ekstraktının ruminantlarda gaz ve metan üretimi üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.
Akasya (Robinia Pseudoacacia) yapraklarının ekstraktları çıkarılmak üzere küçük parçalar olacak
şekilde doğranmış ve yaklaşık 10 gr ağaç yaprağı 80 ml’lik %10’luk metanol-etanol çözeltisinde 72 saat
boyunca karıştırılmıştır. Elde edilen yaprak ekstraktları, TMR’ye 0, 0.6, 1.2, 1.8 ml/g DM olmak üzere
dört farklı dozda ve dört tekerrür şeklinde katılarak in vitro gaz üretim tekniği ile üretilen gaz ve metan
miktarı belirlendi. Akasya yaprağı ekstraktının in vitro gaz ve metan üretimi, metan (%), metabolik
enerji, net enerji laktasyon ve organik madde sindirim derecesi üzerine etkisi önemli bulunmuştur
(p<0,001). Düve TMR’lerin 24 saatlik in vitro gaz üretim değerleri 46,95- 61,91 ml/200 mg KM, metan
üretim değerleri 7,71-21,30 ml, metan (%) değerleri 16,43-34,47, metabolik enerji değerleri 8,27 10,44
MJ/kg KM, net enerji laktasyon değerleri 4,89-6,87 MJ/kg KM ve organik madde sindirim derecesi
değerleri %67,46-80,67 arasında saptanmıştır. Sonuç olarak, TMR’de ekstrakt artışına bağlı olarak
fermentasyon sonucu gaz üretiminde artış görülmektedir. Fakat ruminantlardan kaynaklı sera
gazlarından bir olan metan üretimine herhangi bir anti-metanojenik etki göstermemiştir. Bu nedenle
Robinia Pseudoacacia yaprak ekstraktlarının sera gazı etkisi meydana getiren metan gazının azaltılması
amacıyla kullanımının tercih edilmesi önerilmemektedir.
Anahtar Kelimeler: In vitro, Gaz üretimi, Metan üretimi, Robinia Pseudoacacia, TMR

ABSTRACT
In the present study, it was aimed to determine the effect of Robinia Pseudoacacia leaf extract
supplemented to TMR of heifers on gas and methane production. Extracts of Robinia Pseudoacacia
leaves were chopped into small pieces for extraction and approximately 10 g of tree leaves were mixed
in 80 ml of 10% methanol-ethanol solution for 72 hours. The obtained leaf extracts were supplemented
to TMR in four different doses (0, 0.6, 1.2, 1.8 ml/g DM) and in four replications, and the amount of
gas and methane produced was determined by in vitro gas production technique. The effect of acacia
leaf extract on in vitro gas and methane production, methane (%), metabolic energy, net energy lactation
and organic matter digestion degree was found to be significant (p<0.001). Twenty four hour in vitro
gas production, methane production, methane (%), metabolic energy, net energy lactation, organic
matter digestion degree (%), of heifers TMR’s were determined between 46.95- 61.91 ml/200 mg DM,
7.71-21.30 ml, 16.43-34.47, 8.27 10.44 MJ/kg DM, 4.89-6.87 MJ/kg DM, 67.46-80.67, respectively.
In conclusion, there was a significant increase in gas production as a result of fermentation due to the
increase in the amount of Robinia Pseudoacacia leaves extract in TMR. However, it did not show any
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anti-methanogenic effect on the production of methane, one of the greenhouse gases produced by
ruminants. For this reason, it is not recommended to use Robinia Pseudoacacia leaf extracts in the
TMR’s of heifers to reduce the methane production which create greenhouse gas effect.
Keywords: In vitro, Gas production, Methane production, Robinia Pseudoacacia, TMR
GİRİŞ
Ruminant hayvanlarda; birim yemden yararlanmayı artırmak, metabolik bozukluklar ile hastalıkları
önlemek ve hayvanlardan kaynaklı çevreyi kirletici sera gazlarından biri olan metan gazını azaltmak
amacıyla rasyonlarına antibiyotik gibi iyonofor yem katkı maddelerinin onlarca yıldır kullanıldığı
araştırmacılar tarafından rapor edilmiştir (Gerber ve ark., 2013; Jouany ve Morgavi 2007; Altınçekiç ve
ark., 2021). Durmic ve ark., (2014) yem katkı maddelerini; gıda kalitesini iyileştirmek, büyümeyi teşvik
etmek, besleyici olmayan faktörleri elemine etmek, toksinleri absorbe etmek, besin eksiklerini
hafifletmek ve metan gazından kaynaklı enerji kayıplarını azaltmak için ruminant rasyonlarına eklenen
bileşikler olarak tanımlamaktadırlar. Rasyonlara katılan bu antibiyotik gibi iyonofor yem katkı
maddeleri hayvansal ürünlerden insanlara geçerek insanoğlu patojenlerinin antibiyotik direncini
artırmasına neden olduğu fark edilerek Avrupa birliğinde 2003 yılında alınan karar ile 1 Ocak 2006
yılında hayvan rasyonlarına katılması yasaklanmıştır (Altınçekiç ve ark., 2021; Chesson 2006).
Antibiyotik gibi kimyasal katkı maddelerinin güvensizlik teşkil etmesinden dolayı yerine hayvan
performansını iyileştiren çevre dostu alternatif bitkisel kökenli yem katkı maddelerine ilgi artmış ve
araştırmacılar bu ürünleri keşfetmeye odaklanmışlardır. (Sarnataro ve ark., 2020; Geraci ve ark., 2012;
Busquet ve ark.,2006; Patra ve ark., 2006). Bitkilerde bulunan tanen, saponin ve esansiyel yağlar gibi
sekonder metabolitlerin buhar damıtma veya organik çözücüler kullanarak özütleme yollarıyla elde
edilen ekstraktların ruminantlara verildiğinde rumen mikrobiyomunu manipüle ederek hayvanların
performansını ve sağlığını iyileştirebilir olduğu hatta antibiyotiklere bir alternatif olabileceği
bildirilmiştir (Meliani ve ark. 2014; Sharma ve ark. 2016; Mahbub ve ark., 2019). Ayrıca bitkilerden
elde edilen ekstraktların ruminantlardan kaynaklı metan salınımını in vitro yöntem ile yapılan
çalışmalarda azalttığı rapor edilmiştir (Ramos-Morales, 2017 ; Sarnataro ve Spanghero, 2020;
Belanche Fuente, ve Newbold, 2015).
Bu çalışmada, düve TMR’lerine farklı oranlarda katılan Robinia Pseudoacacia yaprağı ekstratının gaz
üretimine, metan üretimine ve tahmini enerji parametrelerine etkisinin in vitro gaz üretim tekniği ile
belirlenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma için gerekli olan TMR’nin yem hammaddeleri özel bir çiftlikten temin edilmiştir.
Laboratuvarda, analizlerde kullanılmak üzere yem hammaddeleri 105°C’de etüvde 24 saat süreyle
kurutulmuştur. Kurutma işlemi sonrası yem hammaddeleri 1 mm elekli değirmenle öğütülmüştür. Yem
hammaddelerinin kuru madde (KM), ham kül (HK), ham protein (HP), ham yağ (HY) içerikleri AOAC
(1990)’a göre belirlenmiştir. Yem hammaddelerinin asit deterjan fiber (ADF) ve nötr deterjan fiber
(NDF) içeriği Van Soest ve ark., (1991)’in bildirdiği yöntemle yapılmıştır. Analizleri yapılan yem
hammaddeleri, temin edilen çiftlikteki karışım oranları dikkate alınarak düve TMR’si hazırlanmıştır.
Hazırlanan TMR’nin karışım oranları ve besin madde içeriği tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Hazırlanan TMR içeriklerinin miktarı ve kimyasal kompozisyonu
İçerik oranları
(g/kg KM)
Mısır sılajı
Yonca samanı
Kuru çayır otu
Karma yem (%21 HP)
Besin madde içeriği (%)
Kuru Madde
Ham Kül
Ham Protein
Ham Yağ
NDF
ADF

Kontrol
Rasyon
228
248
154
370
91,38
7,51
13,36
4,42
61,77
31,70

Laboratuvar ortamında hazırlanan TMR’ye farklı oranlarda katılacak olan Robinia Pseudoacacia
yaprakları 2021 mayıs ayında Erzurum ile doğada yetişme adaptasyonu bulan 10 ağaçtan toplanmış ve
ekstratı Salem ve ark., (2014) bildirdiği yönteme göre; 10 gr ağaç yaprağı 100 ml %10‘luk metanoletanol çözeltisiyle (80 ml saf su, 10 ml metanol, 10 ml etanol) 72 saat boyunca oda sıcaklığında
karıştırılmıştır. Robinia Pseudoacacia ağacı yaprağı karışımdan süzülerek ekstrakt kullanıma hazır hale
getirilmiştir. Şırıngalara 0,2 gr tartılan TMR içeirisine her grup dört tekerrür olacak şekilde 0 ml
(Kontrol), 0.6ml, 1.2 ml ve 1.8 ml katılmıştır. Gaz ve metan üretimi Menke ve ark. (1979)’nın
bildirdikleri in vitro gaz üretimi tekniğe göre yapılmıştır. Çalışmada kullanılan rumen sıvısı, Kılıç ve
Abdiwali (2016)’da bildirdiği şekilde özel bir mezbahanenin etik kurulundan kesim onayı almış ve
rumen gelişimini tamamlamış, 16-18 aylık yaşlarında ve 430-460 kg canlı ağırlıklar arasında olan,
simental ırkı sağlıklı 3 baş düve rumeninden alınmıştır. Alınan rumen sıvısı vida kapaklı şişe içerisinde
içinde yaklaşık 39°C’ de su bulunan kapaklı termos ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü Yem Analiz Laboratuvarı’na getirilmiştir. Rumen sıvısı CO2 gazı altında anaerobik ortam
sağlanarak dört katlı tülbentten süzüldükten sonra in vitro gaz üretim tekniği için kullanılmıştır. 24
saatlik inkübasyon sonunda açığa çıkan gazın metan düzeyleri infrared metan analiz cihazı kullanılarak
belirlenmiştir (Goel ve ark., 2008). TMR’ye farklı oranlarda ekstrat katılarak oluşturulan deneme
gruplarının metabolik enerji (ME), net enerji laktasyon (NEL) ve organik madde sindirimi (OMS)
değerleri Menke ve Steingass (1988)’ın önerdiği aşağıdaki eşitlikler ile hesaplanmıştır. Eşitliklerde
kullanılan HP, HY, HK içerikleri % olarak kullanılmıştır.
ME (Mj/kg KM) = (1,24)+(0,1457* GÜ)+(0,007* HP)+(0,0224* HY)
NEL (Mj/kg KM) =(-0,22)+(0,1062*GÜ)+(0,0048*HP)+(0,0132*HY)
OMS = 14,88 + 0,8893 x GÜ + 0,448 x HP + 0,651 x HK
İstatistik analiz
Düve TMR’lerine farklı oranlarda katılan Robinia Pseudoacacia ağacı yaprağı ekstratının fermantasyon
parametrelerine etkisini belirlemek için elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programında Duncan,
(1955) çoklu karşılaştırma testinde varyans analizine (ANOVA) tabi tutulmuştur (SPSS, 2017).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Farklı oranlarda Düve TMR’lerine katılan Robinia Pseudoacacia yaprak ekstratının fermentasyon
parametreleri tablo 2’ de verilmiştir. Robinia Pseudoacacia yaprak ekstratının farklı oranlarda ilavesi in
vitro gaz üretimini, metan üretim değerlerini, metabolik enerji (ME), net enerji laktasyon (NEL) ve in
vitro organik madde sindirimini (IVOMSD) önemli düzeyde etkilemiştir (P<0.001).
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Tablo 2. Düve TMR’sine farklı oranlarda katılan Robinia Pseudoacacia yaprak ekstratının
fermentasyon parametreleri
Parametreler
Gaz (ml)
CH4 (ml)
CH4 (%)
ME (Mj/kg KM)
NEL (Mj/kg KM)
IVOMSD (%)

Kontrol
46,95d
7.71d
16.43d
8,27d
4,89d
67,46d

0.6ml
50,99c
14,31c
28,08c
8,86c
5,32c
71,05c

1.2 ml
54,84b
17,23b
31,44b
9,42b
5,73
74,48a

1.8 ml
61,81a
21,30a
34,47a
10,44a
6,47a
80,67a

SHO
3,71
0,69
1,49
0,08
0,04
2,94

p
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

a,b,c,d: Aynı sütunda yer alan farklı simgeye sahip ortalamalar birbirinden farklıdır. SHO: Standart hata
ortalaması, p: Önem seviyesi, ME: Metabolik enerji, NEL: Net enerji laktasyon, IVOMD: In vitro
organik madde sindirim derecesi.
İn vitro gaz üretim tekniğinde 24 saatlik fermentasyon sonucunda; gaz üretimleri 46,95 ml ile 61,81 ml
arasında, metan üretimleri 7,71 ml ile 21,30 ml arasında, %metan değerleri 16,43 ile 34,47 arasında,
metabolik enerji değerleri 8,27 Mj/kg KM ile 10,44 Mj/kg KM arasında, net enerji laktasyon 4,89 Mj/kg
KM ile 6,47 Mj/kg KM arasında, in vitro organik madde sindirim derecesi %67,46 ile %80,67 arasında
tespit edilmiş ve istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0,001). TMR’lerin gaz, metan, ME, NEL, OMD
değerleri arasındaki farkılıkların rumen mikroorganizmaların fermentasyonuna, yemin içeriğinde
bulunan parçalanabilir madde miktarına ve sekonder metabolitlere bağlı olabileceğini bildirmişlerdir
(Olomonchi ve ark., 2021; Alexander ve ark., 2008). Rumende karbonhidratların fermentasyonu sonucu
açığa çıkan ve yan ürün olarak tanımlanan metan gazı, atmosferde CO2 gazına göre 23-25 kat daha fazla
sera gazı etkisine sahip olmakta, ruminantlardan tükettikleri yemin brüt enerjisinin %2-15’i arasında
metandan dolayı enerji kaybı olmaktadır (Flachowsky, 2011; Meale ve ark., 2012; Steinfield ve ark.,
2006; Johnson ve Johnson, 1995). TMR içerisine Robinia Pseudoacacia yaprak ekstratının katım
miktarı artışına bağlı olarak gaz ve küresel ısınmaya sebep metan üretimlerinde artış görülmektedir.
TMR’lerde oluşan % metan gaz değerlerinin Lopez ve ark., (2010) belirlediği metoda göre düşük
antimetanojenik (>%11 ve ≤%14), orta antimetanojenik (%>6 ve <%11) ve yüksek anti-metanojenik
(>%0 ve<%6) olarak sınıflandırma yapılabileceğini ve hayvanlara verilen yemlerin bu sınıflandırmalar
dikkate alınarak TMR hazırlanmasının ruminantlarda enerji kullanım etkinliğini artırılabileceği ve
küresel ısınmaya sebep olan metan gazının azaltılabileceğini ifade edilmektedir. Bu çalışmada bulunan
TMR gruplarının metan (%) baktığımızda Lopez ve ark., (2010) bildirdiği sınıflandırmaya göre antimetanojenik etki görülmemiştir. TMR’ler kaba yemler, yan ürünler, karma yemler, mineraller,
vitaminler ve katkı maddelerinin karıştırılmasıyla üretilmektedir. Hayvanlar yaşama ve verim ihtiyaçları
için gerekli olan enerjiyi (ME, NEL) bu besin karışımından karşılamaktadır (Schingoethe, 2017).
TMR’lerin Metabolik enerji, net enerji laktasyon ve in vitro organik madde sindirim derecesi
düzeylerine baktığımızda Boğa ve ark., (2020) bildirdikleri değerlerden yüksek olduğu görülmüştür.
SONUÇ
Rumende yemlerin fermentasyonu sonucu açığan metan gazı, hem hayvanlarda enerji kaybına hem de
küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Düve TMR’larına farklı oranlarda katılan Robinia Pseudoacacia
yaprak ekstratının hiçbir şekilde anti-metanojenik etki göstermemesine rağmen, ME, NEL, IVOMD
değerlerinde artış gösterdiği görülmüştür.
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ABSTRACT
Histopathological assessments of selected organs of Tilapia fishes caught from contaminated rivers in
the Ilorin metropolis were examined in this study using histological techniques. A total of 200 Tilapia
fishes were randomly caught using Malian nets from different established points at river banks over
three months. Caught fishes were identified taxonomically, washed, measured, weighed, and aseptically
dissected using dissecting set. Liver, kidney, muscle, and muscle were harvested, fixed, processed
histologically, embedded with paraffin wax, and sectioned. Tissue ribbons were stained with
Hematoxyline and Eosin techniques. Histomorphological investigations revealed gross desquamation
and loss of cellular integrity in gills across fishes caught from different locations, mild to severe
degenerative changes and loss of cellular integrity in the kidney, inflammations, and necrotizing
hepatocytes of the liver, and degenerative fibers of the muscles was observed. This study showed
significant toxic effects of commercial fishes caught from contaminated rivers in the Ilorin metropolis,
thus, some of these commercially caught fishes are not safe for human consumption without inspections.
Keywords: Contamination, Inspection, Tilapia, Histopathological Assessments
INTRODUCTION
Fish and its products are often contaminated by microorganisms and chemicals, which may occur during
and or before processing. Chemical contamination usually accumulates in the animal or fish as a result
of environmental pollution, feeding, or exposure to certain agents. In another scenario, toxic metals are
often Bioaccummulated in organs of fishes as a result of manmade indiscriminate disposal of wastes
into water bodies thereby serving as a reservoir in organs of aquatic animals (Odigie, 2015) and
contamination through careless handlings and improper wastes managements in which toxic metal
compositions of human anthropological activities results into deposition and storage in organs of aquatic
animals (Odigie et al., 2013). The products from these untreated animals are sold to unsuspecting
consumers who in turn recycled these toxic metals in the system which results in deleterious effects like
cancer and other life-threatening ailments. In addition consumption of fish products that were preexposed to chemicals can increase the harmful effects on human health (Obot et al., 2016). Researchers
have shown that ingestion of toxic metals poses major threats to life with severe health risks. Resultant
effects include disturbances in normal metabolic function in fish. The level of damage caused by toxic
metal depends on the amount absorbed, duration of exposure, and route of exposure. These can result in
varying degrees of disorders and may subsequently result in permanent damage due to oxidative stress
induced by free radical formation (Odigie and Adejumo, 2019).
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The ultimate aim of fish inspections is to ensure the supply of safe and healthy products and prevent
public health hazards from fish and fish products. Inspections of fish and fish products that are going
into animal and human food chains play valuable roles in the surveillance, monitoring system, detection,
and early identification of certain animal diseases that may rein havoc on public health and human wellbeing (Wilberforce, 2018).
Therefore, this study was to examine organs of fishes for toxic metals using histological techniques as
there are possibilities of oversight and misdiagnosis with other conventional screening methods used in
insections.
MATERIALS AND METHODS
Study Area
This work was carried out at Ilorin the state capital of Kwara state. The chosen areas for this research
work were sewage-populated river areas around the Ilorin metropolis, three sites were selected, and
these include River-Oyun, River- Asa, and River agbabiaka. These rivers were known for receiving
heavy untreated industrial wastes from neighboring companies, human activities, and sewage disposals.
During raining season, these rivers often received heavy floods from the adjourning rivers and the
communities.
Ethical Consideration
Ethical approvals were obtained from Kwara State Ministry of Agriculture and Natural Resources
(VKW-714/1/175); Kwara State Ministry of Environment (MEF/ADM/305/Vol. llA/100) and Kwara
State Ministry of Health (MOH/KS/EU/777/364), Ilorin Kwara State.
Inclusion Criteria
The inclusion criteria for this research work were;


Diseased fish organs



Fish organs that showed changes in appearance or texture



Asymptomatic fish organs

Exclusion Criteria
The following were exempted from this research work:


Fish Bones



Fish scales



fish organs that produced offensive odor, discharges, pus, and other abnormalities



Frozen fish and fish products.

Fish Sampling
Using Malian nets, hooks, and lines with the help of local fishermen, a Total of 200 Tilapia fishes were
caught from different established points at river banks over three months. Caught fishes were preserved
in ice chests and transferred to the laboratory.
Identification of Fishes
Caught fishes were identified taxonomically using standard references by an expert from the Department
of Fishery, University of Ilorin, Ilorin, Kwara State.
Tissue Sample Collections
Identified fishes were ascetically cut and opened, and organs of interest (liver, kidney, gills, intestine,
and muscle tissues) were identified and grossed for physical features such as the color patches and
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appearance. Weight and size were also taken. Tissues samples for histopathology analysis were
immediately fixed in 10% buffered formal saline
Tissue Processing
Tissues were grossed and trimmed; Samples were dehydrated in four changes of alcohol in ascending
order (50%, 70%, 90%, and absolute alcohol) for 1hr 30mins each to remove water; Tissues samples
were cleared in three changes of xylene to remove alcohol; Tissue samples were infiltrated and
embedded with molten paraffin wax
Sectioning And Preparation Of Tissue Slides
Tissues blocks were placed on ice for 5mins, Tissue blocks were sectioned at 5 microns, using a semiAutomatic Rotary Microtome; Sections were placed in 20% alcohol on a slide to straighten the folds;
Sections were floated in a histology hot water bath, adjusted to about 2°C below the melting point of
paraffin wax; Sections were floated out with clean grease-free frosted slides and labeled; Tissue slides
were drained and dried on the histology hot plate; Sections were stained with Haematoxylin and Eosin
staining technique
(Bancroft and Marilyn, 2002)
Haematoxylin And Eosin Staining Method
De paraffinized sections were flamed and placed in xylene for 30mins; Tissues section were Hydrated
by passing through decreasing concentration grades of alcohol (100%, 90%, 80%, 70%) to water;
Sections were stained in Harris’ hematoxylin for 3-5 minutes and rinsed in water; Sections were
differentiated in 1% acid alcohol (1% HCl in 70% alcohol) briefly and blued in Scott’s tap water for
2min; Sections were stained in 1% Eosin for 2 minutes and rinsed in tap water for 1-5 minutes; Sections
were dehydrated in increasing concentration of alcohols, cleared in xylene and Mounted in DPX; Slides
were observed under microscope with x10 and 40objectives (Bancroft and Marilyn, 2002)
Photomicrography
Photomicrographs were taken using a camera-mounted light microscope, giving a micrographic
representation of the various pathological observations from the fish organs

RESULTS
Histopathology revealed that several of the liver tissue sections; Slide L2, L13, and L16 showed normal
branching cords of hepatocytes with no significant cellular changes. However, slides L1, L7, L15, L17,
and L20 showed the presence of varying degrees of necrosis of the hepatocytes characterized by loss of
cellular architecture; degenerative changes, and inflammation.
The gills tissue section; G5, G13, and G16 showed normal fusion of lamellae with no observable cellular
changes. Section G1, G17, G18, and G20 showed mild to severe desquamation of the gills, fusion of
lamella, and focal areas of necrosis.
The kidney sections showed no observable cellular changes in slides G2, and G13, and G16.however,
slides L1, L7, L15, L17, and L20 showed mild to severe changes in the renal apparatuses characterized
by degenerative changes, atrophic areas with a marked area of haemorrhages’.
The muscle showed severe degenerative muscle fibers with focal areas of necrosis, focal areas of
necrosis, and loss of cellular architecture.
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plate 1: Section of the gills showing normal cellular architecture (H&E×100 control specimen)

plate 2: Section of the gills T-12 showing fusion of lamellae and mild area of necrotic tissues
(H&E×100)
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plate 3: Section of the gills T-10 showing mild desquamation of gills, loss of cellular integrity with a
mild area of necrosis (H&E×100)

plate 4: Section of the gills T-17 showing total desquamation of gills with severe loss of cellular
integrity and focal areas of necrosis (H&E×100)
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plate 5: Representative photomicrographs of fishes with normal renal apparatus of the Glomeruli,
bowman’s capsules, collecting ducts with adequate capsular space. No observable cellular changes
(H&E×100).

plate 6: Section of the kidney T-14 showing mild degenerative changes characterized by areas of
Necrotic and Atrophic tissues (H&E×100)
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plate 7: Section of the gills T-20 showing severe degenerative changes characterized by areas of
Necrotic tissues. There were also areas of hemorrhage with moderate loss of renal cellular architecture
(H&E×100)

plate 8: Representative photomicrographs of fishes with normal muscles fibers. No observable cellular
changes (H&E×100)
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plate 9: Representative photomicrographs of fishes showing severe degenerative muscle fibers with
focal areas of necrosis. (H&E×100).

plate 10: Representative photomicrographs of fishes showing severe degenerative muscle fibers with
focal areas of necrosis and loss of cellular architecture. (H&E×100)
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plate 11: Representative photomicrographs of fishes showing normal hepatocytes arranged in plates of
radiating arrows toward the central veins. No observable cellular degeneration (H&E×100)

plate 12: Representative photomicrographs of fishes showing degenerative hepatocytes with mild
necrosis
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plate 13: Representative photomicrographs of fishes showing severe degenerative hepatocytes with
mild inflammation and necrotic areas

plate 14: Representative photomicrographs of fishes showing severe degenerative hepatocytes with
focal inflammation and necrotic areas.

DISCUSSION
Due to different physiological make-ups, anatomic features, and metabolic activities organs of fishes
are known to accumulate varied concentrations of toxins which may manifest in different parts of the
fish, High concentrations of toxins often overwhelm the system and may impair damage and normal
physiological activities (Davidson, 2004); Liver, gill, kidney, and muscle are predominantly involved
in the elimination of wastes products from the system (Mehana et al., 2020). The criteria for choosing
the kidney, liver, gills, and muscles for this research were on the fact that the kidney is one of the most
important organs involved in regulations and excretions of the water balance within the fish.

PROCEEDINGS BOOK

143

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

Most contaminated water contains heavy metals and it’s the primary function of the kidney to eliminate
such from the body system. High concentrations of heavy metals may overwhelm the kidney which may
result in bioaccumulation of such metals in the kidney. Long-time exposure of fish to contaminated
water may also result in kidney toxicity in fishes (Davidson, 2004)
Physiologically, the livers of fish are responsible for the same basic metabolic functions as in mammals,
including processing, and storage of nutrients, the synthesis of enzymes and other cofactors, bile
formation and excretion, and metabolism of xenobiotic compounds. As it was documented by Davidson
(2004), the liver is the foremost organ to confront chemicals for their biotransformation. It is a critical
organ having a role in the degradation of harmful materials but its regulatory mechanism can be
deactivated by the elevation of xenobiotic concentration which may lead to damage to the tissue and
affect its function. Like the kidney, the liver is also the main organ for homeostasis and possesses an
important role in maintaining osmotic balance and filtration. The liver also removes toxins from the
body supply and maintains healthy blood sugar levels and other vital functions (Alamri 2018).
The gill was selected because it is the respiratory organ of the fish and constantly relates to the water
environment part. Toxicity in gills could be due to the element complexing with the mucus, which is
impossible to remove completely from between the lamellae before tissue is prepared for analysis.
Corollary, high concentrations of metals in gills might be associated with the fact that during feeding
and breathing processes, the water entering the fish's mouth passes through the gills in the head, thus
making the gills exposed to the hazardous compounds (Aldogachi and Ashraf 2016).
The muscular selected changes were results of the Fish system of muscles for movement. The Muscle
contractions ripple through the body in waves from head to tail. The contractions whip the tail fin against
the water to propel the fish through the water. These may be a result of constant exposure to heavy
metals at high concentrations from contaminated water sources. Long-time consumption of such
contaminated fish by humans and animals may result in severe acute and chronic toxic effects. Other
effects may include nervous disorders, renal diseases, cancer, etc. Such toxic effects may also cause
diseases in the fish such as high mortality, hatching delay, and deformities (Sfakianakis et al., 2015).

CONCLUSION
Commercially caught fishes that were caught from contaminated rivers in Ilorin metropolis are toxic
and pose enormous risks to the public health, there is a need for Continuous inspection of fishes as these
may help in mitigating this menace which poses high risks to the health of commoners in the community
and other people that source their foods from contaminated rivers. There is also a need to include
histopathology techniques in the fish inspection. These techniques will help to detect oversights in fish
inspection
RECOMMENDATION
Following the outcome of this research, the underlying points are duly recommended:
1.

Further investigation should be done on other rivers in Ilorin Kwara state

2.
Commercially sourced fishes should be inspected for the presence of heavy metals before
consumption
3.
Fish farmers should always carry out water quality tests and ensure the source of water does not
cause heavy metal intoxication.
4.

Companies along those rivers should be prohibited from dumping sewage into the rivers

5.

Further studies should be done on the histopathological changes in other fish organs.
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ABSTRACT
Seafood is one of the most susceptible food items to environmental conditions due to the main material
captured from the fresh-water or marine water bodies. In contrast to known benefits of seafood, the
residual accumulation of environmental pollutants such as pesticide, micro-plastic and antibiotics are
the main challenges in the seafood consumption. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are also
known the one of the riskiest environmental pollutants in water bodies. Similar to other environmental
risk, the bioaccumulation of the pollutants in the fish and crustacean species differ depending on living
area and proximate composition of species. Lipid content plays important role in the PAHs occurrence
mechanism. In addion the natural pathways of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), the
processing conditions especially smoking, roasting and grilling cause to PAHs in the seafood as a result
of smoking process. Nearly 700 different PAHs are known susceptible compounds causing cancer. In
this review, the mechanism of PAHs in seafood in both raw and processed form. The impact of
processing and storage conditions will be evaluated deeply. Potential of the health risks associated with
the consumption of seafood as a consequence of dietary exposure to PAHs will be evaluated. The
previous research in the relevant area will be summarized in terms of species and processing
conditions. Due to smoking, grilling, boiling and other processing methods applied to other food
products such as dairy and meat products, the results and main outcomes of this review could be useful
for not only seafood industry, but also for the all food industry. Due to PAHs impact on the public
health, the results will bebeneficiary for the researcher who work related public health.
Keywords: PAHs, seafood, food security, pollutants, human health

INTRODUCTION
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are compounds with organic structure that resulted by a
partial combustion of organic materials such as cellulose, pectin, malic acid, sterols, have toxic and
carcinogenic effects that can cause environmental pollution. These pollutants disrupt the biological
balance as a result of their long-term stay and accumulation in the environment (Alver et al. 2012, Babür
ve Gürbüz 2015). In addition to industrial processes, vehicle emissions, fossil fuels, domestic fuel
consumption; volcanic eruptions, fires, asphalt, wood processing and carbonization, and cigarette smoke
are also cause to bioaccumulation of PAHs in environment (Ceylan and Şengör 2015). It is reported that
PAHs with molecular weights of less than 216 g/mol do not have carcinogenic properties, while those
with more than 216 g/mol have carcinogenic properties (Palamutoğlu et al. 2014). In the studies on
important potential PAH carcinogens, various cases of cancer such as immunosuppression, apoptosis in
lymphoid cells, skin lesions, and lung and pancreas have been reported in invivo and invitro research. It
has been also reported that these pollutants can cause tumors in the tongue, esophagus, lungs and
stomach in mice, as well as leukemia (Keskin and Kaya 2004, Cross and Sinha 2014). In general, PAHs
with two or three aromatic rings have lower carcinogenic-mutagenic activity and are more volatile and
exist in the gaseous form (vapor phase), while PAH species with three or more aromatic rings generally
tend to be found in the particulate phase (Onyang et al.,2012.

PROCEEDINGS BOOK

146

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

SEAFOOD AS A POTENTIAL RISKY FOOD OF PAH
The presence of PAHs in foodstuffs can be attributed to two reasons. The first of these is contamination
by environmental means (by air, soil and water) and the other is that it occurs through the processing of
foods. In addition, contamination with non-food grade mineral oil in relation to lubricating oil, bags,
recycled paper packaging, printable inks has also been shown by some authors to be among the sources
of contamination of PAHs in foods (Purcaro et al., 2013; Jiang et al., 2015). In addition to the
formation of PAHs by human factor activities and natural activities, it has been reported that some
processes applied during the preparation of processing, packaging and thermal processes methods such
as grilling, frying, drying, smoking, roasting can also contribute significantly to the formation of PAH
in foods (Fromberg et al., 2007; Dost and İdeli, 2012; Günç Ergönül and Kaya, 2015; Singh et al.,
2016;Aydın ,2016). In addition, the high temperature applied during the drying of oilseeds and rice,
the extraction with the contaminated solvent during the extraction of oil from the pomace are other
technological processes that lead to PAH contamination (Teixiera et al., 2007; Günç Ergönül and
Sánchez, 2013; Jiang et al., 2015; Aydın ,2016).
Various studies have been found on the search for PAH compounds in different types of meat and meats
that have undergone different processes. Anderson et al. (2002) state in their study that the risk of
developing pancreatic cancer types can be reduced by changing meat cooking techniques. PAH levels
in meats; They stated that it can be associated with barbecue and frying, and can be minimized by
cooking techniques that do not cause high levels of carcinogen formation, such as baking, roasting,
cooking with their own water. They reported that bacteria are destroyed by barbecue and pan-frying
process, but care should be taken not to over-browning and burn the outer part of the meat during this
time. They also stated that the consumption of overcooked meats should be avoided in order to undertake
PAH compounds in the body. See et al. (2008) study that frying in plenty of oil in terms of causing
organic pollution in foods; they reported that frying in low oil was more effective compared to frying
by stirring, boiling and steaming techniques, and that the pollution effect was listed as such. In the study
conducted by Başak et al. (2010) using HPLC to investigate the amounts of PAH compounds after
smoke in salmon and rainbow trout; they were unable to detect the BaP compound in the products, but
they did detect the compounds BaA, BbFlu, BkFlu and BghiP. They reported that carcinogenic PAHs
are largely formed by the combustion of the tree used in the smoke and vary with the fat content in fish.
It has been stated that the diversity of PAH levels in smoked foods is due to the type and structure of
the tree, the type of generator used in the smoke, the oxygen level, the smoke temperature and duration,
and the way the fish is prepared. Dost ve İdeli (2012) used UV-Vis detectors in HPLC to determine the
PAH levels of trout, sea bass and lamb in raw form; In the study they compared with the PAH levels
formed as a result of the barbecue process they applied later, they found that 10 light PAHs such as Flu,
Phe and Ant changed according to their levels in raw form, while heavy PAHs such as BaA, BkFlu, BaP
did not occur as a result of barbecue treatment.Several research in this area reviewed by Aydın (2016):
Saito et al. (2014) investigated the exchange of 19 PAHs in shrimp, trout, beef and pork by thermal
cooking and stated that high levels of PAH were found in meats such as trout, beef and pork, which
were high in fat, but not in foods with low fat content. Ergönül and Kaya (2015) reported that there was
no statistically significant difference between the amounts of PAH generated in the chicken and beef
samples. Rose et al. (2015) compared the effect of frying, grilling, barbecue, frying and roasting on the
formation on the food material within analyzing of 27 PAHs. They found that the effect of raw food
on the amount of PAH was little or non-existent, cooking conditions were more important, and on the
other hand, BaP was the highest level in barbecue processing using charcoal and wood chips. Theyalso
reported that the amount of PAH increased overall when the food being barbecued was brought nearer
to the heat source.
Seafood products are persihable to PAHs due to not only processing methods but also packaging
materials. For instance, the presence of the PAHs in the smoked food products, the impact of
packaging reported by Bansal and Kim (2015).Coupling of the smoking medium ( used matrices) and
packaging material was confirmed that a significant impact on effect accumulation of PAHs level on
the seafood material. The occurence of PAHs level were differed in roasted meat product before and
after packaging with LDPE following to a day of storage (Chen and Chen, 2005).Several research
relevealed that the packaging material canreduce to risk of bioaccumluation of PAHs or acceletating the
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accumulation process.The packaging time has also impact on the seafood following to processing.For
instance immediately packaging of smoked meat can reduce retention of PAHs risk due to the surface
parts of the smoked or grilled food items enclose most of the PAHs and contact to packaging
material.The type of packaging material has also impact on the bioaccumulation of PAHs.For instance,
polytetrafluoroethylene (PET) has reported as an alternative for reducing PAH level in packaged
seafood.
PROBELM SOLVING
While there are many methods have utilized to removing PAHs such as photooxidation and chemical
oxidation as environmently solutions, but bioremediation is more accapteble application due to
reliability and cost effective (Abdel-Shafy and Mansour 2016; Chen and Chen, 2005). There is still need
for food industy; especially in seafood.Edible coating contining protecting agents to PAHs could be
useful processed food espeaciall smoked food due to bioaccumulation of these pollutants on the surface
of food.

CONCLUSION
In this review, the pathway of PAHs from nature to consumer bu seafood consumption within different
perspective have been presented.The resons and facors impact on the biaccumlation of PAHs have been
explained by examples. The risk reason of PAH exposure classified by antrophogenic factors resulted
by environmental sources or processing procedure such as smoking and grilling.The potential solutions
prevent PAH accumulation in seafood products and therefore to protect public health. As such, qualified
apliactions could be implemented to compulsory regulation of PAH in the food items for food security
concerns.
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ABSTRACT
Quail is considered to be a poultry belonging to the Coturnix coturnix species of the Coturnix genus of
the Phasianidae family. In this study, the oil obtained from the egg yolk of quail, which has a close bond
with chicken from the pheasant family; Some physico-chemical properties such as fatty acids
composition, free fatty acidity (as oleic acid), peroxide number, sterol composition, rancimate value
were investigated.
In this direction; As physical and chemical analyzes, it was determined that egg yolk contains 62.42%
oil, free fatty acidity (as oleic acid) in its oil is 1.315%, peroxide number is 2.65 meq-O2/kg, and
rancidity value is 2.03 µS/cm. The presence of 17 different fatty acids was reported as a result of gas
chromatography (GC) analysis of fatty acid methyl esters obtained from the oil of quail egg yolk. Fatty
acid content of the oil obtained from quail egg yolk was determined as 36.817% and total unsaturated
fatty acid content as 63.183%. When the fatty acid composition values were examined, it was determined
that the highest value in terms of saturated fatty acids was palmitic acid and 26.307%, and when it was
examined in terms of unsaturated fatty acids, the highest value was oleic acid and 46.650%. In addition,
the sterol composition of the oil obtained from quail egg yolk was determined. The predominant sterol
component was cholesterol.
When the literature review is examined, it is seen that studies on eggs mostly focus on egg formation,
the effects of feed rations on egg quality, and the total nutritive effect. There is no detailed literature on
the fat content of quail egg yolk oils and the chemical compositions and fatty acids content of the oils
obtained. Preliminary data on some physico-chemical properties of quail egg yolk oil have been
determined in prospective studies on this subject in terms of both animal fat technology and nutrition.
Keywords: Quail, Quail Egg, Physico-Chemical Properties, Fatty Acid Composition
INTRODUCTION
Although the term egg generally describes chicken eggs, quail eggs, which have a close bond with
chicken from the pheasant family, are also considered as a nutritionally alternative food product
(Alarslan, 2006; İnci, 2018). Quail is considered to be a poultry belonging to the Coturnix coturnix
species of the Coturnix genus of the Phasianidae family. Generally, two different species, Coturnix
coturnix japonica (Japanese quail) and Coturnix coturnix coturnix (European quail), are bred
(Anonymous, 2014).
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Since quails do not occupy much space due to their small size, they are suitable for breeding in high
populations. However, in quail breeding, the ration amount per animal, the incubation period and the
time to reach maturity are considered among its other advantages (Erisir et al., 2015).
Quail, which started to be raised for the first time in Turkey in the 1970s, is seen as an important source
in meeting animal protein needs. It has important advantages such as reaching the slaughter weight at
the end of the 5-6 week fattening period and starting to lay eggs when it is 6-8 weeks old (Kavuncu,
1986). Quail body has 76% meat, 14% skin and 10% bone ratio, and due to this feature, it has the highest
meat and lowest bone ratio among other poultry (Posatı, 1979).
All of the lipids in the egg are found in the egg yolk, the lipid content of the egg yolk varies between
32-36% and adds a special value to the egg in terms of nutritional physiology. Egg yolk lipids contain
62% triglycerides, 33% phospholipids, and 5% cholesterol (Kim et al. 2009). The average large egg
yolk contains 1.3 g of phospholipids. Dudusola (2010) reported in her study that the moisture content
of quail eggs raised under farm conditions was 74.26%, crude protein 11.98%, crude oil 11.91% and
crude ash content 1.04%.
Tunsaringkarn et al., (2013) reported that the ash, carbohydrate, fat, protein and moisture contents of
quail eggs collected from local markets were 1.06, 4.01, 9.89, 12.7 and 72.25, respectively.
Tunsaringkarn et al. (2013) studied by the total energy obtained in terms of calories in a whole Japanese
quail egg is 156.50 kcal.
Quail eggs have an energy level of 158 calories on average. Eggs contain 74.6% water, 13.1% protein,
11.2% fat and 1.1% ash. The mineral level consists of 0.59 g calcium, 220 mg phosphorus and 3.8 mg
iron. It is rich in vitamin A (330 IU), vitamin B1 (0.12 mg), vitamin B2 (0.85 mg) and nicotinic acid
(0.10 mg). Its nutritional value is higher than chicken eggs, and its cholesterol level is lower. Çitil et al.
(2011), in a study carried out, the presence of 27 different fatty acids was reported as a result of gas
chromatography (GC) analysis of fatty acid methyl esters obtained from the lipids of quail egg yolk.
In the poultry industry, the egg shell quality, which causes significant economic losses due to the
increase in the rate of broken-cracked eggs, depends on many factors such as genetics, age, laying time,
diseases, environmental factors and nutrition, and the problems related to the shell quality are
multifaceted. It is reported that there is no solution that can respond (Kaya and Macit, 2018).
As the aim of this rearch; Some physico-chemical properties of quail egg yolk oils were investigated. In
this way, preliminary data on some physico-chemical properties of the raw material, which can be a new
product in terms of both animal fat technology and nutrition, have been determined in prospective
studies on this subject.

MATERIALS AND METHODS
1. Materials and Preparation of Quail Egg Yolk Samples
In this study; Quail eggs raised under farm conditions in Afyonkarahisar were obtained from companies
that sell quail eggs. Quail eggs were boiled for studies in the laboratory, the yolk was separated and the
oil was extracted with the help of a soxhelet device. Then, the obtained egg yolk oil was stored in dark
glass jars in a cool environment for a short time for further analysis.
2. Oil Content
The total oil amount of the quail egg yolks was determined according to the soxhelet extraction method
using n-hexane following the AOCS method Aa 4-38 (AOCS, 1993). 10 g of the quail egg yolk was
weighed in a petri dish and kept in an oven at 70 °C for 24 hours, then taken to a desiccator and weighed
after cooling. Afterwards, the samples taken into the soxchelet extracted with n-hexane for 3 hours at
85 °C. The n-hexane in the extract was removed under vacuum at 45 °C in a rotary evaporator to
completely remove the n-hexane, then taken to the desiccator and weighed after 1 hour. The amount of
oil was calculated with the help of the weight differences as a percentage.
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3. Physico-chemical Analysis
The free fatty acidity, peroxide value, iodine value of quail egg yolk oil samples were determined
according to Karabulut et al. (2005), Tontul (2011), AOAC, (1984).
4. Fatty Acid Composition Analysis
According to the ISO-5509 (1978) method, the extracted oil of the quail egg yolk samples was
esterified. The esters of the samples were analyzed by gas chromatography (SHIMADZU-2025 GC
(Kyoto, Japan)) equipped with flame-ionization detector (FID) and capillary column (the brand of
RTX-2330) 60 m × 0.25 mm, film thickness: 0.20 μm). Commercial mixtures of esters were
used as a standard to determine the retention time (AOAC, 1990).
5. Sterol Composition Analysis
Sterol compositions for quail egg yolk oils were determined using a method as described by Phillips et
al. (2005). SGE BP-5 column (30 m length × 0.25 mm i.d., 0.25 μm film thickness) and a Perkin Elmer
Boston, MA, USA GC autosystem were used. All gas (He, He-2 and air) flow rates were 45 mL min−1.
The column temperature was increased from 0 to 60 °C (2 min) and then from 60 to 220 °C (18 min)
and finally held at 220 °C (35 min) (Phillips et al. 2005).
6. Oxidative Stability Analysis
The oxidative stability of the deodorized oils was determined by the Rancimat method (ISO/FIDS 5509.
1997). All experiments were carried out with a 743 Rancimat (Methrom AG, Herisau, Switzerland). In
brief, 3.6 g oil was weighed into the reaction vessel, which was placed into the heating block kept at
120 °C. Air flow was set at 20 L/h for all determinations. Volatile compounds released during the
degradation process were collected in a receiving flask filled with 60 mL distilled water. The
conductivity of this solution was measured and recorded. The software of the rancimat evaluated the
resulting curves automatically.
7. Statistical Analysis
Results obtained in the study were analysed using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
Windows 25.0 program for statistical significance by analyses of variance (Püskülcü and Ikiz, 1989).
Analysis of variance and least significant difference tests were conducted to identify differences among
means. Data were reported as mean ± standard deviation.
RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 shows the fat content, free fatty acidity (as oleic acid), peroxide number, oxidative stability of
boiled quail egg yolk. It was determined that quail egg yolk was 62.42% fat. Decker et al. (1992) have
determined that the total fat content of eggs is 11.2%. Liu et al. (2005) have found that the fat content
in different hen egg yolks is between 26.65 and 46.33%. When we compare the total fat content
(62.42%) of the quail egg yolk oil we obtain with the literature information, it was determined that the
fat ratio of quail egg yolk was higher than that of chicken egg yolk the quail egg yolk oil (Özcan et al.,
2019; Decker et al., 1992; Liu et al., 2005; Aletor et al., 2017).
Table 1. Physico-chemical properties quail egg-yolk oils

Quail
Egg
Yolk Oil

Fat (%)*

Free Fatty
Acidity (%)

Peroxide
Number
(meq kg/O2)

Iodine
Number

Oxidative
stability µS/cm

62.42 ± 1.91

1.315 ± 0.212

2.65 ± 0.06

63.99 ±
0.16

2.03 ± 0.11

*Mean ± Standard Deviation
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It was determined that quail egg yolk was 1.315% free fatty acidity (as oleic acid). When we compare
the acidity amount (1.315%) of the quail egg yolk oil we obtain with the literature information, Liu et
al. (2005) have determined that the free fatty acidity values of hen egg-yolk oils extracted using various
methods were between 1.20 and 14.83 mg KOH/g (Liu et al., 2005).
Kayahan (1975) stated that after the peroxide count is 5 meq/kg, the oils become rancid, and after 10
meq/kg, the oil becomes unusable. Accordingly, it has been determined that the quail egg yolk oil
obtained from boiled quail egg yolk is usable in terms of peroxide values (2.65 meq kg/O2).
Duman (2020) determined that the peroxide values varied between 8.58 and 9.57 meq kg/O2 and
oxidative stability 8.0-10.2 h in hen yolk oils. According to these results, peroxide and oxidative stability
values of quail egg oil were lower than the same values of chicken egg yolk oils.
The iodine value was observed to 63.99. Based on these value, quail egg yolk oil was determined to be
part of the group of nondrying oils, such as palm, coconut, and butter (Caballero et al., 2003; Gunstone
and Harwood, 2007).
Table 2. Composition of Fatty Acids of Ouail Egg Yolk Oil
Fatty Acids Composition (%)
Mean ± Standard Deviation
0,471 ± 0,050
Palmitik (C16:0)
26,300± 0,036
Palmitoleik (C16:1)
0,204 ± 0,028
Stearik (C18:0)
9,547 ± 0,090
Elaidik (C18:1n9t)
0,173 ± 0,010
Oleik (C18:1n9c)
46,650± 0,190
Linolelaidik (C18:2n6t)
0,028 ± 0,003
Linoleik (C18:2n6c)
13,050± 0,035
Linolenik (C18:3n6)
0,409 ± 0,004
Gama-linolenik asit (C18:3n6)
0,084 ± 0,005
Behenik asit (C22:0)
0,124 ± 0,011
Erüsik asit (C22:1n9)
1,735± 0,006
Cis-4,7,10,13,16,19-dokosahekzaenoik asit (C22:6n3) DHA
0,754 ± 0,020
Ouail Egg Yolk Oil
Miristik (C14:0)

0,096 ± 0,012

Nervonik asit (C24:1)
*Mean ± Standard Deviation

Table 2 shows the fatty acid compositions of boiled egg samples showed differences depending
on egg types. Generally, palmitic, stearic, oleic, and linoleic acids were the main fatty acids of egg
oil samples.
Table 3. Total Saturated and Unsaturated Fatty Acids Composition Results (%) of Ouail Egg Yolk Oil
∑ Fatty Acids Composition (%)
Quail Egg Yolk Oil

Mean ± Standard Deviation

∑ Saturated F.A.

36.817 ± 0.892

∑ Monounsaturated F.A. 48.858 ± 1.404
∑ Polyunsaturated F.A.
∑ Unsaturated F.A.

14.325 ± 0.506
63.183 ± 0.331

*Mean ± Standard Deviation
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When the fatty acid composition values of the quail egg yolk oil obtained from quail egg yolk
determined in Tables 2 and 3 were examined, it was found that they were rich in saturated fatty acids in
Palmitic acid (26.307%) and in unsaturated fatty acids in Oleic acid (46.650%). Generally, palmitic,
stearic, oleic, and linoleic acids were the main fatty acids of egg oil samples. Nyberg (2017) and Sehu
et al. (2012) have found oleic acid to be the dominant fatty acid in hen egg yolk. It has been reported
that most of the fatty acids (53–56%) in hen egg yolks are unsaturated (Nyberg, 2017; Sehu et al., 2012;
Demirulus, 1999). In their study on the fatty acid composition of hen eggs, Stibilj et al. (1999) have
determined the following ratios: myristic acid (0.28%), palmitic acid (21.67%), palmitoleic acid
(3.58%), stearic acid (9.80%), oleic acid (43.86%), and linoleic acid (14.92%).
Table 4. Sterol Composition Results (%) of Ouail Egg Yolk Oil
Sterol Composition (%)
Quail Egg Yolk Oil
Mean ± Standard Deviation
93.14 ± 1.24
Kolesterol (%)
4.90 ± 0.64
Kampesterol (%)
0.28 ± 0.04
Delta 7 Stigmastenol (%)
0.96 ± 0.06
Stigmasterol (%)
Brasikasterol (%)

0.89 ± 0.09

*Mean ± Standard Deviation
Duman (2020) was determined cholesterol (%95.52-97.83) and campesterol (%1.29-3.35) observed to
be dominant in hen egg yolk oils. Liu et al. (2005) have stated that the amount of cholesterol in egg oils
varies between 28.51 and 38.15 mg/g. Shahid et al. (2015) and have indicated that the cholesterol levels
in egg yolks are 11.65 to 19.27 mg/g (Liu et al., 2005; Shahid et al., 2015). Faitarone et al. (2013) have
determined that the cholesterol in egg yolks obtained from different laying periods is 792–1061 mg/100
g. Beyer and Jensen (1989) have stated that 5.2% of egg lipids consist of cholesterol, and that the
cholesterol content in the egg is ~213 mg.
These sterols in the egg-yolk oils are important for human health and nutrition because they have been
reported to provide protective effects against cardiovascular diseases by reducing the risk of heart attack
by 15–45% and against certain cancers and by strengthening the immune system (Bouic, 2001; Adeniyi
et al., 2016; Law, 2000; Scheideler and Froning, 1996); therefore, these biologically active substances
have been extensively studied for neutrocytic and the production of functional foods (Awad and Fink,
2000). The studies have focused mainly on the amount of cholesterol in the egg and yolk; no study was
found on the sterol composition of quail egg-yolk oil. Several researchers have reported that feeding,
maintenance, environmental conditions, age, and climate may have an effect on the macro- and
micronutrient composition of hen eggs (Beyer and Jensen, 1989; Rehault-Godbert et al., 2019; Eseceli
and Kahraman, 2003).

CONCLUSION
The aim of this research is to extract the oil obtained from the egg yolk of quail, which has a close bond
with the chicken from the pheasant family; Physico-chemical properties such as free fatty acidity (as
oleic acid), peroxide number, iodine number, fatty acid composition, sterol composition, oxidative
stability values were investigated.
When compared with the literature results, according to the results of the research, It has been
determined that fat of quail egg yolk oil may vary according to the animal species in terms of free fatty
acidity, peroxide number, fatty acid composition, sterol composition. At the same time, it is
recommended that quail egg yolk oil quality contains nutritious and important nutritional components
for human health in terms of its fatty acid and sterol compositions. As a result, these obtained data fill
a gap by providing information infrastructure to the literature about the nutritional and industrial
production of quail egg yolk oil. In line with these results, more comprehensive studies on this subject
are recommended.
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ÖZET
Nar (Punica granatum L.), bereket ve bolluğu simgeleyen, Punicaceae familyasına ait insan sağlığına
faydalı bir meyve olarak bilinir. Ülkemiz sahip olduğu ekolojisi nedeniyle nar ve nar endüstrisi için
stratejik öneme sahiptir. Akdeniz havzası içerisinde bulunan Türkiye hem nar ağacı sayısı hem de nar
üretimi bakımından dünyada üst sıralarda bulunmaktadır. Özellikle de nar bitkisinin dikim alanlarının
genişletilmesi ve ağaç sayısındaki artışa yönelik yapılan teşvikler ile her geçen gün üretimde artış
yaşanmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 300 bin dekar alanda 600.000 ton nar üretimi yapılmaktadır.
Toplam nar üretimi göz önüne alındığında Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri sırasıyla
358.588, 140.500 ve 71.178 ton ile ilk üç sırayı paylaşmaktadır. Son zamanlarda sağlıklı ve uzun yaşama
arzusu, ülkelerin beslenme politikalarında önemli bir rol oynamaktadır. Akdeniz beslenme tarzının
benimsenmesi ile birlikte nar tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalarda nar
suyunun diğer birçok meyve türüne oranla kalp hastalıklarına olumlu etkide bulunduğu ve kansere
yakalanma riskini azaltan polifenolik antioksidanlar bakımından zengin bir meyve olduğu tespit
edilmiştir. Buna ilaveten, nar bitkisinin gençlik döneminin kısa olması, tek bir genetik çaprazlama ile
yüksek sayıda döl veren ve diploid bir bitki olması genetik analizler için en uygun materyal olmasını
sağlamıştır. Türkiye’nin “Nar Çeşit Bankası’nın oluşturulması için 1970’li yıllarda başlayan çalışmalar
günümüze kadar devam ederek, koleksiyonda yer alan çeşitlerin morfolojik, pomolojik ve moleküler
özelliklerinin incelendiği çalışmalarla Türkiye’nin nar gen materyali tanımlanmıştır. Yapılan bu derleme
çalışmasında Türkiye’de yetiştirilen Nar bitkisinin; üretim potansiyeli, ekonomik önemi ve yapılan
bilimsel çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve ileriye dönük yetiştiricilik yapacak üreticilere
yol gösterici olması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nar, üretim, pomoloji, biyokimyasal, moleküler çalışmalar
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ABSTRACT
Pomegranate (Punica granatum L.) is a unique fruit which belongs to the Punicaceae family, symbolizes
fertility and abundance and is beneficial to human health. Pomegranate market and industry play an
important role in Turkey due to having ecological condition. Turkey, which is located in the
Mediterranean basin, ranks high in the world in terms of both the number of pomegranate trees and the
production of pomegranate. Its production is increasing day by day thanks to the expansion of the
planting areas of the pomegranate plant and the incentives for the increase in the number of trees. In
Turkey, 600,000 tons of pomegranate is produced on an area of approximately 300 thousand decares.
Regarding the total pomegranate production, the Mediterranean, Aegean and Southeastern Anatolia
Regions share the first three places with 358,588, 140,500 and 71,178 tons, respectively. Recently, the
nutrition policies of countries has been changed accordingly as people want to live long and healthy
lives. With the adoption of the Mediterranean diet, pomegranate consumption is increasing day by day.
Scientific studies have shown that pomegranate juice is rich in polyphenolic antioxidants, which has a
positive effect on heart diseases and reduces the risk of cancer compared to many other fruit types.
Moreover, since it has short juvenile period and it is a diploid plant that gives a high number of offspring
with a single genetic cross, pomegranate plant is regarded as the most suitable material for genetic
analysis. In Turkey, genetic materials of pomegranate was identified by studies examining the
morphological, pomological and molecular characteristics of the varieties in the collection. The
aforementioned studies started in the 1970s to establish Turkey's "Pomegranate Cultivar Bank" and still
continues. As a result of these review studies, information was given about the production potential,
economic importance and scientific studies of the pomegranate plant grown in Turkey, and it was aimed
to guide the producers who will make future cultivation.
Keywords: Pomegranate, production, pomology, biochemical molecular studies
1. GİRİŞ
Ülkemiz, coğrafik konumu itibariyle çok sayıda meyve türünün gen merkezidir. Aynı zamanda kültürü
yapılmış birçok meyve türü içinde uygun bir yerdir (Gerçekçioğlu ve ark., 2014; Şimşek ve Kara, 2016).
Lythraceae familyasının (Kınagiller) Punica cinsine ait çok yıllık bir bitkidir. Nar ekonomik değeri
kadar kültürel yaşamımızda da önemli bir yere sahiptir. Nar’ın önemli ticari türü olan Punica granatum
L. Orta Çağ’da çekirdekli elma anlamına gelen “Pomunigranatum”dan ismini almıştır (La Rue, 1980;
Oğuz ve ark 2011). Nar ABD’de günümüzde çekirdekli elma (Seedy apple) ismiyle tanınmaktadır.
Kültür tarihi çok eskilere dayanan nar, farklı literatürlerde yetiştiriciliğinin 5000 yıla uzandığı
belirtilmektedir (Glozer, Ferguson, 2008; Oğuz, ve ark 2011). İnsanlık tarihinde önemli bir yere sahip
olan nar, kültüre alınan en eski tarım ürünlerinden biridir. Nar ile tanışan topluluklar ve medeniyetler
birçok farklı değerler yüklemişlerdir. Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi kutsal kitaplarda
adından söz ettiren nar, özel bir meyve olarak kabul edilir. Nar meyvesi, tarihi bakımdan köklü olması
ile birlikte onu yanlız bir meyve olmaktan öteye farklı kullanım alanlarına da yönlendirmiştir. Gündelik
hayatımıza hem bir sembol olarak yer edinen bu meyve, hem de çeşitli yerleşim yerlerine adını vermiştir.
Ayrıca insan sağlığına olan faydalarının dışında birçok kültürel faaliyette de yer edinen (yün boyama ve
süsleme) bir meyvedir.
Günümüzde, sağlık açısından faydalı, koruyucu işlevleri yüksek olan gıdalarla ilgili bilimsel çalışmalar
gün geçtikçe artmaktadır. Nar meyve türleri içerisinde antioksidan kapasitesinin yüksek olması ve sağlık
üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Nar meyvesinde
insan sağlığını olumlu yönde etkileyen organik asitler, fenolik maddeler, vitamin, mineral,
antosiyaninler gibi çok sayıda bileşenden oluşmaktadır (Shirode ve ark 2014; Viuda-Martos ve ark
2010). Bu bileşenler sayesinde nar meyvesi; kanser başta olmak üzere, diyabet ve kalp-damar
hastalıkları, gibi birçok hastalıklara karşı korunmada etkilidir (Mphahlele ve ark 2016). Nar meyvesi
her yönüyle değerlendirilebilen önemli bir endüstri meyvesidir ve aynı zamanda geniş bir kullanım
alanına sahiptir. Nar meyvesini taze olarak tüketilebildiğimiz gibi aynı zamanda, nardan yapılan
ürünlerin tüketimi de sofralarımızda oldukça yaygındır. Narın fermente edilmesi ile elde ürünler; nar
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sirkesi, nar şarabı ve nar suyudur bu ürünler insan sağlığı açısından çok önemli bir yere sahiptir. Nar
meyvesinin sıkılmasıyla elde edilen suyun koyulaştırılmasıyla nar ekşisi, yemeklerde ve salatalarda
tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, nar çekirdeği, nar çekirdek yağı ve nar çiçeği de
terapötik etkileriyle bilinen narın yan ürünleridir. Nar çiçekleri kurutulup demlendikten sonra
içilebilmektedir. Nar daneleri kurutularak çekirdeklerinin bazı özel alet ve ekipmanlar ile
preslenmesiyle de çekirdek yağı elde edilmektedir (Gil ve ark 2000; Tehranifar ve ark 2010; Kalaycıoğlu
ve Erim 2017).
2. NARIN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
Uluslararası alanda nar üretimi veya ticareti hakkında herhangi bir istatistiksel veri bulunmamaktadır.
1989'dan beri FAO, Birleşik Devletler Tarım Birliği (USDA) nar verilerini toplamayı durdurmuş ve veri
tabanına narı eklememiştir. Avrupa Birliği de 2013 yılına kadar nar ticareti ile ilgili verileri sunarken
daha sonra onlarda veri sunumunu durdurmuştur. Dünya’da nar üretimine baktığımızda en son
yayınlanan veriler ışığında Hindistan 2015 yılında Hindistan Bahçe İstatistikleri kurumunca 2.613.000
ton (Anonim, 2020a) üretim ile ile 1. sırada yer alırken, İran 2015 yılında yaklaşık 1.000.000 ton
(Anonim, 2020b) üretim ile 2. sırada yer almaktadır. Diğer ülkeleri değerlendirdiğimizde ise Türkiye
2020 yılında 600.003 ton; (Tüik, 2021), ABD Kaliforniya Eyaleti Tarım Komisyonu’nun 2015 yılı
raporuna göre, 2012-13 yılları toplam 282.532 ton nar üretimini gerçekleştirmiştir (Anonim, 2015c).
İspanya, Irak, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, İsrail, Tunus, Fas, Çin, Kıbrıs, Mısır, Peru, Şili,
Arjantin ve Güney Afrika nar yetiştiriciliği yapılan diğer önemli ülkelerdir (Kahramanoğlu ve Usanmaz,
2016).
Tarihte Nar’ın yeri birçok kültür ve medeniyette bereket simgesi olarak kabul edilmiştir. Her geçen gün
sağlıklı beslenme ihtiyacının artmasıyla beraber, insan sağlığı açısından olumlu etkileri ve besin
değerinin yüksek olması narın ülkemizdeki üretim ve tüketim miktarı gün geçtikçe artırmaktadır.
Ülkemizde 300 bin dekar alanda 600.000 ton nar üretimi yapılmaktadır. Toplam nar üretimi dikkate
alındığında ülkemizde Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri sırasıyla 358.588, 140.500 ve
71.178 ton ile ilk üç sırada yer alırken, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi 9.418 ton üretim ile son sırada
bulunmaktadır. Üretimin yoğun olarak yapıldığı ilimiz Antalya’dır. Üretimde 13 milyondan fazla nar
ağacı meyve verirken, 2,6 milyon nar ağacı meyve vermemektedir. Ülkemizdeki illerin toplam nar
üretimi dikkate alındığında (Çizelge 1) Antalya (141.044 ton), Mersin (101.676 ton) ve Muğla (75.995
ton) ilk üç sırada yer almaktadır (Tüik 2020). Nar üretiminde yaşanan en büyük sorun güneş yanıklığı
ve çatlamadır.
Çizelge 1. Türkiye’nin illere göre nar üretimi (Ton)
İller
Antalya
Muğla
Mersin
Adana
Denizli
Hatay
Gaziantep
Aydın
İzmir
Adıyaman
Şanlıurfa
Diğer İller
Toplam

2017
Miktar
%
113.040
22,49
81.403
16,20
72.152
14,36
47.698
9,49
45.616
9,08
27.460
5,46
19.234
3,83
15.798
3,14
14.036
2,79
9.672
1,92
10.240
2,04
46.257
9,20
502.606 100,00

2018
2019
Miktar
%
Miktar
123.880
23,03 130.031
87.306
16,23
86.608
83.159
15,46
87.239
67.688
12,58
71.066
44.129
8,20
43.775
22.012
4,09
23.766
19.376
3,60
20.098
15.122
2,81
14.591
14.886
2,77
15.084
10.295
1,91
13.890
10.016
1,86
10.456
39.978
7,43
42.567
537.847 100,00 559.171

2020
%
Miktar
23,25
141.044
15,48
75.995
14,60
101.676
12,70
78.483
7,82
44.233
4,25
27.827
3,59
21.097
2,60
15.026
2,69
20.064
2,48
17.003
1,86
11.549
7,61
46.024
100,00 600.021

%
23,50
12,66
16,94
13,08
7,37
4,63
3,51
2,50
3,34
2,83
1,92
7,67
100,00

Kaynak, TUİK
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Türkiye’de nar üretimi yaklaşık olarak 300 bin dekar alanda yapılmaktadır (Çizelge 2). Üretimin en
fazla yapıldığı alanlar sırasıyla %19,57 ile Antalya 1. sırada, %14,19 ile Mersin 2. sırada, %8,53 payla
Muğla 3. sırada yer almaktadır (Tüik 2020). Narın sağlığa olumlu etkilerinden dolayı nar yetiştiriciliğine
talep gün geçtikçe artmakta ve üretim alanlarımız genişlemektedir.
Çizelge 2. Türkiye’nin illere göre nar üretim alanı (Dekar)
İLLER

2017
2018
2019
Miktar %
Miktar %
Miktar
%
55.786
18,74
55.172
18,93
55.500
19,45
40.538
13,62
40.725
13,97
40.753
14,28
33.899
11,39
33.774
11,59
30.118
10,55
25.641
8,61
24.511
8,41
23.724
8,31
18.704
6,28
18.769
6,44
19.143
6,71
20.592
6,92
17.250
5,92
15.006
5,26
17.249
5,79
17.249
5,92
17.244
6,04
13.952
4,69
13.362
4,58
13.440
4,71
13.042
4,38
13.340
4,58
13.811
4,84
12.698
4,27
11.225
3,85
10.391
3,64
7.349
2,47
6.993
2,40
7.329
2,56
38.219
12,84
39.120
13,42
38.794
13,59
297.669 100,00 291.490
100,00
285.253 100,00

Antalya
Mersin
Muğla
Denizli
Adana
Şanlıurfa
Gaziantep
Adıyaman
Hatay
Aydın
İzmir
Diğer İller
Toplam

2020
Miktar %
55.703
19,57
40.413
14,19
24.288
8,53
23.596
8,29
21.391
7,51
15.265
5,36
17.254
6,06
13.180
4,63
13.752
4,83
9.365
3,29
7.969
2,79
42.456
14,91
284.632 100,00

Kaynak, TUİK
Toplam üretimi göz önüne aldığımızda ülkemizde 13 milyon ağaç meyve verirken, 2.6 milyon nar ağacı
ise meyve vermemektedir. Tüik 2020 verilerine göre meyve vermeyen nar ağacı sayısı yıllar itibarıyla
azalmaktadır. (Çizelge 3).
Çizelge 3. Türkiye’nin illere göre meyve veren nar ağacı sayısı (adet)
İLLER
Antalya
Muğla
Mersin
Denizli
Adana
Şanlıurfa
Hatay
Gaziantep
Adıyaman
Aydın
İzmir
Diğer İller
Toplam
Meyvesiz

2017
Miktar
2.668.679
1.937.700
1.445.436
1.395.050
963.238
816.596
875.764
603.583
435.534
495.920
473.700
1.550.360
13.661.560
3.122.595

2018
%
Miktar
19,53 2.715.451
14,18 1.936.372
10,58 1.551.146
10,21 1.364.880
7,05
952.043
5,98
884.909
6,41
732.554
4,42
603.583
3,19
532.320
3,63
470.275
3,47
454.713
11,35 1.375.983
100,00 13.574.229
22,86 2.645.256

%
20,00
14,27
11,43
10,05
7,01
6,52
5,40
4,45
3,92
3,46
3,35
159,72
100,00
19,49

2019
2020
Miktar
%
Miktar
%
2.801.221 20,40 2.834.090 20,73
1.857.118 13,51 1.538.752 11,25
1.667.538 12,13 1.774.539 12,98
1.336.981
9,73
1.343.414
9,82
955.613
6,95
982.440
7,18
842.467
6,13
706.176
5,16
761.634
5,54
781.496
5,71
603.533
4,39
603.799
4,41
581.700
4,23
580.985
4,25
454.005
3,30
432.065
3,16
461.850
3,36
529.311
3,87
1.415.681 10,30 1.563.106 11,43
13.739.341 100,00 13.670.173 100,00
2.420.226 17,62 2.211.605 16,18

Kaynak, TUİK
Tüik verilerini dikkate aldığımızda 2018 yılında 205 bin ton nar ihracatı yapılmış ve karşılığında 114
milyon $ gelir elde edilmiştir. Nar üretimimizin neredeyse 1/3’ü ihraç edilmektedir (Çizelge 4). Irak
%33, Rusya %23’lük payla nar ihracatı en fazla yaptığımız ülkelerdir (Tüik 2018).
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Çizelge-4 Türkiye’nin yıllara göre yaptığı nar ihracatı
Ülkeler

2015

2016

2017

2018

2019*

2018%

Irak
Rusya
Almanya
Ukrayna
Belarus
Gürcistan
Birleşik Krallık
Suudi Arabistan
Hollanda
Diğer Ülkeler
Genel Toplam
Döviz Geliri (Dolar)

36.800.099
47.992.662
10.889.638
7.640.165
3.459.483
2.692.987
2.321.176
1.252.779
2.902.703
31.817.025
147.768.717
96.685.600

59.798.757
10.146.524
15.385.070
15.237.448
20.200.867
7.309.660
3.525.613
3.683.578
4.610.181
44.174.792
184.072.490
103.768.544

48.890.852
15.739.604
13.463.418
11.630.673
17.442.896
8.188.568
3.489.867
3.893.802
3.742.852
37.055.541
163.538.073
96.714.895

67.496.978
46.977.375
16.778.921
13.276.377
5.724.318
5.427.081
4.211.037
4.070.508
3.991.522
37.144.956
205.099.073
114.423.685

45.446.955
14.481.182
3.711.079
4.055.310
1.106.495
827.979
1.979.474
744.310
917.239
12.219.105
85.489.128
41.041.254

32,91
22,90
8,18
6,47
2,79
2,65
2,05
1,98
1,95
18,11
100,00
-

Kaynak, TUİK (*Ocak-Ağustos)
Ülkemiz nar ihracatını yaparken bunun yanında az miktarda nar ithalatı da yapmaktadır. Tüik verilerine
baktığımızda 2018 yılında 900 bin $ karşılığında 900 ton nar ithalatı yaptığımız görülmektedir. Çizelge
5’de Türkiye’nin yıllara göre yaptığı nar ithalatı verileri verilmiştir. İthalat verileri incelendiğinde en
fazla ithalatı Rusya’dan yapılmıştır. İlginç olan Rusya’nın en fazla nar ihracatı yaptığımız ülkelerden
biri olmasıdır. Rusya’dan 2018 yılında 47 bin ton nar ihraç edilmişken, aynı yıl bu ülkeden 324 ton nar
ithal edilmiştir (Tüik 2018).
Çizelge 5. Türkiye’nin yıllara göre yaptığı nar ithalatı
Ülkeler
Rusya
İtalya
Birleşik Krallık
Almanya
Peru
Bulgaristan
KKTC.
Polonya
Diğer Ülkeler
Genel Toplam
Döviz Gideri (Dolar)

2016
517.063
48.650
63.658
18.500
86.455
51.868
786.194
700.912

2017
20.600
117.611
19.800
74.437
19.270
217.638
275.927
745.283
780.238

2018
324.448
81.660
75.280
63.929
63.846
53.040
37.149
29.597
174.244
903.193
901.279

2019*
109.946
62.300
7.555
19.800
50.294
7.700
44.045
62.859
351.174
715.673
713.163

2018%
35,92
9,04
8,33
7,08
7,07
5,87
4,11
3,28
19,29
100,00
-

Kaynak, TUİK (*Ocak-Ağustos)
3. NAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÖRÜLEN BAŞLICA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Meyve üretimi, insanların hayatında birçok alanda kullanıldığı için önemli bir üretim faaliyetidir.
Ülkemiz ’de nar yetiştiriciliği meyvecilik sektörüne 2000’li yıllardan itibaren girmiştir. Nar
yetiştiriciliğinin kusursuz bir şekilde yapılabilmesi için arzu edilen bölge ve yörenin ekolojik şartları
yetiştiriciliğe uygun olması bunun yanında, depolama koşullarına ve hasat işlemleri de önem verilmesi
gerekmektedir. Teknik bilgi ve becerinin uygulamaya dönüştürülememesi üründe verim kalite
düşüklüğüne neden olurken aynı zamanda ihracat payının da azalmasına yol açmaktadır. Narda hasat
sonrası muhafaza işlemlerine dikkat edilmelidir. Nar meyvesi geniş bir periyotta ihracat imkânı
bulabileceği gibi, hasat döneminin dışında da değerinin 2-3 katı kadar fazla değere satılabilmektedir.
Satışa sunulacak nar meyveleri sağlam olmalıdır. Çürük veya zedelenmiş meyveler, erken bozulduğu
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gibi diğer meyvelerin zarar görmesine sebep olacağı için hasarlı meyveler farklı maksatla kullanılmak
üzere ayıklanmalıdır.
Nar yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerde kültürel işlemlerin eksiksiz bir şekilde yapılması durumunda
verim ve kalitede artış sağlanmış olacaktır. Nar üretiminde; teşvikler, destekler ve sertifikalı fidan
dağıtımı yeni nar bahçelerinin kurulmasının önünü açmıştır. Ürünün artışı ile birlikte ihracatın da
artması ülkemiz için olumlu bir gelişmedir. Ülkemiz ’de nar üretim miktarının artmasıyla piyasalarda
meydana gelebilecek muhtemel bir talep artışı, fiyat ve kâr oranının düşmesine neden olabileceğinden
yetiştiricileri maddi sıkıntıya sokabilmektedir. Resmi istatistiklerin ortaya konulmaması, dünyada nar
üretim ve tüketiminin bilinmemesi gibi nedenlerden dolayı bahçe tesisinde daha dikkatli olunmalıdır.
Aksi takdirde gelirlerin giderleri karşılamaması durumunda, üreticilerin geliri daha yüksek ürünlere
yönelmesine sebep olabilir.
Nar yetiştiriciliğinde, üreticilerin başlıca problemleri; yeni tesis edilecek bahçeleri için adına doğru
sertifikalı fidanların temininde ortaya çıkan sorunlar, modern sulama sistemlerinin yeterince
yaygınlaşmaması, maliyetli olması veya uygun koşullara sahip olan muhafaza alanlarının yetersizliğidir.
Ülkemizde, ihraç edilen birçok tarım ürününde meydana gelen kalıntı problemi nar meyvesinde de
görülmektedir. Bu kalıntı problemi dünyada tüm tarım ürünlerinin imajını lekelemektedir. Nar zararlıları
(Portakal güvesi, harnup güvesi, turunçgil unlu biti, ağaç sarı kurdu, Akdeniz meyve sineği, nar
beyazsineği, nar yaprak biti, nar yassıakar, vb.) hakkında üreticilere gerekli kurum ve kuruluşlar
tarafından eğitimler (kültürel-biyolojik- kimyasal müdahale yöntemleri) verilmeli ve üreticiler
bilinçlendirilmelidir. Üretimden tüketime kadar her kademede destek sağlanarak nar üreticileri bir
kooperatif çatısı altında birleşmelidir. Nar meyvesinin insan sağlığı ve beslenmesindeki öneminin
anlaşılmasıyla dünyada nar tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Uluslararası alanda “Türk Narı” imajının
oluşturulması için gerekli adımlar atılmalı ve tanıtımlar yapılmalıdır (Anonim 2020d).
4. TÜRKİYE’DE NARLA (Punica Granatum L.) İLGİLİ YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
4.1 Nar (Punica granatum L.)’la İlgili Yapılan Pomolojik Çalışmalar
Ülkemiz nar yetiştiriciliğine ekolojisine uygun bir yerdir nitekim birçok bölgemizde seleksiyon
çalışmaları yapılmış ve halen devam eden seleksiyon çalışmaları mevcuttur. Bunlardan bazıları şöyledir:
Onur (1983), Akdeniz Bölgesinde yaptığı seleksiyon çalışmasında seçmiş olduğu 72 nar genotiplerinin;
SÇKM, TEAM, ve pH’sına bakmıştır. Çalışma sonucunda seçtiği nar genotipleri içerisinde 25 tanesinin
sofralık standart çeşit olmaya aday olduğunu tespit etmiştir.
Ercan ve ark. (1992), Ege bölgesinde yürüttükleri araştırmada, 108 adet nar genotipinin pomolojik
özelliklerini ve fenolojik gözlemlerini belirlemişlerdir. Araştırma sonucunda 13 nar genotipinin
ortalama verimini 10-29 kg/ağaç, tane randımanını %43-62, ortalama meyve ağırlığını 208-553 g,
meyve suyu randımanını %36-54 arasında değiştiği saptamışlardır.
Akdeniz bölgesinde Hicaznar çeşidinin soğukta depolanması üzerine yürüttükleri araştırmada tane
randımanının arttığı, ağırlık kaybı, kabuk kalınlığı, SÇKM oranının ise azaldığı belirlenmiş (Onur ve
ark., 1992)
Ege ve Güneydoğu Anadolu ekolojisinde yetiştirilen narların pomolojik özelliklerini ve fenolojik
gözlemlerini kaydededen Tibet ve Onur, (1999) çalışmada, 35 nar tipinin meyve ağırlığını 223-493 g,
meyve enini 78–102 mm, meyve boyunu 67–88 mm, tane randımanını %41-64 arasında olduğunu
bildirmişlerdir. Ayrıca SÇKM oranını ve toplam asitliğini % 12–16, %0.19-2.38 arasında değiştiği tespit
etmişlerdir.
Hizanda (Bitlis) ilçesinde yürütülen bir araştırmada, incelenen tipler arasında genotiplerin; meyve
ağırlığı 192–388 g, meyve boyu 62-78 mm, meyve çapı 68-90 mm, sepal sayısı 5-8, meyve suyu
oranı %28-55, kabuk kalınlığı 1.3-2.8 mm arasında bulunurken, SÇKM oranı ve asitlik oranı ise
sırasıyla; %10-17, %0.37-4.3 arasında değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir (Yıldız ve ark., 2003).
Çukurca (Hakkâri) yöresinde yapılan bir araştırmada, 46 nar genotipinin, meyve ağırlığı 131-337 g,
meyve boyu 60.0-81.0 mm, meyve eni 30.8-88.9 mm, kaliks uzunluğu 11.0- 26.1 mm, kaliks çapı 11.2-
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18.1 mm arasında değiştiği saptanırken, genotiplerin, titre edilebilir asit oranı %1,5-2.9, pH’sı 2.6-8.8
ve toplam kuru madde oranının %12,2-17,6 arasında değiştiği tespit edilmiştir (Muradoğlu ve ark.,
2006).
Gölükçü ve ark (2008). Yürüttükleri nar çalışmasında, nar çeşitlerinin çekirdek oranlarını ve bin dane
ağırlıkların sırasıyla %8.11-15.11, 19.36-36.81 g arasında olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca çalışmada,
çeşitlerin yağ oranını %13.95-24.13, protein %12.35-21.28, kül %1.50-3.96, ve toplam fenolik madde
içeriklerini kuru madde üzerinden 1535-3701 mg/kg değerleri arasında örneklerin kuru madde bazında
çeşitlere göre; %0.308-1.399 potasyum, %0.252-0.650 fosfor, %0.143-0.281 kalsiyum, %0.107-0.276
magnezyum, 602-1390 mg/kg sodyum, 26.69-81.12 mg/kg demir, 15.23-40.26 mg/kg çinko, 24.0338.53 mg/kg bakır ve 6.18-13.12 mg/kg arasında değişen oranlarda da manganın var olduğunu
belirtmişlerdir.
Özgen ve ark (2009). 6 çeşit nar üzerinde yaptıkları bir çalışmada, nar meyvelerinin asit oranlarını;
Dikenli ince kabuk, Ekşi, Kan, Katırbası, Şerife ve Tatlı çeşidinde sırasıyla 1.88, 1.70, 1.92, 1.18, 2.98,
0.42 olarak tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada meyvelerin pH oranlarını; Dikenli ince kabuk, Ekşi, Kan,
Katırbası, Şerife ve Tatlı çeşidinde sırasıyla 2.71, 2.88, 2.94, 3.14, 2.75 3.15 olarak bulmuşlardır.
Siirt ilinin Şirvan ilçesinde yapılan bir araştırmada, tespit edilen genotiplerin meyve ağırlıklarını 161.45302.35 g, meyve uzunluklarını 60.79-78.67 mm, meyve enlerini 67.27- 86.92 mm, meyve hacimlerinin
177.5-305.0 ml, meyve suyu miktarlarını 69-121 ml, meyve yoğunluklarını 0.84-1.17 gr/cm3, dane
ağırlıklarını 80-162.35 gr, kaliks uzunluklarını 16.58-34.64 mm, kaliks yarı çaplarını 9.32-14.27 mm,
şekil indekslerini 0.84-1.03 arasında bulurken SÇKM oranını %12-16, pH 3.63-5.87 ve toplam
asitliklerin %0.47-1.08 arasında değiştiği belirlemişlerdir. (Gündoğdu ve ark. 2010).
Siverek (Şanlıurfa) ilçesinde yürütülen çalışmada, seçilen 15 nar genotipi üzerinde; meyve ağırlıklarını
218-1247 g, yapılan duyusal tat analizine bağlı olarak genotipler üzerinde; 9 tipin mayhoş, 3 tipin tatlı
ve 3 tipin ise ekşi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca nar tiplerinin kabuk üst ve alt zemin renklerinin sarı,
kırmızı ve pembe tonları arasında değiştiği, meyve dane renklerinin ise pembe ile kırmızı tonları
arasında değiştiği saptamıştır (Kaplan 2014).
Yaman ve ark. (2015) Farklı rakımlarda yetiştirilen ‘Hicaznar’ çeşidinin meyve özelliklerinin
saptanması için yaptıkları araştırmada, farklı yükseltilerdeki nar bahçelerinden Hicaznar’ çeşidinin
analizler sonucunda, meyvelerin fiziksel özelliklerinden; meyve ağırlığını 419.20 -556.92 g, 100 dane
ağırlığını 34.68 -36.60 g, dane randımanı %52.35 -60.13 ve SÇKM oranını %15.89-17.05 arasında
değiştiğini saptamışlardır. Araştırmada, Hatay yöresinde yetiştirilen ‘Hicaznar’ çeşidinin meyve kalite
özelliklerinin yükseltiye bağlı olarak değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.
Çiçek (2016), Diyarbakır’ın Çermik ve Dicle ilçelerinde yaptığı çalışmada, nar tiplerinin pomolojik,
morfolojik ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Çalışmada belirlediği 10 genotipin kabuk üst zemin
rengini, 4 genotipte mor, 2 genotipte pembe kırmızı, 1 genotipte turuncu kırmızı, 3 genotipte turuncu,
kabuk alt zemin rengi ise 7 genotipte turuncu kırmızı, 3 genotipte turuncu, dane rengi, 3 genotipte koyu
mor, 2 genotipte mor, 2 orta kırmızı ve 3 genotipte de pembe kırmızı olarak tespit etmiştir. Aynı
çalışmada genotiplerin; meyve ağırlıklarını 198.8–366.0 gr, çekirdek sertliğini 8 genotipte orta sert, 2
genotipte sert, dane randımanını %58.1–70.0, meyve suyu hacmini 63.9-135.7 ml olduğunu tespit
etmiştir.
Özden ve ark. (2017) Üç farklı nar (Suruç, Hicaznar ve Suruç Karası) çeşidinin bazı biyokimyasal
özelliklerinin saptanması amacıyla yürüttükleri çalışmada, araştırıcılar meyvelerin ortalama meyve
ağırlığını Suruç (633.75 g) ve Hicaznar (621.42 g) çeşitleri arasında istatistiksel fark bulmazken, Suruç
Karasının ortalama meyve ağırlığı (330.22 g) ile diğerleri arasındaki farkı önemli bulmuşlardır.
Araştırma bulgularına göre, mevcut çeşitlerin antioksidatif özellikleri açısından örneklerin toplam
fenolik ve flavonoid analizleri neticesinde, çeşitlerinin ölçülen pomolojik özellikleri ve antosiyanin
içeriği bakımından çok daha önemli olduğu sonucuna varmışlardır.
Burkan (2018), Diyarbakır Kocaköy ekolojisinde yaptığı çalışmada, genotiplerin meyve ağırlıklarını,
meyve boyunu, meyve enini, meyve hacimini, meyve suyu miktarını, meyve yoğunluğunu, 100 dane
ağırlıklarını, kaliks boyunu, kaliks enini ve şekil indeksini sırasıyla 129. 90-314.59 g; 54.78-74.28 mm;
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62.92-86.43 mm; 129.2-293.5 ml; 34.9-90.9 ml; 1.0-1.23 g/ml; 24.46-37.69 g; 9.65-21.0 mm, 16.4-27.6
mm; 0.69-0,94 arasında tespit etmiştir.
Öztürk ve ark. (2019), Mardin ili Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde yaptığı çalışmasında, 18 nar
genotipinin pomolojik özelliklerini belirlemiştir. Yörede yapılan çalışmada, genotiplerin meyve
ağırlığının, 207,3-689,5 g, meyve boyunun, 65-95,8 mm, meyve eninin, 72,8-108 mm, toplam dane
ağırlığının, 84-400 g, 100 dane ağırlığının, 25,3-49,4 g dane randımanının, %40,5-78,4 arasında
değiştiğini belirlemişlerdir. Diğer taraftan genotiplerde SÇKM, titre edilebilir asitliği ve pH değerini
sırasıyla %15-18; %0,06-0,69; %2,38-3,49 arasında değiştiğini belirlemişlerdir.
Pakyürek ve ark (2020), Siirt ilinin Şirvan yöresinde mevcut nar popülasyonundan sellekte ettikleri 28
genotipte yaptıkları çalışma sonucunda, klonların meyve ağırlığının 130-440 gr, meyve boyunun 60.685.0 mm, meyve eninin 62-85 mm, 100 dane ağırlığının 28.73-45.90 g, dane randımanının %41.8-72.8,
meyve suyu hacminin ise 70-200 ml arasında değişkenlik gösterdiğini belirlemişlerdir. Bunun yanı sıra
çalışmada 28 klona ait pH’ nın %3.09-3.67, SÇKM’nin %14.2-19 ve titre edilebilir asit
miktarının %0.67-1.46 arasında farklılık gösterdiğini ve yapılan tartılı derecelendirme sonucunda 5
genotipin ümitvar olduğunu tespit etmişlerdir.
4.2. Nar (Punica granatum L.)’da Yapılan Moleküler Çalışmalar
DNA markörleri, bitki türleri arasındaki genetik çeşitliliğin belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir.
Nar bitkisinde genetik çeşitliliğin belirlenmesi amacıyla birçok yöntem geliştirilmiş ve uygulanmıştır.
Son zamanlarda birçok araştırmacı bu alana yönelmiş ve birçok araştırma yapmıştır. Bunlardan bazıları;
Yılmaz ve ark. (2006), 40 nar çeşidinde moleküler karakterizasyon çalışması yapmış ve çalışmada
RAPD markırlarını kullanmışlardır. 120 RAPD markırı kullanarak tarama çalışması yapılmış ve
polimorfik bulunan primerlerle DNA analizleri gerçekleştirmişlerdir. Polimorfizm oranının ve
polimorfik primer sayısının düşük olması nedeniyle diğer markır sistemleri ile karakterizasyonun devam
etmesi gerekliliğini bildirmişlerdir.
Durgaç ve ark. (2008), yapmış oldukları çalışmada, Türkiye'nin Hatay ilinden altı yerel nar çeşidini
RAPD markırları ile karakterize etmişler ve morfolojik olarak 18 meyve özelliğini incelemişlerdir.
RAPD analizleri sonucunda toplam 106 tekrarlanabilir bant elde edilmiş ve bunların %22’si polimorfik
bulunmuştur.
Yılmaz ve ark (2009) Yürüttüğü nar genetik karakterizasyon çalışmasında SRAP ve RAPD markörlerini
kullanmışlar. Nar bitkisinde, 24 RAPD primeri kullanılarak yapılan moleküler taramada polimorfizm
oranı %48 iken , 15 primer kullanılarak yapılan SRAP analizlerinde bu oran %20 olarak belirlenmiştir.
Yapılan Moleküler tarama neticesinde 187 nar genotipinin genetik yakınlığının yüksek olduğu
gözlenmiştir.
Ercisli ve ark. (2011) AFLP tekniğini kullanarak, dane rengi, tat, meyve ağırlığı, tohum sertliği
kriterlerine göre 19 nar genotipi üzerinde yapmış oldukları genetik karakterizasyon araştırmasında 4
ayrı AFLP primerinde, toplam 297 bant gözlemlemişlerdir. Bu bantların içinden 213 tanesi polimorfik
yapıda ve %73.0 oranında polimorfizm oranına sahip bulunmuştur.
Çalışkan ve ark. (2017) yaptıkları çalışmada 78 nar genotipi için SSR markırlarını kullanmışlardır. Altı
tane SSR markırı kullanılarak yapılan çalışmada 41 allel karakterize edilmiş ve 4,6 allel/lokus
belirlenmiştir. PIC değeri yani Polimorfizm bilgi içeriği, 0,366 olarak tespit edilmiştir. Narda genetik
polimorfizm oranı yüksek bulunmuş ve çalışma sonucunda 30 genotip içinde 5 sinonim olabileceği
saptanmıştır. SSR markırlarının nar ıslah çalışmalarında önemine değinilerek temel bir çalışma
olduğuna vurgu yapılmıştır.
Bengül (2019), Yürüttüğü çalışmada 90 nar genotipinin genetik ilişkilerini tanımlamak için 14 SRAP
primeri kullanmıştır. 14 SRAP primer kombinasyonun, 60’ı polimorfik özellik göstermiş ve toplam 73
adet bant üretmişlerdir. Elde edilen toplam bant sayısı her bir primer için 2-9 aralığında, polimorfik
bant sayısı ise toplamda 1-9 aralığında değiştiğini saptamışlardır. Araştırmada kullanılan nar tiplerinin
benzerlik seviyesi %65-100 aralığında değiştiği ve coğrafik kökenlerine göre sınıflanmadığı dağınık bir
yayılış gösterdiğini tespit etmişlerdir.
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Batmaz (2019), yaptığı çalışmada, 90 nar genotipi üzerinde 23 farklı ISSR primer çifti kullanarak
moleküler karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan 21 primerden 20 tanesinde
polimorfik bant gözlenirken, yanlızca 1 tanesinde monomorfik bant bulunmuştur. Yapılan analiz
sonucunda toplam 21 primerde , 80’ı polimorfik olmak üzere toplam 96 tane bant belirlenmiştir. ISSR
taraması sonucunda elde edilen dendrogram incelendiğinde, 90 nar genotipinin genetik yakınlık
seviyesinin 0.52 ile 1.00 arasında değiştiği saptamıştır.
4.3. Narın (Punica granatum L.) İnsan Sağlığına Etkileri Üzerine Yapılan Çalışmalar
Nar (Punica granatum L.), subtropik ve tropik iklim kuşaklarında yetişen bir meyve olup, çiçeğinde,
yaprağında, meyvesinde, kabuğunda insan sağlığına yararlı bileşenler olarak bilinen fenolik bileşikler,
antioksidan, fosfor, potasyum, demir, antosiyanin, folik asit, C, E, ve A vitamini gibi birçok
biyokimyasal bulunmaktadır (Vučić ve ark. 2019:Viuda-Martos ve ark. 2010). Bu sebepten dolayı, tarım
ürünleri arasında kültüre alınması oldukça eski tarihlere dayanan nar, içerdiği biyoaktif bileşenlerden
dolayı tarih boyunca insanlar geleneksel tedavi yöntemlerinde kullanılmıştır Ayrıca, ateşli hastalıkları
düşürücü, idrarı söktürücü, bağırsak florasını düzenleyici, akciğer ve mide rahatsızlarını iyileştirici
özelliği, öksürük, kabızlık, mide yanması, kusma, şerit düşürücü gibi rahatsızları da tedavi edici
özelliklerinden dolayı uzun yıllardır halk hekimliğinde kullanıldığı bildirilmiştir (Gündoğdu ve ark.,
2015). Yapılan araştırmalara göre nar kabuğunda ve diğer kısımlarında yaklaşık 48 fenolik bileşik
(polifenoller, flavonoidler, ellagitanninler ve proantosiyanidinler) içerdiği bildirilmiştir (Singh ve ark.
2002; Akhtar ve ark. 2015). Ayrıca, nar içerdiği ellajik asit sayesinde antiparasitik, antimutajenik,
antikanserojenik, antiöstrojenik, antiviral ve antioksidan etkilerinin bulunduğu bildirilmektedir (Aviram
ve ark., 2000). Nar bilindiği üzere obezite, diyabet, kanser, kardiyovasküler, inflamatuar hastalıklarının
tedavisi gibi çeşitli tedavi yöntemlerinde, birçok yararlı etkisi olabileceği belirtilmiştir (Vučić ve ark.
2019; Tezcan ve ark., 2009; Öz ve ark., 2015). Buna ilaveten, nar meyvesi gıda sektöründe renklendirici
olarak ta kullanılmakta olup antioksidan ve antosiyanin özellikleri nedeniyle pekçok hastalığı önleyici
ve tedavi edici özelliğe sahip olduğu bildirilmektedir (Gil ve ark., 2000). Ayrıca, Malik ve ark., 2005
tarafından yürütülen bir çalışmada narın, prostat ve cilt kanseri ve kireçlenmeyi de önleyebilme
özelliğinin olduğu bildirilmiştir. Kanser hücrelerinin gelişimine karşı etkisinin yanı sıra, bazı mantari
ve bakteriyel mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal etki göstermesi nedeniyle, narın tüketiminin
yaygınlaştırılması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Ayrıca, nar antibiyotik özelliğinden dolayı
bağışıklık sistemini güçlendirerek insanları çeşitli hastalıklara karşı koruyabildiği için tüketiciler
tarafından düzenli ve ölçülü tüketimine özen gösterilmesi gerektiği bildirilmiştir (Şimşek ve İkinci,
2017). Buna ilaveten nar içerdiği fenolik bileşiklerden dolayı antimikrobiyel ve antioksidan aktiviteye
sahip olup, gıdaların muhafaza süresi üzerinde olumlu etkileri bulunmakta ve sağlığımızı olumsuz
etkileme potansiyeline sahip olan yapay tatlandırıcı, koruyucu özelliği olan gıda katkı maddelerine
karşın alternatif bileşenler içeren doğal bir seçenek haline de getirmektedir (Apaydın, 2008). Ayrıca, nar
meyvesinin, kanı sıvılaştırdığı, kötü huylu kolesterolü düşürüp dengelediği, şeker düzeyini dengelediği,
kanser hücrelerinin gelişmesini engelleme özelliği olup bazı spesifik prostat antijenlerini arttırdığı,
antioksidan aktivitesi yüksek fenolik bileşikler, C, E, A vitamini, niosin gibi birçok insan sağlığına
yararlı biyokimyasal bileşenleri içermesi nedeniyle Alzheimer tedavisine yardımcı olabileceği
uzmanlar tarafından vurgulanmıştır (Singh ve ark., 2008). Nar içerdiği biyokimyasal bileşenlerden
dolayı insan sağlığına önemi anlaşıldıktan sonra üretimi ve tüketimi giderek artış göstermiştir. Buna
ilaveten nar, içecek, gıda, ilaç, kozmetik, mürekkep, sitrik asit, boya sanayinde, kolonya imalatı ve diğer
endüstriyel sektörlerde ham materyal olarak kullanılabilen bir endüstri meyvesidir (Pakyürek ve Emer,
2019; Şahin, 2006).
5. SONUÇ
Türkiye’de yaklaşık 300 bin dekar alanda 600 bin ton nar üretimi yapılmaktadır. Üretimin %95’inin
Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştiği bilinmektedir. Meyve veren nar ağacı
sayısı 13 milyondan fazla olup, meyve vermeyen ağaç sayısı 2,6 milyondur. Ülkemizdeki illerin toplam
nar üretimi dikkate alındığında ise, Antalya (141.044 ton), Mersin (101.676 ton) ve Muğla (75.995 ton)
üretimleri ile ilk üç sırada yer almaktadır. 2018 yılında 205 bin ton nar ihracatı yapılmıştır. En fazla
ihracat yapılan ülkeler göz önüne alındığında Irak’ın %33 ve Rusya’nın %23’lük paya sahip olduğu
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belirlenmiştir. 2018 yılında 900 ton nar ithalatı yapılmış ve en fazla ithalat yapılan ülkenin 324 ton ile
Rusya olduğu görülmüştür. Nar üretiminde ithalatı minimum seviyeye indirip ihracatı maksimum
seviyeye çıkarmak, verim ve kaliteyi arttırmak için nar yetiştiriciliği hakkında üreticilere gerekli kurum
ve kuruluşlar tarafından eğitimler verilmelidir. Modern nar yetiştiriciliği yapmak isteyenler üreticiler
bulundukları valiliklerin koordinatörlüğünde başta o ilde bulunan üniversitenin tarım ile ilgili fakülte,
yüksekokul, enstitü, araştırma merkezleri olmak üzere, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, Tarımsal
Araştırma Merkezleri veya istasyonları, Kalkınma Ajansları, Ziraat odaları tarafından bilgi alarak
bilinçlendirilmelidir. Üretimden-tüketime kadar her kademede destek sağlanarak nar üreticileri bir
kooperatif çatısı altında birleşmelidir. Nar meyvesinin insan sağlığı ve beslenmesindeki öneminin
anlaşılmasıyla dünyada nar tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Uluslararası alanda “Türk Narı” imajının
oluşturulması için gerekli adımlar atılmalı ve tanıtımlar yapılmalıdır. Ülkemiz nar yetiştiriciliğine uygun
bir yerdir nitekim birçok bölgemizde seleksiyon çalışmaları yapılmış ve bazı seleksiyon çalışmaları hala
devam etmektedir. Bu çalışmaların ülkemizin doğal nar populasyonu içerisinde nitelikli tiplerin ortaya
çıkarılmasına ve gen kaynaklarımızın korunmasında faydalı olacağı düşünülmektedir. Yine nar
meyvesinin insan sağlığı ve beslenmesindeki öneminin anlaşılmasıyla, bu meyvenin kimyasal ve
biyokimyasal içerikleri ile ilgili ülkemizde çok sayıda bilimsel araştırmalar yapılmıştır. DNA
markörlerinin geliştirilmesi, çeşit genotiplerin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Narlardaki
genetik çeşitliliğin belirlenmesi amacıyla birçok yöntem geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Son zamanlarda
birçok araştırmacı bu alana yönelmiş ve birçok araştırma yapmıştır.
Yapılan derleme çalışmasında Türkiye’de yetiştirilen Nar (Punica granatum L.) bitkisinin üretim
potansiyeli, ekonomik önemi ve yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve
ileriye dönük yetiştiricilik yapacak üreticilere yol gösterici olabileceği ön görülmüştür.
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ÖZET
Gıda ambalajları, gıdaları kimyasal, çevresel ve mikrobiyolojik faktörlerden koruyarak gıdaların raf
ömrünü uzatan ve gıdaların güvenli bir şekilde taşınmasını ve saklanmasını sağlayan materyallerdir. Bu
kapsamda gıdaların kalitesini korumaya yardımcı olan birçok ambalaj materyalleri bulunmaktadır. Fakat
gıda ambalajlamasında kullanılan ambalaj materyalleri sebep oldukları çevresel sorunlar nedeniyle
sorunlar oluşturmaktadır. Öte yandan tüketicilerin taze ve güvenli gıdaya yönelik artan talepleri
nedeniyle son zamanlarda uçucu yağlar gibi doğal ürünlerin kullanıldığı aktif gıda ambalaj filmlerine
ve kaplamalarına yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Uçucu yağlar, şifalı bitkiler,
baharatlar, turunçgiller, yenebilir ve çiçekli bitkiler gibi aromatik bitkilerin çeşitli kısımlarından elde
edilen doğal uçucu yapılardır ve güçlü antimikrobiyal ve antioksidan etkileri bulunmaktadır. Ancak
uçucu yağlar güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olsalar bile kimyasal ve biyolojik olarak kararsız
olmaları nedeniyle uygulama alanları sınırlı olmaktadır. Uçucu yağları stabilize etmek, aromalarını
maskelemek ve antimikrobiyal aktivitelerinden daha uzun süre faydalanabilmek için kapsülleme
yöntemleri son zamanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Uçucu yağlar ve bunların kapsüllenmiş formları
gıda ürünlerinin aktif paketlenmesinde kullanılmaktadır. Aktif paketleme gibi daha yenilikçi
yaklaşımlar, ekolojik sorunların çözümünde ve tüketici kabul edilebilirliğini artırmada olumlu etkileri
nedeniyle geleneksel paketleme teknolojilerini geride bırakmaktadır. Aktif paketleme, dış ortam ile gıda
arasındaki etkileşim için fırsat sağlayarak gıdanın raf ömrünün uzamasına neden olmaktadır. Aynı
zamanda aktif pakaetleme gıdanın sıcaklığının, nem seviyesinin ve mikrobiyal kalite kontrolünün
korunmasına yardımcı olduğu yapılan çalışmalar ile tespit edilmiştir. Bu çalışmada uçucu yağların
kaplanmasında kullanılan mevcut bazı kapsülleme tekniklerinden ve bunların aktif paketlemede uçucu
yağların antimikrobiyal etkinliği, salım profilleri, stabilitesi ve duyusal özellikleri üzerindeki
etkilerinden bahsedilecektir.
Anahtar kelimeler; Uçucu yağ, Kapsül, Ambalaj, Aktif paketleme

1.

GİRİŞ

Ambalaj, gıda ürünlerinin güvenli dağıtımını sağlamak ve korumak için gıda tedarik zincirinde önemli
bir rol oynamaktadır. Geleneksel ambalajlar, depolama kolaylaştırmak için gıda ürünleri ile dış çevre
koşulları arasında fiziksel bir bariyer görevi göstermektedir. Bununla birlikte, taze, minimum düzeyde
işlenmiş ve katkısız ürünler için tüketici tercihindeki değişiklikler, ürün stabilitesinin azalması nedeniyle
önemli zorluklara yol açmıştır (Zaitoon ve ark., 2021). Ayrıca, gıda ambalajlamasında kullanılan
ambalaj materyalleri sebep oldukları çevresel kirlilikler nedeniyle sorunlar oluşturmaktadır. Öte yandan
tüketicilerin taze ve güvenli gıdaya yönelik artan talepleri nedeniyle son zamanlarda uçucu yağlar gibi
doğal ürünlerin kullanıldığı aktif gıda ambalaj filmlerine ve kaplamalarına yönelik çalışmalar ve
araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada uçucu yağların kaplanmasında kullanılan mevcut bazı
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kapsülleme tekniklerinden ve bunların aktif paketlemede uçucu yağların antimikrobiyal etkinliği
üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir.
1.1.

Uçucu yağlar

Uçucu yağlar, genellikle bitkilerin kök, gövde, yaprak, meyve, kabuk ve çiçek gibi kısımlarından çeşitli
yöntemlerle elde edilen bitkiler tarafından sentezlenen ikincil metabolitlerdir. Uluslararası
Standardizasyon Örgütü'ne (ISO) göre, uçucu yağ, 'bitkisel kökenli doğal bir hammaddeden, buharla
damıtma yoluyla, narenciye meyvelerinin epikarpından mekanik işlemlerle veya kuru damıtma yoluyla,
suyun ayrılmasından sonra elde edilen bir ürün” olarak tanımlanmaktadır. Uçucu yağlar, hidro damıtma,
buhar damıtma, hidro difüzyon ve çözücü ekstraksiyonu gibi farklı yöntemlerle kullanılarak bitkilerden
ekstrakte edilen küçük, uçucu ve lipofilik bileşiklerin karışımlarıdır. Oda sıcaklığında uçucu organik
bileşikler içerdiğinden eterik yağ veya uçucu yağ olarak da bilinmektedirler. Uçucu yağların fiziksel
özellikleri, eter, alkol ve sabit yağlarda yüksek çözünürlüklerini, ancak yağlardan daha yoğun olan suda
düşük çözünürlüklerini içerir. Uçucu yağlar, oda sıcaklığında genellikle renksiz ve sıvıdır ve kendine
özgü kokularıyla ayırt edilir. Bu uçucu sıvılar, kırılma indisi ölçümü ve yüksek optik aktiviteleri ile
karakterize edilebilir. Kimyasal özellikleri ise botanik kaynağa, coğrafi alana, üretim istasyonuna,
ekstraksiyon yöntemine, depolama koşullarına ve stabiliteye göre değişmektedir. Bu nedenle farklı
uçucu yağların standartlaştırılmasını ve karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Genel olarak uçucu yağlar
terpenoidler fenoller, aldehitler, ketonlar, terpenler, karbonhidratlar, eterler ve alkoller gibi çeşitli
bileşenlerden oluşmaktadır. Tüm bu bileşenler arasında terpenler en baskın olanlardır (Sharma ve ark.,
2021; Ni ve ark., 2021; Vianna ve ark., 2021; Becerril ve ark., 2020). Fiziksel özellikleri, uçucu aroma
bileşikleri içermeleri, oda sıcaklığında genellikle sıvı ve renksiz olmalarının yanısıra, antimikrobiyal,
antifungal, antioksidan, antiviral, antiparaziter veya böcek öldürücü gibi çeşitli biyoaktive özelliklere
sahip olmaları nedeniyle çoğunlukla farmakolojik, tıbbi, aromatik veya kozmetik amaçlarla
kullanılmıştır. Son yıllarda bu bileşikler başta gıda endüstrisi olmak üzere aroma bileşenleri olarak ve
gıdaların raf ömrünü ve güvenliğini uzatmak için koruyucu amaçlı uygulamaları daha genişlemiştir.
Uçucu yağlar güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olsalar bile kimyasal ve biyolojik olarak kararsız
olmaları nedeniyle uygulama alanları sınırlı olmaktadır. Uçucu yağları stabilize etmek, aromalarını
maskelemek ve antimikrobiyal aktivitelerinden daha uzun süre faydalanabilmek için kapsülleme
yöntemleri sıklıkla tercih edilmektedir.
1.2.

Enkapsülasyon

Enkapsülasyon uygulaması bir kaplama materyali ile aktif bileşenin farklı teknikler ile kaplanması
işlemidir (Gibbs ve ark., 1999; Güngör, 2013). Aktif bileşenlerin enkapsüle edilmesi son dönem
uygulamaları arasındadır. Özellikle gıda kozmetik ve eczacılık alanlarında uygulamaları
yaygınlaşmaktadır. Enkapsülasyon uygulamasında kaplanacak materyal baz alınarak farklı kaplama
malzemeleri ve kaplama yöntemleri kullanılmaktadır (Gibbs ve ark., 1999).
Enkapsülasyon uygulaması sıvı bir ürünü toz hale getirebilmek, kontrollü salınım sağlayabilmek, tataroma bileşenlerini saklayabilmek, aktif bileşen özelliklerinin sıcaklık vb. gibi dış etkenlerden
etkilenmesini önlemek gibi nedenlerle tercih edilmektedir. Özellikle gıda sektöründe kaplanacak
materyal depolama süreçlerinde karşılaşacağı etkilerden korunabilmek ve uzun raf ömrü sağlayabilmek
amacıyla enkapsüle edilmektedir (Anwar ve ark., 2010; Anal ve Singh, 2007).
Kaplama yöntemi olarak farklı teknikler kullanılsa da en yaygın ve etkin olarak püskürterek kurutma ve
dondurarak kurutma teknikleri tercih edilmektedir. Her iki teknik farklı çalışma prensiplerine sahip olsa
da geniş kullanım alanı oluşturdukları için oldukça sık tercih edilmektedirler.
Püskürtmeli kurutma yöntemi ise kolay uygulanabilirlik, hızlı sonuç verme ve verimli ürün eldesi gibi
nedenlerle oldukça yaygın kullanılan bir tekniktir. Sıvı ya da emülsiyon oluşturulmuş tüm ürünlerde
etkin sonuçlar alınmaktadır. Birçok alanda kullanılan bu teknik yağ ürünleri düşünüldüğünde yüksek
ısıdan etkilenme sorunu ile karşılaşmaktadır. Kaplanacak yağ örneğinin hazırlanan emülsiyon içerisinde
korunduğu ve bozulmadığı ürün grupları için tercih edilen uygulamalardandır (Koç ve Kaymak Ertekin,
2010; Gharsallaoui ve ark., 2007).
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Dondurarak kurutma tekniği özellikle ısıya duyarlı bileşenlerin kaplanmasında tercih edilmektedir.
Temel prensip buzun oluşturulması ve ardından süblimleştirilmesidir (Cánovas ve ark., 2005; Gouin,
2004). Özellikle fenolik ve antioksidan özelliğe sahip bileşenler ile uçucu yağlar ve sıcaklık hassasiyeti
olan ürünlerde dondurarak kurutma yöntemi tercih edilmektedir.
Uçucu yağlar yağ ürünleri içerisinde enkapsülasyonu oldukça sık yapılan ürün gruplarındandır. Temelde
enkaspülasyon ile uçucu yağların fiziksel kararsızlıkları önlendiği gibi biyoaktif özelliklerinin etkin
şekilde kullanılabilmesi ve artırılabilmesi sağlanmaktadır (Aloui ve ark., 2014). Ayrıca uçucu yağlar
sıcaklık hassasiyetleri, düşük çözünürlük yetenekleri, pH değişim hassasiyetleri ve oksidasyona olan
eğilimleri nedeniyle kullanım alanlarında sorunlar yaşanabilmektedir (Bakry ve ark., 2012; Prakash ve
ark., 2018). Bu nedenle uçucu yağlar başta olmak üzere yağların enkapsülasyonu son dönem
çalışmalarına konu olmaktadır. Tablo 1’de yağların enkapsülasyon uygulamalarına örnekler verilmiştir.
Tablo 1. Yağlar ve enkapsülasyon işlemi uygulama örnekleri
Kaplanan
Yağ
Limon
yağı
Okaliptüs
yağı
Nane
yağı
Avakado
yağı

1.3.

Kullanılan Teknik

Elde Edilen Etki

Kaynakça

Nanoemülsiyon

Antibakteriyel etki

Nanoemülsiyon

Antimikrobiyal etki

Buranasuksombat
ve
ark., 2011
Saranya, ve ark., 2012

Püskürtmeli
kurutma
Püskürtmeli
kurutma

Aroma koruma, oksidasyon Adamiec, 2009
engelleme
Oksidasyon engelleme
Bae ve Lee, 2008

Aktif Paketleme

Gıda ambalajı alanına olan ilgi, artan dünya nüfusu ve tüketici talepleri nedeniyle gıda güvenliği
düzenlemelerini karşılamak için hem bilimsel hem de endüstriyel olarak katlanarak
büyümektedir.İhracat, depolama ve nihai tüketim için gıda ürünlerinin kalitesini korumanın ve
sürdürmenin ana süreçlerinden birisi olan gıda ambalaj malzemeleri, gıda ürünlerini çevreden
korumanın yanısıra gıda güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Son yıllarda müşterilerin yaşam
tarzlarındaki değişiklikler, temiz, kaliteli, taze, minimum düzeyde işlenmiş ve raf ömrü uzun, tüketime
hazır ürünlere olan talebi artmasıyla birlikte modernize edilmiş bir paketleme teknolojisine olan ihtiyacı
arttırmaktadır (Han ve ark., 2018; Firouz ve ark., 2021;Yıldırım ve ark., 2022).
Son yıllarda, teknolojik gelişmelerle birlikte gıda ambalaj materyalleri muhafaza etme mikrobiyolojik
güvenlik, kurcalamaya karşı koruma ve çevresel sürdürülebilirlik gibi hususları konusunda kapsayacak
şekilde geleneksel paketleme sistemlerine göre geliştirilmiştir. Özellikle antimikrobiyal aktif paketleme
gibi oldukça işlevselleştirilmiş ambalaj türlerinin doğmasına yol açmıştır. Aktif paketleme, gıda ürünü
veya gıda ürününü çevreleyen ortamdan bileşikleri emerek ve/veya salarak gıda ürünü ile etkileşime
girebilen özel bir ambalaj türüdür.Aynı zamanda aktif ambalajlama gıdanın raf ömrünü uzatmak, gıda
güvenliğini geliştirmek ve duyusal kaliteyi arttırmak amacıyla paketleme koşullarının değiştirilmesine
dayanan bir ambalajlama sistemidir (Mukurumbira et al.,2022). Gıda, ambalaj malzemesi ve çevresel
şartlar arasındaki ilişkiye dayanan aktif ambalajlama sistemlerinde ürün kalitesini arttırmak ve raf
ömrünü uzatmak amacıyla belirli katkı maddeleri çeşitli yöntemlerle ambalaj materyalinin içerisine veya
yüzeyine ilave edilmektedir. Biyoaktif bileşikler gıda kaynaklı patojenlerin büyümesini önlemek ve gıda
ürünlerini koruma gibi yetenekleri nedeniyle aktif paketleme için uygundur. Özellikle, uçucu yağlar
biyoaktif molekülleri, uçucuları ve antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri ile iyi bilinmektedir, ancak
güçlü aromalarının bir sonucu olarak kullanımları sınırlandırılmıştır. Son zamanlarda uçucu yağlar gibi
doğal ürünlerin kullanıldığı aktif gıda ambalaj filmlerine ve kaplamalarına yönelik çalışmalar ve
araştırmalar yapılmaktadır.
Yapılan bir çalışmada β-siklodekstrin ve sodyum kazeinat kaplama malzemeleri ile tarçın uçucu yağı
enkapsüle edilmiştir. Enkapsülasyon tekniğinde nanoemülsiyon uygulaması yapılmıştır. (Şekil 1). Elde
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edilen enkapsüle tarçın yağı ile hazırlanan aktif ambalajlar ile ceviz örnekleri paketlenmiştir. Çalışma
sonucunda enkapsüle uçucu yağ kullanımının depolama sırasında renk, tat ve diğer kalite özelliklerinin
korunmasına neden olduğunu tespit edilmiştir (Erfani ve ark., 2022).

Şekil 1. Enkapsüle edilmiş uçucu yağ emülsiyon çözeltisi (A), enkapsüle edilmiş uçucu yağ ile kaplama
malzemesinin modifikasyonu (B) ve ceviz örneklerinin aktif ambalajlanması (C). (Erfani ve ark., 2022)
Başka bir çalışmada ise kekik esansiyel yağının (OEO) diyatomlu toprak (DE) ve halloysit nanotüpler
(Hal) içine enkapsüle edilmesi ardından antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip çok işlevli
kompozit malzemeler hazırlanması çalışılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen malzemelerin
antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri göz önüne alındığında gıda ambalajlanması başta olmak üzere
dolgu materyali olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir. Şekil 2’de elde edilen enkapsüle ürünlerin
SEM görüntüleri gözlenmektedir (Oun ve ark., 2022).

Şekil 2 (a) DE (diyatomlu toprak), (b) DE-OEO (kekik uçucu yağı), (c) Hal (halloysit nanotüpler) ve
(d) Hal-OEO'nun SEM görüntüleri (Oun ve ark., 2022)
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2.

SONUÇ

Gıda ambalajları, gıda ürünlerinin UV ışığı, oksijen, su buharı, basınç, ısı gibi çevresel faktörlerden
korunmasında hayati bir rol oynamaktadır. Ayrıca kimyasal ve mikrobiyolojik kirleticilerden koruyarak
gıda güvenliğini artırmaya ve raf ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Aktif paketleme gibi daha yenilikçi
yaklaşımlar, ekolojik sorunların çözümünde ve tüketici kabul edilebilirliğini artırmada olumlu etkileri
nedeniyle geleneksel paketleme teknolojilerini geride bırakmaktadır. Aktif paketleme sentetik katkı
maddeleri içerebilmesine rağmen, aktif gıda paketleme için biyolojik olarak parçalanabilen
malzemelerde uçucu yağlar gibi biyoaktif bileşiklerin kullanımına artan bir ilgi vardır. Aktif ambalajlar
son yıllarda esansiyel yağların antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinden yararlanılarak hazırlanan
yenilikçi ambalaj çözümlerindendir. Esansiyel yağların kimyasal bileşimi, polimer ile etkileşimi,
karışım oranı gibi çeşitli özellikler dikkate alınarak, mekanik, kimyasal ve optik özellikleri ayarlanabilir
ambalaj malzemeleri elde edilebilmektedir.
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ABŞERON YARIMADASININ NEFTLƏ MÜXTƏLİF DƏRƏCƏDƏ ÇİRKLƏNMİŞ
TORPAQLARIN MÜNBİTLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ
FERTILITY MODEL OF THE POLLUTED SOILS BY OIL IN DIFFERENT DEQREE IN
APSHERON PENINSULA
МОДЕЛ ПОДОРОДИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ В РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ПОЧВ
АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
H.M.Nəzərova1
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Torpaqşünaslıq kafedrası, baş müəllim
V.Q.Verdiyeva2
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Torpaqşünaslıq kafedrası, a.e.f.d., baş müəllim
Ключевые слова: плодородие, зягрязнение, почва, нефть
РЕЗЮМЕ
Основываясь на результаты проведенных исследованный нефтезагрязненных в различной
степени почв, в статье представлена модель на основе блоков, (агроэкологических, состав почв,
свойства почвы, санитарно-гигиенические показатели). В зависимости от степени загрязнения –
сильно, средне и слабо выявлена динамика изменения свойств почв в процессе загрязнения.
Keywords: fertility, pollution, soil, oil
ABSTRACT
Based on the results of the study of oil-contaminated soils in varying degrees, the article presents a
model based on blocks, (agro-ecological, soil composition, soil properties, sanitary and hygienic
indicators). Depending on the degree of contamination - strongly, moderately and weakly revealed the
dynamics of soil properties changes in the process of pollution.
Açar sözlər: münbitlik, çirklənmə, torpaq, neft
Ətraf mühitin qorunması ümumbəşər problemdir. Elm və texnikanın inkişafı ekosistemə çox mənfi təsir
göstərir. Bu mühüm problemlə əlaqədar, insan və ətraf mühit – hava, torpaq və su, bütün canlıların
varlığı üçün əsas sayılan problemlər diqqət mərkəzindədir. Bəşəriyyətin inkişafının bütün dövürlərində
ətraf mühit həmişə qayğı tələb edir.
Abşeron yarımadası 200 ilə yaxın tarixi olan neftçıxarma rayonudur. Mütərəqqi neftçıxarma
texnalogiyasının olmaması, ətraf mühitin mühafizəsinin ən sadə tələblərinə belə rəayət edilməməsi
yarımadada çoxlu neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaq sahələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Neft yataqlarının istismarı zamanı torpaqların münbit qatı deqradasiyaya uğramışdır. Bunun nəticəsində
torpaq səthinin mexaniki pozulması, münbit məhsuldar torpaq sahələrinin bitki örtüyündən məhrum
olması müşahidə olunur. Bu torpaqlar neftli tullantılarla həm eninə, həm də dərinliyinə doğru müxtəlif
dərəcədə çirklənmişlər. Neftli kütlənin bir hissəsi torpaq səthində qalmaqla örtük əmələ gətirmiş, bir
hissəsi isə müxtəlif dərinlikdə torpağın dərinliyinə hopmuşdur. Yarımadanın torpaq-bitki sistemində
yaranmış həmin gərginliyin aradan qaldırılmasında əsas məsələ texnogen pozulma proseslərinin, eləcə
də həmin torpaqların genetik xüsusiyyətlərini, fiziki, fiziki-kimyəvi, aqrokimyəvi və sanitar gigiyenik
göstəricilərini müəyyənləşdirmək vacibdir. (1)
Abşeron yarımadasının Binəqədi, Sabunçu, Suraxanı rayonları ərazisində aparılan tədqiqat işləri
nəticəsində neftlə çox, orta və zəif çirklənmiş torpaqlar üçün münbitlik modeli qurulmuşdur. Model
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kimi qəbul olunan torpağın adı – neftlə çirklənmiş yüngül və orta gillicəli boz-qonur torpaqlardır. Bu
torpaqların əsas xassələri digər boz-qonur torpaqlardan fərqli olaraq karbonatlıgın aşağı olmasıdır.
Çirklənməyə səbəb olan neft tullantılarının miqdarı çox çirklənmiş ərazilərdə 26,0-20,0%, ota dərəcədə
cirklənmiş ərazilərdə 18,0-16,4%, zəif çirklənmişdə isə 13,0-10,66% təşkil edir.
Tədqiqat aparılan netlə çirklənmiş boz-qonur torpaqlarda qranulometrik tərkib < 0,01 - 22,64 – 32,86%;
<0,001 – 5,32-9,24%-dir. Neftlə orta dərəcədə çirklənmiş torpaqlarda 0-50 sm-də <0,01 – 14,90-13,00%,
<0,001 – 4,18-2,08%; zəif çirklənmədə is 0-50 sm-də <0,001 – 17,32-20,56%; <0,001 – 3,48-2,72%
təşkil edir (2).
Humus torpağın münbitliyini və bitkilərin azotla qidalanmasını tənzimlyən əsas amildir. Abşeron
yarımadasının neftlə çox çirklənmiş torpaqlarında humusun miqdarı 1,14-1,00%, orta çirklənmiş
torpaqlarda 1,24-1,00%, zəif çirklənmədə isə 1,74-1,14%-dir. Bu torpaqların mühüm reaksiyası zəif
qələvidir.
Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş boz-qonur torpaqlarında su keçirmə qabiliyyəti 0,4-0,6
mm/dəq-dir, suyadavamlı aqreqatların miqdarı 22,4-14,52% arasında tərəddüd edir. Bu torpaqlarda
nitrat azotu 2,72-1,06 mq/kq təşkil edir. Mütəhərrik fosfor 24,71-6,32, mübadiləvi kalium 268,0-123,0
mq/kq-dır.(3)
Münbitlik-tоrpağın, bitkinin qida elementlərinə, suya оlan tələbini ödəmək, оnun kök sistemini kifayət
qədər hava və istilik ilə təmin etmək qabiliyyətidir.
Neftlə çirklənmiş torpaqların münbitliyinin bərpa olunmasına yönəldilən fəaliyyət və tədbirlər sistemi
rekultivasiya üsullarıdır. Bura töküntü süxurların yamaclarının bərkidilməsi, neftlə çirklənmiş
torpaqlarda texniki və bioloji rekultivasiya, münbit torpaq qatının qazılması, daşınması, bioloji
preparatlarla neftli torpaqların qatışdırılması, nalların, karxanaların doldurulması, aqrotexniki,
fitomeliorativ, meliorativ və s. tədbirlərin həyata keçirilməsi kimi işlər daxildir.(4)
Hər bir tоrpağa оnun təbii münbitliyini müəyyən edən qida elementlərinin ehtiyatı, humusun tərkibi və
miqdarı, humus hоrizоntlarının qalınlığı, qranulоmetrik tərkibi, mikrоbiоlоji prоseslərin intensivliyi, suhava və digər tоrpaq rejimləri, eləcə də reaksiyası səciyyəvidir.
Ilk dəfə Azərbaycanda neftlə çirklənmiş tоrpaqlarda münbitliklə bağlı tədqiqatlarla C.M.Hüseynоv,
D.V.Qvоzdenkо, S.A.Əliyev, M.R.Abduyev, Ş.Q.Həsənоv,
M.P.Babayev, N.M.Ismayılоv, Q.Ş.Yaqubоv, V.A.Əhmədоv və d. məşğul оlmuşlar.
Neftin və neft məhsullarının tоrpağa düşməsi hоmestaz vəziyyətində оlan mikrоb birliklərinin
kоmpоnentlərinin hərəkətlənməsinə, ekоlоji şəraitin dəyişməsinə, biоkimyəvi prоseslərin sürətlərinin
və trоfik əlaqələrin xarakterinin dəyişməsinə, tоrpağın strukturunun sərtləşməsinə və digər
dəyişikliklərə səbəb оlur. Bəzən bu dəyişikliklər tоrpağa xas оlan funksiyaların tamamilə itirilməsi ilə
də nəticələnir.
Qeyd etmək lazımdır ki, neftin istənilən ekоsistemə, о cümlədən su ilə bağlı оlanlara düşməsi
mahiyyətcə tоrpaqdakından fərqlənməyən ekоlоji prоblemlər yaradır. Bu və ya digər qəza nəticəsində
tоrpağa düşən və ya düşməsi gözlənilən neftin transfоrmasiyasının tədqiqi edilməsi texnоgen təsirə
məruz qalmış tоrpaqların öz-özünü təmizləməsi və bərpası mexanizminin başa düşülməsi üçün çоx
zəruridir.
Neftin transfоrmasiya mərhələsi haqqında əldə edilən məlumatlar tоrpaqların çirklənməsinin vaxtını və
özünübərpa müddətini müəyyən etməyə mühitin neft və neft məhsulları ilə çirklənməsinə nəzarətin
keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verir (5).
Neftin və neftin tərkibinə daxil оlan ayrı-ayrı birləşmələrin biоlоji, və mikrоbiоlоji оksidləşməsi geniş
tədqiq edilmiş və hazırda bununla bağlı çоxlu işlər məlumdur [6]. Bu tip işlərin yekunu kimi neftin
transfоrmasiyasının bir neçə mərhələdə (fiziki, kimyəvi, biоlоji) baş verməsi müəyyən edilir.
Parçalanmanın hər mərhələsinə müvafiq оlaraq biоsenоzların regenerasiyası baş verir. Prоseslər
ekоsistemlərin müxtəlif yaruslarında, müxtəlif sürətdə gedir. Heyvanlara aid saprоtrоf kоmpleks
qalanlarına (mikrо, mikrоbiоtaya və bitkilərə) nisbətən zəif sürətlə fоrmalaşır və prоseslərin dönərliyi
bir qayda оlaraq müşahidə оlunmur.
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Mikrооrqanizmlərin aktivliyinin və sayının sürətlə yüksəlməsi neftin transfоrmasiyasının ilkin
mərhələdə deyil, ikinci mərhələsində müşahidə оlunur. Zaman keçdikcə əksər mikrооrqanizmlərin sayı
bu və ya digər tоrpaq üçün xas оlan səviyyəyə düşsədə karbоhidrоgen mənimsəyənlərin sayı hələ uzun
müddət kifayət qədər yüksək səviyyədə qalır.
Neftlə çirklənmə şəraitində bir neçə ekоlоji amil qarşılıqlı münasibətdə оlur [6]:
1. Daimi dəyişikliyə uğrayan vəziyyətdə оlan neftin tərkibinin mürəkkəbliyi və pоlikоmpоnentliyi;
2. daimi inkişaf və dəyişiklik prоseslərinin baş verdiyi istənilən ekоsistemin tərkibinin mürəkkəbliyi və
heterоgenliyi;
3. ekоsistemin daimi təsiri altında qaldığı ətraf mühitin temperatura, təzyiq, rütubət, atmоsferin, eləcə
də hidrоsferin vəziyyəti kimi faktоrlarının dəyişkənliyi
və çоxşaxəliliyi.
Neftlə çirklənmənin nəticələrini qiymətləndirmək üçün bu üç qrup amillərin təsirini nəzərə almaq
lazımdır. Müxtəlif kоmpоnentlərdən ibarət yüksək dərəcədə təşkil оlunmuş substansiya hesab edilən
neftin tоrpaqda deqradasiyası çоx yavaş şəkildə gedir, bir struktur elementinin оksidləşməsi digərlərini
birləşdirir, ayrı-ayrı birləşmələrin transfоrmasiyası sоnradan оksidləşməsi çətin оlan fоrmaya
çevrilməklə yekunlaşır. Yer səthində, neft aerasiya оlunan əsas оksidləşmə mexanizmi belə ardıcıllıqla
gedər: оksigenin mоlekula daxil оlması, az enerjili əlaqələrin qırılıb böyük enerjili əlaqələrlə əvəz
edilməsi. Transfоrmasiyanın əsas abiоtik amili ultrabənövşəyi şüalardır. Bu yоlla fоtоkimyəvi prоseslər
nəticəsində hətta ən davamlı pоlitsiklik birləşmələr belə bir neçə saat müddətinə parçalana bilir.
Tоrpaqda neftin parçalanmasının sоn məhsulları aşağıdakılardır:
- Sоnradan karbоnatlara çevrilən karbоn turşuları və su;
- müəyyən hissəsi humusa çevrilən, müəyyən hissəsi suda həll оlan və müəyyən hissəsidə tоrpaq
prоfilindən kənarlaşan оksigenli birləşmələr (spirtlər, turşular, aldehidlər, ketоnlar);
- mertabоlizmin bərk halda оlan həll оlmayan hissəcikləri (yüksək mоlekullu birləşmələrin sоnrakı
sıxlaşması və ya оnların üzvi-mineral kоmpleks şəklində birləşməsinin nəticəsində əmələ gələn);
- tоrpaq səthindəki neftin yüksək mоlekullu mineral kоmpоnentlərinin bərk hissəcikləri.
Neftin tərkibinə daxil оlan bütün birləşmələr sisteminin transfоrmasiyasının təbii mоdellərdə
öyrənilməsinə az əhəmiyyət verilibdir. Bununda səbəbini ətraf mühitin çirklənmədən qоrunmasının əsas
məqsədinin həmin ərazilərin tezliklə istifadəyə qaytarılmasında, оnun ilkin məhsuldarlığının bərpa
edilməsində görmək оlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, neftin tоrpaqda parçalanma sürəti ilə bağlı müxtəlif müəlliflərin əldə etdikləri
nəticələr birbirindən ciddi fərqlənir, belə ki, ayrı-ayrı işlərdə göstərilən parçalanma sürətləri arasındakı
fərq 5 və daha artıq оlur.
Bundan əlavə, tоrpaqların əvvəlki məhsuldarlığını bərpa etməsi məsələsində də analоji vəziyyət
təkrarlanır.
Neftlə çirklənmə yeni ekоlоji şərait yaradır ki, bu da təbii biоsenоzların bütün həlqələrinin ciddi şəkildə
dəyişilməsinə və ya оnların tamamilə transfоrmasiyasına gətirib çıxarır. Neftlə çirklənmiş tоrpaqların
ümumi xüsusiyyətləri оrada məskunlaşmış canlıların (mezоfauna,mikrо və mikо-biоtnanın) sayının və
növ tərkibinin dəyişilməsidir. Canlıların müxtəlif qruplarının neftlə çirklənməyə cavab reaksiyaları
fərqlidir.
Neftlə çirklənməyə məruz qalmış tоrpaqlarda tоrpaq mezоfaunasının kütləvi məhvi baş verir və bu
çirklənmənin ilk günlərindən etibarən müşahidə оlunur.
Bu prоsesin intensiv getməsinə neftin yüngül fraksiyaları daha güclü təsir edir çünki bu fraksiyalar daha
yüksək tоksikliyə malikdirlər.
Tоrpağın mikrоkоmpleksi qısamüddətli birləşməsindən sоnra neftlə çirklənməyə cavab verməyə
başlayırlar ki, bu da özünü оnların ümumi sayının və fərdi aktivliklərinin yüksəlməsində biruzə verir.
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Bu, ilk növbədə özünü karbоhidrоgen mənimsəyən mikrоrqanizmlərdə daha qabarıq şəkildə göstərir.
Bu prоsesdə neftin tərkib elementlərinin parçalanmasının müxtəlif mərhələlərində iştirak edən
ixtisaslaşdırılmış «xüsusi» qruplar inkişaf edir. Оnların maksimal sayı fermentasiyanın qоrizоntlarına
müvafiq gəlir, tоrpağın prоfilinə uyğun оlaraq karbоhidrоgenlərin miqdarının azalması оnların sayınıda
azaldır. Yüksələn aktivliyin əsas düşmə mərhələsi neftin təbii deqredasiyasının ikinci mərhələsində
müşahidə оlunur.
Neftlə çirklənmiş tоrpaqlarda оlan mikrооrqanizmlərin ümumi sayı neftin parçalanması ilə analоji
təsirdən qabaqkı səviyyəyə yaxınlaşır, lakin neft və оnun məhsullarının оksidləşməsi üzrə
«ixtisaslaşmış» mikrооrqanizmlərin sayı isə uzun müddət (təqribən 10-20 il) yüksək оlaraq qalır.
Tоrpağın tənəffüsü də neftlə çirklənməyə həssasdır. Belə ki, çirklənmənin ilkin vaxtlarında, yəni
karbоhidrоgenlərin miqdarının çоx оlduğu vaxtlarda tənəffüs prоsesinin intensivliyi azalır, lakin
sоnradan mikrооrqanizmlərin sayının artması ilə prоsesinin intensivliyi də yüksəlir.
Beləliklə, yuxarıda göstərilən məlumatlardan aydın оlur ki, neftlə çirklənmə bir ekоsistem kimi tоrpaqda
həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət xarakterli dəyişikliklər yaradır ki, bu da münbitlik elementlərinin
pisləşməsinə gətirib çıxarır. Bir sözlə, tоrpaqların neftlə çirklənməsi arzu edilməz və aradan qaldırılması
illər tələb edən bir prоses kimi xarakteristika оlunur. Bu təsirin aradan qaldırılması yоllarının
araşdırılması müasir elmin əsas prоblemlərin-dəndir.
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ABSTRACT
Plants are constantly exposed to abiotic and biotic factors. Various environmental stresses such as
insufficient rainfall, salinity, high and low temperatures cause drought stress, which is called water stress.
The inadequacy of water, which is the most basic component of life, is one of the main abiotic factors
that negatively affect the development of plants. Drought stress causes changes in the physiological,
morphological, anatomical, biochemical and molecular structures of plants and negatively affects their
growth, development and crop yield. Many plants have evolved resistance mechanisms to tolerate
drought stress. These mechanisms vary according to the severity, amount and plant type of drought
stress. Resistance of plants to biotic and abiotic factors occurs through secondary metabolites or
phytochemicals, the amount and content of which change in the stress environment. Oxidative damage
in plants under drought stress is eliminated by increasing the content and amount of secondary
metabolites. Secondary metabolite production is necessary to ensure optimum growth of plants under
changing environmental conditions. Secondary metabolites reduce membrane lipid peroxidation and
modulate the cell wall by acting as antioxidants and cell wall-strengthening components in plants under
stress. Minimizing crop losses caused by drought stress, which is one of the most important problems
of the next century, is possible by understanding the roles of secondary metabolites synthesized in stress
environment in mitigating drought stress. For this reason, it is aimed to introduce the secondary
metabolites produced in the stress environment.
Key Words: abiotic stress, drought, phytochemical, secondary metabolite

INTRODUCTION
Drought is one of the abiotic factors that limits plant production and negatively affects the morphological,
anatomical and physiological mechanisms of the plant, causing the most damage to growth,
development and crop yield (Nogués et al., 2015). Plants exposed to various abiotic stresses face drought
stress as a result of diffİculty in supplying their roots with water or excessive transpiration rate. The first
response of plants to drought stress is osmotic adjustment to resist water deficiency. Osmotic adjustment
occurs by increasing the osmotic potential of cells by synthesizing or accumulating osmolytes such as
proline and glycine betaine that will contribute to stress tolerance (Rezayian et al., 2020). Another
response to water deficiency in plants is the increase of reactive oxygen species (ROS) such as
superoxide, hydrogen peroxide and hydroxyl radicals. As the severity and duration of drought stress
increase, ROS accumulation will increase, causing serious damage to the membrane structure of the
cells and selective permeability of the membrane by causing lipid peroxidation, protein degradation and
mutations in DNA (Jaleel et al., 2007). At the same time, drought stress negatively affects the hormone
metabolism and enzyme activity of the plant, slows down various physiological processes related to
photosynthesis and growth (Sihem et al., 2020), brings the plant to a standstill, causing a decrease in
crop yield and even death (Sarker and Oba, 2018). . Plants try to survive under the influence of stress
by activating some mechanisms in order to be protected from the effects of stress (drought avoidance
and drought) or to tolerate the stress effect (drought tolerance) (Zheng et al., 2017). Avoidance of
drought occurs when the plant completes the growth and development process by shortening the
vegetative period and accelerating the transition to the generative period by developing some
morphological and anatomical adaptations that will enable the plant to be satisfied with the amount of
water. Drought escape is provided by the short life cycle or developmental plasticity of plants. Drought
tolerance is enzymatic (PPO, CAT, APX, GPX etc.) and non-enzymatic (phenols, carotenoids,
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tocopherol, ascorbate etc.) They act by activating the antioxidative mechanism consisting of
antioxidants (Chaeikara et al., 2020). At the same time, they can be protected from the harmful effects
of drought stress by accumulating some osmotic regulatory substances such as proline, soluble protein,
soluble sugar and glycine betaine, which increase the water absorption power of plants and maintain the
moisture content in the tissue (Wang et al., 2004). Under stress conditions, where the photosynthetic
capacity is inversely proportional to growth, which reduces or inhibits plant growth in various ways,
there is an accumulation of phytochemicals called secondary metabolites. Especially under drought
stress, oxidative stress, which occurs as a result of the deterioration of the balance between the plant's
antioxidant defense system and ROS production, accelerates cell membrane lipid peroxidation, and cell
death occurs. Secondary metabolites, defined as derivatives of primary metabolites, actively ameliorate
plant stress damage by minimizing the damaging effects of stress-induced ROS accumulation (Khare et
al., 2020). There are three main groups of secondary metabolites based on the biosynthetic pathways
and activities of plants. These groups are nitrogen-containing compounds (alkaloids), phenolic
compounds and terpenes (Patel et al., 2020). The response to drought stress differs according to the plant
species and the metabolites produced in drought stress, indicating that there are different tolerance levels.

ALKALOIDS
Alkaloids are a group of nitrogenous heterocyclic compounds derived from amino acids. Plants can
synthesize these compounds as secondary metabolites. These compounds are stored in various parts of
the plant and released from the glands where they are stored in animal attacks and sent to target tissues
(Thawabteh et al., 2019). Alkaloids, which are poisonous compounds that generally protect the plant
against animal attacks (Castells et al., 2006), stimulate alkaloid biosynthesis with the accumulation of
oxidative stress that occurs with drought stress, and a defense mechanism occurs in the plant (Matsuura
et al., 2014; Amirifar et al., 2022). According to the differences in the C-N skeleton structure, alkaloids
are represented by more than 12000 compounds, which are divided into 9 different groups as pyrrolidine,
pyridine, quinoline, isoquinoline, indole, quinazoline, steroidal, diterpenoid and other alkaloids (Bribi,
2018). It has been determined that the increase in the amount of alkaloids under various stresses in plants
is caused by the increased NADPH concentrations in the stress environment and the passively increased
biosynthesis rate (Yahyazadeh et al., 2018). While the duration and severity of stress are at certain levels,
an increase is observed in alkaloids, while the amount of alkaloids remain constant despite the increase
in the severity and duration of stress (Chen et al., 2021). The increase in alkaloid biosynthesis under
drought conditions allows the plant to adapt to drought conditions without affecting its primary
metabolism (Honório et al., 2021). The fact that the osmoregulation levels of plants do not change in
water deficiency is associated with an increase in the total amount of alkaloids in drought stress of plants
(Szabó et al., 2003). For example, Achnatherum sp. It has been stated that the detection of ergonovine
and ergine alkaloids at very high levels in plants contributes to osmotic regulation to protect plants from
water stress. At the same time, it was concluded that cellular degradation was prevented in the presence
of stress by determining the inverse ratio between the increase in the amount of alkaloid and the rate of
cell inhibition (Cui et al., 2022). Cyanogenic glycosides, which are found in many plants and cause
sudden chemical formation against herbivores and pathogens that damage plant tissue, are important
compounds of the plant defense mechanism (Myrans et al., 2021). These compounds, called nitrogen
transport and storage molecules, eliminate nitrogen deficiency that occurs with the decrease of nitrogen
reductase activity in arid conditions, especially in short-term drought. The unchanged nitrogen level
during short-term droughts has been associated with a reduced concentration of cyanogenic glycosides
(Jenrich et al., 2007). They stated that the excessive increase of cyanogenic glycoside in high
temperatures and prolonged droughts reduces oxidative stress by clearing the reactive oxygen species
(ROS) that increase with drought (Sohail et al., 2022). Glucosinolates, which regulate nitrogen and
carbon metabolism in plants, are bioactive compounds. It was determined that the concentration of this
compound increased in plant leaves grown under various stress conditions, increasing drought tolerance
(Li et al., 2020).
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PHENOLIC COMPOUNDS
Phenolic compounds are simple phenyl propanoid, benzoic acid derivatives, anthocyanin, isoflavones,
tannins, lignin and flavonoids, compounds starting with phenyl alanines (Cheynier et al., 2013).
Phenolic acids including sinapic acid, ellagic acid, gallic acid, caffeic acid, p-coumaric acid, thymol,
eugenol and carvacrol; It consists of more than 8000 compounds consisting of flavonoids, including
kaempferol, quercetin, apigenin, tangeretin, luteolin, catechin, hesperidin, naringin, taxifolin
(Albuquerque et al., 2021). The increase in the amount of these compounds in drought stress alleviates
the negative effects of stress and ensures the survival of the plant. Increasing the accumulation of
flavonoids and phenolic acids that protect plants against drought stress (Chalker-Scott and Fuchigami,
2018) reduces or eliminates the harmful effect of hydrogen peroxide accumulated in the cytoplasm by
stress (Havaux and Kloppstech, 2001). These compounds, which have antioxidant properties, scavenge
free radicals formed under the effect of stress and protect plant cells from the harmful effects of oxidative
stress (Sharma et al., 2019). At the same time, drought stress tolerance is enhanced by the oxidation of
flavonoids and their conversion to primary metabolites (Lattanzio et al., 2009). Especially, phenolic
compounds, which accumulate more in water scarcity, give the plant more resistance (Nakabayashi et
al., 2014). For example, phenolic compounds such as quercetin, luteolin-7-O-glucoside, apigenin-7-Oglucoside, salicylic acid, ferulic acid and 4-hydroxycinnamic show a significant increase in drought
stress (Gharibi et al., 2016; Gharibi et al., 2019). However, it was stated that ellagic acid, chlorogenic
acid and gallic acid content increased in drought stress applications, especially during seed germination,
while phenolic compounds such as ferulic acid, vanillic acid, p-coumaric acid, apigenin, quercetin, rutin
and luteolin decreased (Isah, 2019). In Triticum sp. exposed to drought stress, 56 metabolites including
amino acids, organic acids, carbohydrates, alkaloids, flavones, purines and pyrimidines were identified.
A number of phenolic compounds, including homovanillic acid, gallic acid, vanillin, 3,4dihydroxybenzaldehyde, 3-dimethylallyl-4-hydroxymandelic acid, alpha-phocaecholic acid, kynurenic
acid, coniferyl aldehyde, vanilyl alcohol, pyridoxal, and picolinic acid, are better than others. It has been
stated that phenolic compounds are very effective in drought stress with the detection of excessive
accumulation of phenolic compounds (Guo et al., 2020).

TERPENE
Essential oils are produced and stored in secretory cells, cell spaces, specialized ducts, glandular hairs
and epidermal cells of almost all parts of the plant, which enable the plant to form the most important
defense mechanism against biotic and abiotic stress. Since these compounds have the property of
spreading easily across the cell membrane, they can induce biological reactions and are activated by
specific enzymes in response to stress (Byron et al., 2021). When terpenes (hydrocarbons derived from
isoprene, a molecule with 5 atoms of carbon) are classified according to isoprene units; It is represented
by more than 50,000 compounds, including monoterpenes (C10), sesquiterpenes (C15), hemiterpenes
(C5), diterpenes (C20), triterpenes (C30), tetraterpenes (C40). It acts as a signal molecule in establishing
the allelopathic relationship of plants, as well as has antimicrobial and insecticidal effects. However, it
has also been found that it increases the stress tolerance of the plant by taking an active role in the
defense mechanism in the abiotic stress environment (Pasquini et al., 2021). Terpenes maintain the
stability of the cell membrane structure of the plant under stress conditions and reduce or eliminate the
damage caused by the accumulation of reactive oxygen species (ROS) that occurs with stress (Zhou et
al., 2020). At the same time, although there is stress in the plant exposed to arid conditions,
photosynthetic activity is not damaged and even the thylakoid membrane system of chloroplasts is not
damaged, which is also associated with an increase in the amount of terpene (Razi and Muneer, 2021).
Quercus sp. It was determined that terpenes such as rutaevin and mascaroside increased in drought
applications (Almeida et al., 2020). The effect of monoterpenes on the defense mechanism of Picea sp
in drought stress was investigated and it was determined that the total monoterpene concentration
increased (Madmony et al., 2018). Terpene ratios vary in flower structures under the effect of drought.
It was concluded that the monoterpene (α-pinene) ratio was the highest when the soil moisture was
moderate, and the sesquiterpene (α-farnesene) ratio increased as the drought rate increased, and the
drought stress tolerance was provided by sesquiterpenes (Campbell et al., 2019). Linalool and γcadinene were highest in Ocimum sp., which was subjected to mild water stress, and the highest amount
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of germacrene was measured in moderate drought. Although monoterpene compounds decreased with
increasing drought stress, it was determined that sesquiterpene compounds increased (α-pinene, βPinene, δ-3-Carene, Cymene type, 1,8-Cineol, Camphor, Linalool, camphene and γ-Cadinene). On the
other hand, it was determined that all of the secondary metabolites examined in plants at the highest
level of drought stress decreased (Gorgini et al., 2021). Terpenes begin to be synthesized with the carbon
accumulation that occurs under drought stress and contribute to the defense mechanism of the plant
under stress conditions (Farooq et al., 2018). The duration and severity of drought stress changes the
amount of terpene production among plant varieties. This may be the difference of enzymes or encoded
genes activated under the influence of stress (Khakdan et al., 2021).

CONCLUSION
Plants respond to drought stress by changing the ratio of compounds in their phytochemical content in
different amounts (McKiernan et al., 2014). For example, in Mentha sp. exposed to drought and heat
stress, the amount of total phenols, flavonoids, and saponins decreased significantly, while the amount
of terpenoids, alkaloids, and tannins increased (Alhaithloul et al., 2019). It is very important to define
the metabolic processes of the phytochemicals produced by plants in the defense mechanisms they
develop in various stress environments. Because plants develop a versatile network of defense
mechanisms to adapt to stressful environments. Since drought is the limiting factor affecting plant
growth, development, physiology, metabolism, yield and production, in order to increase the drought
resistance of plants or to improve drought tolerance, the physiological, biochemical and genetic
processes that coordinate the production of secondary metabolites are controlled in a controlled manner
to produce drought-compatible plants. possible by increasing the amount of As climate change and the
ensuing drought are among the top threats to biodiversity, identifying, exploiting and incorporating
drought-resistant genotypes into breeding programs can provide new opportunities to expand plant
breeding. On the other hand, by defining the metabolic processes of the interactions between plant-stress
and secondary metabolite stimulation of secondary metabolites, which have wide use in industry, it will
enable the development of optimized agricultural strategies for sustainable, low-cost agriculture.
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ÖZET
Arıcılık bir tarımsal üretim faaliyeti olarak bir taraftan tozlaşma yoluyla gıda güvenliği ve ekosistem
hizmetine destek vermekte olup, diğer taraftan apiterapik ürünlerin üretimi ile tıp uygulamalarında
önemli bir yer almaktadır. Bununla beraber arıcılık bu faaliyetten geçimlerini sağlayan kırsal nüfus
içinde önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Ancak koloni kayıpları, iklim değişikliği, fiyat
dalgalanması gibi risk ve belirsizlik etmenleri arı ürünleri üretimini olumsuz etkilemekte olup,
işletmenin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Arıcılık işletmeleri bu risklerle başa çıkabileceği ve
toparlanabileceği zaman sürdürülebilir bir faaliyet yürütebilecektir. Bu açıdan arıcılık işletmelerini
olumsuz etkileyen risk kaynaklarının belirlenmesi ve bu risklere karşı üreticiler tarafından alınabilecek
önlemlerin ortaya konulması son derece önemlidir. Bu araştırmada Muğla ilinde arıcılık yapan
işletmelerin arıcılık faaliyetini etkileyen risk faktörleri ve bu risklerle başa çıkmada kullanılabilecek risk
yönetim stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler seçilmiş 82 arıcılık
işletmesinden anket yoluyla elde edilmiştir. Anketlerde 28’i risk faktörü ve 17’si risk yönetim aracı
olmak üzere toplam 45 ifade sunulmuş ve üreticilerin her bir ifadeye katılma dereceleri beşli likert ölçeği
ile belirlenmiştir. Anketlerden elde edilen veriler Faktör Analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Sonuçlara göre ‘‘fiyatlarda değişkenlik’’, ‘‘konaklama koşulları’’, ‘‘koloni kayıpları’’,
‘‘öngörülemeyen olaylar’’, ‘‘işgücü temini’’, ‘‘kredi temini’’, ‘‘çevre kirliliği’’ ve ‘‘arıcı uygulamaları’’
arıcılık faaliyetini etkileyen risk kaynak grupları olup, bu riskleri yönetmede ‘‘arı sağlığını koruma’’,
‘‘iyileştirici arıcı uygulamaları’’ , ‘‘üretimi garanti altına alma’ ve ‘‘tarımsal kuruluşlar ile işbirliği’’
şeklinde risk yönetim araçlarının arıcılar tarafından benimsendiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Risk kaynakları, Koloni kayıpları, Faktör analizi

ABSTRACT
Beekeeping as an agricultural production activity, on the one hand, supports food safety and the
ecosystem through pollination, on the other hand, it has an important place in medicine with the
production of apitherapeutic products. Further, beekeeping is an important source of income for rural
people working in this field. However, risk and uncertainty factors such as colony losses, climate change,
and price fluctuations affect the production of bee products and threaten the sustainability of beekeeping.
Beekeeping farms can only be sustainable if they can manage these risks. In this context, it is extremely
important to identify the sources of risk that negatively affect beekeeping and the measures that
producers can take to address these risks. The aim of this study is to determine the risk factors that affect
beekeeping in Muğla province and the risk management strategies that can be used to identify these
risks. The data used for the study were collected through a questionnaire from 82 selected apiaries. The
questionnaires contained a total of 45 statements, of which 28 were risk factors and 17 were risk
management tools. The level of agreement of the producers with each statement was determined using
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a five-point Likert scale. Data obtained from the questionnaires were analyzed using factor analysis.
According to the results, "price fluctuations," "Apiary placement," "colony losses," "unforeseen events,"
"labour supply," "credit supply," "environmental pollution," and "beekeeping practices" are risk groups
that affect beekeeping. "protection of bee health", "improvement of beekeeping practices", "production
guarantee" and "cooperation with agricultural organizations" are strategies as risk management tools
adopted by beekeepers.
Keywords: Risk sources, Colony losses, Factor analysis
1.

GİRİŞ

Arıcılık bir tarımsal üretim faaliyeti olarak bir taraftan tozlaşma yoluyla gıda güvenliği ve ekosisteme
destek vermekte olup diğer taraftan apiterapik ürünlerin üretimi ile tıp uygulamalarında önemli bir yer
almaktadır (Pignagnoli et al., 2021). Bununla beraber arıcılık bu faaliyetle geçimlerini sağlayan kırsal
ve yoksul nüfus içinde önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Ancak koloni kayıpları, iklim
değişikliği, fiyat dalgalanması gibi risk ve belirsizlik etmenleri arı ürünleri üretimini olumsuz
etkilemektedir. Arıcılık işletmeleri bu risklerle başa çıkabileceği ve toparlanabileceği zaman
sürdürülebilir bir faaliyet yürütebilmektedir. Bu açıdan arıcılık işletmelerini olumsuz etkileyen risk
kaynaklarının belirlenmesi ve bu risklere karşı üreticiler tarafından alınabilecek önlemlerin ortaya
konulması son derece taşımaktadır.
Arıcılık diğer tarımsal üretim kollarında olduğu gibi büyük ölçüde doğal koşullara bağlı olması, değişen
piyasa koşulları, hükümetin piyasa koşullarını etkileyen kararları ve çeşitli hastalıklar gibi birçok doğal,
ekonomik ve sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel riskle karşı karşıya kalmaktadır (Aksoy ve Öztürk,
2012; Erdoğan, 2018). Doğal risklere örnek olarak olumsuz iklim koşulları, konaklama yerlerinin sayısı
ve koşullarının yetersizliği, flora yetersizliği, yabani hayvan saldırısı, tarımsal ilaç kullanımı parazitler,
predatörler, virüsler gibi biyolojik etmenlerden kaynaklanan hastalık kayıpları, koloni sönmeleri vb.
verilebilir. Ekonomik koşullardan kaynaklanan riskler ise girdi fiyatındaki dalgalanmalar, ulaşım
maliyetlerinin yüksekliği, bal ve katma değeri yüksek diğer arı ürünlerinin pazarlamasında yaşanan
sorunlar, üreticinin borcunun artması gibi faktörlerden oluşmaktadır. Hastalanan kolonilerin tedavisi
için kullanılan ilaç masrafları ile nakliye masrafları, konaklama masrafları, arıcılığın maliyetini
arttırmaktadır. Girdi maliyetlerinin yüksekliği ise kovan başına elde edilen karlılık oranını
düşürmektedir. Maliyetlerin yüksekliği arıcıyı uygun olmayan, ürün kalitesini olumsuz etkileyen bazı
girdilerin kullanılmasını zorlamaktadır. Bu da arı sağlığını ve bal güvenliğini tehlikeye atmaktadır.
Diğer taraftan arıcı maliyetleri karşılayabilmek adına borçlanmakta veya sahip olduğu arazi ve mal
varlığını satmaya yönelmektedir. Böylece bir sonraki sezon tekrar daha fazla bal elde etme ümidiyle
bölgeler arası gezginciliğe devam etmektedir. Böyle bir arıcılık modelinde; arıların genetik yapısı
karışmakta, hastalıklar yaygınlaşmakta, bal sadece bir ticari meta olarak görüldüğü için çevre koruma
bilinci oluşmamakta, yerel arı ırk ve ekotipleri kendi doğal ortamlarından uzaklaştırıldığı için, yerel
bitkilerin döllenmesi yetersiz kalmakta, ‘dışarı’ giden arıcılar için gittikleri yerin doğal ortamı bir önem
taşımamaktadır (ÇARIK, 2020). Arıcılık faaliyetine ilişkin danışman eksikliği, hırsızlık, işgücü
teminindeki güçlükler, işletmede gerçekleşen iş kazaları, arıcıların sağlık sorunları vb. gibi risklerde
arıcılıktaki sosyal risklere örnek olarak verilebilmektedir (Aksoy ve Öztürk, 2012; Karadas and Birinci,
2018).
Bu risk etmenlerinin bazısı arıcının yönetim uygulamalarından kaynaklanırken, bazısı arıcının kontrolü
dışındadır. Arıcılık yönetimi uygulamaları (BMP), bir arıcı tarafından sağlıklı bal arısı kolonilerini
sürdürmek ve üretim hedeflerine ulaşmak için uygulanan eylemlerin bütününü temsil etmektedir.
Örneğin, yüksek zararlı baskısı ile karşı karşıya kaldıklarında, arıcılar fiziksel veya kimyasal
müdahaleler yoluyla tehlikeleri azaltabilirler. İyi yönetim stresi hafifletebilirken, kötü yönetim stresi
artırabilir (El Agrebi et al., 2021). Sadece bal üretimine yönelik çalışan arıcılık işletmeleri, kovan başına
maksimum verimi elde etmek için, arıyı uyum sağladığı doğal çevresinden koparıp, flora takibi peşinde
yöreden yöreye taşımaktadır (ÇARIK, 2020). Bu da arıcılık operasyonlarıyla ilişkili faktörlerin arılarda
stres tepkisine neden olmakta, sonuçta koloni kayıplarının artmasına, hastalık ve parazitlere karşı
duyarlılığa neden olmaktadır. Diğer taraftan kovanların arıcılar tarafından monokültürel tarım alanlarına
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(Ayçiçek, Kanola vb.) taşınması, potansiyel olarak bir koloninin pestisitlere ve patojenlere maruziyetini
arttırıp, çeşitlendirilmiş polen kaynaklarına erişimini sınırlamaktadır (Simone-Finstrom et al., 2016).
Arıcılık faaliyetini etkileyen bir diğer konu bal ve balmumu güvenliğidir. Ballarda kontaminasyon
bakım ve çevreden kaynaklı nedenler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Çukur vd., 2016). Bakımdan
kaynaklı nedenler olarak; varroa ve yavru çürüğü hastalıkları, başka hastalık yapıcı etkenlerin kontrolü,
balmumu güvesi kontrolü ve kovan koruyucularının yaptığı etkiler sayılabilir. Hava, su ve bitkilerden
gelen ağır metaller, radyoaktif maddeler, pestisitler, bakteriler ve genetiği değiştirilmiş
mikroorganizmalar da çevresel kaynaklı etmenler olarak ortaya çıkmaktadır. Entansif tarım alanlarında,
ağır sanayi ve yoğun trafiği olan alanlarda arıcılığın yapılması, arı kolonilerini ve üretilen ürünlerin
tarımda kullanılan pestisitlere, ağır metallere ve diğer kimyasal kirleticilere maruz kalma riskini
arttırmaktadır (Seğmenoğlu ve Baydan, 2012; Doğaroğlu, 2012). Kovana giren pestisitler bal ve
balmumunda birikmektedir. Balda biriken pestisit ve ilaç kalıntıları bal hasat edildiğinde bir kereye
mahsus olarak insanlara zarar verirken, balmumunda biriken pestisitler ise petek birkaç sezon
kullanıldığında daha da tehlikeli olmaktadır. Böylesi bir durumda yıl içerisinde kovana giren ilaçlarla
birlikte peteklerde önceden birikmiş olan pestisitler de yavaş yavaş bala karıştığı için eski petekler kovan
içerisinde potansiyel bir pestisit kaynağı olarak iş görmektedir. Diğer taraftan kovanlarda kabartılmış
olarak kullanılamayan petekler eritilerek, temel petek durumuna getirilmektedir. Kabartılmış petekleri
mum güvesinden koruma amacıyla başvurulan kimyasal ilaçlar mumda birikmektedir. Üreticilerin çoğu
erittiği mumu petek firmalarına verip, petek firmalarından temel petek temin etmektedirler. Böylece bir
arıcının peteğinde var olan kalıntı diğer arıcıların peteklerine de bulaşabilmektedir. Bal ve balmumunda
belirlenen kalıntılar gerek arı sağlığını olumsuz etkilerken, gerekse ekonomik olarak ürünün satın
alınabilirliğini ve ihracat potansiyelini de tehlikeye sokmaktadır.
Gerek parazitler ve gerekse mikrobik hastalık etmenlerinin koloniler, arılıklar ve coğrafi bölgeler
arasında yayılmasında arıcıların çok önemli rolü bulunmaktadır (Sıralı, 2016). Arıcılar sağlıksız yeni arı
kolonilerini satın alarak, hastalıklı oğulları toplayarak, kötü hijyen prosedürleri ile kaynağı belli
olmayan besinlerle arıları besleyerek hastalık ve zararlıları kendi kolonilerine bulaştırmaktadırlar.
Arıcılık işletmelerinde arı sağlığı, bal güvenliği, bal kalitesi ve üretim verimliliğini etkileyen hatalı
uygulamalar, bu uygulamaların oluşturduğu riskler ve bu risklerle ilişkili yapılabilecek iyi yönetim
uygulamaları Çizelge 1’de verilmiştir.
Literatürde arıcıların karşılaştıkları sorunlar ve onların üretimini etkileyen risk faktörleri ile ilgili çok
sayıda özgün verilere dayalı çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda üreticilerin pazarlama,
üretim, konaklama, hastalık ve zararlılarla mücadele alanlarında sorunlarla karşılaştıkları ortaya
çıkmıştır. Bal fiyatlarındaki dalgalanmalar, ürünlerin fiyat standardının bulunmayışı, yurtdışı kaynaklı
ürünlerin pazara girmesi, haksız rekabet (hileli ürünlerin piyasaya sunulması), ürünlerin doğallığı ile
ilgili kuşkular, üretici örgütlenmesindeki yetersizlikler, kooperatif sayısının azlığı, tüketici talebindeki
değişiklikler, düşük organik bal talebi, pazarlama ve satış sırasındaki en önemli sorunlar olarak
belirlenmiştir. Bal üretimini etkileyen en önemli sorunlar ise, üreticilerin arı ürünü olarak sadece bal
üretiminde yoğunlaşması, taşıma masraflarının yüksekliği, kalıntı analizleri konusundaki yetersizlikler,
gezginci arıcılıkta konaklama ve güvenlik sorunu, bitkisel üretimde kullanılan tarım ilaçları, küresel
iklim değişikliğinin olumsuz etkileri olarak belirlenmiştir (Özbilgin vd, 1999; Seven ve Akkılıç, 2005;
Ören vd., 2010, Saner vd., 2011; Uzundumlu vd., 2011; Öztürk, 2013; Engindeniz vd., 2014; Öztürk
vd., 2014; Aktürk ve Aydın, 2019; Küçük vd 2022). Bu çalışmalardan bazıları Çizelge 2’de verilmiştir.
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Çizelge 1. Arıcılık uygulamalarından kaynaklanan risk faktörleri
Riskler
İlişkili iyi arıcılık uygulaması
Pestisitlere ve diğer kimyasal
Entansif tarım alanlarında kirleticilere maruz kalma riskinde
arıcılık yapmak
artış; arı refahının olumsuz Arı kovanı konumlanmadan önce kovan
etkilenmesi
çevresini araştırmak, arıcıyı değişikliklerden
Ağır sanayi ve yoğun trafiği Ağır metallere ve diğer kimyasal haberdar etmek
olan alanlarda arıcılık kirleticilere maruz kalma riskinde
yapmak
artış
Yüksek nispi nem oranına
Fungal hastalıkların riskinde artış;
sahip alanlarda arıcılık
Sözü edilen alanlarda arıcılıktan kaçınmak
arı refahının olumsuz etkilenmesi
yapmak
İşletmede
muhasebe Balın izlenebilirliğini olanaksız Her kovana özgü bireysel kodlamalar
kayıtlarının tutulmaması
kılması
yapmak
Oğullar arılığa getirilmeden önce başka yerde
Gerekli önlemler alınmadan
karantina altına almak,, hastalık ve zararlıları
sağlıksız
oğulların
Hastalık transferi, yeni elde edilen kontrol ve tedavi etmek, verimliliği ve
toplanması
erkek arılar yoluyla arı kovanına hastalıklara karşı direnci gözlemlemek
istenmeyen genlerin sokulması
Arıyı iyi arıcılık uygulamalarını benimseyen
Sağlıksız
yeni
arı
yerlerden temin etmek, kayıtlı olmayan arı
kolonilerini satın almak
kovanlarını satın almaktan kaçınmak
Çok soğuk havalarda kovan Soğuk stresi, arı refahının olumsuz
Kış aylarında ve sert havalarda sınırlı kontrol
kontrolü
etkilenmesi
Patojenlerin yayılma riski, arı
Düzenli olarak kontrol etmek (sıklık
Yanlış kontrol aralığı
refahının olumsuz etkilenmesi,
mevsime bağlıdır)
ölüm riski
Sterilize arıcılık ekipmanı (kovan aracı, vb.),
Kötü hijyen prosedürleri
Patojenlerin yayılma riski
temiz arıcı kıyafeti kullanmak
Sadece arılarda kullanım için tescil edilmiş
Ruhsatsız ilaç kullanımı
Ölümcül dozaj uygulama riski
ilaçları uygulamak
Yanlış
ilaç
uygulama Bal kontaminasyonu riski, arı
İlaç kullanım talimatına uymak
yöntemleri
refahının olumsuz etkilenmesi
İlaç uygulama araçlarını Kalıntı oluşumu ve ilaca karşı Tüm ilaç uygulama araçlarını kovandan
kovanda bırakmak
direnç riski
çıkarmak
Hastalık direncinin ve kraliçenin Kraliçe arıyı, kovana girdiği yıla özgü bir
Ana arının performansını ve
verimlilik seviyesinin devre dışı renkle işaretlemek, 2 veya 3 yılda bir
yaşını dikkate almamak
bırakılması
değiştirmek
Kış koşullarında yetersiz Kış aylarında açlık riski, arı Arı kovanının gücüne ve kovandaki bal
besin stoku
refahının olumsuz etkilenmesi
miktarına bağlı olarak kış aylarında beslemek
Olası patojenin bulaşması veya
Arıların kaynağı bilinmeyen
Arılık dışından gelen balı kullanmaktan
kalıntıların oluşması, arı refahının
balla beslenmesi
kaçınmak
olumsuz etkilenmesi
Arı kovanlarını çok çeşitli ve bol miktarda
Alanda yetersiz polen
Yavru gelişimi sıkıntısı
polene
sahip
flora
yakınında
miktarı ve çeşidi
konumlandırmak
Balın optimum olgunlaşmasına Refraktometre ile balın su içeriğini
Erken bal hasadı
izin vermemek, balda ekşime riski belirlemek
Balda duyusal değişiklikler ve bal
Körüğün
uygunsuz
kontaminasyon riski, arı refahının Sınırlı miktarda körük kullanmak
kullanımı
olumsuz etkilenmesi
Arıcılık uygulaması

Kaynak: Somerville, 2007; Formato and Smulders, 2011; Sıralı, 2016
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Çizelge 2. Arıcıların karşılaştıkları sorunlar ve arıcılığı etkileyen risk faktörleri ile ilgi çalışmalar
Yazar-Yıl

Üreticilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Üretimlerini Etkileyen Riskler

Başlıca sorunlar; bitkisel üretimde kullanılan tarım ilaçları, konakladıkları
yerde kira için arazi sahibi dışındaki kişilerle anlaşmazlıklar ve desteklerin
yetersizliğidir.
Üretici düzeyinde sorunlar, teknik, pazarlama, örgütlenme, konaklama ve
nakliye sorunundan oluşmaktadır. Pazarlama sorunlarının çözümü için yerel
pazarların kurulması, tüketiciyi bilinçlendirecek tanıtım ve promosyonların
Saner vd., 2011
düzenlenmesi ve tüketicinin organik ürünlere ödediği fiyatla üreticinin eline
geçen fiyat arasındaki farkın (pazarlama marjı) en aza indirilmesi ile
konvansiyonel bal ve organik bal arasında tatmin edici bir fiyat farkının
olması gerektiği vurgulanmıştır.
Elverişsiz iklim koşulları ve kışlama kayıpları üretimi etkileyen önemli
Uzundumlu vd., 2011
faktörler olarak bildirilmiştir. Kovan sayısı fazla olan, kooperatif üyesi olan
ve gezginci arıcılık yapan işletmelerde bal verimi daha yüksek bulunmuştur.
Çalışmada arıcıların %22.22’sinin en önemli sorunları üretim ile ilgili,
Çelik ve Turhan, 2014
%57.78’inin pazarlama ile ilgili ve %20.00’sinin ise hastalık ve zararlılarla
ilgili sorunlar olduğu belirlenmiştir.
Temel sorunlar; konaklama yerlerinin yetersizliği ve ulaşım sorunu (%42.45),
Öztürk vd., 2014
arı ürünlerindeki fiyat istikrarsızlıkları (%31.65) ve bilinçsiz üretim yaparak
çevreye ve arılara zarar verilmesi (%23.02) olarak belirlenmiştir.
Arıcılık işletmelerinin sorunları sırasıyla, pazarlama (%30), sahte veya yoğun
şeker katkılı ballar(%18), bal alımında oluşan firma tekelleşmesi (%10),
konaklama (%9), hastalıklarla mücadelede etkinsizlik (%7), bilinçsiz arıcılar
Emir, 2015
(%5), GTHB’nin arıcılık ile ilgili yönetim, denetim ve planlama yetersizliği
(%4), tarımsal ilaçlama (%3), sınır illerinden giren kaçak bal (%3), kovan
nakillerinde yaşanan zorluklar (%2) ve arıcılık eğitiminin uygulama alanında
ihtiyacı karşılamaması (%2) olarak belirtilmiştir.
Arıcılık faaliyetinde en fazla karşılaştıkları sorunlar; tarımsal ilaçlamalar,
Keskin, 2016
hayvan sağlığı uzmanından yararlanamama, pazarlama (arı ürünleri
piyasalarına ulaşabilme), arı ırkı ıslahı ile konaklama sorunudur.
İşletmelerin %43’ünün en önemli sorunu zirai ilaç, %32’sinin yer ve
Kutlu vd., 2016
konaklama, %13’ünün yabancı arıcı, %7’sinin hırsızlık ve %5’inin muhtarla
anlaşamama olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışmada arı kayıplarının %80’inin hastalıktan, %12.5’inin tarımsal ilaç
Borum, 2017
kullanımından ve %7.5’inin açlıktan kaynaklandığı belirlenmiştir.
Arıcıların karşılaştığı en önemli sorunun bitkisel üretim için tarımsal ilaç
kullanımı (%83.78), piyasaya ithal bal girişi (%77.03), hırsızlık (%55.40),
Sert, 2017
kovan konaklama yerlerinin yetersizliği (%29.73), verim düşüklüğü (%10.81)
ve desteklerin yetersizliği (%9.46) olarak bildirilmiştir.
Üretimde yaşanan sorunlar arasında köy arazisine alınmama (%26.9) ve
Çevrimli, 2017; Çevrimli ve ulaşım (%17.7) ilk iki sırada yer almıştır. Üreticilerin üye oldukları arıcı
Sakarya, 2019
birliklerinden depolama-pazarlama ve konaklama-nakliye konularında daha
fazla destek bekledikleri belirlenmiştir.
İşgücü temininde riskler ortaya çıktıkça, arıcıların bir kooperatife kaydolma,
Karadas and Birinci, 2018
ürün sigortası, sözleşmeli arıcılık ve kamu kurumlarıyla iş birliği gibi modern
tarım teknikleri ve risk yönetimi stratejilerini benimsemeleri daha olasıdır.
Arıcılık işletmelerinin karşılaştıkları en önemli sorunlar; balın pazarlanması
(%37), yüksek girdi fiyatları (%23.8), tarımsal ilaçlama (%13.9), kaliteli
Seğmenoğlu, 2018
damızlık bulunmaması (%9.9), konaklama (%7.9), güvenlik (%4.6), eğitim
eksikliği (%1.65) ve destekleme politikasının yanlışlığı (%1.25) olarak
belirtilmitir.
İşletmelerde en önemli sorunun arı ürünleri pazarlamasındaki zorluklar
(%32.08), hastalık ve parazitlere karşı etkili ilaçların bulunmaması (%26.42),
Onuç vd., 2019
yoğun tarımsal ilaç kullanımı (%13.21) ve arı ürünlerinin faydalarının
tüketicilere yeteri kadar tanıtılmamasıdır (%13.21).
Ören vd., 2010
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Aktürk ve Aydın, 2019

Söğüt vd., 2019
Turhan, 2019
Karahan, 2019

El Agrebi vd., 2021

Üreticilerin arıcılık faaliyetinde karşılaştıkları ilk beş sorunun sırasıyla
ürünlerin pazarlanması, hastalıklarla mücadele, konaklama yeri, nakliye ve
örgütlenme olduğu belirlenmiştir. Üreticiler hastalık ve kışlama kayıplarının
bal üretimini çok fazla, mücadele yetersizliği, besin yetersizliği, iklim ve
doğal koşullar, çevre kirliliği ile girdi maliyetlerinin bal üretimini fazla
etkileyeceği yönünde görüş bildirmişlerdir.
Arıcılık sektörünün gelişmesinin önündeki en büyük engellerin arıcıların
yeterli bilgiye sahip olmaması (%32.2), desteklemelerin yetersiz olması
(%29.9) ve pazarlama sorunu (%23) olduğu bildirilmiştir.
Arıcılık faaliyetinde en önemli sorunun pazarlama-finans olduğu, bunu ikinci
sırada ise Varroa zararlısının izlediği bildirilmiştir.
Arıcıların karşılaştıkları sorunlar sırasıyla, arı ürünleri pazarlanması,
hastalıklarla mücadele, konaklama yeri, kredi alma, yeterli bilgiye sahip
olamama, örgütlenme, kışlama ve nakliye işlemleri olarak belirlenmiştir.
Koloni kayıplarına yol açan en çok karşılaşılan (önlenemeyen) tehlikenin
sırasıyla koloni zayıflığı ve yağmacılık, açlık ve ana arı verimsizliğinin
olduğu belirlenmiştir.

Bu çalışmada ise Muğla ilinde işletmelerin sürdürülebilirliğini tehdit eden risk kaynakları ve bu risklere
karşı üreticilerin almış oldukları önlemlerin/stratejilerin ortaya konulması amaçlanmıştır.
2.

MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Araştırma Bölgesi
Bu araştırma Muğla ilinde yürütülmüştür. Muğla ili, topraklarının büyük kısmı Ege Bölgesi’nde, küçük
bir kısmı Akdeniz Bölgesinde olan, her iki denize de kıyısı olan bir Güney Ege ilidir. Türkiye'nin
güneybatı ucunda yer alan Muğla; kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda
Antalya ile komşu; güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir (Muğla İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, 2020). Muğla ili Akdeniz iklimi etkisinde olup, 800 m yüksekliğe kadar olan
alanlarda “Asıl Akdeniz İklimi” ve daha yüksek alanlarda “Akdeniz Dağ İklimi” hissedilmektedir.
Metrekareye 1.000 mm’den fazla yağış alan Muğla, orman oranı bakımından Türkiye'nin en zengin
illerinden biridir. Tarımsal üretimde yıllara göre değişiklikler meydana gelmekle birlikte zeytin, örtü altı
domates, narenciye, çam salgı balı, badem, nar ve su ürünleri ilin önemli tarımsal ürünleridir (Muğla İli
Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2022). Uzun dönem (1941-2021) verilerine göre bu ilde ortalama sıcaklık
15.1 °C, yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 108.9 ve yıllık toplam yağışın ortalaması 1209.1 mm/yıldır
(MGM, 2022).
Muğla ilinin yer aldığı Ege Bölgesi Türkiye’nin en önemli arıcılık bölgelerinden biri olup, 2021 yılında
Türkiye’de üretilen toplam 96,344 ton balın %12.34’ü (11,886 ton) bu bölge tarafından karşılanmaktadır.
Ayrıca dünyada üretilen çam balının yaklaşık %92’si Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde
üretilmektedir (Saner vd., 2021). Ege Bölgesinde üretilen toplam balın ise %32.14’ü (3,820.11 ton)
Muğla ili tarafından karşılanmaktadır (TÜİK, 2022).
2.2.

Verilen Elde Edilmesi

Muğla illerinde arıcılık yapan 82 işletmeden anket yoluyla elde edilen veriler çalışmanın birincil veri
kaynağını oluşturmaktadır. TÜİK 2018 yılı verilerine göre Muğla ilinde Arıcılık Kayıt Sistemine(AKS)
kayıtlı arıcılık yapan 4710 işletme araştırmanın ana kitlesini oluşturmuştur. Araştırma kapsamında
görüşülecek üretici sayısı, oransal örnek hacmi formülü (Newbold, 1995) kullanılarak %95 güven aralığı
ve %11 hata payı ile 79 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada 3 adet te yedek üretici anketi yapılmıştır.
Böylece toplamda 82 üretici ile görüşülmüştür.

n

N . p (1  p )
( N  1) p2 x  p (1  p )
n= Örnek hacmi
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N= Araştırma bölgesinde arıcılık yapan üretici sayısı



px2= Varyans

p= Arıcılıkta sürdürülebilir uygulamaları benimseyen üreticilerin oranı
Örnek hacminin mümkün olduğu kadar büyük olmasını sağlamak için p (1-p) çarpımında en büyük
değeri verecek olan p=0.50 değerinin kabul edilmesi önerilmektedir. Bu nedenle maksimum örnek
hacmine ulaşabilmek için arıcılıkta sürdürülebilir uygulamaları benimseyen üreticilerin oranı 0.50
olarak alınmıştır. Muğla ilinde anket yapılacak ilçelerin seçiminde, bal üretiminin yoğun olduğu ilçeler
seçilmiştir. 2018 yılı verilerine göre Muğla ilinin toplam bal üretiminin %49.36’sı Milas, Köyceğiz ve
Marmaris ilçeleri (Milas: 2754; Köyceğiz: 2540 ve Marmaris: 2000 ton) tarafından karşılanmaktadır.
Her bir ilçede görüşülecek üretici sayısı, ilçelerin toplam üretici sayısı içindeki oranı dikkate alınarak
belirlenmiştir. Sonuç olarak, Milas’ta 36, Köyceğiz’de 26, Marmaris’te 20 üretici ile görüşülmüştür.
2.3.

Verilerin Analiz Yöntemi

Arıcılara, yapılan anketlerde 28’i risk faktörü ve 17’si risk yönetim aracı olarak toplamda 45 ifade
sunulmuş ve üreticilerin her bir ifadeye katılma dereceleri beşli likert ölçeği ile belirlenmiştir. Bu
değişkenlerin listesi Çizelge 3 ve Çizelge 4’te sunulmuştur.
Çizelge 3. Arıcılara sunulan risk faktörü ifadesi
Risk Faktörü
Arıcılık faaliyetine ilişkin teknik bilgi ve danışman eksikliği
Girdi fiyatındaki değişiklikler
Hırsızlıktan dolayı ürün kaybı
Pazarlama olanaklarının sınırlı olması
Kredi alıp-alamama durumu
Olumsuz iklim koşulları
Ürün fiyatındaki değişiklikler
İşgücü temininde yaşanan güçlükler
Tarımsal kredi faiz oranlarındaki değişiklikler
Borç miktarının artması
Konaklama yerleri sayısının yetersizliği
Konaklama yerleri ve koşullarının yetersizliği
Hükümetin uyguladığı arıcılık politikalarındaki değişiklikler
İşçi yevmiyelerinin değişmesi
Ülke ekonomisindeki değişiklikler
İşletmede meydana gelen iş kazaları/sağlık sorunları
Teknik donanım eksikliği
Ürün depolama koşullarından kaynaklanan ürün kayıpları
Flora yetersizliği
Yabani hayvan saldırılarından kaynaklanan kayıplar
Hastalık kayıpları
Kışlatma kayıpları
Hastalık ve zararlılarla mücadele yetersizliği
Tarımsal ilaç kullanımı
Ulaşım maliyetleri
Çevre kirliliğinin etkisi
Ürün verimindeki değişiklikler
İşletmede muhasebe kayıtlarının tutulmaması
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Simge
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
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Çizelge 3. Arıcılara sunulan risk yönetim stratejisi ifadesi
Risk Yönetim Stratejisi
Hastalık ve parazitlere karşı mücadele yapmak
Arıları gerektiği zaman beslemek
Zirai mücadele ilaçlarından uzak durmak
Pazar hakkında bilgi sahibi olmak
Arıcılık dışında başka bir işte çalışmak
Arıcılık dışında yatırım yapmak
Bal dışında diğer arı ürünlerini üretmek
Tarım kuruluşlarıyla iş birliği içinde olmak
Ürünlerin depolanabileceği uygun alanlar oluşturmak
Genç ve kaliteli ana arı kullanmak
İklim ve florayı iyi izlemek
Devlet destekli arılı kovan sigortası yaptırmak
Farklı dönemlerde ürün satışı yapmak
Kooperatife ortak veya birliğe üye olmak
Sözleşmeli üretim yapmak
İşletme kayıtlarını düzenli olarak tutmak
Harcamaları planlamak

Simge
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17

Arıcılık faaliyetinde üreticilerin karşılaştıkları risk faktörleri ve bu risklerin yönetiminde başvurdukları
risk yönetim stratejilerini nicel bir veri azaltma tekniği olarak bilinen Faktör Analizi (FA) yöntemi ile
analiz edilmiştir. FA fazla değişken kümelerini faktör adı verilen yönetilebilir birkaç boyuta indirgeme
yeteneğine sahip çok değişkenli analiz yöntemidir (Guodaa et al., 2018).
Faktör analizinin uygulama aşamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır.
-

Çalışmada faktör analizi yaklaşımlarından temel bileşenler kullanılmıştır.

Veri setinin FA için uygun olup, olmadığını belirlemek için KMO ve Bartlett’s test
istatistiğinden yararlanılmıştır. Bartlett’s testi, popülasyondaki değişkenler arasında korelasyon
olmadığı hipotezini test etmektedir. Veri setinin uygunluğunu belirlemek amacıyla KMO değeri ise 0.5
ile 1 arasında olmalıdır (Günden ve Miran, 2008).
Anti-image korelasyon matrisinde diyagonalde yer alan tüm korelasyon değerlerinin 0.50 den
az olması durumunda ilgili ifade analizden çıkarılıp, analiz tekrarlanmıştır
-

FA’de 0.50 altında ortak varyans sahip olan ifade analizden çıkarılıp, analiz tekrarlanmıştır

Faktör sayısını belirlemek için özdeğerler kullanılmıştır. Özdeğer, her bir faktör tarafından
açıklanan varyansın oranının hesaplanmasında kullanılan bir katsayısıdır (Büyüköztürk, 2002) Özdeğeri
1’den büyük faktörler dikkate alınmıştır (Guodaa et al., 2018).
Döndürülmüş bileşen matrisi tablosunda yer alan her bir faktör en az 2 ifadeden oluşup, ayrıca
faktör ağırlıkları 0.40 ve üstü olan ifadeler aynı anda birden fazla faktörde yer aldığında karmaşık yapıya
neden oldukları için ilgili ifade analizden çıkarılıp, analiz tekrarlanmıştır
Faktör analizi sonucunda belirlenen faktörlerin güvenirliği Cronbach-alpha ile test edilmiştir.
Cronbach’s alpha’nın değeri 0.60’dan yüksek olmalıdır (Can, 2016).
FA sonunda, risk faktörleri ve risk yönetim stratejileri açısından üreticileri karşılaştırabilmek amacıyla
kümeleme analizi kullanılmıştır. Kümeleme analizi, gruplanmış verileri benzerliklerine göre
sınıflandırmada sıklıkla kullanılan çok değişkenli istatistiksel yöntemler arasında yerini almaktadır
(Aksoy ve Öztürk, 2012).
Faktör analizini kullanarak elde edilen faktör grupları kümeleme analizinde değişken olarak
kullanılmıştır.
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Bu çalışmada Hiyerarşik kümeleme yönteminden yararlanılmıştır. Hiyerarşik kümeleme
teknikleri, kümeleri ardı ardına birleştirme sürecidir. Bu kümeleme tekniğinde bir grup diğeriyle
birleştikten sonra daha sonraki adımlarda birbirinden ayrılmaz (Yılmaz, 2013).
Üretici grupların yorumlanması ve profillerinin çıkarılması için, dikkate alınan değişkenlerin
gruplara göre ortalamalarını incelemekte yarar bulunmaktadır. Üretici grupları arasında ortalamaların
istatiksel açıdan farklılık olup olmadığı, Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Verilerin FA analizi için uygun olup, olmadığı KMO ve Bartlet’s test istatistiği kullanılarak
araştırılmıştır(Çizelge 4). Risk faktörlerine ilişkin yapılan FA’inde KMO değeri 0.623 ve risk yönetim
stratejilerine ilişkin KMO değeri ise 0.599 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler 0.5’ten büyük olduğu için
verilerin FA için uygun olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan Bartlett test istatistiği değeri risk
faktörleri verisi için 474.78 ve risk yönetim stratejileri verisi için 167.90 olarak hesaplanmış olup, her
iki veri seti için sıfır hipotezi % 1 istatistiksel anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Bu sonuç, modele
dahil edilen değişkenler arasında kuvvetli korelasyon ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir.
Çizelge 4. KMO ve Bartlett testi sonuçları
Kaiser- Meyer- Olkin Örnekleme Yeterliliği Ölçüsü
Bartlett'in Küresellik Testi

Yaklaşık Ki-Kare
Serbestlik Derecesi
Anlamlılık Düzeyi

Risk Faktörü
Risk Yönetim Stratejileri
0.623
0.599
474.476
167.897
190.000
45.000
0.000
0.000

FA’de faktör sayısının belirlenmesi için faktör özdeğerlerinin minimum 1 olması koşulu sağlanmıştır
(Şekil 1). Risk faktörleri verisinde bu koşula uygun olan 8 faktör bulunmuş olup, bu faktörlerin
değişkenlerdeki toplam değişkenlik (varyans) açıklama yüzdesi %72.30 olarak hesaplanmıştır. Aynı
şekilde risk yönetim stratejileri verisinde bu koşula uygun 4 faktör bulunmuş olup, bu faktörlerin
varyans açıklama yüzdesi %68.22 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 5).
Çizelge 5. Faktörlerin varyans açıklama yüzdeleri
Faktör Özdeğer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.70
2.05
2.02
1.99
1.33
1.24
1.10
1.03
0.88
0.78
0.68
0.57
0.45
0.42
0.37
0.34
0.33
0.28
0.23
0.20

Risk Faktörleri
Varyans
Birikimli Varyans
Oranı
Oranı
18.51
18.51
10.23
28.75
10.12
38.87
9.93
48.80
6.65
55.45
6.18
61.63
5.52
67.15
5.15
72.30
4.40
76.70
3.92
80.62
3.42
84.03
2.87
86.90
2.23
89.13
2.08
91.21
1.87
93.08
1.68
94.76
1.66
96.42
1.42
97.84
1.15
98.99
1.01
100.00
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Faktör
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Risk Yönetim Stratejileri
Varyans
Birikimli
Özdeğer
Oranı
Varyans Oranı
2.544
25.435
25.435
1.697
16.969
42.405
1.498
14.982
57.387
1.084
10.837
68.224
0.723
7.230
75.454
0.679
6.788
82.242
0.619
6.188
88.430
0.518
5.181
93.611
0.327
3.270
96.881
0.312
3.119
100.000
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Şekil 1. Özdeğerleri gösteren faktör çizgisi
Varimax rotasyon ile yapılmış FA sonucu, özdeğeri 1’in üzerinde olan faktörlerin yükleri Çizelge 6 ve
Çizelge 7’de verilmiştir. İlgili faktörler, içerdikleri değişkenlere göre isimlendirilmiştir
Risk faktörleri veri seti için 8 faktör ortaya çıkmakta olup, 1. Faktör toplam varyansın %18.51’ini, 2.
Faktör %10.23’ünü, 3. Faktör %10.12’sini, 4. Faktör %9.93’ünü, 5. Faktör %6.65’ini,
6.Faktör %6.18’ini, 7. Faktör %5.52’sini ve 8. Faktör %5.15’ini açıklamaktadır. 1.Faktör ‘‘Fiyatlarda
değişkenlik’’ 2. Faktör ‘‘Konaklama koşulları’’, 3. Faktör ‘‘Koloni kayıpları’’, 4. Faktör
‘‘Öngörülemeyen olaylar’’, 5. Faktör ‘‘İşgücü temini’’, 6. Faktör ‘‘Kredi temini’’, 7. Faktör ‘‘Çevre
kirliliği’’ ve 8. Faktör ‘‘Arıcı uygulamaları’’ başlığı altında isimlendirilmiştir (Çizelge 6).
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Çizelge 6. Risk faktörleri veri seti için yapılan FA sonucu oluşun faktörler ve faktör yükleri
Değişkenler
Fiyatlarda Değişkenlik
Girdi fiyatındaki değişiklikler (k2)
Ülke ekonomisindeki değişiklikler (k15)
Ürün fiyatındaki değişiklikler (k7)
Ulaşım maliyetleri (k25)
Konaklama Koşulları
Konaklama yerleri sayısının yetersizliği (k11)
Konaklama yerleri ve koşullarının yetersizliği (k12)
Koloni Kayıpları
Kışlatma kayıpları (k22)
Hastalık ve zararlılarla mücadele yetersizliği (k23)
Hastalık kayıpları (k21)
Öngörülemeyen Olaylar
Yabani hayvan saldırılarından kaynaklanan kayıplar (k20)
İşletmede meydana gelen iş kazaları/sağlık sorunları (k16)
Olumsuz iklim koşulları (k6)
İşgücü Temini
İşçi yevmiyelerinin değişmesi (k14)
İşgücü temininde yaşanan güçlükler (k8)
Kredi Temini
Kredi alıp-alamama durumu (k5)
Tarımsal kredi faiz oranlarındaki değişiklikler (k9)
Çevre Kirliliği
Çevre kirliliğinin etkisi (k26)
Tarımsal ilaç kullanımı (k24)
Arıcı Uygulamaları
İşletmede muhasebe kayıtlarının tutulmaması (k28)
Ürün verimindeki değişiklikler (k27)
Cronbah Alfa

Faktör Yükleri
0.795
0.752
0.662
0.625
0.875
0.852
0.733
0.704
0.642
0.753
0.735
0.526
0.837
0.760
0.804
0.593
0.787
0.688
0.754
0.736
0.744

Risk yönetim stratejileri veri seti için 4 faktör ortaya çıkmakta olup, 1. Faktör toplam
varyansın %25.43’ünü, 2. Faktör %16.97’sini, 3. Faktör %14.98’ini ve 4. Faktör %10.84’ünü,
açıklamaktadır. 1.Faktör ‘‘Arı sağlığını koruma’’ 2. Faktör ‘‘İyileştirici arıcı uygulamaları’’, 3. Faktör
‘‘Üretimi garanti altına alma’’, 4. Faktör ‘‘Tarımsal kuruluşlar ile iş birliği’’ başlığı altında
isimlendirilmiştir (Çizelge 7).
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Çizelge 7. Risk yönetim stratejileri veri seti için yapılan FA sonucu oluşun faktörler ve faktör yükleri
Değişkenler

Faktör Yükleri
Arı Sağlığını Koruma

Arıları gerektiği zaman beslemek (x2)
Zirai mücadele ilaçlarından uzak durmak (x3)
Hastalık ve parazitlere karşı mücadele yapmak (x1)
İyileştirici Arıcı Uygulamaları
Genç ve kaliteli ana arı kullanmak (x10)
İklim ve florayı iyi izlemek (x11)
Üretimi Garanti Altına Alma
Ürünlerin depolanabileceği uygun alanlar oluşturmak (x9)
Bal dışında diğer arı ürünlerini üretmek (x7)
Sözleşmeli üretim yapmak (x15)
Tarımsal Kuruluşlar ile İş birliği
Kooperatife ortak veya birliğe üye olmak (x14)
Tarımsal kuruluşlar ile iş birliği içinde olmak (x8)
Cronbach Alfa

0.851
0.760
0.707
0.855
0.811
0.763
0.623
0.587
0.839
0.715
0.612

Faktör analizini kullanarak elde edilen faktör grupları kümeleme analizinde değişken olarak
kullanılmıştır. Gerek risk faktörleri gerekse risk yönetim stratejileri veri seti için yapılan kümeleme
analizi sonucu ortaya çıkan üretici gruplarının ayrıntıları Çizelge 8’de verilmiştir. Risk faktörleri
açısından bakıldığında üreticiler 2 gruptan oluşmuş olup, üreticilerin %45.12’si 1. Grupta, %54.88’i ise
2. Grupta yer almaktadır. Risk yönetim stratejileri verisi için incelendiğinde yine üreticileri 2 gruptan
oluşmuş olup, üreticilerin %68.29’ü 1. Grupta, %31.71’i ise 2. Grupta yer almaktadır (Çizelge 8)
Çizelge 8. Risk faktörleri ve risk yönetim stratejilerine göre üretici gruplarının dağılımı
Üretici grupları
1. Grup
2. Grup
Toplam

Sayı

Risk Faktörleri
%
Sayı
37
45.12
45
54.88
82
100.00

Risk Yönetim Stratejisi
%
56
68.29
26
31.71
82
100.00

Çizelge 9’da üretici gruplarına göre risk faktörleri ortalamaları yer almaktadır. Fiyatlarda değişkenlik
faktörünü oluşturan değişkenlerin ortalaması incelendiğinde 2 üretici grubu arasında istatistiksel olarak
bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Her iki üretici grubu, girdi fiyatlarındaki değişkenlik, ülke
ekonomisinde değişkenlik, ürün fiyatlarındaki değişkenlik ve ulaşım maliyetlerini oldukça etkili risk
faktörleri olarak görmektedir. Konaklama koşulları faktörünü oluşturan değişkenlerin ortalaması
incelendiğinde konaklama sayısının yetersizliği açısından gruplar arası farklılık istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuşken, konaklama koşullarının yetersizliği açısından gruplar arası farklılık anlamlı
bulunmamıştır. Konaklama yerleri sayısının yetersizliği 1. Grupta yer alan üreticiler için oldukça etkili
bir risk faktörü iken, bu risk faktörü 2. Grupta yer alan üreticiler için orta düzeyde önemlidir.
Koloni kayıpları faktörünü oluşturan değişkenler açısından durum incelendiğinde, 2 grup arasındaki
farklılık anlamlı bulunmamıştır. Her iki grup için hastalık kayıpları oldukça etkili risk faktörü olarak
ortaya çıkmıştır. Öngörülemeyen olaylar faktörünü oluşturan değişkenler incelendiğinde, yine gruplar
arası farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bununla beraber olumsuz iklim koşulları her 2
işletme grubunda çok etkili risk faktörü olarak ortaya çıkmıştır.
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Çizelge 9. Risk faktörleri ortalamalarına göre üretici gruplarının karşılaştırılması
Değişkenler*
Girdi fiyatındaki değişiklikler (k2)
Ülke ekonomisindeki değişiklikler (k15)
Ürün fiyatındaki değişiklikler (k7)
Ulaşım maliyetleri (k25)
Konaklama yerleri sayısının yetersizliği (k11)
Konaklama yerleri ve koşullarının yetersizliği (k12)
Kışlatma kayıpları (k22)
Hastalık ve zararlılarla mücadele yetersizliği (k23)
Hastalık kayıpları (k21)
Yabani hayvan saldırılarından kaynaklanan kayıplar (k20)
İşletmede meydana gelen iş kazaları/sağlık sorunları (k16)
Olumsuz iklim koşulları (k6)
İşçi yevmiyelerinin değişmesi (k14)
İşgücü temininde yaşanan güçlükler (k8)
Kredi alıp-alamama durumu (k5)
Tarımsal kredi faiz oranlarındaki değişiklikler (k9)
Çevre kirliliğinin etkisi (k26)
Tarımsal ilaç kullanımı (k24)
İşletmede muhasebe kayıtlarının tutulmaması (k28)
Ürün verimindeki değişiklikler (k27)

1. Grup
2. Grup
P
4.81
4.69
0.62
4.73
4.56
0.97
4.38
4.13
0.40
4.57
4.51
0.45
3.70
2.78
0.03*
3.95
3.53
0.32
3.57
3.02
0.08
3.59
3.44
0.60
4.22
3.73
0.10
3.30
3.87
0.08
4.38
4.60
0.14
4.76
0.08
4.97
4.08
2.04 0.00***
3.30
1.84 0.00***
4.38
2.07 0.00***
3.57
2.36 0.00***
4.41
4.60
0.21
4.68
0.09
4.87
2.30
2.13
0.70
4.41
4.29
0.72

* Değişkenler için ölçek: 1= Hiç etkili değil, 2= Etkisiz, 3= Orta derecede etkili, 4= Oldukça etkili,
5= Çok etkili (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 düzeyinde anlamlı)
İşçi gücü temini faktörünü oluşturan değişkenlerin ortalaması gruplara göre farklılık göstermekte olup,
bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İşçi yevmiyelerinin değişmesi 1. Gruptaki
üreticilere oldukça etkili bir risk faktörüyken 2. Gruptaki üreticiler için etkisiz bir risk faktörü olarak
ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan işgücü temininde yaşanan güçlükler 1. Grupta yer alan üreticiler için
orta düzeyde etkiliyken 2. Grupta yer alan üreticiler için etkisiz bir risk faktörüdür.
Kredi temini faktörünü oluşturan değişkenler incelendiğinde, gruplar arası farklılıklar istatistiksel açıdan
anlamlı bulunmuştur. Kredi alıp-alamama durumu ve tarımsal kredi faiz oranındaki değişiklikler 1.
Grupta yer alan üreticiler için oldukça etkili risk faktörleri iken, 2. Grupta yer alan üreticiler için etkisiz
risk faktörü olarak görülmektedir.
Çevre kirliliği ve arıcı uygulamaları faktörlerini oluşturan değişkenler açısından durum incelendiğinde
2 grup arası farklılıklar anlamlı bulunmamıştır. Her 2 grupta da çevre kirliliğinin etkisi ve tarımsal ilaç
kullanımı çok etkili, ürün verimindeki değişiklikler oldukça etkili ve işletmede muhasebe kayıtlarının
tutulmaması etkisiz bir risk faktörü olarak ortaya çıkmıştır
Çizelge 10’da üretici gruplarına göre risk yönetim stratejileri ortalamaları yer almaktadır. Arı sağlığını
koruma faktörünü oluşturan değişkenlerin ortalaması incelendiğinde, 2. Grupta yer alan üreticiler zirai
mücadele ilaçlarından uzak durmayı çok etkili risk yönetim aracı kabul ederken, 1. Gruptaki üreticiler
bu değişkeni oldukça etkili bulmuşlardır. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
İyileştirici arıcı uygulamaları faktörünü oluşturan değişkenler incelendiğinde, her iki grupta yer alan
üreticiler iklim ve florayı iyi izlemeyi çok etkili risk yönetim aracı görmektedir. Üretimi garanti altına
alma faktörünü oluşturan değişkenler incelendiğinde 2. Grupta yer alan üreticiler ürünlerin
depolanabileceği uygun alanlar oluşturmayı çok etkili bulurken, 1. Grupta yer alan üreticiler bu stratejiyi
oldukça önemli bulmuşlardır.
Tarımsal kuruluşlar ile iş birliği faktörünü oluşturan değişkenler incelendiğinde 2 grup arası farklılıklar
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kooperatife ortak veya birliğe üye olmak 2. Grupta yer alan
üreticiler için oldukça etkili iken, 1. Grupta yer alan üreticiler için etkisiz bir risk yönetim aracı olarak
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görülmüştür. Tarımsal kuruluşlar ile iş birliği içinde olmak, 2. Grupta yer alan üreticiler için oldukça
etkili, 1. Grupta yer alan üreticiler için ise orta düzeyde etkili bulunmuştur.
Çizelge 10. Risk yönetimi stratejilerine ortalamalarına göre üretici gruplarının karşılaştırılması
Değişkenler
Arıları gerektiği zaman beslemek (x2)
Zirai mücadele ilaçlarından uzak durmak (x3)
Hastalık ve parazitlere karşı mücadele yapmak (x1)
Genç ve kaliteli ana arı kullanmak (x10)
İklim ve florayı iyi izlemek (x11)
Ürünlerin depolanabileceği uygun alanlar oluşturmak (x9)
Bal dışında diğer arı ürünlerini üretmek (x7)
Sözleşmeli üretim yapmak (x15)
Kooperatife ortak veya birliğe üye olmak (x14)
Tarım kuruluşlarıyla iş birliği içinde olmak (x8)

1. Grup
2. Grup
P
4.18
4.46
.064
4.41
4.77 0.00***
4.23
4.23
0.42
4.75
4.88
0.16
4.52
4.81
0.04*
3.77
4.85 0.00***
4.55
4.31
0.43
2.50
3.19
0.09
1.61
4.27 0.00***
3.34
4.69 0.00***

* Değişkenler için ölçek: 1= Hiç etkili değil, 2= Etkisiz, 3= Orta derecede etkili, 4= Oldukça etkili,
5= Çok etkili (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 düzeyinde anlamlı)
4. SONUÇ
Bitkilerde tozlaşmayı sağlayan ve bal dışında katma değeri yüksek, çeşitli arı ürünlerinin üretimine de
elverişli olan arıcılık sektörü, tarım sektörünün diğer kollarında olduğu gibi, risk ve belirsizlik etmenleri
ile karşı karşıyadır. Bu risk ve belirsizlik etmenleri arıcılık işletmelerinin üretimini olumsuz etkileyip,
gelirlerinde dengesizliğe neden olmaktadır. Bu çalışmada Muğla ilinde arıcılık yapan işletmelerin
karşılaştıkları risk faktörleri ve bu risklerle başa çıkmada başvurdukları risk yönetim stratejileri Faktör
Analizi ve Kümeleme analizi kullanılarak araştırılmıştır. Faktör analizi sonucu risk faktörleri 8 başlıkta,
risk yönetim stratejileri ise 4 başlık altında toplanmıştır. Kümeleme analizi sonucunda ise üreticiler risk
faktörleri ve risk yönetim stratejileri açısından 2 farklı gruba ayrılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda üreticilerin en etkili risk faktörleri fiyat değişkenliği ve ekonomik
değişiklikler olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan kooperatif, birlik ve tarımsal kuruluşlar ile iş birliği
içinde olmak etkili bir risk transfer aracı olarak görülmüştür. Bu açıdan üreticinin riskinin yönetiminde,
birlik ve kooperatiflerin pazar araştırması yapması, pazarlama, pazar oluşturma, fiyat belirleme, eğitim
ve bilinçlendirme faaliyetlerinde aktif rol almaları gerekmektedir.
Üreticilerin pazarlama konusunda karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri fiyat düşüklüğüdür. Çünkü
kaliteli ürün ile kalitesiz ürün arasındaki fiyat farkının azlığı dikkati çekmektedir. Arıcılık faaliyetinin
ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla farklı kalite ve farklı orijindeki(monofloral) ballara
(kekik, ıhlamur, meşe, geven, hayıt, püren, lavanta, akasya, maydanoz, sedir balı vd.) göre ürün
fiyatlandırılması yapılması uygun olacaktır.
Çalışma sonucunda en önemli risk yönetim araçlarından olan ürün çeşitlendirmesi önemli
bulunmamıştır. Diğer tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi, çoğu arıcılık işletmesinde de arıcılık bal
üretim odaklı olup, tek tip üretim ve geçim kaynağı şeklindedir. Bu da üretimi artırmaya yönelik
çabaların arı sağlığı ve ürün güvenliğini göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Sezonun kötü gittiği
yıllarda, arıcılara kolonilerinden alternatif gelir kaynakları yaratabilecek üretim çeşitlendirmesi ve
yöntemlerinin ikame etme zorunluluğu sürdürülebilir arıcılık adına son derece önemlidir. Bu konuda
arıcılar bal dışında diğer arı ürünlerine de(üretimde çeşitlendirme ) yönlendirilerek, bu ürünler için pazar
olanakları araştırılmalıdır.
Çalışma sonucunda en etkili risk faktörlerinden birinin verim değişkenliği olduğu belirlenmiştir. Kovan
başına bal veriminin artırılması için, sektöre verilen doğrudan destekleme modeli yerine üretimi arttırıcı
ve kaliteyi yükseltici yeni destekleme politikalarının uygulanması gerekmektedir. Son olarak üretimdeki
bazı risk faktörlerinin üretici kaynaklı olduğu düşünülürse, arıcılıkta iyi yönetim uygulamalarının,
uygun eğitim ve yayım yöntemleri ile geliştirilmesi gerekir.
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ÖZET
Bu bildiride Covid-19 pandemisi öncesi İzmir ilinde yapılan tüketicilerin internet üzerinden gıda
alışverişi yapma kararının temelinde yatan faktörleri inceleyen araştırma sonuçları ile pandemi sonrası
yapılan araştırmaların sonuçlarından yararlanarak internet üzerinden gıda alışverişi yapma karar ve
eğilimlerindeki değişim ortaya konmaktır. Bu çerçevede tüketicilerin genel özellikleri ortaya konularak,
internet üzerinden alışveriş yapma sıklıklarındaki değişim, satın aldıkları mal/hizmet gruplarındaki
değişim, satın alma yeri tercihlerindeki değişim gibi birçok faktör karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
Ayrıca sorunlar belirlenerek çözüm önerileri getirilecektir.
Bildirinin gıda endüstrisindeki, e-ticaret yapan veya yapmayı planlayan işletmeler için fayda
sağlayabilecek sonuçlara ulaşması ve pazarlama faaliyetlerine yön verici olması hedeflenmiştir.
Bu çalışmanın ilgili alanyazınına çeşitli katkıları olabileceği ve gelecekte bu konuyla ilgili yapılacak
olan çalışmalara ışık tutabileceği düşünülmektedir. Online alışveriş pazarının gelişmesi ile e-ticaret
hacminin her geçen gün artması bu alanda girişimcilere yeni fırsatlar sunduğu düşünülmektedir.
Teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yaşam standartları, alışveriş alışkanlıkları ve tüketicilerin
beklentisindeki değişimler doğrultusunda işletmelerin bu yeni beklentilere uyum sağlamaları gerektiği
düşünülmektedir. İşletmelerin pazarda kalıcı olabilmeleri için, değişen tüketici beklentilerini göz önüne
alarak pazarlama stratejilerini güncellemeleri ve değişimlere uygun olarak geliştirmeleri beklenmektedir.
Bu çalışma ve bundan sonraki çalışmaların e-ticaret alanında gıda endüstrisi içerisinde daha spesifik
ayrımların yapılması ve bu bağlamda tüketici tercihleri ve karar alma mekanizmaları için stratejiler
oluşturulması hususunda önemi yadsınamaz derecededir. İşletmeler online platformları ve tüketicilerin
bu platformlara yaklaşımlarını, online alışveriş ve online gıda alışverişi hakkındaki tutum ve algılarını
belirleyerek pazarlama stratejilerini geliştirebileceklerdir. Tüketicilerin internet alışverişlerine olan
yönelimleri doğrultusunda bu ve bundan sonraki çalışmaların işletmeler ve araştırmacılar için yol
gösterici olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, E-Ticaret, Tüketici Tercihleri, Dijital Pazarlama.

ABSTRACT
In this study, we present the results of the research that examines the factors influencing the consumers'
online shopping decisions for food products in the province of İzmir before the Covid-19 pandemic and
investigates the changes in the decisions and trends of online shopping for food products by comparing
the results of the studies presented after the pandemic. Within the scope of this study, we discuss the
factors such as the change in the frequency of online shopping, the change in the groups of
goods/services bought, the change in the place of shopping comparatively by describing the general
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characteristics of consumers. In addition, we identify the problems and propose possible solutions
regarding this issue.
It is aimed to assist the businesses that perform or plan to perform e-commerce in food industry and
guide them through their marketing activities with the results of this study.
It is evaluated that this study may have various contributions to the related literature and may shed light
on future studies on this subject. It is also considered that the improvement in the online shopping market
and the growth in the size of e-commerce market offer new opportunities to entrepreneurs in this field.
Moreover, it is pointed out that businesses should adapt to these new expectations in accordance with
the changes in living standards, shopping habits and expectations of consumers led by technological
developments. In order for businesses to remain effective and competitive in the market, they are
expected to update their marketing strategies by taking into consideration the changing consumer
expectations and develop them in accordance with the changes.
It is important to note that this study and future studies may lead to make key distinctions in e-commerce
market structure of the food industry and create new strategies for consumer preferences and decisionmaking mechanisms. Businesses will be able to improve their marketing strategies by determining
online market platforms and consumers' approaches to these platforms, their attitudes and perceptions
about online shopping and online food shopping. It is concluded that this and future studies will guide
businesses and researchers in acccordance with consumers' orientation to online shopping.
Keywords: Online Shopping, E-Commerce, Consumer Behavior, Digital Marketing.
1.

GİRİŞ

Endüstri 4.0, Tarım 4.0 ve Pazarlama 4.0 gibi kavramların hayatımıza girişi ile birlikte bilişim
teknolojileri yaşantımızın her alanında dijital reform meydana getirmiştir. Son yıllarda bilgi iletişim
teknolojilerindeki bu hızlı gelişimin yanı sıra, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle
tüketiciler için yeni bir yaşam tarzı, yeni satın alma süreçleri diğer bir ifadeyle yeni normaller oluşmuştur.
Bu süreçte en çok başvurulan yeniliklerden bir tanesi online alışveriş, daha genel bir ifade ile e-ticarettir.
Geçmişten bugüne ülkemizde ve dünyada internet kullanımı, teknolojinin gelişmesi ile birlikte artış
gösterirken, son yıllarda bu artış oranlarının ivme kazanmasının nedeni tüm dünyada yaşanan sosyal,
ekonomik, teknolojik ve siyasal gelişmelerdir. Özellikle e-ticaret ve online alışveriş kavramlarının
hayatın içine yerleşmesi ve satın alma kararlarında köklü değişimlere neden olması bireylerin ve
toplumların dijitalleşme adımlarını hızlandırmıştır. Bireylerin online alışveriş anlayışına uyum
sağlamasındaki en büyük engeller olan güvenlik, gizlilik ve yetkinlik endişelerine rağmen son iki yılda
dünyada ve Türkiye’de online alışveriş oranlarının devasa bir yükseliş yaşamasının en büyük nedeni
Covid-19 pandemisi olarak gösterilmektedir. Tüketicilerin online alışverişe karşı duyduğu endişelerin
yerini fiziksel ortamlar, sağlık ve hijyen kuralları gibi daha hayati endişeler almıştır. Bunun yanı sıra
her alanda kendini gösteren ve bireyleri yaşam tarzlarında köklü değişiklikler yapmaya mecbur bırakan
dijitalleşme kavramı da tüm dünyada ve Türkiye’de online alışveriş anlayışına uyum sağlamayı
kaçınılmaz bir son olarak göstermektedir.
Online alışveriş bireylerin satın alma davranışları ve tüketim alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Bu
bağlamda, internet üzerinden alışveriş, akademisyenler, politika belirleyiciler, uygulamacılar,
işletmeciler ve tüketiciler için gittikçe önem kazanan ve incelenen bir konu haline gelmektedir.
Teknolojik gelişmelerle birlikte dijitalleşen dünyamızda online alışveriş yöntemleri ile sağlanan
kazançlar, e-ticaretin gelişmesine ve şirketler için cazip hale gelmesinde önemli rol oynamaktadır.
Online alışveriş olgusu tüketiciler için zamandan tasarruf sağlamasının yanında, coğrafi sınırlamaları
ortadan kaldırarak maksimum bilgiye minimum maliyetle ulaşma imkânı tanımaktadır. Ayrıca şirketler
için; tüketicilerin kişisel ihtiyaçlarını, isteklerini ve taleplerini daha kolay ve hızlı analiz ederek onlara
en uygun hizmet seçeneğini sunabilme olanağı sağlar. İnternet üzerinden alışveriş yapmayı tercih eden
tüketicilerin özelliklerini tespit etmek ve satın alma davranışlarını analiz etmek, online alışveriş
mekanizmasını anlamak, sanal piyasalarda rekabet eden firmalar için günümüz ticaretinin en önemli
konularındandır. İnternet kullanan kişi sayısının, e-ticaret işlem hacminin ve dolayısıyla sanal
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piyasalardaki rekabetin her geçen gün hızla artması araştırmacıların bu konular üzerine yoğunlaşmasına
ve bu alanlarda yapılan çalışma sayısının yükselmesine neden olmuştur. Küresel internet
kullanıcılarının %93,5’i ihtiyaçları olan ürünleri online alışveriş yöntemi ile satın almaktadırlar (Demir,
2020). Bu bağlamda, küresel çapta online alışverişi tercih eden tüketicilerin artışı ile birlikte uluslararası
alanda e-ticaret ana faaliyet alanlarından biri haline gelmektedir.
Özellikle son zamanlarda online alışverişin öne çıktığı, online alışverişlerde tüketici davranışları
analizleri, online alışverişlerde satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin incelendiği çalışmaların
yaygınlaştığı tespit edilmiştir.
Algür ve Cengiz (2011), araştırmalarında internet üzerinden alışveriş deneyimini yaşamış Türk
tüketicilerin genç ve eğitimli bireylerden oluştuklarını tespit etmişlerdir. Astekin, Özden ve Olgun
(2018), Büyük veri ve ileri düzey analitik teknolojilerinin yaygınlaşması ile ortaya çıkan dijital
dönüşümün, gıda sanayiin de ve ağırlıklı olarak pazarlama alanında kendini göstereceğini ifade ettikleri
çalışmalarında; büyük verinin gıda endüstrisindeki rolü ve etkileri analiz edilmiş ve günümüz iletişim
çağında yaşanan dijital dönüşümün beraberinde getirdiği büyük veri ve analiz teknolojilerinin tarım ve
gıda endüstrisinin özellikle pazarlama alanında meydana getirdiği değişimler ve oluşturduğu yeni
uygulama alanları ele alınmıştır. Marangoz, Özkoç ve Aydın (2019), tüketicilerin internet üzerinden
alışveriş davranışlarının açıklanmasına yönelik yaptıkların araştırmada demografik değişkenlerin online
alışverişlerdeki harcama miktarı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu tespit etmişlerdir.
Yüksek (2021), Pandemi dönemi değişen tüketici davranışları ve online satın alma alışkanlıklarının
incelenmesi: gıda alışverişlerine yönelik bir uygulama adlı araştırmasında; tüketicilerin cinsiyet, aylık
gelir durumu, online alışverişlerdeki harcama tutarlar ve uygulamaları kullanma sıklıklarına göre
dikkate aldıkları kriterlerin ve satın alma tercihlerinin farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmıştır.
Görüldüğü gibi, gıda ürünleri özelinde online alışveriş pazarında rekabet eden mevcut ve potansiyel
işletmeler için tüketicilerin satın alma davranışlarını inceleyen çalışmalara pek fazla rastlanmaması bu
çalışmanın bu alanda politika belirleyicilere yol gösterici bir çalışma olacağını göstermektedir.
Bu bildiride Covid-19 pandemisi öncesi İzmir ilinde yapılan tüketicilerin internet üzerinden gıda
alışverişi yapma kararının temelinde yatan faktörleri inceleyen araştırma sonuçları ile pandemi sonrası
yapılan araştırmaların sonuçlarından yararlanarak internet üzerinden gıda alışverişi yapma karar ve
eğilimlerindeki değişim ortaya konmaktır. Bu çerçevede tüketicilerin genel özellikleri ortaya konularak,
internet üzerinden alışveriş yapma sıklıklarındaki değişim, satın aldıkları mal/hizmet gruplarındaki
değişim, satın alma yeri tercihlerindeki değişim gibi birçok faktör karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
Ayrıca sorunlar belirlenerek çözüm önerileri getirilecektir.

2.

MATERYAL VE YÖNTEM

2.1.

Materyal

Bu çalışmanın ana materyalini, İzmir ilinin metropol ilçelerinden Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde
ikamet eden tüketicilerinden elde edilen birincil kaynaklı veriler ile pandemi sonrası yapılmış bazı
araştırmaların sonuçlarını içeren çalışmalardan oluşmaktadır
2.2Yöntem
Birincil veriler için İzmir ili ana kitle (4.367.251 kişi) olarak belirlenmiş, tespit edilen örnek hacmi
gelir düzeyi ve tüketim harcamaları daha iyi olan Bornova ve Karşıyaka ilçelerine nüfusları da dikkate
alınarak bu ilçelere dağıtılmıştır. Bu ilçelerde süper ve hipermarketlerde tüketicileri ile yapılan yüz yüze
anketler ise, Ocak-Şubat 2020 zaman aralığında yapılmıştır. Bu çerçevede örnek hacmi oransal
örnekleme formülü kullanılarak %95 güven aralığı ve %10 hata payı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir
(Newbold,1995).
𝑛=
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n= Örnek hacmi, N= Ana Kitle Hacmi (4.367.251), p= Maksimum örnek hacmine ulaşmak için p 0.50
alınmıştır. 𝜎𝑝2𝑥 = Oranın varyansı
Çizelge 1. Örnek hacminin belirlenmesinde izlenen yöntem
İlçeler
Bornova
Karşıyaka
Toplam

Nüfus (2019)
442839
342062
784901

İlçenin Oransal Katkısı (%)
56.42
43.58
100.00

Örneğe Giren Tüketici Sayısı
54
42
96

Verilerin analizinde temel istatistiksel analizlerden yararlanılmıştır.
3.YAPILAN ALAN ÇALIŞMASINDAN ELDE EDİLEN BULGULAR
3.1Tüketicilerin sosyo-ekonomik özellikleri
Araştırmaya katılan tüketicilerin %54,2’sini kadınlar, %45,8’ini ise erkeklerin oluşturduğu tespit
edilmiştir. Tüketicilerin medeni durumu incelendiğinde %77,1’lik büyük bir kısmını bekarlar %22,9’u
ise evliler oluşturmaktadır. Yaş dağılımlarına bakıldığında %47,91’lik kısmının 26-35 yaş
grubunda, %39,58’lik kısmının ise 18-25 yaş grubunda olduğu görülmüştür. Tüketicilerin eğitim
durumları incelendiğinde %57,3’nün lisans mezunu olduğu ve bunu %17,7 ile lisansüstü mezunlarının
takip ettiği ortaya konulmuştur. Tüketicilerin %32,3’ü 2001-3000 TL arası gelire sahipken, %22,9’unun
gelirinin 4000 TL’den fazla olduğu görülmektedir. Meslek dağılımları incelendiğinde ise çoğunluğunun
özel sektör çalışanı (% 51) olduğu tespit edilmiştir.
3.2 Genel olarak ve gıda ürünleri açısından online alışveriş yapma durumlarının analizi
Araştırmaya katılan tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yapıp yapmama durumları
incelendiğinde; %97,9’u online alışveriş yaptıkları, %2,1’inin ise alışveriş yapmadıkları görülmektedir
(Çizelge 2). Pilatin ve Dilek (2020), Doğu Karadeniz şehirlerinde yaptıkları çalışmada bu oranı %66
olarak bulmuşlardır.
Çizelge 2. Ankete Katılan Tüketicilerin Online Alışveriş Yapıp/Yapmama Durumları
Frekans (n)
94
2
96

Online alışveriş yapıyorum
Online alışveriş yapmıyorum
Toplam

(%)
97,9
2,1
100,0

Tüketicilerin online alışveriş yaptıkları ürün grupları incelendiğinde, tüketicilerin daha çok ayakkabı,
kıyafet, takı (%18,2), kitap, müzik, elektronik aletler (%13), hazır yemek siparisi (%12,5) ve sinema,
tiyatro, konser, ulaşım rezervasyon ve bilet satış (%12,2) hizmetlerinden yararlanmaktadır (Çizelge 4).
Türker (2019), Mersin’de 475 kişi ile gerçekleştirdiği çalışmasında; internet üzerinden alışveriş yapan
katılımcıların en çok tercih ettikleri ürün grubunun giyim ürünleri olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Çizelge 4. Tüketicilerin Online Alışveriş Yaptıkları Ürün Grupları
Ürün Grupları
Kitap, müzik, elektronik aletler vb.
Yazılım programları/uygulamaları
Ayakkabı, kıyafet, takı vb.
Kozmetik, temizlik ve bakım ürünleri
Bankacılık, sigorta vb. gibi hizmetler
Sinema, tiyatro, konser, ulaşım rezervasyon
ve bilet satış hizmetleri
Market alışverişi
Gıda alışverişi
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48
12
67
33
24
45

(%)
13,0
3,2
18,2
8,9
6,5
12,2

20
17

5,4
4,6
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Hazır yemek siparişi
Ev eşyası (mobilya, aksesuar vb.)
Online eğitim hizmetleri
Sanal hizmetler (alan adları,hosting, üyelik hizmetleri vb.)
Toplam

46
25
15
16
368*

12,5
6,7
4,0
4,3
100,0

*Her tüketici birden fazla seçim yapabildiği için “n” sayısı örneklem sayısından fazla çıkmıştır.
Tüketicilerin online alışveriş yaptıkları süreler incelendiğinde; 3 yıldan uzun bir süre (%68) online
alışveriş yapılması ilk sırada yer almaktadır (Çizelge 5). Gümüş (2018), Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de 311 tüketici ile gerçekleştirdiği çalışmasında; tüketicilerin %26’sının 1 yıldan az bir süredir
online alışveriş yaptıklarını tespit etmiştir.
Çizelge 5. Tüketicilerin Online Alışveriş Yapma Süreleri
Frekans (n)
6
13
11
64
94*

1 yıldan az
1-2 yıl arası
2-3 yıl arası
3 yıldan fazla
Toplam

(%)
6,3
13,8
11,7
68,0
100,0

*Online alışveriş yapan tüketici sayısı dikkate alınmıştır.
Tüketicilerin online alışveriş yapma sıklığı incelendiğinde; yılda 10 defadan fazla online alışveriş
yapanlar (%53,1) ilk sırada yer alırken, bunu yılda 9-10 defa yapanlar (%15,6) ve yılda 7-8 defa yapanlar
(%13,5) izlemektedir (Çizelge 6).
Çizelge 6. Tüketicilerin Online Alışveriş Yapma Sıklığı
Frekans (n)
2
4
11
13
15
51
96

Yılda 1-2 defa
Yılda 3-4 defa
Yılda 5-6 defa
Yılda 7-8 defa
Yılda 9-10 defa
Yılda 10’dan fazla
Toplam

(%)
2,1
4,2
11,5
13,5
15,6
53,1
100,0

Tüketicilerin online gıda alışverişi yapıp yapmadıkları sorulduğunda %68,8’i yaptıklarını %31,3 ise
yapmadıklarını ifade etmiştir.
Öztürk (2020), İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa, Ankara, Antalya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum,
Van, Şanlıurfa’dan oluşan 12 ilde toplam 2031 kişi ile yaptığı çalışmasında; tüketicilerin internet
üzerinden gıda alışverişi tecrübelerini incelediğinde %34,3’ünün online gıda alışverişi yaptığı sonucuna
ulaşmıştır.
Tüketicilerin online gıda alışverişi yaparken genellikle tercih ettiği ürünler incelendiğinde; %35,4 ile en
çok hazır yemek ürünlerini tercih edildiği, bunu %18,4’ü atıştırmalık, %13,4’ü içecek, %8,5’i
bakliyat, %7’si meyve - sebze ve şarküteri, %5,6’sı dondurulmuş gıda ve % 4,2’si konserve ürünlerinin
izlediği görülmektedir (Çizelge 7). Öztürk (2020), çalışmasında; online gıda alışverişlerinde
tüketicilerin en çok tercih ettikleri ürünlerin bakliyatlar (%13,9) olduğunu tespit etmiştir.
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Çizelge 7. Tüketicilerin Online Gıda Alışverişlerinde Genellikle Tercih Ettiği Ürünler
Frekans (n)
10
12
10
8
26
19
6
50
141*

Meyve – sebze
Bakliyat
Şarküteri
Dondurulmuş gıda
Atıştırmalık
İçecek
Konserve
Hazır yemek
Toplam

(%)
7,0
8,5
7,0
5,6
18,4
13,4
4,2
35,4
100,0

*Her tüketici birden fazla seçim yapabildiği için “n” sayısı örneklem sayısından fazla çıkmıştır.
Online gıda alışverişi yaparken genellikle tercih edilen sanal uygulamalar incelendiğinde;
tüketicilerin %44,9’unun Yemek Sepeti, %20,3’ünün Migros Sanal Market, %10,1’inin CarrefourSA
Online ve %7,6’sının Glovo’yu tercih ettikleri görülmektedir (Çizelge 8). Öztürk (2020) 12 ilde
gerçekleştirdiği çalışmasında; online gıda alışverişi yapan tüketicilerin en çok tercih ettikleri sanal
market uygulamasının %38,5 ile Migros (Kangurum) ve en az %2,5 ile Bizim Toptan olduğu sonucuna
varmıştır. Diğer seçeneğinde ise tüketicilerin, Taze Direkt, Marul.com, Getir, A-101, Hepsi Burada,
N11, Glovo. Özem Zeytinyağları, Eski Tadım.com, Neriman Hanım Çiftliği, Fermente Mutfağım,
Trendyol, İste Gelsin, Metro, İpek Hanımın Çiftliği, Gurmedenal.com, Şok, Hatice Teyze sanal
marketlerinden alışveriş yaptıklarını belirtmiştir.
Çizelge 8. Tüketicilerin Online Gıda Alışverişlerinde Genellikle Tercih Ettiği Uygulamalar
Frekans (n)
24
5
12
3
3
53
9
8
1
118*

Migros sanal market
Macro online
carrefourSA online
Özdilekteyim
Bizim toptan
Yemek sepeti
Glovo
Bana bi
Pondi
Toplam

(%)
20,3
4,2
10,1
2,5
2,5
44,9
7,6
6,7
0,8
100,0

*Her tüketici birden fazla seçim yapabildiği için “n” sayısı örneklem sayısından fazla çıkmıştır.
4. PANDEMİ DÖNEMİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALARDAN ÖRNEKLER
Bu bölümde pandemi döneminde yapılan araştırmalardan bazıları incelenerek tüketicilerin online alışveriş eğilimlerindeki değişim ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Güven (2020) “Covid-19 Pandemı̇ k Krı̇ zı̇ Sürecı̇ nde E-Tı̇ carette Meydana Gelen Değı̇ şı̇ mler” isimli
araştırmasında; Gıda perakendesinin salgın döneminde e-ticarette değişimin en fazla hissedildiği
sektörlerden birisi olduğunu ifade etmiştir. Nielsen araştırma şirketinin 2020 yılı mart ayında yaptığı
Koronavirüsün Global Tüketiciler Üzerindeki Etkileri araştırmasının sonuçlarına göre Türk
tüketicilerin %41’inin salgın sonrası internet üzerinden yaptıkları gıda, içecek ve ev temizlik ürünleri
alışverişleri artış göstermiştir. Bunun yanı sıra bu tüketicilerin %49’u gıda, içecek ve ev temizlik ürünleri
alışverişlerini internet üzerinden satın almaya orta ve uzun vadede devam edeceklerini belirtmişlerdir.
Deloitte şirketinin 2020 yılında yaptığı araştırmaya göre; fiziksel olarak market alışverişine çıkmanın
koronavirüs kapma riskini arttıracağı endişesi taşıyan tüketiciler gıda ihtiyaçlarını online süpermarket
uygulamalarından karşılamaya ağırlık göstermiştir. Pandemi sırasında Çin’de Euromonitor verilerine
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göre e-ticaret sitelerinde alkol ve taze gıda satışlarında artış olduğu gözlemlenmiştir ve aynı raporda
izolasyon döneminde taze yiyecek, alkol ve hatta süt ürünleri için e-ticarete yönelimin oluştuğu ortaya
konmuştur.
Özay (2021) “Covid-19 Etkisiyle Tüketicilerin Online Satın Alma Davranışlarında Yaşanan
Değişimlerin İncelenmesi” adlı çalışmasında; farklı demografik özelliklere sahip 202 kişiye online
olarak uyguladığı anketlerde katılımcılara günlük internet kullanım süreleri, market uygulamalarını
kullanıp kullanmadıkları, bu uygulamaları kullanıyorsa daha çok hangi ihtiyaçları için kullandıkları,
online alışveriş̧ harcamalarında bir değişim olup olmadığı ve eğer bir değişim varsa bu değişimin
miktarını sormuştur.
Çalışma kapsamında tüketicilerin % 4.5’inin 1 saatten daha az, % 35.6’sının 1-3 saat arası, % 38.6’sının
3-6 saat arası ve %21.3’ünün ise 6 saatten daha fazla bir süreyi internette geçirdiğini ifade etmiştir.
Tüketicilerin % 46’sı pandemi sürecinde salgından korunmak için ve virüs yayılımını engellemek için
çeşitli market uygulamalarını telefonuna yüklediğini ifade ederken % 54’ü ise bu uygulamaları
yüklemediğini belirtmiştir. Market uygulaması kullanan tüketicilerin % 31.3’ü kuru bakliyatlar için, %
55.2’si ekmek, su, süt gibi günlük ihtiyaçlar için, % 13.5’i ise meyve ve sebze almak için bu
uygulamaları kullanmaktadırlar (Özay,2021 verilerinden yararlanılarak hesaplanmıştır).
Özay (2021), tüm bu bulgular ışığında Covid-19 salgını nedeniyle tüketicilerin online satın alma
davranışlarında önemli değişiklikler olduğunu, tüketicilerin günlük gıda alışverişlerinde ve birçok
alanda daha internet alışverişlerinin hızla arttığı sonucuna ulaşmış ve bu sonucunun Duygun (2020)
tarafında yapılan “Covid-19 Pandemisi Sırasında Tüketicilerin Yaşam Tarzlarının Değerlendirilmesi”
ve Danışmaz (2020) tarafından yapılan “Covıd-19 Salgınının Tüketicilerin Online Alışveriş Tercihine
Etkisi” adlı çalışmaların sonuçlarıyla örtüşerek pandemi sürecinde öncelikle temel ihtiyaçlara yönelik
olarak online alışveriş davranışının arttığını ifade etmiştir.
Yılmaz ve Bayram (2020), çalışmalarında, e-ticarette 2019 ve 2020 yıllarının ilk 6 aylarını karşılaştırmış
ve 2019 yılının ilk ayındaki e-ticaret verilerine göre 2020 yılının ilk ayında en çok artış gösteren
kategorinin gıda ürünleri olduğu ve bir önceki seneye kıyasla %434 artış yaşandığı ortaya koymuşlardır.
Keskin (2021) ise, Ankara Yenimahalle ilçesinde yaptığı ve 354 tüketicinin katıldığı araştırmasında,
hem kadın hem erkek tüketicilerin pandemi sürecinde fiziksel market alışverişi yapmaktan endişe
duyduklarını ancak kadın tüketicilerin bu endişeye rağmen online alışverişi erkek tüketiciler kadar tercih
etmediklerini ortaya koymuştur. Pandemi sonrasında erkek tüketicilerin online alışverişi kadınlardan
daha fazla tercih edecekleri sonucuna ulaşmıştır.
5. PANDEMİ ÖNCESİ YAPILAN ALAN ÇALIŞMASI VE PANDEMİ SÜRECİNDE YAPILAN
ÇALIŞMALARDAN ELDE EDİLEN SONUÇLARIN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ VE
ÖNERİLER
Pandemi nedeniyle birçok ürün grubunun talebinde azalmalar olurken, farklı ürün gruplarının talep ve
satışlarında büyük ölçüde yükselmeler olmuştur. Mesela bu dönemde en çok dikkat edilmesi gerekenin
kişisel hijyen olması temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin talep ve satışlarında ciddi anlamda patlama
yaratmış, hatta insanlar bu ürün gruplarını ihtiyacından fazla satın alma eğilimine girmişlerdir. İnsanlar
çoğunlukla dezenfektan ürünleri, kolonya ve kullanılması zorunlu hale gelen maskeleri satın almışlardır.
Bu dönemde internet tarayıcılarında en fazla araması yapılan ürünler yine temizlik ürünleri olmuştur.
Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan bazı işletmeler ürünlerin fiyatlarını neredeyse iki katına çıkartarak
satışa sunmaya başlamışlardır. Karşı karşıya kalınan virüsün insan vücudunun bağışıklık sisteminin
güçlü ya da zayıf olması ile bağlantılı olması nedeniyle insanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek
istemiş ve bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere olan talepleri artmıştır ( Kalkan, 2021).
Pandemi sürecinde Türkiye’de internet üzerinden gerçekleştirilen alışveriş ile ilgili yapılan bir
araştırmaya göre; tüketicilerin pandemi sürecinde internet üzerinden alışveriş yapma eğilimlerinin
ortaya çıktığı görülmüştür. Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde kadınların internet üzerinden alışveriş
yapma eğiliminin daha fazla olduğu, salgın öncesinde normal marketlerden yapılan alışverişin online
ortama kaydığı belirlenmiştir. Ayrıca salgın öncesi en fazla giyim alışverişi yapılırken, salgın sonrasında
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alışverişin gıdaya kaydığı görülmüştür. Bu durumun en genel sebebi ise kısıtlamalar ile insanların korku
ve kaygı düzeylerinin artarak gıda stoklaması yapma isteği olarak ifade edilmektedir ( Kalkan,2021).
Nitekim pandemi öncesi yapılan araştırmada tüketicilerin online alışveriş yaptıkları ürün grupları içinde
daha çok ayakkabı, kıyafet, takı (%18,2), kitap, müzik, elektronik aletler (%13), hazır yemek siparisi
(%12,5) ve sinema, tiyatro, konser, ulaşım rezervasyon ve bilet satış (%12,2) hizmetleri ön planda iken,
pandemi döneminde yapılan araştırmalarda bu ürün gruplarının gıda ve temizlik, hijyen ürünleri ağırlıklı
hale geldiği görülmektedir.
Pandemi sırasında ve sonrasında yapılan araştırmalar ise; tüketicilerin çoğunlukla internet üzerinden
alışverişe yöneldiklerini göstermektedir. Sosyal mesafe, kişilerle ve toplumla daha az temas, sağlık ve
hijyen ile ilgili endişelerin ön planda olması sebepleri ile online alışveriş yöntemleri özellikle salgın
döneminde kurtarıcı bir alternatif olmuş ve kullanım oranı artış göstermiştir. Özellikle online alışveriş
ve market uygulamalarının kullanım oranlarının pandemi öncesindeki çalışmamıza bakınca arttığı ve
benzer şekilde online gıda ve market alışverişlerinin de artış eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir
(Kalkan,2021).
Nitekim pandemi öncesi yapılan araştırmada tüketicilerin, online alışveriş yapma sıklığı, yılda 10
defadan fazla online alışveriş yapanlar (%53,1), yılda 9-10 defa yapanlar (%15,6) ve yılda 7-8 defa
yapanlar (%13,5) şeklinde iken, pandemi ile birlikte çok büyük oranda arttığı görülmektedir.
Pandemi sürecinde tüketicilerin bir ölçüde pandeminin de etkisi ile, artan online uygulamalardan
yaralanma düzeyinin yükseldiği özellikle yararlanılan online uygulama sayısının artığı görülmektedir.
Nitekim pandemi öncesi yapılan çalışmada 10 civarında olan uygulama sayısının pandemi nedeniyle
vaka sayısındaki artışla birlikte, birçok marketler, mağazalar, zincir marketler ve daha birçok tüketiciye
hizmet veren kurumların bulaşma riskini en aza indirmek ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla, fiziksel
alışverişten çevrimiçi alışverişe yöneldiği görülmektedir. Bu durum yararlanılan uygulama sayısını da
çok yüksek düzeye getirmiştir.
Pandemi öncesi yapılan çalışmalarda klasik kredi kartı ödemeleri yaygın iken, pandemi salgını ile
insanlar nakit kullanımı yerine temassız ödeme yöntemini tercih etmeye başlamışlardır. Mastercard’ın
19 ülkeyi kapsayan 17.000 kişinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %46’sı sahip
oldukları mevcut kartlarını temassız özellikli bir kart ile değiştirmiştir. Araştırmaya katılanların
yaklaşık %82’si hijyen, dokunma ve ödeme sırasındaki hız açısından temassız ödemenin daha avantajlı
olduğunu bildirmişlerdir (FinTech, 2020).
Yukarıdaki veriler doğrultusunda pandemi ile birlikte online alışveriş deseninin önemli ölçüde değiştiği
sonucuna ulaşılabilir.
Bu çalışmanın ilgili alan yazınına çeşitli katkıları olabileceği ve gelecekte bu konuyla ilgili yapılacak
olan çalışmalara ışık tutabileceği düşünülmektedir. Online alışveriş pazarının gelişmesi ile e-ticaret
hacminin her geçen gün artması bu alanda girişimcilere yeni fırsatlar sunduğu düşünülmektedir.
Teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yaşam standartları, alışveriş alışkanlıkları ve tüketicilerin
beklentisindeki değişimler doğrultusunda işletmelerin bu yeni beklentilere uyum sağlamaları
gerekmektedir. Süpermarketlerin pazarda kalıcı olabilmeleri için, değişen tüketici beklentilerini göz
önüne alarak pazarlama stratejilerini güncellemeleri ve değişimlere uygun olarak geliştirmeleri zorunlu
görülmektedir.
Tüketicilerin internet alışverişlerine olan yönelimleri doğrultusunda bu ve bundan sonraki çalışmaların
işletmeler ve araştırmacılar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Salgın dolayısıyla değişen
tüketici davranışları neticesinde daralan sektörler ve yine değişen tüketici davranışları nedeniyle
büyüyen sektörler ile ilgili araştırmalar yapılması önerilebilir (Çevik, 2020).
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MORPHOLOGY AND PHYLOGENY OF COPRINOPSIS MELANTHINA
(PSATHYRELLACEAE: BASIDIOMYCOTA) FROM TURKEY
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ABSTRACT
This study reports new locality record of Coprinopsis melanthina from Aegean (Aydın Province) and
Mediterranean (Adana Province) Regions of Turkey, using morphology and phylogeny inferred from
the internal transcribed spacer (ITS) and the partial large subunit nuclear ribosomal DNA (nrLSU).
Phylogenetic analysis based on Maximum likelihood method has shown that C. melanthina belongs to
Coprinopsis sect. Melanthinae and forms a sister clade with C. pusilla. Detailed description of the
presented species, color photographs, drawings of the microscopic structures, discussion with
morphologically and phylogenetically close taxa are provided.
Keywords: Morphology, molecular systematics, phylogeny, nrITS, nrLSU, Turkey.

INTRODUCTION
Coprinopsis P. Karst. is a genus of fungi in the family Psathyrellaceae with 150 described species
worldwide (He et al. 2019, Polemis et al. 2020, Wächter & Melzer 2020, Hussain et al. 2021). Recent
molecular studies have revealed that Coprinus s.l. is divided into four distinct genera: Coprinus Pers.,
Corinopsis, Coprinellus P. Karst. and Parasola Redhead, Vilgalys & Hopple. Members of the genus
Coprinopsis are characterized by a pileus cuticle with an abundant powder or floccose veil and a
generally terrestrial or lignicolous habitat (Redhead et al. 2001, Polemis et al. 2020, Hussain et al. 2021,
Rao et al. 2021).
Previously, only twenty nine taxa of Coprinopsis have been reported from Turkey (Sesli et al. 2020,
Solak & Türkoğlu 2022). During the investigation of coprinoid fungi of coastal areas along the
Mediterranean and the Aegean Regions of Turkey, from 2015 to 2021, some interesting collections of
Coprinopsis were collected. Coprinopsis melanthina (Fr.) Örstadius & E. Larss. was identified from
these collections based on morphological and phylogenetic analyses of nrITS+nrLSU data and is
presented in this study with its new locality record.

MATERIALS AND METHODS
Morphological studies
Coprinopsis specimens were collected from Aydın and Adana Provinces. The macro-morphological
characters were taken from fresh samples. Micromorphological characteristics were studied from dried
materials stained with 1% Congo red. At least 30 basidiospores were measured. Dried specimens were
deposited in the author's personal fungarium.
Molecular procedures and phylogenetic analysis
The protocol for DNA isolation was applied according to Kaygusuz et al. (2021, 2022). The primers
ITS1-F (Gardes & Bruns 1993) and ITS4 (White et al. 1990) were used for the internal transcribed
spacer (ITS) of nuclear ribosomal DNA (nrDNA), while primers LR0R (Rehner & Samuels 1994) and
LR5 (Vilgalys & Hester 1990) were used for large subunit (LSU) nrDNA region. PCR protocols,
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sequencing, alignment of the sequences and Maximum Likelihood (ML) analysis based on the combined
dataset of nrITS and nrLSU were performed in accordance with Kaygusuz et al. (2021, 2022).
RESULTS
Molecular results
Six new sequences from the Coprinopsis specimens were generated in present study. In the phylogenetic
tree, based on nrITS+nrLSU (Figure 1), three collections of Coprinopsis melanthina from Turkey were
nested together with five sequences from GenBank in a distinct monophyletic branch with high
statistical support (100%, Figure 1). In the phylogenetic analysis, C. melanthina and C. pusilla G. Rao,
B. Zhang & Y. Li formed a sister clade with high statistical support (100%).

Figure 1. Maximum Likelihood (ML) tree based on concatenated nrITS+nrLSU dataset (ML ≥ 85% is
shown). Bootstrap support values ≥ 90% are indicated by bold. The tree is rooted with Parasola misera
(P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple. The sequences from Turkey are shown in red color.
Taxonomy
Coprinopsis melanthina (Fr.) Örstadius & E. Larss., in Örstadius, Ryberg & Larsson, Mycol. Progr.
14(no. 25): 37 (2015) (Figures 2–3).
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Synonyms: Agaricus melanthinus Fr., Öfvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. Förhandl. 8(2): 49 (1851),
Drosophila melanthina (Fr.) Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Champ. Supér. (Paris): 369 (1953),
Geophila melanthina (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 113 (1886), Hypholoma melanthinum (Fr.) P.
Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 500 (1879), Psathyrella melanthina (Fr.) Kits van Wav.,
Persoonia, Suppl. 2: 281 (1985).
Description. Pileus 40–80 mm in diam, conical to convex when young, becoming flat-convex, with
broad low umbo, surface wooly to squamulose, not hygrophanous, beige, whitish-gray, clay brown,
mouse-gray, densely covered with dark brown hairs, darker at the centre. Lamellae moderately broad,
close to crowded, adnate, whitish to pinkish-beige to brownish cream, white fimbriate edge. Stipe 40–
90 × 5–15 mm, cylindrical to subcylindrical or broadening towards at the base, hollow, sometimes
curved, greyish white to pale gray, surface squamulose, covered with brownish and flocculent hairs, the
base with white mycelium. Odour and taste indistinctive.
Basidiospores (8.7–)9.5–12.5(–13.5) × (5.5–)5.7–6.5(–7.0) μm, ellipsoid, without germ pore, granular
content, thick-walled. Basidia 20–30 × 10–12 μm, clavate, hyaline, 4–spored. Pleurocystidia absent.
Cheilocystidia 30–60 × 10–35 μm, clustered, utriform to cylindrical, with broad and obtuse apex, hyaline,
thin walled. Pileipellis a cutis, terminal hyphae 2–10 μm wide, intertwined, thin walled. Stipitipellis a
cutis, hyphae 8–18 μm wide, cylindrical to subcylindrical, thin walled. Clamps present.
Habit and habitat: Gregarious on the dead and rotten wood of broad-leaved forest or Laurus nobilis L.
Specimens examined: TURKEY, Aydın Province, Kuşadası district, on wood of Laurus nobilis, alt. 5
m, 30 March 2015, O. Kaygusuz, OKA-TR1334; GenBank: ON713233 for nrITS, ON712876 for nrLSU.
Adana Province, Sarıçam district, in the Çukurova University campus, around the Faculty of Education,
on rotten wood, alt. 125 m, 27 January 2020, O. Kaygusuz, OKA-TR1332; GenBank: ON713231 for
nrITS, ON712874 for nrLSU; ibid. alt. 122 m, 20 January 2021, O. Kaygusuz, OKA-TR1333; GenBank:
ON713232 for nrITS, ON712875 for nrLSU.

DISCUSSION
Coprinopsis melanthina is characterized by the pileus and stipe covered with dark brown or brownish
hair and longer basidiospores than other members of the genus. Morphologically and phylogenetically
Coprinopsis melanthina is close to C. cineraria (Har. Takah.) Örstadius & E. Larss., C. jilinensis G.
Rao, H.N. Zhao, B. Zhang & Y. Li, C. pusilla and C. uliginicola (McKnight & A.H. Sm.) Örstadius &
E. Larss. Coprinopsis cineraria differs in having smaller basidiospores and epithelium pileipellis
(Takahashi 2000). Coprinopsis jilinensis can be distinguished by small to medium-sized basidiomata
with pileus white hairs, smaller basidiospores size (8.0–10.2 × 4.5–6.0 µm) and present pleurocystidia
(Rao et al. 2021). Coprinopsis pusilla differs by its small basidiomata and verrucose basidiospores (Rao
et al. 2021). Coprinopsis uliginicola has brown-black basidiospores (Smith 1972).
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Figure 2. Basidiomata of Coprinopsis melanthina. Scale bars: 10 mm.
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Figure 3. Microscopic features of Coprinopsis melanthina. a. Basidiospores and Basidia, b.
Cheilocystidia, c. Pileipellis. Scale bars: 10 μm.
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NEW LOCALITY RECORD OF MYCENA PURPUREOFUSCA (MYCENACEAE:
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ABSTRACT
Mycena purpureofusca, a species of agaric fungus in the family Mycenaceae, is reported from Köyceğiz
district of Muğla Province (Turkey), based on the macro- and micromorphological features, and its
identity supported by phylogenetic analysis of the rDNA internal transcribed spacer region and nuclear
large ribosomal subunit (nrITS + nLSU). The specimens were found on a moss covered wood of relict
endemic Liquidambar orientalis. A description of M. purpureofusca is accompanied by illustrations of
macro- and micromorphological characters, and comparative discussion with distantly related taxa is
provided.
Keywords: Agarics, systematics, taxonomy, phylogeny, nrITS, nrLSU, biodiversity.

INTRODUCTION
The name Mycena (Pers.) Roussel (Mycenaceae, Agaricales) which means fungus comes from the
Ancient Greek “mykes” (Carleton 1922). The members of genus Mycena are small saprotrophic,
pathogen or mycorrhizal mushrooms that are characterized by a white spore print, a small conical or
bell-shaped pileus, and a thin fragile stipe (Wei & Kirschner 2019, Thoen et al. 2020). Mycenas can be
distinguished by the shape of the cystidia. The genus is known to include approximately 600 species
widely distributed around the world (He et al. 2019).
Mycena purpureofusca (Peck) Sacc., described in 1885 as Agaricus purpureofuscus Peck, is named for
the characteristic dark greyish-purple color of its gill edges and commonly known as the purple edge
bonnet (Buczacki et al. 2012). The specific epithet purpureofuscus combines the Latin words purpur
(purple) and fusco (dark or dusky) (Arora 1986). It was found in Europe and North America growing
on the decaying coniferous wood. Often found at the base of Picea or Pinus.
During our survey on the agaricoid basidiomyetes of the Mediterranean region, Turkey, some interesting
specimens were collected. Detailed morphological and multimolecular studies revealed that the
interesting species was Mycena purpureofusca, and it was previously reported only from Van Province
(Turkey). In this study, M. purpureofusca is reported for the second time from Turkey (Muğla Province)
with detailed macro and microscopic descriptions, and its nrITS and nrLSU sequences have been
presented for the first time. In addition, relict endemic Liquidambar orientalis L. is a new host record
for M. purpureofusca.

MATERIALS AND METHODS
Sampling
Mycena samples were collected from Köyceğiz, Muğla Province, located in the Aegean Region of
Turkey. Specimens were photographed in their natural habitats. The vegetation of the study area was
dominated by relict endemic Liquidambar orientalis forest with trees reaching 30–35 m in height.
Morphological features were obtained by recording the characteristics of fresh materials. Microscopic
features were examined from dried samples stained with 1% Congo red. At least 30 basidiospores have
been measured. All samples examined in the study are deposited in the author's personal fungarium.
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DNA extraction, sequencing and phylogenetic analysis
Total genomic DNA was isolated from the dried specimens of Mycena purpureofusca collected from
Muğla, following protocols described in Kaygusuz et al. (2021, 2022). The internal transcribed spacer
(ITS) of nuclear ribosomal DNA (nrDNA) and large subunit (LSU) were amplified and sequenced from
the samples of M. purpureofusca. The primers ITS1-F (Gardes & Bruns 1993) and ITS4 (White et al.
1990) were used for ITS regions, whereas primers LR0R (Rehner & Samuels 1994) and LR5 (Vilgalys
& Hester 1990) were used for LSU nrDNA region. PCR protocols were applied according to Kaygusuz
et al. (2021). Newly generated sequences for this study are stored in GenBank. Sequence alignments
were generated with MAFFT v.7 (Katoh et al. 2019) and manually edited using Bioedit v.7.2.5 (Hall
1999). Phylogenetic analysis of the combined nrITS+nrLSU sequence data was performed under
Maximum Likelihood (ML). ML analysis was carried out by using RaxmlGUI 1.5b1 with 1000
replicates (Stamatakis et al. 2004).
RESULTS
Phylogeny
Six new sequences from the Mycena specimens were generated in this study. The sequences from three
Mycena purpureofusca collections from Turkey were clustered together with seven sequences from
GenBank and UNITE in a separate monophyletic branch with high statistical support (99%, Figure 1).
The nrITS+nrLSU phylogenetic analysis has revealed that M. purpureofusca is sister to M. cinerella (P.
Karst.) P. Karst., M. citrinomarginata Gillet, M. fulgoris Cortés-Pérez & Desjardin and M.
olivaceomarginata (Massee) Massee within the Mycenaceae clade (Figure 1).
Taxonomy
Mycena purpureofusca (Peck) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 255 (1887) (Figures 2–3).
Synonyms: Agaricus atromarginatus var. pseudoianthinus Fr. [as 'pseudojanthinus'], Monogr.
Hymenomyc. Suec. (Upsaliae) 1: 199 (1857), Agaricus purpureofuscus Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus.
nat. Hist. 38: 85 (1885), Prunulus purpureofuscus (Peck) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(5): 333
(1916), Mycena atromarginata var. fuscopurpurea P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 99. 1879,
Mycena sulcata Velen., Ceské Houby p. 302. 1920.
Description. Pileus 3–13 mm in diam, conical when young, becoming nearly campanulate, with umbo,
sulcate, translucent-striate, surface dry, smooth, purplish-gray to dark-purple to dark brown, darker at
the centre, lilac-brown to pale brown margin. Lamellae moderately broad, close to crowded, narrowly
adnate, off-white, pale grey in age, the edges violet to vinaceous-purple. Stipe 20–80 × 1–3 mm,
cylindrical, hollow, smooth, greyish violet to pinkish gray, lighter at the apex and darker at the base.
Odour and taste indistinctive.
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Figure 1. Phylogram generated from Maximum Likelihood (ML) analysis based on concatenated
nrITS+nrLSU dataset (ML ≥ 85% is indicated). Bootstrap support values for ML greater than 90% are
given bold. The tree is rooted with Hemimycena mairei. Newly generated sequences are shown in red.
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Figure 2. Basidiomata of Mycena purpureofusca. Scale bars: 10 mm.
Basidiospores (8.0–)9.3–11.5(–12.0) × (5.3–)5.5–7.0(–7.3) μm, ellipsoid to broadly ellipsoid,
sometimes subglobose, guttulate, smooth, thin walled, amyloid. Basidia 25–38 × 8–12 μm, clavate,
hyaline, 4– or 2–spored. Cheilocystidia 20–50 × 10–18 μm, clustered, clavate, fusiform to utriform or
subcylindrical, hyaline, thin walled. Pleurocystidia absent. Pileipellis hyphae 2–5 μm wide, smooth to
cover with warts or cylindrical branched excrescences, hyaline, thin walled. Stipitipellis hyphae 3–8 μm
wide, smooth or covered with simple to branched excrescences, hyaline, thin walled. Clamps are very
rare or absent.
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Figure 3. Microscopic features of Mycena purpureofusca. a. Basidiospores, b. Basidia, c. Cheilocystidia,
d. Pileipellis. Scale bars: 5 μm.
Habit and habitat: Scattered to gregarious among wet mosses on the trunk of living Liquidambar
orientalis.
Specimens examined: TURKEY, Muğla Province, Köyceğiz district, around Döğüşbelen village, on
relict endemic Liquidambar orientalis, alt. 10 m, 02 January 2020, O. Kaygusuz, OKA-TR1557;
GenBank: ON707203 for nrITS, ON705011 for nrLSU; ibid., alt. 8 m, 03 January 2020, O. Kaygusuz,
OKA-TR1558; GenBank: ON707204 for nrITS, ON705012 for nrLSU; ibid. alt. 12 m, 10 January 2021,
O. Kaygusuz, OKA-TR1559; GenBank: ON707205 for nrITS, ON705013 for nrLSU.
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DISCUSSION
Mycena purpureofusca is characterized by the violaceous to purplish color of the pileus, vinaceouspurple lamellar edges, lack of pleurocystidia and pileipellis and stipitipellis hyphae which typically
warts or cylindrical branched excrescences. In the field, M. purpureofusca can be distinguished from
similar species by the deep purple pileus center, and its cartilagineous consistency. Mycena
purpureofusca can be confused with M. rubromarginata (Fr.) P. Kumm., but its cheilocystidia have
broadly rounded apices when compared with narrow necks on the cheilocystidia of the second. In
addition, M. rubromarginata has abundant clamp connections, while in M. purpureofusca they are
absent or very rare (Maas Geesteranus 1992). M. californiensis (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. (formerly
M. elegantula Peck) is similar, but has gill edges colored rosy to vinaceous-brown, and its cap is browner
than that of M. purpureofusca (Smith 1947). The bioluminescent fungus M. lux-coeli Corner is another
allied species, but it has smaller spores (8.5–12 × 6.5–9 µm) and its cystidia are more lobed (Corner
1954). Another similar "bleeding" Mycena is M. haematopus (Pers.) P. Kumm., which usually grows in
clusters on rotting wood (Davis et al. 2012). Mycena purpureofusca, differs from M. fulgoris in forming
larger basidiomes with a dark purple to violaceous pileus, stipe and lamellar edge, larger basidiospores
8.8–12 × 6–8 µm, and growth on conifer wood (Maas Geesteranus 1986, Perry 2002).
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ÖZET
Bu çalışmada farklı yerlerden alınmış 3 çeşit buğday danesinde bulunan fungusların izole edilmesi, en
çok rastlananın Trichoderma harzianum ile biyolojik mücadelesinin in vitro şartlarda belirlenmesi ve
sürme hastalığı bulunan danelerin T. harzianum ile muamelesi neticesinde çimlenme oranlarının tespiti
amaçlanmıştır. İzolasyonlarda elde edilen izolatlara T. harzianum’ un etkisi in vitroda antagonizmin
derecesini belirleyen inhibisyon oranı (%) formülü ile hesaplanmıştır. Ayrıca in vitroda sürme patojeni
bulunan danelerin T. harzianum ile muamelesi yapılarak çimlenme durumları incelenmiştir. Farklı
yerlerden alınan buğday danelerinden yapılan izolasyonlarda yüksek oranda saprofit organizma ile
Rhizoctonia cinsine ait olduğu belirlenen 3 izolat elde edilmiştir. Elde edilen Rhizoctonia izolatlarının
T. harzianum ile biyolojik mücadelesi in vitro da yapılmış ve farklı inhibisyon oranları belirlenmiştir.
Buna göre 1. izolat %33, 2. izolat %40 ve 3. izolat %50 oranında engellenme göstermiştir. Sürmeli
daneler ile yapılan çimlenme denemesinde patojenin çimlenmeyi azalttığı belirlenmiştir. T. harzianum
ile muamele edilmiş danelerin ise çimlenme oranlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma
buğdayın ana patojenlerinin T. harzianum ile baskılanabileceğinin belirlendiği bir ön deneme niteliğinde
olup sonuçlar hastalık ve çimlenme açısından ümit var görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Trichoderma hrzianum, Rhizoctonia, Buğday, Sürme

ABSTRACT
In this study, it was aimed to isolate fungi found in 3 types of wheat grains taken from different places,
to determine the biological control of the most common with Trichoderma harzianum in vitro and to
determine germination rates as a result of the treatment of grains with bunt disease with T. harzianum.
The effect of T. harzianum on the isolates obtained was calculated by the formula of the inhibition rate
(%), which determines the degree of antagonism in vitro. In addition, the germination of grains with
bunt pathogen was investigated in vitro by treating them with T. harzianum. In the isolations made from
wheat grains taken from different places, a high rate of saprophytic organisms and 3 isolates that were
determined to belong to the genus Rhizoctonia were obtained. Biological control of the obtained
Rhizoctonia isolates against T. harzianum was done in vitro and different inhibition rates were
determined. Accordingly, the 1st isolate was inhibited by 33%, the 2nd isolate by 40% and the 3rd isolate
by 50%. In the germination experiment conducted with diseased grains, it was determined that the
pathogen reduces germination. It has been found that the germination rates of grains treated with T.
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harzianum are high. This study is a preliminary trial in which it was determined that the main pathogens
of wheat could be suppressed with T. harzianum, and the results seem promising in terms of disease and
germination.
Keywords: Trichoderma harzianum, Rhizoctonia, Wheat, Bunt.
1. GİRİŞ
Buğday (Triticum), buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bir
bitkidir. Dünyada en eski yetiştirilen bitkilerden biri olan buğday, insan beslenmesinde önemli
kaynaklardan biridir. Karbonhidrat ve B vitamini açısından zengin bir besindir. Yapısının % 85 ini
endosperm, %12 sini kepek ve % 3 nü embriyo oluşturur. Kalsiyum, demir ve çinko minerallerini de
bol miktarda barındırır. Sağlık açısından vazgeçilmez olan lifli gıdalardandır. Buğday; un, yem
üretilmesinde kullanılan temel bir besin maddesidir. Aynı zamanda çiftlik hayvanları için bir yem
maddesi olarak da yetiştirilmektedir. Hasattan sonra atık ürün olarak saman balyası çıkar. Buğdayda
kalite ve verim için en önemli özellik tohum faktörüdür. Türkiye'de yeter düzeyde buğday üretimi
gerçekleştirilmektedir. Bazı yıllarda ise hava koşullarının değişkenliği buğday kalitesinde de değişikliğe
ve veriminde de değişmeye sebep olmaktadır. Yetiştiricilikte önemli ürün kayıplarına yol açan pek çok
faktör vardır. Buğday hastalıkları ve özellikle bunlardan da kök ve kök boğazı patojenleri buğday
verimini sınırlayan en önemli faktörler arasında yer almaktadır (Cook, 1992). Buğdayda kök ve kök
boğazı hastalıklarına neden olan en yaygın etmenler Rhizoctonia, Fusarium, Drechslera, Pythium
türleridir (Aktaş, 2001). Rhizoctonia cinsi dünyanın her yerinde ve ülkemizde yaygın olarak bulunan en
önemli toprak patojenlerinden birisidir. Polifag özellikte olan fungus, çevresel koşullara yüksek oranda
adaptasyon göstermektedir (Carling ve Summer, 1992). Rhizoctonia türleri buğdayda genel olarak
çökerten, kök ve sap çürüklüğü, yaprak ve kın yanıklığı, cüceleşme ve kardeşlenmede azalmaya sebep
olmaktadır (Sneh ve ark., 1996). Rhizoctonia türleri; sklerot oluşturmaları, yüksek patojenik özellikleri,
çok hızlı gelişimi ve geniş konukçu dizisi nedeniyle sorun oluşturan bir cins olarak bilinmektedir. Bu
nedenle hastalığın kimyasal mücadelesi zordur ve ancak sınırlı alanlarda kısmen başarılı olabilmektedir
(Mohammadi ve ark., 2003; Demirer Durak, 2018). Buğdayda önemli verim kayıplarına yol açan,
Anadolu’da üreticiler tarafından Kör, Karamuk ve Karadoğu olarak bilinen sürme hastalığı (Tilletia
spp.), dünyanın buğday üretimi yapılan her yerinde görülmekle birlikte Türkiye’de de en önemli buğday
hastalıklarından biri olarak bilinmektedir. Bu patojen, buğdayda başakları hastalandırarak, buğday
danelerini tamamen tahrip edip, ürünün kalite ve kantitesini önemli oranda azaltmaktadır. Mücadelesi
yüksek oranda tohum ilaçlaması şeklinde yapılmaktadır (Tuncel ve Boyraz, 2006). Bitki hastalıklarıyla
mücadelede en çok kullanılan yöntem olan pestisit kullanımı çevre ve canlılar üzerinde bazı olumsuz
etkiler meydana getirebilmektedir. Tarımda sentetik pestisitlerin azaltılması için en ümit var araçlardan
biri de, biyolojik kontrol ajanlarının tek başına veya farklı araçlarla birlikte hastalıklarla mücadelede
kullanılmasıdır. Bu amaçla en çok kullanılan ve etkili olan, ticari olarak da üretim ve satışı yapılan
organizmalardan Trichoderma’lar Ascomycota alt bölümü, Hypocreales takımı ve Hypoceaceae
familyasında yer almaktadırlar. Türler, hızlı gelişen kolonileriyle başlangıçta saydam, şeffaf, daha sonra
yeşile dönmesiyle karakterize edilirler. Mikrobiyal biyokontrol ajanı olarak en yaygın kullanılan ve
çalışılan funguslar arasındadır (Sivan ve Chet, 1989; Harman, 2006; Demirer Durak, 2018).
Bu çalışmada farklı yerlerden alınmış 3 çeşit buğday danesinde bulunan fungusların izole edilmesi, en
çok rastlananın Trichoderma harzianum ile biyolojik mücadelesinin in vitro şartlarda belirlenmesi ve
sürme hastalığı bulunan danelerin T. harzianum ile muamelesi neticesinde çimlenme oranlarının tespiti
amaçlanmıştır .
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Çalışmada, üç farklı yerden alınmış buğday dane örnekleri, danelerden izole edilmiş Rhizoctonia
izolatları, Mikoloji laboratuvarı kültür stoklarında bulunan teşhisli ve yüksek antagonist özellikli
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Trichoderma harzianum izolatı, sürme hastalığı ile bulaşık daneler, besiyerleri ve laboratuvar alet ve
ekipmanları kullanılmıştır.
2.2.Yöntem
2.2.1 izolasyon
Yöntem iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamasında buğday tohumları %70 lik alkolde 4 dakika
bekletilerek yüzeysel dezenfeksiyon sağlandıktan sonra steril saf suda çalkalanarak kurutma kağıtlarına
alınmış ve steril kabin içinde kurutulmuştur. Tohumlar, 50 mg/L streptomycin sülfat içeren %1,5’luk su
agarı (SA)’na alınıp, 25°C’de 3-5 gün karanlıkta inkübasyona bırakılmıştır. Rhizoctonia cinsinin genel
özelliklerini taşıyan hifler, saf kültür elde etmek amacıyla hif ucu izolasyonu ile Patates Dekstroz Agar
(PDA)’a bırakılmış ve 25°C’de 3-5 gün karanlıkta inkübe edilmiştir. İzolatların Rhizoctonia olarak
tanımı; PDA’da 25°C’de 7 gün karanlıkta inkübe edilen izolatların besiyerindeki gelişimlerine,
morfolojik özelliklerine, sklerot varlığına, SA’da 25°C’de 7 gün karanlıkta inkübe edilen izolatların
mikroskobik özelliklerine bağlı olarak Ogoshi (1975)’e göre yapılmıştır. Deneme üç farklı tohum grubu
için 10 tekerürlü olarak yürütülmüştür. İkinci aşamada sürmeli daneler kullanılmıştır.
2.2.2 In vitroda Biyolojik Mücadele
İzole edilen fungusların biyolojik mücadelesi Trichoderma harzianum ile in vitro şartlarda yapılmıştır.
Bunun için önce T.harzianum stok kültürden alınarak besiyerinde geliştirilmiştir. Bir hafta sonra
T.harzianum ile fungal organizmalar petrilere karşılıklı ekilerek inkübatöre bırakılmıştır. Beş gün sonra
skalaya göre değerlendirmeler yapılmıştır. Denemeler 3 tekerrürlü yürütülmüştür. Rhizoctonia
izolatlarının gelişiminin antagonist tarafından engellenmesi aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır (Royse
ve Ries 1978).
RI= (R1-R2)/R1x100
Burada;
RI (İnhibisyon oranı %): Büyümenin antagonist tarafından engellenmesi,
R1: Patojenin koloni yarı çapı
R2: Patojenin antagonist yönündeki büyüme yarı çapı .
2.2.3 Sürmeli danelerin çimlenmesi
Bu aşamada sürmeli danelerin T. harzianum ile muamelesi yapılarak çimlenme durumları incelenmiştir.
Bunun için Trichoderma spor solüsyonu hazırlanmıştır. Bir hafta PDA ortamında geliştirilen fungusun
sporları hemositometre yardımıyla 1x106 spor yoğunluğuna ayarlanmış, solüsyona arap zamkı ilave
edilmiş ve sağlıklı ile hastalıklı buğdaylar solüsyonda 5’er dakika bekletildikten sonra su agarı ve PDA
besi ortamına bırakılmıştır. Petriler 5-6 gün boyunca inkübatörde bekletilmiş, her gün çimlenmeleri
kontrol edilmiştir (Durak Demirer, 2011).

3. BULGULAR
3.1 Fungus izolasyonu
Farklı danelerden yapılan izolasyonlardan saprofit olarak belirlenen cinslerin yanı sıra Rhizoctonia spp.
izole edilmiş ve makroskobik ve mikroskobik özelliklerine göre teşhisleri yapılmıştır. Buna göre 3
izolatında R. solani olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde buğdayda yapılmış olan bir çalışmada
Erzurum’daki buğday ekim alanlarında R. solani AG 4, AG 11, AG 2-1, AG 3, AG 5 ve Waitea circinate
var. circinate tespit edilmiş ve bunlardan AG 4 ile AG 11’in virülensinin yüksek olduğu da bildirilmiştir
(Demirci 1998). Buğdayda şu ana kadar dünyada yapılan çalışmalarda, R. solani AG 1 IB, AG 2-1, AG
2-2, AG 3, AG 4, AG 5, AG 6, AG 8, AG 11, R. oryzae WAG O, R. zeae WAG Z ve R. cerealis CAG
1 (AG D) anastomosis grupları izole edilmiş ve patojen bulunmuştur (Roberts ve Sivasithamparam 1986,
Demirci 1998, Meyer vd. 1998, Ravanlou ve Banihashemi 2002).
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3.2 In vitroda biyolojik mücadele
İzole edilen 3 R. solani izolatı ile T. harzianum’un in vitroda etkileşimleri sonucunda hesaplanan
inhibisyon oranı Tablo 1’ de verilmiştir. Buna göre birinci izolat %33, ikinci izolat %40 ve üçüncü
izolat %50 oranında engellenmiştir. Nitekim yapılan bir çalışmada R solani’ yi T. harzianum’un in
vitroda 42% oranında engellediği belirlenmiştir (Durak, 2016). Erdurmuş ve Katırcıoğlu (2008),
buğdayda kök ve kök boğazı hastalıkları patojenlerine karşı T. harzianum izolatlarının in vitro ve in
vivoda engelleme oranlarını araştırmışlardır. In vitroda T. harzianum izolatlarının hepsi R. solani’ye
karşı %60’ı aşan engelleme oranı göstermişlerdir.
Tablo 1. R. solani izolatlarının inhibisyon oranları
R. solani izolatları
R1
R2
R3

İnhibisyon oranları (%)
33.3
40
50

3.3 Danelerin çimlenme oranları
T. harzianum ile muamele edilmiş sürmeli ve hastalıksız danelerin çimlenme oranları Tablo 2’ de
verilmiştir. Hastalıksız danelerin T. harzianum ile muamelesinde daha hızlı ve erken çimlendiği
belirlenmiştir. Sürmeli danelerde de T. harzianum’ lu olanlar hem erken, hem de miktar olarak daha
fazla çimlenmişlerdir.
Tablo 2. Sürmeli ve hastalıksız danelerin çimlenme oranları
Muamele
grupları
Hastalıksız
daneler
Sürmeli
daneler

1.
gün
Kontrol
T. harzianum
Kontrol
T. harzianum

2*
4
1
4

Çimlenme oranları
3.
gün
Kontrol
6
6
T. harzianum
Kontrol
4
6
T. harzianum

5.
gün
Kontrol
T. harzianum
Kontrol
T. harzianum

6
6
6
6

*Ekim yapılan 6 adet daneden kaç tanesinin çimlendiğini ifade etmektedir.
4. SONUÇ
Farklı yerlerden alınan buğday danelerinden yapılan izolasyonlarda yüksek oranda saprofit organizma
ile Rhizoctonia cinsine ait olduğu belirlenen 3 izolat elde edilmiştir. Morfolojik ve mikroskobik teşhis
sonucunda bunların R. solani olduğu belirlenmiştir. Elde edilen R. solani izolatlarının T. harzianum ile
biyolojik mücadelesi in vitro da yapılmış ve farklı inhibisyon oranları belirlenmiştir. Buna göre 1.
izolat %33, 2. izolat %40 ve 3. izolat %50 oranında engellenme göstermiştir. Sürmeli daneler ile yapılan
çimlenme denemesinde patojenin çimlenmeyi azalttığı belirlenmiştir. T. harzianum ile muamele edilmiş
danelerin ise çimlenme oranlarının ve hızlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma buğdayın
ana patojenlerinin T. harzianum ile baskılanabileceğinin belirlendiği bir ön deneme niteliğinde olup
sonuçlar hastalık ve çimlenme açısından ümit var görünmektedir.
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ABSTRACT
Natural products play a important role for drug development process due to their bioactive contents and
they reveal the considerable biological activities. The increasing use of herbs by the pharmaceutical
industry makes the study of essential oils very important. Essential oils are obtained from plants by
steam distillation, extraction and pressing. They generally consist of secondary metabolites of aromatic
plants with oxygenated structures such as esters, alcohols, aldehydes and ketones, and with therapeutic
properties such as antioxidant, antifungal and antibacterial activities. Plant-derived volatile oils are the
major source of therapeutic and fragrance agents. Moreover, they are an important ingredient in
aromatherapy and are used as flavoring agents in foods, cosmetics and pharmaceuticals. Echium vulgare
belonging Boraginaceae family is represented by nine species in the flora of Turkey. This plant contains
alkaloids, flavonoids, and phenolic acids. E. vulgare is used as a folk medicine in the treatment of
ailments such as wounds, abrasions and insect bites with its soothing, anti-inflammatory, antioxidant
and anxiolytic properties. In this study, Headspace (HS)-trap method in combination with gas
chromatography (GC)−mass spectrometry (MS) was used for the determination of volatile ingredient in
E. vulgare leaves. The major constituents of essential oil were determines as linalool (47.5 %), 1Hexanol (5.9 %), α-terpineol (5.1 %) and decanal (5.0 %).
Keywords: Echium vulgare, essential oil compounds, CG-MS analysis.

INTRODUCTION
Aromatic plants have long been used in traditional medicine. Aromatic plants have increased their use
in medicine, cosmetics and food fields due to their protective, curative, antimicrobial and antioxidant
properties and beneficial results have emerged [1]. Essential oils are secondary metabolites consisting
of volatile terpenes and hydrocarbons obtained from aromatic plants, characterized by their strong odor.
Essential oils and their volatile components are very important compounds due to their virucidal,
bactericidal, antioxidant, antimutagenic, anticarcinogenic, analgesic and anti-inflammatory properties
[2-3]. The chemical profile of essential oils products differs in the number of molecules and
stereochemical types. Essential oils are complex natural mixtures containing about 20-60 components
in different concentrations, generally ranging from 20 % to 70 % [4-5-6].
E. vulgare is biennial or ephemeral perennial plant belonging to the Boraginaceae family, consisting of
about 2000 species living in temperate and tropical regions of the world. E. vulgare is represented in the
flora of Europe, Africa, America, Asia and also Turkey. E. vulgare is reported to contain
phenolcarboxylic acids, sterones, pyrrolizidine alkaloids, unsaturated fatty acids, naphthoquinones,
flavonoids, kaempferol and quercetin [7-8]. This plant is used as a folk medicine in the treatment of
many diseases such as heart, brain, inflammation, asthma, cough, ulcer, wound, insomnia and depression
due to its anti-inflammatory, antidiabetic, anticancer, antioxidant and antidepression activities [9].
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MATERIALS AND METHODS
Plant material
E. vulgare L. was collected from Unye-Akkus, at the coordinate 40°42'59.3''N37°01'08.1''E. Taxonomic
identification was carried out by Prof. Dr. Ozgur Eminagaoglu, Artvin Coruh University.
Isolation of the essential oils
800 ml of purified water was added to 100 grams of aerial parts of E. vulgare that dried in the shade and
powdered in a grinder. The mixture was subjected to steam distillation in a Clevenger apparatus for 4
hours. The essential oil was kept in the fridge until further usage [10].
GC and GC/MS analysis
GC and GC/MS analysis conditions required for essential oil analysis are provided in Table 1.
Equipment

Column
Column Temperature
Carrier Gas
İnjection Volume
Ionization energy
Temperature of the Transfer Line

GC/MS PerkinElmer, Clarus 500 Series (Shelton, USA),
in divided mode (50:1), equipped with a flame ionization
detector (FID) and a mass spectrometer
DB-5 capillary (30 m × 0.25 mm, 0.25 um i.d)
220 °C
Helium (Split 1/20)
5 µL
70 eV
250 °C

Table 1. GC and GC/MS analysis conditions

RESULTS AND DISCUSSION
The essential oil was isolated from E. vulgare by hydro-distillation method using a Clevenger apparatus.
GC/MS analysis resulted in the identification of compounds including monoterpene, oxygenated
monoterpene, sesquiterpene, oxygenated sesquiterpene, diterpene and oxygenated diterpene. The major
compounds and minor were presented in Table 2. The major constituents in the essential oil of E. vulgare
were linalool (47.5 %), 1-Hexanol (5.9 %), α-terpineol (5.1 %) and decanal (5.0 %). Linalool, αterpineol and decanal are in the oxygenated monoterpene group. Camphor and Borneol are in the
oxygenated monoterpene group, Pentadecanal is in the oxygenated sesquiterpene and Eicosanal in the
oxygenated diterpene group.
E. vulgare essential oil includes the significant bioactive compounds as the major products. Hence, this
plant could be a source of corresponding compounds. Moreover, the essential oil of E. vulgare can be a
promising agent for perfumery and pharmaceutical industries.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RT
6.93
10.36
13.17
14.55
15.13
15.81
16.11
21.48
23.96
26.32
28.56

Compound
1-Hexanol
Octanal
Linalool
Camphor
Borneol
α-Terpineol
Decanal
Pentadecanal
Hexadecanal
Eicosanal
Henicosanal

%
5.85
2.34
47.52
1.87
3.65
5.09
4.99
3.77
2.32
3.26
2.75

Table 2. Chemical compounds of essential oil from aerial parts of E. vulgare
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ÖZET
Balıklarda kan indeksleri, metabolik bozukluklar, sağlık ve stres durumu hakkında güvenilir bilgiler
sağlar. Hematolojik parametreler [eritrositler (RBC), lökositler (WBC), trombositler (Plt), hematokrit
(Hct), hemoglobin (Hb), ortalama eritrosit hacmi (MCV), eritrositlerin ortalama hemoglobin miktarı
(MCH), eritrositlerin hemoglobin konsantrasyonu (MCHC)] çeşitli iç ve dış faktörlerden etkilenebilir.
Sunulan çalışmada Erzurum Karasu Çayında yaşayan sazan familyasına ait Cyprinus carpio türünün
hematoloji parametreleri incelenerek değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cyprinus carpio, Hematoloji, Karasu çayı

ABSTRACT
Hematological parameters in fish blood [erythrocytes (RBC), leukocytes (WBC), platelets (Plt),
hematocrit (Hct), hemoglobin (Hb), mean erythrocyte volume (MCV), mean hemoglobin amount of
erythrocytes (MCH), hemoglobin concentration of erythrocytes) MCHC)] can be affected by internal
and external factors. Blood indices of fish provides reliable information about metabolic disorders,
health and stress status.
In this study, the hematology parameters of Cyprinus carpio living in the Karasu Stream (Erzurum) were
examined and evaluated.
Key Words: Cyprinus carpio, Hematology, Karasu stream

1.

GİRİŞ

Kirlilik önemli bir çevre sorunudur ve küresel ölçekte büyük sorunlara yol açmaktadır (Schwarzenbach
vd., 2006). Nehir sistemleri de evsel, endüstriyel, madencilik ve tarımsal atıklar nedeniyle kirleticilere
maruz kalmaktadır. Bu bağlamda doğal veya antropojenik maddeler olarak tanımlanan kirleticilerin
akuatik ortamlarda incelenmesi; (i) çevreye giriş zamanı; (ii) çevrede kalma süresi (iii) ekosistemler
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ve/veya insanlar için tehlike potansiyeli (iii) güncel analitik teknikler kullanılarak tespit edilmekte sucul
ekosistemler üzerindeki olası zararları ve çevresel kalite standartlarının oluşturulmasına yönelik önemli
adımlar incelenmektedir (Barbosa vd., 2016; Sousa vd., 2018; Solaun vd., 2021).
Kirleticilerin organizmaları ve ekosistemleri bir bütün olarak nasıl etkileyebileceğini araştıran
ekotoksikolojik çalışmalar, kirliliğin erken sinyallerini belirlemek, çevresel olarak güvenli bileşik
konsantrasyonlarını tanımlamak ve çevresel bozulmayı durdurmak için yapılmaktadır. Pratik
yaklaşımlar, belirli bir bileşiğin zararlı veya ölümcül etkilerini değerlendirmek için sonuçların
birleştirildiği, farklı organizmalar üzerinde bir dizi standartlaştırılmış akut testleri gerektirir (Klamender
vd., 2014). Bu testler, türler ve maddeler arasında yanıt karşılaştırmasını kolaylaştırmak için
geliştirilmiştir. Bu şekilde, kirletici maruziyete karşı organizmanın verdiği tepkiler hakkında geniş bir
veri havuzu oluşturulmuştur (Brady vd., 2017; Thoré vd., 2021).
Su ürünleri yetiştiriciliği, dünyada en hızlı büyüyen gıda üretim sektörüdür. Tarımın bu kolu,
günümüzde dünya çapında tüketilen tüm balıkların %50' sini karşılamaktadır ve 2030 yılına kadar bu
sektörün ana kaynak olacağı tahmin edilmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ile balık
sağlığı izleme araçlarının kullanımı ve doğrulanması giderek daha belirgin hale gelmektedir. Bu
analizler; beslenme, su kalitesi ve hastalıkla ilgili değişikliklere ve tedaviye yanıt olarak balıkların sağlık
durumunu izlemek için kullanılabilir (Fazio, 2019). Tam kan hücresi sayımı önemli ve güçlü bir teşhis
aracı olmasının yanı sıra minimum bir veri tabanının bir bileşenidir.
Bu parametrelerin doğru yorumlanması, tür farklılıklarının etkisini en aza indirmek için her tür için
uygun referans değerleri gerektirir. Çünkü, farklı balık türleri (yaklaşık 23.500 tür) hematolojik
değerlerde büyük farklılıklar yansıtmaktadır. Hematolojik parametrelerin normal referans aralıkları,
balıkların sağlık durumunun değerlendirilmesi ve izlenmesi için önemli kabul edilir. Son yıllarda,
kültürü yapılan ve yabani balıkların birçoğunun hematolojik parametrelerinin referans aralıkları
oluşturulmuştur (Witeska vd., 2016). Hematolojik analizin değerlendirilmesi, üretim performansını
etkileyebilecek stres ve/veya hastalık durumlarının erken tespitini kolaylaştırarak balık yetiştiriciliğini
geliştirecektir. Kan parametreleri, yoğun olarak yetiştirilen balıklarda fizyolojik değişiklikleri
göstermek için yararlı kriterlerdir ve hastalıkların teşhisi / izlenmesi için önemli bilgiler sağlar. Bu
nedenle arazi çalışmalarından elde edilen balık türlerinin hematoloji indekslerinin takibi, fizyolojik ve
biyokimyasal değerlerinin kayıt altına alınması popülasyonların sürdürülebilirliği açısından oldukça
önemlidir. Bu çalışmada, Cyprinidae familyasında yer alan Karasu nehri (Erzurum) baskın türlerinden
olan Sazan balığı (Cyprinus carpio)’ nın hematolojik indekslerinin analizleri yapılarak ilk ve güncel veri
tabanı oluşturulmuştur.

2. MATERYAL VE METOT
2. 1. Balık Materyali
Karasu (Erzurum) nehrinden avlanan +14 cm boyundaki Cyprinus carpio bireylerinden kan örnekleri
alınarak, antikoagülantlı tüplere aktarılmıştır. Buz kasetleri ile muhafaza edilen örnekler Atatürk
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Toksikoloji Laboratuvarına getirilerek hematolojik indeksleri
çalışılmıştır.
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Şekil 1 Karasu nehri çalışma sahası
2.2. Hematoloji indekslerinin belirlenmesi
Hemoglobin miktarının tayini: 0,02 ml kan örneği 5 ml Drabkin solüsyonuyla karıştırılarak homojen
bir karışım sağlanmış, hemoglobinin cyanmethemoglobine tam olarak dönüşmesi için 10 dk bekledikten
sonra dipteki çökelti uzaklaştırılmıştır. Spektrofotometrede 540 nm’ de transmittans (%T) değeri
ölçülerek elde edilen değere karşılık gelen hemoglobin miktarı standart tablodan bakılarak tespit edilmiş
ve g/100 cm3 olarak yansıtılmıştır (Uçar ve Atamanalp, 2010). Hematokrit tayini: 1,1 mm çaplı, 7 mm
uzunluğundaki mikrohematokrit tüplerine alınan kan örnekleri hematokrit santrifüjde 10500 rpm’ de 5
dk santrifüj edilmiş ve bulunan değer skaladan okunarak toplam kanın %’si olarak kaydedilmiştir
(Blaxhall ve Daisley, 1973; Uçar ve Atamanalp, 2010). Eritrosit çökme oranı: Kan örnekleri 1,1-1,2
mm çapında ve 7 cm uzunluğundaki hematokrit tüplerine alınarak 1 saat süreyle dik pozisyonda (90°)
bekletilmiş sonrasında ayrışan serum kısmı cetvel yardımıyla ölçülmüştür. Sonuçlar mm/saat cinsinden
belirlenmiştir (Uçar ve Atamanalp, 2010; Parlak, 2019). Eritrosit, Lökosit ve Trombosit sayısının
tespiti: Kan örneği eritrosit pipetinin 0,5 çizgisine kadar çekilmiş, üzeri 101 çizgisine kadar Dacie’s
solüsyonuyla tamamlanarak 1/200 oranında sulandırılmıştır. Karışım, 1-2 dakika boyanmaya
bırakılmıştır. Homojenize olmamış ilk 4-5 damla pipetten boşa akıtıldıktan sonra Thoma lamının
kamarasına doldurulmuştur. Thoma lamı üzerinden mikroskopta 1/5 mm2 sayılarak çıkan değer 106/mm3
cinsinden hesaplanmıştır (Blaxhall ve Daisley, 1973; Uçar ve Atamanalp, 2010; Parlak 2019). Alınan
kan örnekleri lökositler için 4 mm3, sayının yetersiz bulunduğu durumlarda ise 9 mm3 sayılmıştır.
Bulunan sonuç 104/mm3 cinsinden hesaplanmıştır (Blaxhall ve Daisley, 1973; Uçar ve Atamanalp, 2010;
Parlak, 2019). Eritrosit sayısının tespiti ile aynı metot kullanılarak tüm lökosit ve trombosit sayıları
bulunan sonuç 104/mm3 cinsinden hesaplanmıştır (Uçar ve Atamanalp 2010; Parlak, 2019). Diğer
parametler aşağıdaki formüllerden hesaplanmıştır:
Kırmızı kan hücrelerinin ortalama hacmi (MCV) formülü



Hct
(%)
10
x MCV: Eritrositlerin Ortalama Hacmi (µm3)
3
MCV
(m
)

6
3
RBC
(10
/mm
)RBC: Eritrosit Sayısı (106/mm3)
Hct: Hematokrit Değeri (%)
Kırmızı kan hücrelerinde bulunan ortalama hemoglobin (MCH) formülü
MCH: Eritrositlerde bulunan ortalama hemoglobin (µg/hücre)
RBC: Eritrosit Sayısı (106/mm3)
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Eritrosit başına düşen ortalama hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) formülü
MCHC: Eritrosit Başına Düşen Ortalama Hemoglobin Konsantrasyonu (g/100 ml)

Hb
(g
100
/
ml)
100
x
Hb: Hemoglobin Miktarı (g/100 ml)
MCHC
(g
100
/
ml
)

Hct
(%)
Hct: Hematokrit Değeri (%)
BULGULAR ve TARTIŞMA
Bu çalışmada Karasu nehrinden yakalanan Cyprinus carpio’ lardan 25 adet örneklenmiş ve balıklara ait
hematoloji indeksleri Tablo 1.’de verilmiştir.
Tablo 1. Cyprinus carpio türüne ait hematoloji parametreleri

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25

WBC
RBC
Hb
3/
3
6
3
(10 mm ) (10 /mm ) (g/100 ml)
15
1,41
14,9
16,7
1,58
16,3
17,1
1,63
11,7
16,3
1,46
16,7
17,3
1,59
16,8
20,6
2,13
21,2
12
1,09
12,2
10,2
0,87
9,8
12,9
1,25
13,2
15,9
1,45
16,3
12,5
1,2
17,1
18,2
1,79
16,8
15,9
1,47
14,6
18,9
2
18,5
12,8
1,3
12,7
20,2
2,03
20
15,8
1,52
15,2
16,6
1,58
14,4
18,2
1,68
17,3
12,6
1,46
11,8
16,8
1,34
15
14,8
1,52
16,2
15,7
1,55
14,7
16,8
1,63
17,8
16,4
1,45
16,2

HCT
(%)
12,8
13,5
13,1
13
14
17,7
10
6,9
11,8
8,2
9,9
15,6
9,1
17,3
10,9
16,4
11,6
12,8
13,2
14
10,9
12
12,6
14,2
13,4

MCV
(µm3)
106,4
105,7
104,9
111,6
108,8
96,7
110,1
117,2
103,2
109,7
104,2
101,7
108,2
94,5
98,5
99,5
103,9
105,1
108,3
86,3
125,4
97,4
101,3
103,1
113,1

MCH
MCHC
PLT
(µg/hücre) (µg/hücre) (103/mm3)
105,7
116,4
255
103,1
120,7
286
71,8
89,3
240
114,4
128,5
303
105,7
120
244
99,5
119,8
242
111,9
122
220
112,6
142,1
206
105,6
111,9
255
112,4
198,8
248
142,5
172,7
211
93,9
107,7
244
99,3
160,4
246
92,5
106,9
243
97,7
116,5
218
98,5
121,9
245
100
131,1
242
91,1
112,5
264
102,9
131,1
268
80,8
84,3
282
111,9
137,6
272
106,6
135
224
94,8
116,7
218
109,2
125,4
220
111,7
120,9
236

Ekotoksikoloji ve ekotoksikologlar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kapsamında
iklim eylemi, temiz su ve sanitasyon, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, su altındaki yaşam, endüstri,
inovasyon ve kaliteli eğitim ile ilgili olarak önemli bir rol oynayabilir (Bhore, 2016). Bu senaryoda
ekotoksikoloji, kimyasal kirleticilerin çevre üzerindeki etkilerini moleküler, fizyolojik, bireysel ve
ekolojik düzeylerde araştıran hem laboratuvar hem de saha yöntemlerini kapsayan bilimsel bir alanı
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temsil etmektedir (Beketov ve Liess, 2012). Bu alan, gerçekçi maruz kalma koşulları altında
kimyasalların doğal topluluklar üzerindeki etkilerini anlama ve tahmin etmede ekoloji ve toksikolojinin
entegrasyonunu içerir. Su ortamındaki toksik bileşiklerin bireysel ve nicel olarak değerlendirilmesi, her
zamankinden daha önemli ve güncel bir konudur (Aljerf ve Al Masri, 2018). Bununla birlikte, bu
analizler, 1) Karmaşık bir kimyasal yapıya sahip atık sulardaki tüm toksik maddelerin tanımlanamaması;
2) Kimyasal analizlerle tespit edilen bir bileşiğin biyota üzerinde oluşturabileceği toksik etkilerin tahmin
edilememesi, 3) Bir kimyasal bileşiğin, toksik etkileri yalnızca sudaki belirli bir maddenin tespiti ile
değerlendirilemeyen diğer bileşiklerle sinerjistik, antagonist veya katkı maddesi şeklinde etkileşime
girebilmesi ihtimali, 4) Toksik etkiler tuzluluk, pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen ve sertlik gibi su
özellikleri tarafından etkilenmesi ve 5) Toksik ajan biyoyararlanımının belirlenmesi gibi nedenlerden
dolayı zordur (Bolis vd., 2001). Bu nedenle ekotoksikoloji bilgisi, çevreye salınan kimyasal bileşiklerin
neden olduğu olumsuz etkilerin büyüklüğünü ve olasılığını göstermede faydalıdır. Ayrıca, çevresel
etkilerin kontrolü ve değerlendirilmesinde, bu etkilerin azaltılması için benimsenen teknik prosedürlerin
etkinliğinin belirlenmesi, ilgili kurumlar ve kişiler için bilgi üretilmesinde ekotoksikolojik temel
yöntemlerdir. Ekotoksikoloji çalışmalarının raporlanması, çevrenin korunması için güvenilirliklerine ve
alakalarına dayalı olarak uygun şekilde kullanılmalıdır (Hanson vd., 2017).
Sudaki organizmalar, özellikle balıklar, çevresel değişikliklerle ilgili olarak, etkilere duyarlı oldukları
ve su ekosistemlerindeki çeşitli çevresel değişikliklerin potansiyel zararlı etkileri hakkında erken uyarı
işaretleri verebildikleri için mükemmel biyoindikatörler olarak kabul edilmektedir. Kirliliğe karşı
biyokimyasal (hücresel, moleküler, organ ve sistemik) tepkileri biyobelirteçler olarak adlandırılır. Tüm
bu bileşenler birlikte değerlendirildiğinde, su kalitesi izlenmesi, çevresel risk, sağlık ve güvenlik
politikalarına yardımcı olma potansiyeli bulunmaktadır (van der Oost vd., 2003).
Sudaki toksik maddelerin akuatik canlılar için bir stres kaynağı olduğu ve balıkların kan
parametrelerinde değişiklikler yaparak fizyolojik işlev bozukluklarına neden olduğu bilinmektedir. RBC’
ler, ana işlevi vücut dokularına oksijen vermek olan en yaygın kan hücresi türüdür. Hemoglobin gibi
gaz dağıtımıyla ilgili proteinler, RBC’ lerde yüksek oranda eksprese edilir. Çoğu omurgalıda
hemoglobin, RBC’ lerde demir içeren oksijen taşıma metalloproteinidir. Sunulan çalışmada hemoglobin
konsantrasyonundaki önemli farklılıklar, dolaşım sistemi içindeki toksik madde konsantrasyonunun
azaltılmasında rol oynayan bir mekanizma olan hemodilüsyon ile açıklanabilir. Balık kanındaki
hemoglobin ve hematokrit değerlerinin uzun süreli düşüşü, toksik metallerin neden olduğu hemolitik
krizle ilişkilendirilebilir, bu da balık anemisini gösterir. Balık hematolojisinde toksik maddelerle ilgili
çalışmalarda, eritropoez ve hemojenez gibi olayların inhibisyonu, osmoregülasyonda disfonksiyon ve
hematopoietik organlarda artan eritrosit yıkımı gibi olayların inhibisyonu nedeniyle RBC, Hemoglobin
(Hb) ve Hematokrit (Hct) seviyelerindeki düşüşler anemik durumun gelişmesiyle ilişkilendirilir (Gürkan
vd., 2021). Azalmış eritrosit sayısı ayrıca intrahepatik ve intrasplenik kanama ile de açıklanabilir ve bu
da esas olarak metaller gibi toksik maddelerin neden olduğu hematopoezin azalmasına neden olur (Shah
vd., 2020).
Fizyolojik gösterge dokusu olarak kan, tüm vücut durumunu yansıtır. Ayrıca, hematolojik parametreler,
herhangi bir toksik maddeye maruz kaldıktan sonra fizyolojik varyasyonları fark etmek için güvenilir
bir gösterge olarak kullanılabilir. Hematoloji parametrelerin izlenmesinin akuatik canlılar için toksisite
değerlendirmesinde en önemli süreçlerden biri olduğu rapor edilmiştir (Hedeyati vd., 2019). RBC'nin
bağışıklık genlerini ve tepkilerini ifade ettiği bilindiğinden bağışıklık tepkilerinde tamamlayıcı bir rol
oynayabilir (Shen vd., 2018). Bu nedenle, RBC, membran değişikliği ve deformasyonu yoluyla
ksenobiyotiklerin sitotoksisitesini değerlendirmek için (Pagano ve Faggio, 2015; Farag ve Alagawany,
2018) ve inflamatuar yanıt çalışmasında iyi bir gösterge olarak kullanılabileceği rapor edilmiştir (SilvaHerdade vd., 2016). Hb ile kombinasyon halinde olan RBC' ler hücrelere oksijen sağlamada önemli bir
rol oynar ve Hct (RBC' lerin sayısı ve boyutundan etkilenen) kandaki RBC' lerin hacimsel yüzdesi olarak
tanımlanır. Bu nedenle, RBC' lerin veya Hb' nin sayısı ve boyutundaki herhangi bir artış, Hct indeks
değişikliğine neden olabilir.
Stres sırasında artan adrenalin, H+’ nın Na+ ile değiş tokuşuna ve takiben Na+ ve Cl- iyonlarının RBC'
ye akışına neden olur. Osmoz yoluyla su girişi sonrasında eritrosit hacmi artarak eritrositlerin
hemolizlerine yol açabilir. Balıklarda eritrosit hemolizi (MCV ve Hct' de artış), dalak eritrosit rezervinin
salınımı veya artan eritropoezi (Ht, Hb ve RBC' de artış) içerebilir. Hematolojik parametreler, MCV,
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MCH ve MCHC canlılarda anemi tipini saptamak için önemli göstergelerdir (Uçar vd., 2021).
Toksinlere karşı savunma reaksiyonu veya RBC' lere bağlı olarak MCV ve MCHC' deki değişimlerin
ortamda ki kirleticilerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Toksik stres altındaki balıkların hemoglobin
konsantrasyonundaki progresif azalmasında, (ı) hemoglobin yıkım hızının artması (ıı) hemoglobin
sentez hızının azalması (ııı) balığın hemopoitik potansiyelinin depresyonu/tükenmesi (Sawhney ve Johal
2000; Das vd., 2004) (ıv) maruziyetin ardından işlevsiz RBC' lerin uzaklaştırılmasına ek olarak yeni
RBC üretiminin inhibisyonu etkisiyle olabilmektedir (Kumar ve Banerjee 2016).
Bağışıklık sisteminin göstergesi olan WBC sayısındaki veya aktivitesindeki değişimler vücudun
savunma kapasitesindeki durumu ifade eder. Lökosit sayısındaki artış, bağışıklık sisteminin yabancı
maddelere veya hastalık durumuna karşı normal bir reaksiyonu olarak kabul edilir. Kirleticilerin
hematopoietik ve lenfoid organlarda birikebilmeleri nedeniyle WBC üretimi etkilenir. Bağışıklık sistemi
üzerindeki bu etki, makrofajların ve nötrofillerin fagositik aktivitesi gibi hücresel fonksiyonların
yıkımına, duyarlılaşmasına ve değişmesine neden olan metal kontaminasyonundan sonra veya dolaylı
olarak hücre proliferasyonunun indüksiyonu veya inhibisyonu yoluyla ortay çıkmış olabilir (Carmo vd.,
2019).
Hematolojik değerlendirmelerin doğal ortamda kullanımının önemine dikkat çekilen bu araştırmada
amaç; doğal ortamdaki balıkların hematolojik parametre kayıtlarını çıkarmaktır. Bunun yanısıra; bu
parametrelerin; sağlık değerlendirmesinde ve çevresel kirleticilerin hematoloji indekslerini nasıl modüle
edebildiğini göstermektir. Hematolojik parametrelerin, balığın fizyolojik durumunu yansıtması
nedeniyle ortamdaki stresör düzeyinin belirlenmesi, yetiştiricilikte hastalık ve mortalite görülmeden
gerekli önlemlerin alınması bağlamında güvenli yol gösterici olabileceği sonucuna varılmıştır.
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ÖZET
Son yirmi yılda gıda paketleme teknolojisi, modern toplumun artan eğilimlerine yanıt olarak sürekli
gelişmektedir. Ambalaj malzemelerinin gıdalardaki işlevleri, nem kaybını önlemek, lipit oksidasyonunu
azaltmak, duyusal özelliklerin (renk, tat ve koku) bazılarını iyileştirmek ve mikrobiyal stabilitenin
sağlanmasıdır. Yenilebilir filmler, protein, polisakkaritler ve lipitlerden veya bunların herhangi birinin
kombinasyonu ile kompozit bir film oluşturmak suretiyle uygulanmaktadırlar. Et ve et ürünlerinin
yenilebilir ambalajlanması ve kaplanması, aktif bileşiğin (antimikrobiyal ve antioksidan bileşik gibi)
ambalaj matrisine dahil edilmesiyle raf ömrünün uzatılması esasına dayanmaktadır. Bu kısa derleme,
yenilebilir filmlerle ilgili genel konular, yeni eğilimler ve bazı başarılı uygulamalar da dahil olmak üzere,
bu konudaki mevcut bilgi durumunun özetlenmesine çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aktif ambalaj filmi, antimikrobiyal, biyobozunur, yenilebilir film

ABSTRACT
In the last two decades, food packaging technology has been constantly evolving in response to the
increasing trends of modern society. The packaging materials of foods improve sensory properties (color,
taste and odor) prevent moisture loss, reduce lipid oxidation, and provide microbial stability. Edible
films are applied by forming a composite film of polysaccharides, proteins and lipids. Meat coating and
edible packaging is based on extending the shelf life by incorporating the active compound (such as
antimicrobial and antioxidant compound) into the packaging matrix. This short review attempts to
summarize the current state of knowledge on edible films, including general issues, new trends, and
some successful applications.
Keywords: Active packaging film, antimicrobial, biodegradable, edible film
1. GİRİŞ
Çağımızda bir hayat felsefesi haline gelen sağlıklı beslenmede su ürünleri zengin bileşiminden dolayı
en popüler hayvansal gıdalar arasında görülmektedir. Dünya çapında su ürünleri talebindeki bu
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artışlarda gelişmiş ülkelerdeki sağlıklı beslenme alışkanlıkları, nüfus artışı, kentleşme gibi nedenler de
etkili olmaktadır (Palmeira vd. 2014).
Gıdanın yapısında bulunan proteinler, vitaminler, uçucu yağlar gibi biyomoleküllerin korunması ve
kimyasal-mikrobiyolojik bozulmaların önlenmesi noktasında gıda kalitesi ve güvenliği oldukça
önemlidir. Gıdalarda meydana gelen bozulmalar, gıdaların raf ömrünün azalmasına sebep olmaktadır.
Gıda ambalajı, ürünün bozulmasını geciktirebilir, işlemenin yararlı etkilerini koruyabilir, raf ömrünü
uzatabilir ve gıdaların kalitesini ve güvenliğini koruyabilir veya artırabilir. Bunu yaparken, kimyasal,
biyolojik ve fiziksel olmak üzere 3 ana etkende kurgulanır:
Kimyasal koruma, çevresel etkilerin [gazlara maruz kalma (tipik olarak oksijen), nem (kazanç veya
kayıp) veya ışık (görünür, kızılötesi, veya ultraviyole)] tetiklediği bileşimsel değişiklikleri en aza indirir.
Biyolojik koruma mikroorganizmalara engel oluşturur (patojenler ve bozucu maddeler), böcekler,
kemirgenler ve diğer hayvanlar, böylece hastalık ve bozulmayı önler. Ayrıca biyolojik engeller
yaşlanmayı kontrol etme koşullarını korur (olgunlaşma ve yaşlanma). Bu tür engeller ürüne erişimin
önlenmesi, koku iletiminin önlenmesi ve paketin iç ortamının korunması dahil çok sayıda mekanizma
yoluyla işlev görür.
Fiziksel koruma, yiyecekleri mekanik hasarlara ve dağıtım sırasında karşılaşılan şok ve titreşime karşı
korur. Genellikle mukavvadan ve oluklu malzemelerden yararlanılır (Marsh ve Bugusu, 2007).
2. SU ÜRÜNLERİ VE AMBALAJLAMA
Geleneksel olarak, paket tamamen dışarıdan izole edilerek paketlenmiş yiyeceğe karşı inert kalması için
bir kap ve gıda sistemlerinin bir bariyeri gibi davranmalıdır (Salgado vd., 2015). Bu doğrultuda gıda
ambalajının temel rolleri, gıda ürünlerini dış etkilerden ve hasarlardan korumak, gıdaları saklamak,
tüketicilere içerik ve besin içeriği hakkında bilgisi sağlamak. Yine izlenebilirlik, rahatlık ve dış
müdahalelerden korumada artan önemi olan ikincil işlevlerdir. Gıda ambalajlamanın amacı, gıda
endüstri gereksinimlerini ve tüketici isteklerini karşılayan, gıda güvenliğini koruyan, maliyeti düşük ve
çevresel etkisi en az olan yöntemin geliştirilmesidir (Marsh ve Bugusu, 2007).
Besinsel değeri oldukça yüksek olan su ürünleri çabuk bozulan gıdaların başında gelmektedir. Biyolojik
kompozisyonlarından dolayı çok çabuk bozulan su ürünlerinin bu sebeple raf ömürleri de çok daha
kısalabilmektedir (Gobantes vd. 1998; Gram vd., 2002). Özellikle mikrobiyal kontaminasyonlar su
ürünlerinin bozulması ve tazeliğinin kaybında önemli bir rol oynar (Alak 2011). Yine soğuk zincirin
kırıldığı ya da uygun işleme ve paketlemenin yapılmadığı durumlarda su ürünlerinin bozulmasında
etkilidir. Paketleme ürün kalitesinde önemli bir etken olup çok amaçlı ve sağlıklı ürünlerden oluşması
da yine güvenli gıda tüketiminin vazgeçilmezlerindendir. Bu proses ürün hakkında bilgi vermesinin yanı
sıra, ürünün dayanıklılık süresinin artırılması, kontaminasyonun önlenmesi, ürüne albeni kazandırması,
taşıma ve saklama kolaylığı sunması bakımından oldukça önemlidir (Özden ve Baygar, 2002).
Paketlenmiş gıdalar, açık halde satışa sunulmuş gıdalardan, gerek hijyen gerekse albeni özelliklerinden
dolayı daha fazla tercih edilirler. Tüketicilerin ambalajı olmayan ürünlerin alınması husussunda isteksiz
olmaları ve son zamanlarda ambalajlanmamış ürünlerin satışının yasaklanması bu sektöre ciddi bir ivme
kazandırmıştır. Gıda maddelerinde artan çeşitlilik, sadece hammadde bazında olmayıp ürünü
ambalajları içinde etki etmektedir (Oğuzhan ve Angiş, 2008).
3. BİYOFİLM KAPLAMALAR
Yenilebilir filmler ve kaplamalar, yenilebilir biyopolimerlerden ve gıda sınıfı katkı maddelerinden
üretilir. Film oluşturucu biyopolimerler proteinler, polisakkaritler (karbonhidratlar ve zamklar), lipitler
veya bunların bir karışımı olabilir. Plastikleştiriciler ve diğer katkı maddeleri, yenilebilir filmlerin
fiziksel özelliklerini veya diğer işlevlerini değiştirmek için film oluşturucu biyopolimerler ile birleştirilir.
Biyopolimerler, kovalent bağlar (örn., disülfür bağları) ve elektrostatik, hidrofobik veya iyonik
etkileşimler gibi moleküller arası kuvvetler dahil olmak üzere birçok film oluşturma mekanizmasına
sahiptir. Elde edilen filmlerin veya kaplamaların yenilebilir olması için, imalatta yer alan film oluşturma
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mekanizması uygun bir gıda işlemi olmalıdır yani pH modifikasyonu, tuz ilavesi, ısıtma, enzimatik
modifikasyon, kurutma, gıda sınıfı çözücülerin kullanımı veya diğer gıda sınıfı kimyasallar
kullanılmalıdır. İmalat işlem koşullarının kontrolü çok önemlidir çünkü bu aşamalar uygulamaların
kinetikleri ve reaksiyon mekanizmalarını değiştirebilir (Han, 2014).
Sentetik plastikler bozulmaya karşı dirençli olduğu için gıda ambalajlarındaki sentetik filmlerin üretimi
ve uygulamaları, son birkaç yıl içinde hızla büyümüştür. Bu zorluklar arasında daha güvenli ve daha
sağlıklı yiyecekler, daha uzun raf ömrü, kolaylık, küresel pazarlar, mevzuat, özgünlük, yiyecek atıkları
ve çevresel kaygılar bulunmaktadır. Aktif paketleme, yiyecekleri korumak için kullanılan en dinamik
teknolojilerden biridir. Gıdanın raf ömrünü uzatmak veya kalitesini korurken güvenlik veya duyusal
özelliklerini iyileştirmek için ürün ve çevre ile olumlu etkileşime girer. Bu paketler, aktivitelerini
polimerin kendine özgü özelliklerine veya paketleme sistemlerine dahil edilen spesifik katkı
maddelerinin özelliklerine dayandırır (Salgado vd., 2015).
Günümüzde tüketiciler gıda ambalajı ile ilgili çevresel sorunları azaltmaya ve biyobozunur malzemeler
talep etmeye çalışmaktadır. Araştırma çalışmaları, gıda paketleme ve muhafaza etme için hammadde
olarak biyopolimer malzemeler üzerine odaklanmıştır. Yenilebilir ve biyobozunur filmler, nem kaybını,
aroma kaybını, çözünen taşınmayı, gıda matrisinde su emilimini veya oksijen penetrasyonunu önleme
yetenekleri nedeniyle çeşitli uygulamalarda sentetik ambalaj malzemelerine bir alternatif olabilir (Alak
vd., 2019; Güler 2019; Yumuk vd., 2019). Bu nedenle gıda bilimcileri ve mühendisleri, yenilebilir ve
biyolojik olarak parçalanabilir filmler için, esas olarak doğada bol miktarda bulunan yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen malzemelere dayanarak yeni malzemeler geliştirmeye çalışmaktadır. Genel
olarak, bu malzemelerin birçoğunun ucuz ve atık veya yan ürün olarak kabul edildiği bilinmektedir.
Ayrıca, biyolojik olarak bozunabilir filmler gıda ambalajı ile ilişkili çevresel sorunları azaltmaktadır.
Yenilebilir film üretmek için kullanılan yenilenebilir doğal kaynaklardan elde edilen malzemeler
arasında esas olarak proteinler, lipitler, polisakkaritler ve bunların arasındaki tüm olası kombinasyonlar
ve bazen filmin özelliklerini geliştirmeyi amaçlayan katkı maddelerinin kullanılması yer alır (Cazón vd.,
2017).
Film oluşturucu malzemeler hidrofilik veya hidrofobik olabilir, ancak yenilebilirliği korumak için işlem
sırasında çözücü olarak sadece su veya etanol kullanılabilir. İşlevlerini geliştirmek için malzeme
matrisine başka bileşenler de eklenebilir. Bu katkı maddeleri şunları içerir: (i) plastikleştiriciler
(özellikle polioller benzeri gliserol, propilen glikol, sorbitol, sükroz, polietilen glikol-, yağ asitleri ve
monogliseritler) gibi malzemenin temel işlevselliğini geliştirebilen veya değiştirebilenler, çapraz
bağlayıcı ajanlar (proteinler için tranglutaminaz veya genipin ve polisakkaritler için sitrik veya tannik
asit gibi) ve takviyeler (örneğin selüloz nanofiberler, nişasta nanokristalleri ve kitosan nanowhiskerleri
gibi polisakkaritlerden türetilmiş lifler ve nanoreinforlar gibi) mekanik özelliklerin iyileştirilmesi ve
kompozit kaplamaların stabilize edilmesi ve yapışkanlığının (aralar, açıklıklar, yağ asidi tuzları ve
lesitinler gibi) iyileştirilmesi için emülsiyonlaştırıcılar ve (ii) iyileştirmek isteyenler antioksidanlar,
antimikrobiyal bileşikler, nutrasötikler, aromalar ve / veya renk maddeleri gibi paketlenmiş gıdaların
kalitesi, stabilitesi ve güvenliği (Salgado vd., 2015).
Su buharı ve gaz iletim hızlarının kontrolü, neme duyarlı gıdalar için gerekli kalite, güvenlik ve daha
uzun raf ömrünü elde etmek için kritik faktörlerdir. Yüksek esneklik, optik şeffaflık, termal kararlılık,
mekanik mukavemet, biyolojik olarak bozunabilirlik ve gaz bariyeri özelliklerine sahip yüksek
performanslı filmler, ambalajın ötesindeki çeşitli uygulamalar için büyük talep görmektedir (Bedane vd.,
2015).
Polisakkaritler iyi mekanik özelliklerden sorumlu bir ağ oluşturur, ancak su buharı transferi için zayıf
bir engele sahiptir. Öte yandan, lipitlerin eklenmesi mükemmel su buharı bariyeri özelliklerinin elde
edilmesini sağlar, ancak elde edilen filmler genellikle opak, kararsız, kırılgandır ve mumsu bir tada
sahiptirler (Cazón vd., 2017).
Yenilebilir filmler ve kaplamalar da biyolojik olarak bozunur, yani bir kompostlama işleminde
mikroorganizmalar tarafından en sonunda sadece karbon dioksit, su, metan ve bazı biyokütle
kalıntılarına tamamen bozunabildikleri bilinmektedir. Biyolojik olarak bozunabilir filmlerin ve
kaplamaların gıda ambalajı ve diğer kullanımlar için işlevini gerekli süre boyunca güvenli bir şekilde
ve etkili bir şekilde yerine getirmeleri zor olmakla birlikte ancak amaçlanan fonksiyonel kullanımın

PROCEEDINGS BOOK

247

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

biyodegradasyon sona ermesinden sonra gerçekleşebilir. Belirli uygulamalarda kullanımları, özellikle
gıda ambalajı veya tarım kullanımı gibi kısa hizmet ömründe, yenilenemeyen ve biyolojik olarak
parçalanamayan sentetik malzemelerin (çoğunlukla petrolden elde edilen) birikmesinden kaynaklanan
çevresel sorunların çözülmesine katkıda bulunabilmektedir. Bu nedenle, hem bir ambalaj hem de bir
gıda bileşeni olarak kabul edilebildiğinden, yenilebilir filmler ve kaplamaların (i) iyi duyusal özellikler,
(ii) yüksek bariyer ve mekanik özellikler, (iii) biyokimyasal, fizikokimyasal ve mikrobiyal stabilite, (iv)
toksik olmama ve güvenlik, (v) kirletmeyen doğa, (vi) basit teknoloji ve (vii) düşük hammadde ve işleme
maliyeti gibi bazı spesifik gereksinimleri karşılaması gerekir (Salgado vd., 2015).
Bu derlemede, su ürünlerinde özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılan yenilebilir film ve
kaplamalar hakkında genel bilgi vermek ve su ürünlerinin raf ömrü üzerine olan etkilerini irdelemek
amacıyla güncel çalışmaların bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.
4.YAPILAN ÇALIŞMALAR
Alak vd. (2010) yaptıkları çalışmalarında kitosan çözeltisi ile kaplanmış Atlantik palamut (Sarda sarda)
filetolarındaki kimyasal [(pH, toplam uçucu baz azot (TVB-N), tiyobarbitürik asit reaktif maddeler
(TBARS)] ve mikrobiyal (psikrotrofik, mezofilik aerobik bakteri ve Enterobacteriacae sayımları)
değişiklikleri (% 2, ağırlık / hacim) veya vakum veya modifiye atmosfer (% 100 CO 2) ile paketlenmiş
veya hava, 4 gün boyunca 4 ± 1 °C'de depolama sırasında belirlenmiştir. Kitosan kaplama pH ve TVBN değerlerini önemli ölçüde etkilemedi. TBARS değeri kitosan gruplarında 3 gün sonra hızla artmıştır.
Kitosan grubu, depolama sırasında genellikle kontrol grubuna göre daha düşük bakteri sayımı
göstermiştir. Bununla birlikte, modifiye atmosferde paketleme, kitosan işleminden veya vakumlu
paketlemeden daha iyi inhibisyon gösterdi.
Mena et al (2010) asetik asit (%1 v/v) ve/veya aspartik asit (%1 veya %3 w/v) ile hazırladıkları 400 kDa
ağırlığındaki kitosan kaplamanın antibakteriyel aktivitelerini araştırmışlardır. Bu doğrultuda, yayın
balığı yüzeyini gıda kaynaklı altı farklı patojenle kontamine ederek ardından kitosan solüsyonlarla
kaplamışlardır. Depolama süresince her patojenin varlığını kontrol grubu ile kıyaslayarak aspartik asit
çözeltisindeki %3'lük w/v kitosan kaplamanın Vibrio parahaemolyticus'u tamamen inhibe ettiğini diğer
türlerde ie daha başarılı bir antimikrobiyal etki gösterdiğini bildirmişlerdir.
Tirsi balığı ile yapılan çalışmada, peynir altı suyu proteinlerini ile elde edilen filmlerin balık filetolarının
raf ömrü üzerine etkisi araştırılmıştır. Farklı konsantrasyonlar da hazırlanan filmler balıklara
uygulanarak depolama süresince gerçekleşecek olan değişimler takip edilmiş ve elde edilen filmlerin iyi
bir su ve oksijen bariyer özelliği gösterdiği buna ragmen mikrobiyolojik ve kimyasal parametrelerde
önemli bir etki göstermediği bildirlmiştir (Motalebi vd. 2010).
Souza vd. (2010) somon (Salmo salar) filetolarını kitosanla kaplayarak raf ömrü üzerine etkilerini
araştırmışlardır. Raf ömrü analizleri için filetolarda (kontrol ve kitosan kaplı filetolar) toplam aerobik
mezofilik bakteri sayısı, pH, total uçucu baz azotu, trimetilamin, tiyobarbitürik asit ve K değeri
analizlerini yapmışlar, sonuç olarak, kitosan ile kaplamanın 6 gün sonra pH ve K değeri için, 9 günlük
depolamanın ise total uçucu baz azotu, trimetilamin ve tiyobarbitürik asideğerleri için önemli bir inhibe
etkisinin olduğunu bildirmişlerdir. Benzer olarak mikrobiyal gelişimi inhibe ederek raf ömrünü
uzatmada etkili olduğunu kaydetmişlerdir.
Sodyum aljinat içeren yenilebilir kaplamaların tirsi balıklarının raf ömrü üzerine etkisinin araştırıldığı
bir çalışmada, farklı konsantrasyonlarda (%0/25, 1/25, 0/75 ve 1/75) hazıranan çözeltilerde daldırma
yöntemi ile kaplanmış balıkların -18 °C 'de 4 ay depolama süresince kimyasal değişimleri (nem, kül,
protein, TVB-N ve lipid) araştırılmıştır. Çalışma sırasında sodyum aljinat konsantrasyonunun artması
ile nem değerinde önemli azalmaların olduğu, lipid oksidasyonunun engellendiği, üçüncü ve dördüncü
aylarda TVB-N değerlerinde önemli farklılıkların belirlendiği ancak kül ve protein içeriğinde anlamlı
bir değişimin olmadığı bildirlmiştir (Khanedan et all. 2011).
Ling vd. (2011) yaptıkları çalışmada, yenilebilir filmlerle kapladıkları ot sazanlarını derin kızartmışlar
ve yağ alımını araştırmışlardır. Farklı film kaplama ajanlarının olduğu film kaplamaların kontrol
(herhangi bir film kaplama ajanı eklenmemiş) grubuna göre yağ alımını inhibe ettiğini bildirmişlerdir.
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Gökkuşağı alabalığı filetoları farklı konsantrasyonlardaki tarçın yağı (%1, %1,5 ve %2 v/v) ile
hazırlanmış film kaplamaların 20 günlük soğuk depolama (4±1 °C) süresince balık kalitesi üzerine
etkilerinin incelendiği bir çalışmada, yapılan mikrobiyal (aerobic ve psikrofilik bakteri sayısı), kimyasal
(total uçucu bazik azot, tiyobarbitürik asit, serbest yağ asidi) ve duyusal öanalizler sonucunda bakteriyal
gelişimin inhibe olduğu ve tarçın yağı ile zenginleştirilmiş kaplamaların filetolarının korunması ve
depolama sırasında meydana gelebilecek değişimlerin geciktirilmesinde etkili olduğu bildirilmiştir
(Andevari vd., 2011).
Alak vd. (2011) palamut filetolarında (Sarda sarda) kitosan bazlı filmlerin antimikrobiyal etkisini
araştırdığı çalışmalarında kitosan film uygulamasının mikrobiyal gelişimin engellenmesinde
(bakterilerin gelişiminin inhibe olması) oldukça etkili olduğunu, yine kimyasa parametrelerde de (pH,
TVB-N ve TBARS) etkili olduğu control grubuna oranla daha düşük değerler verdiğini su ürünlerinin
raf örünün uzatılmasında kullanılabileceğini belirtmişlerdir.
Hamzeh and Rezaei (2012), %3’ lük sodyum alginat solüsyonu ile kaplamanın gökkuşağı alabalığı (O.
mykiss) filetolarının kalitesine olan etkilerini (mikrobiyal, kimyasal ve duyusal) araştırmışlardır.
Çalışmada sonucunda, sodyum aliginat uygulamasının kalitenin korunmasında etkili olduğu ve raf
ömrünü uzattığı saptanmıştır.
Kitosanla kaplanarak vakum paketleme yapılan deniz levreği (Dicentrarchus labrax) filetolarının
mikrobiyolojik ve kimyasal değerlerinde raf ömrünün 20 güne kadar uzadığı rapor edilmiştir (Günlü ve
Koyun, 2012).
Nowzari vd. (2013) gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetolarında kitosan-jelatin kaplama ve
filmin raf ömrü üzerine etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında, 16 günlük depolama (4
± 1 °C) sonunda kompozit ve çift katmanlı kaplamanın balık örnekleri için mikrobiyolojik ve kimyasal
parametrelerle incelenmesinde kitosan-jelatin kaplama ve film kaplamaların kalite özelliklerini
koruduğunu ve depolama süresince raf ömrünü uzattığını bildirmişlerdir. Yine kaplama yapılan
örneklerin lipid oksidasyonunu azaltmada filmden daha başarılı olduğu fakat bakteriyel kontaminasyon
kontrolünde aralarında önemli bir fark olmadığını rapor etmişlerdir.
Tirsi balığı ile yapılan bir çalışmada, peynir altı suyu proteini (%12) ve sodyum aljinat (%0,5)
kullanılarak yapılan film kaplamaların dondurulmuş balık örneklerinde kimyasal, mikrobiyal ve duyusal
değişikliklerini incelenmiştir. Bu anlamda kaplama yapılan örneklerde kontrole oranla toplam bakteri
sayısı ve Staphylococcus sayısı açısından daha düşük değerler elde edildiği, serbest yağ asitleri, TBARS,
peroksit değeri, TVB-N ve pH deüğerlerinde de kontrole göre anlamlı azalmaların olduğu bildirilmiştir
(Seyfzadeh vd. 2013).
Li vd. (2013) yaptıkları çalışmalarında, üzüm çekirdeği ekstresi ve çay polifenolleri ile
zenginleştirdikleri kitosan kaplamalarla işkine balığı (Sciaenops ocellatus) filetolarının kalitesi
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Yirmi günlük soğukta (4 ± 1 °C) depolama süresince belirli
aralıklarda (0, 4, 8, 12, 16, 20 gün) mikrobiyolojik, fizikokimyasal ve duyusal özellikleri izleyerek
uygulamaların kaliteyi daha etkili bir şekilde koruyabileceğini ve kontrol grubuna kıyasla raf ömrünü
6-8 gün uzatabileceğini göstermiştir.
De Lacey vd. (2014), yeşil çay özü ve probiyotik suşları (Lactobacillus paracasei L26 ve
Bifidobacterium lactis B94) içeren bir biyoaktif film oluşturularak berlam balığı filetolarının raf ömrü
ve kalite parametrelerini araştırmışlardır. Araştırma sonunda filme eklenen probiyotik suşlarının yeşil
çay özü uygulamaları ile yararlı laktik asit bakteri sayısını artırdığını, TVB-N değerini kabul edilebilirlik
sınırlarının altına çekerek her iki uygulamanın birlikte denendiği uygulamalarda raf ömrünü en az bir
hafta uzattığını bildirmişlerdir.
Günlü vd. (2014) kas proteinlerinde meydana gelen değişimleri gözlemlemek adına yaptıkları
uygulamalarında, gökkuşağı alabalığı (O. mykiss) filetolarını kitosanla kapladıktan sonra yüksek
hidrostatik basınç uygulamışlar ve 4 günlük aralıklarda protein değişimini SDS-PAGE tekniğiyle
densitometrik olarak kaydetmişlerdir. Bu uygulama sonucunda, sarkoplazmik ve miyofibriller kas
fraksiyonlarının ana bantlarında küçük değişiklikler olduğunu bildirmişlerdir.
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Farklı seviyelerde (% 0, 1, 1,5 ve 2) ve farklı esansiyel yağlarla (kekik ve/veya kekik esansiyel yağı,
ayva hazırlanmış filmlerle kaplanmış O. mykiss filetolarında 18 günlük depolama süresince
mikrobiyolojik (toplam aerobic mezofilik, psikrotrofilik, Pseudomonas spp., H2S üreten bakteriler,
laktik asit bakterileri ve Enterobacteriaceae), kimyasal (TBA, TVB-N, TMA) ve duyusal özellikleri için
periyodik olarak analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda kekik yağının tekli ve kombine
kullanımlarının incelenen tüm parametrelerde daha iyi sonuçlar verdiği ve filetoların raf ömrünün
uzatılmasında önemli ölçüde etkili olduğu bildirilmiştir (Jouki vd., 2014).
Alparslan vd. (2014) aynı balık türü ile yaptıkları çalışmalarında, farklı seviyelerdeki (% 0, 0,1 ve 8)
jelatin bazlı filmileri defneyaprağı esansiyel yağı ile zenginleştirerek (%1) filetolara uyguladıktan sonar
vakum ambalajlama ile ürünlere ait raf ömrünü araştırmışlardır. Çiğ ve pişmiş olarak yapılan analizlerde,
uygulamalar arasında farklılıkların olduğu, parameter bazlı olarak uygulanan tekniklerin etkili olduğu
yine de jelatin film ve defne esansiyel yağının kombine etkilerinde (kütle başına hacim olarak % 1)
depolama süresinde ürünlerin raf ömrünü 22 güne kadar uzattığı ve incelenen duyusal, mikrobiyolojik
ve kimyasal veriler açısından kabul edilebilir bir düzeyde kalite özelliklerini koruduğunu bildirmişlerdir.
Portakal ve nar kabuğu ekstresinin ((%1) nano partikül kitosan çözeltileri (%2) ile interaksiyonunun
gümüş sazanı (Hypophthalmicthys molitrix) filetolarının kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı
çalışmada mikrobiyolojik (toplam mezofilik ve psikrofilik bakteri sayısı), fizikokimyasal (pH, total
uçucu bazik azot, tiyobarbitürik asit reaktif maddeler) ve duyusal özellikler değerlendirilmiştir. Sonuç
olarak, nanokitosan kaplamanın buzdolabında depolama sırasında gümüş sazanı filetolarının
korunmasında etkili olduğu kaydedilmiştir (Zarei vd. 2015).
Chaparro-Hernandez et all. (2015) yaptıkları çalışmada, kitosan ve karvakrol esansiyel yağının birlikte
kullanımının farklı uyglama şekillerinde (T1: kontrol; T2: kitosan %2; T3: kitosan %2 + % 0,125
eansiyel yağ; T 4: kitosan %2 + %0,25 eansiyel yağ). İki dakika bekletilerek tilapia filetolarının fiziksel
ve mikrobiyolojik değişimleri üzerindeki etkisini araştırmışlardır.
Depolama sonunda, TVB değerlerinin düşük olduğunu, renk parametrelerinde (L*, a* ve b*)
uygulamalar arasında değişim olmadığını, mikrobiyal gelişimin inhibe olduğunu ve bu bileşimlerin
tilapia filetolarının kalitesini ve güvenliğini korumada alternatif bir yöntem olabileceğini
kaydetmişlerdir.
Yapılan bir çalışmada, balık proteini izolatları (BPI)/balık derisi jelatini (BDJ) ile birlikte % 3 ZnO nano
partikül (ZnONP) (w/w, protein içeriğine dayalı w/w) ve %100 fesleğen yaprağı esansiyel yağı (FEY)
(w/w) karışımı ile hazırlanan kaplama materyali ile sarılmış levrek dilimlerinin mikrobiyolojik,
kimyasal ve duyusal değişiklikleri araştırılmıştır. Duyusal değerlendirme sonuçlarında, kaplama
uygulaması ile levrek dilimlerinin raf ömrünün (12 gün) kontrole (6 gün) oranla arttığı bildirilmiştir
(Arfat vd. 2015).
Volpe vd. (2015), gökkuşağı alabalığı (O. mykiss) filetoları ile yaptıkları kaplama çalışmalarında
filetolarda 3 farklı teknik (i. kaplama yapılmayan ii. karragenan bazlı filmle kaplanmış ve iii. 1 g/100
mL esansiyel limon yağı içeren karragenan bazlı filmle kaplanmış filetolar) uygulayarak mikrobiyolojik
(toplam bakteri sayısı, Enterobacteriacea sayıları, laktik asit bakterileri, H2S üreten bakteriler), kimyasal
(TVB-N, nem, pH) ve biyokimyasal (yağ asitleri içeriği) analizler yapmışlardır. Lipid oksidasyonu ve
mikrobiyal değişimler dikkate alındığında aktif karragenan kaplamanın etkili olduğunu bildirmişlerdir.
Kekik yağının (%1,2) kullanıldığı bir başka çalışmada ise balık jelatin bazlı (%4) hazırlanan
kaplamaların O. mykiss filetolarında kimyasal (pH, TVB-Nperoksit değeri ve TBA) ve mikrobiyolojik
(toplam bakteri ve psikrofilik bakteri sayısı) özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Uygulanan
kaplama tekniğinde TBA değerlerinde ve mikrobiyolojik bulgularda düşüşler kaydedilerek depolama
kalitesinde umut verici bir yöntem olduğu rapor edilmiştir (Hosseini vd. (2016).
Wu et all. (2016) gallik asit (GA) ve kitosan (K) sinerjik etkilerini Pasifik uskumru (Pneumatophorus
japonicus) filetolarının kalite parametrelerinde araştırdıkları çalışmalarında, mikrobiyolojik,
fizyokimyasal ve duyusal özellikler açısından sinerjik uygulamanın tekli uygulamalara oranla
mikrobiyal gelişimi, protein ayrışması, biyojenik amin oluşumu, lipid oksidasyonu ve nükleotit
dökümünü inhibe ettiğini ve depolama sırasında duyusal özelliklerde pozitif katkı sağladığını
bildirmişlerdir.
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Üzüm çekirdeği ekstresi ile hazırlanan kitosan-jelatin filmlerin etkinliğinin araştırıldığı çalışmada,
filmle kaplanan alabalık filetolarında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, yağ içeren kitosan-jelatin
filmlerin bozulmayı geciktirdiği, organoleptik özelliklerin pozitif etkilendiği ve esansiyel yağlı kitosanjelatin filminin antibakteriyel aktivitesinin balık filetolarının raf ömrünü uzatmada etkili oladuğu
kaydedilmiştir (Kakaei vd. 2016).
Choulitoudi vd. (2017) tütsülenmiş yılan balıkları ile yaptıkları araştırmalarında, karboksil metil selülaz
kaplamalara biberiye esansiyel yağı (200 ppm) ve özütü (200-800 pmm) ekleyerek işlenmiş ürünlerdeki
oksidatif bozulmayı incelemişler ve bu uygulamaların bozulma üzerinde olumlu etki göstererek süreci
geciktirdiğini kaydetmişlerdir. Yine uygulamalar arasında ise 800 ppm biberiye özütü ve esansiyel yağı
içeren kaplamaların daha yüsek antimikrobiyal etkiye sahip olduğunu ifade etmişlerdir.
Taze somonlarda kallojen esaslı (%4) yenilebilir kaplamalar farklı seviyelerdeki lizozim
(%0,1-%0,3-%0,5- %0,7) ile zenginleştirilerek filetolara uygulanmış ve filetolara ait muhafaza
süresince kalite parametreleri incelenmiştir. Lizozimli tüm uygulamaların kalite üzerine olumlu etki
ettiği ve özellikle %0,7 oranında içeren kaplamaların TVB-N seviyesinde indirgeyici etki göstermesine
rağmen genel kabul edilebilirliğinin düşük olduğu bildirlmiştir (Wang vd., 2017).
Kitosan filmlerin farklı konsantrasyonlardaki (% 0,5, 1, 1,5 ve 2) nar kabuğu ekstreleri ile
zenginleştirmenin Nil tilapiası (Oreochromis niloticus) filetolarının mikrobiyolojik, kimyasal ve
duyusal kalitesinin incelendiği çalışmada, kaplamanın filetolarda koku, doku, renk ve genel görünüşte
olumsuz etki göstermediği, yine TVB-N, peroksit değeri ve TBARS değerleri gibi kimyasal
parametrelerde inhibe edici etki gösterdiği bildirilmiştir. Yine mevcut uygulamaların doğal koruyucular
olarak filetoların kaplanması, raf ömrünü uzatma ve güvenli uygulama olarak kullanabileceği rapor
edilmiştir (Alsaggaf vd. 2017).
Feng vd. (2017) balık derisi ve kemiklerinden elde edilen jelatinlerin antimikrobiyal yenilebilir kaplama
olarak kullanılmasına yönelik planladıkları çalışmalarında, bu kaplamaları (% 1,2 jelatin) çay polifenol
(%0,4) ile zenginleştirerek filetolara uygulamışlar ve depolama süresince filetolarda pH ve miyofibrilin
nanoyapısını incelemişlerdir. Kullanılan uygulamanın antimikrobiyal etki gösterdiği, filetoların nano
yapısını koruduğu ve bozulmayı geciktirdiği kaydedilmiştir.
Okaliptüs uçucu yağı ve α-tokoferol ile entegre edilerek hazırlanan kitosan kaplamaların gümüş sazanı
filetosu kalitesi üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmada, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal
özellikler açısından uygulamanın kalite parametreleri üzerine olumlu etki ettiği ve raf ömrünün
uzatılmasında pozitif yönde ilerleme kaydedildiği bildirilmiştir (Valipour Kootenaie vd. 2017).
Deanti vd. (2018) balık derisinin jelatininden yapılan yenilebilir filmlere ait kalınlık, çekme mukavemeti,
uzama, çözünürlük ve su buharı iletme hızı gibi özelikleri inceledikleri çalışmalarında farklı tip
polisarider hidrokolloid (karragenan (C1), agar (C2), aljinat (C3)) eklemelerinin etkisini incelemişlerdir.
Hazırlanan çözeltilere %10 gliserol (w/w) içeren 100 ml'lik destile su ilave edilerek 40°C'de 30 dak
inkübe edilmiş ardından 50°C'de suyun uzaklaştırılması için kurutma fırınına bırakılmıştır.
Araştırmacılar okside polisakkarit hidrokolloid ilavesinin çekme mukavemeti, su buharı transizyon hızı,
çözünürlüğü, uzama ve kopma özelliklerinde önemli bir etkisi olduğunu, polisarider kolloidlerde en iyi
sonuçların ise aljinat içeren yenilebilir film jelatinlerinde olduğunu bildirmişlerdir.
Farklı esansiyel yağlarla (kekik, karanfil, biberiye) zenginleştirilen kitosan yenilebilir filmlerle
kaplanmış Fırat turnası (Luciobarbus esocinus) filetolarının depolama süresince kimyasal,
mikrobiyolojik ve duyusal değişimleri incelenmiştir. Depolama süresi sonunda kekik ve karanfil içeren
kaplamalarda bozulmanın önemli orana geciktiği, bakteriyel inhibisyonların gözlemlendiği bunun yanı
sıra söz konusu grupların duyusal analizlerinin genel kabuledilebilirlik açısından iyi bu parametrede
karanfil grubunun en yüksek puanı aldıkları belirlenmiştir (Kuzgun ve İnanlı 2018).
Hassanzadeh vd. (2018) %2 kitosan ve %1 üzüm çekirdeği ekstresinin tekli ve kombine kullanımlarının
gökkuşağı alabalığı fileto kalitesi ve raf ömrü üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında, kombine
kaplamanın sensör kalitesini korumada ve gökkuşağı alabalık filetolarının raf ömrünü artırmada etkili
olduğunu bildirmişlerdir.
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Esansiyel yağlarla zenginleştirmanin denendiği bir başka çalışmada peynir altı suyu proteini izole
kaplamaların modifiye atmosfer ambalajı ile birlikte kullanımlarının berlam filetolarının mikrobiyolojik
kalitesi üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Peynir altı suyu proteini izolelerinin ilk mikrobiyal
popülasyonu yüksek olan filetolarda mikrobiyal büyümeyi inhibe ettiği ve bu inhibasyon etkisinin en
yüksek Enterobacteriaceae ve H2S üreten bakterilerde belirlendiği kaydedilerek bu kombine stratejinin
balık ürünlerinin mikrobiyal kalitesini artırmak için umut verici bir alternatif olduğu bildirlmiştir
(Carrión-Granda vd., 2018).
Licciardello vd. (2018) karides kalitesini korumada nar kabuğu ekstresi içeren kitosan ve çekirge fasulye
sakızı bazlı yenilebilir kaplamaarın potansiyelini değerlendirdikleri çalışmalarında, nar kabuğu ekstresi
içeren kitosan kaplamanın depolama süresince mikrobiyal bozulmayı azaltmada daha etkili bir sinerji
gösterdiğini rapor etmişlerdir.
Yenilebilir film üretiminde kinoanın taşıyıcı polimer olarak kullanılmasının potansiyel etkilerini ve bu
kaplamada destekleyici olarak çok önemli biyolojik aktiviteye sahip uçucu yağların (limon ve adaçayı
yağı ile) öneminin araştırıldığı çalışmada, gökkuşağı alabalığı filetosu, farklı içerikli (birinci grup% 2
limon yağı + kinoa yenilebilir film, ikinci grup% 2 adaçayı yağı + kinoa yenilebilir film ve sadece
üçüncü grup kinoa yenilebilir film ve son grup kontrolü (tedavi edilmemiş)) ilmlerle kaplanarak 15 gün
boyunca buzdolabı (4 ± 0.5 ° C) koşullarında bazı mikrobiyolojik ve kimyasal parametreler yönünden
incelenerek limon yağı + kinoa uygulamasının, filetoların lipit oksidasyonunu önlemede, adaçayı yağı
+ kinoa grubu ise mikrobiyolojik verilerde filetoların kalite ve raf ömrü üzerinde olumlu etkiler
gösterdiği belirlenmiştir (Alak vd., 2019).
Yumuk vd. (2019) yaptıkları çalışmalarında, inülinle besledikleri kahverengi alabalık (Salmo trutta
fario) filetolarını farklı kitosan kitosan çözeltileri ile ((% 0 Kitosan ‐ kontrolü,% 2 asetik asit +
Kitosan,% 2 adaçayı yağı + Kitosan ve% 2 nane yağı + Kitosan) kaplayarak kontrol ve deney gruplarının
4 ± 1 °C'de 12 günlük depolama süresince (0, 3, 6, 9 ve 12) mikrobiyolojik (toplam aerobik mezofilik,
psikrotrofik, laktik asit, Enterobacteriaceae ve Pseudomonas) ve kimyasal parametreler (toplam uçucu
baz-azot ve pH) analizlere tabi tutmuşlardır. Mevcut çalışmadan belirlenen tüm veriler dikkate
alındığında, nane yağı ile zenginleştirilmiş kitosan ile kaplanmış balık filetolarının raf ömrü açısından
en iyi sonuçları verdiğini bildirmşlerdir.
Yapılan bir araştırmada, buzdolabında depolanan mersin morina (Huso huso) filetolarının kimyasal,
mikrobiyal ve duyusal özellikleri üzerine modifiye atmosfer ambalaj (MAP) ile ile rezene esansiyel
yağları ile zenginleştirlmiş kitosan nano partiküllerinin (CNP) etkisi incelenmiştir. Zenginleştirlmiş
kitosan nano partiküllerinin kontrol numuneleri ile karşılaştırıldığında peroksit değerini, toplam uçucu
azotu ve tiyobarbitürik asit değerini önemli ölçüde azalttığı, bakteriyel gelişimi (mezofilik, psikrotrof,
Pseudomonas ve laktik asit bakterisi) yavaşlattığı ve duyusal analizlerde de yüksek kabul edilebilirlik
gösterdiği kaydedilmiştir (Maghami vd., 2019).
Güler (2019), esansiyal yağlar kullanılarak hazırlanan kinoa filmlerle gökkuşağı alabalığı (Oncorhyncus
mykiss) filetolarını kaplamıştır. Kinoa ve esansiyel yağ (çörekotu ve nane) içerp içermeme durumuna
göre 4 farklı formatta hazırladığı deney gruplarında depolamanın belirli günlerinde mikrobiyoloji ve
TVB-N, TBARS ve pH gibi kimyasal değerlerini incelemiştir. Depolama süresi sonunda, esansiyel
yağlarla zenginleştiren film solisyonlarının kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerde olumlu sonuçlar
verdiğini ve özelikle çörekotu yağının yüksek seviyede antimikrobiyal etki ile mikroorganizma
gelişimini yavaşlattığını ve raf ömrünü uzattığını bildirmiştir.
Kinoa nişastasından elde edilen yenilebilir filmlerin yapısal özelliklerinin (kalınlık ve ışık iletimi) ve bu
filmlerle kaplamanın gökkuşağı alabalığı filetolarının raf ömrü (kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle)
üzerine olan etkilerinin araştırıldığı çalışmada, kinoa nişasta bazlı biyofilmlerin depolanan alabalık
filetoları üzerinde kimyasal ve mikrobiyolojik olarak koruyucu etki gösterdiğii bildirilmiştir (Korkmaz
vd. 2019).
Li vd. (2020) suda hızlı eritilen orta molekül ağırlıklı kitosandan (400 kDa) yüksek bir konsantrasyon
elde ederek kaplama materyali olarak uygun fizyokimyasal özellikleri kazandırdıktan sonra asetik asit
(%1 v/v) veya aspartik asit (%1 veya %3 w/v) ile hazırlanan kitosan kaplamaların antibakteriyel
aktivitelerini incelenmişlerdir. Bu amaçla yayın balığı filetolarının yüzeylerini gıda kaynaklı
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patojenlerle kontamine ederek bu kitosan solüsyonlarının antimikrobiyal etkinliklerini belirlemeye
çalışmışlardır. Deneme gruplarında aspartik asit (çözeltisindeki %3'lük) kitosan kaplamanın Vibrio
parahaemolyticus'u tamamen inhibe ettiğini ve diğer uygulamalar içerisinde en etkili antibakteriyel
aktiviteyi gösterdiğini ileri sürmüşlerdir.
Laktoperoksidaz sistemi veya adaçayı uçucu yağ içeren aktif biyobozunur filmler kullanılarak kaplanan
sazan burgerlerin 20 gün boyunca buzdolabı şartlarındaki (4 ± 2 °C) değişimleri araştırılmıştır. Balık
burgerlere uygulanan kitosan, aljinat, laktoperoksidaz sistemi veya adaçayı uçucu yağı içeren filmlerde
laktoperoksidaz sistemi içeren kitosan filmlerin diğer uygulamalara oranla Pseudomonas spp.,
Shewanella spp. ve TBARS artışını önemli ölçüde inhibe ettiği ve balık burgerlerinin raf ömrünü uzattığı
bidirilmiştir (Ehsani et all. 2020).
Rasulu vd. (2020), yenilebilir balık kaplamalarda ton balığı taze ve füme doğal bir koruyucu ve
antibakteriyel olarak nanoparçacık kitosan hindistan cevizi yengeç (NPs CsCC) biyopolimer
malzemesinin etkinliğini araştırmışlardır. Sonuçta, yenilebilir bir kaplama olarak kitosan
nanopartiküllerinin kullanımının, aktif ambalajlama görevi görebildiğini ve balıkçılık ürünlerinin
kalitesini koruyabildiğini rapor etmişlerdir.
Probiyotik (Lactobacillus acidophilus, L. reuteri, L. casei, L. rhamnosus ve Bifidobacterium bifidum)
içeren karboksimetil selüloz-sodyum kazeinat filmlerinin taze alabalık filetolarının kaliteli özellikleri
üzerindeki uygulamalarının değerlendirildiği çalışmada; filmlerin fizikokimyasal, mekanik, yapısal ve
morfoloji özellikleri standart prosedürler kullanılarak değerlendirilmiştir. Filetolarda mikrobiyal
(Enterobacteriaceae, laktik asit bakterileri, toplam bakteri sayısı ve psikrofilik bakteri sayısı) ve
kimyasal (protein karbonil, total uçucu baz azotu, peroksit değeri, tiyobarbitürik asit reaktif maddeler
ve biyojenik amin oluşumu) değerlendirmeler sonucunda; probiyotiğin canlılığı ile depolama süresi
arasında negatif korelasyon olduğu, kontrole oranla probiyotik uygulamalarının tamamında elde edilen
kimyasal değişikliklerin düşük olduğu, bu probiyotik filmlerin en az iki hafta alabalık filetolarının raf
ömrünü uzattığı bildirilmiştir (Mozaffarzogh vd., 2020).
He vd. (2020), tek yönlü geçirbilebilir bir film (UPF, iç tabaka hidrofilik bir film ve dış tabaka hidrofobik
bir film) uygulamasının çim sazan filetolarının korunmasında etkinliğini araştırmışlar. Hidrofilik film
zein bazlı düşünülmüş ve ĸ-karrageenan, jelatin ve kurkumin içermektedir. Yüzey metodolojisine göre
UpF'nin optimum dozu ĸ-karrageenan, jelatin, kurkumin, zein ve gliserol için sırasıyla %1, 5 %1,03 60
mg/100 mL, %10,1 ve % 0,29 olarak belirlenmiş ve araştırmacılar UPF'nin daha iyi mekanik dayanıma
sahip olduğunu ve hidrofilik filmlere göre suya karşı daha dayanıklı olduğunu kaydetmişlerdir.
SONUÇ
Tüm bu bilgilerin ışığında yenilebilir filmler ve kaplamalar, aktif bileşen taşıyıcılar olarak
kullanılmasını ümit eden sistemler olmasına rağmen et ve et ürünlerine yenilebilir film uygulaması bazı
önemli hususları gerektirir
Hem bir paketleme hem de bir gıda bileşeni olarak düşünülebilecekleri için, ulusal bazlı farklı
gereksinimlerin yanı sıra genel olarak belirlenen bazı gereksinimleri karşılamaları gerekir. Bunlardan
bazıları: İyi duyusal özellikler, yüksek bariyer ve mekanik özellikler, biyokimyasal, fizikokimyasal ve
mikrobiyal kararlılık, güvenlik, doğayı kirletmeyen, basit teknoloji ve düşük ham malzeme ve işleme
maliyeti olarak sıralanabilmektedir. Yenilebilir filmlerin sürdürülebilir uygulaması ve kullanımı, doğal
bir filmin dezavantajlarının üstesinden gelebilecek ambalaj malzemeleri geliştirmek için hem polimer
hem de gıda teknolojisi uzmanlarının sinerjik bir çabasını gerektirir. Yeni nesil ambalaj malzemelerinin,
sentetik polimerlerin mukavemeti ve plastisitesi ile birlikte biyolojik olarak parçalanabilir, sürdürülebilir
ve doğal olması gerekir.
Biyoaktif bileşiklerin ve katkı maddelerinin eklenmesi, gıdaların kalite, güvenlik ve duyusal
özelliklerini korumak için bu gerekliliklerin sağlanmasına katkıda bulunur. Araştırma çabaları, gerçek,
pragmatik, günlük gıda sistemlerinde iyi işlenmiş ve etkili olabilmek için film ve kaplama
malzemelerinin kompozisyonunu optimize etmeye odaklanmıştır.
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Ticari plastiklerin benzer özelliklerine ulaşmak ve bu biyopolimerlerin özelliklerini geliştirmek için
daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
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ÖZET
Yoksulların gelir düzeylerini yükseltmek ve yaşam standartlarını iyileştirmek için çok küçük
miktarlarda tasarruf, kredi ve diğer finansal hizmet ve ürünlerin sağlanması olarak tanımlanan mikro
finans, daha çok mikro kredi uygulamaları şeklinde gerçekleşmektedir. Dünyada özellikle kırsal
yoksulluğun azaltılması, kırsal kadınların girişimcilik yeteneklerini açığa çıkararak, kendileri ve
ailelerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi başta olmak üzere birçok ülkede uygulama alanı bulan
mikro kredi uygulamaları gıda güvencesi açısından da önemli bir araçtır.
Mikro krediler büyük ölçüde geleneksel bankacılık sistemlerinden uzak tutulan yoksullara kredi
vermenin uygulanabilir bir yoludur. Amaç yoksulların ekonomik hayata katılımını sağlamaktır.
Kişilerin üretime katılması, yoksulluğun giderilmesi, satın alma gücünün ya da refah gücünün artırılması
ile gıda güvencesinin tüm boyutlarıyla sağlanmasında doğrudan etkin olmak ve böylece ülke gıda
güvencesi endekslerinin yükselmesini sağlamaktadır.
Türkiye’de yoksulluğun azaltılmasında uygulanan ana strateji hibe şeklindeki yardımlardır. Ancak,
çalışabilecek durumda olan yoksullara hibe yerine, yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalarına katkı
yapacak, girişimcilik yeteneklerini açığa çıkaracak, kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde
bulunmalarına imkan verecek mikro krediler sağlanması gıda güvencesinin sağlanmasına da doğrudan
katkı yapacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mikro finans, mikro kredi, kırsal yoksulluk, kadın girişimciliği, gıda güvencesi

ABSTRACT
Micro finance, which is defined as the provision of very small amounts of savings, loans and other
financial services and products in order to increase the income levels of the poor and improve their
living standards, is mostly realized in the form of micro-credit applications. Micro-credit applications,
which find application in many countries in the world, especially in the form of reducing rural poverty,
revealing the entrepreneurial abilities of rural women and raising the living standards of themselves and
their families, are also an important tool in terms of food security.
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Micro-credits are a viable way of lending to the poor, who are largely disconnected from traditional
banking systems. The aim is to ensure the participation of the poor in economic life. It is the provision
of food security in all its dimensions by means of people's participation in production, elimination of
poverty, increasing purchasing power or welfare power, and thus increasing the country's food security
indices.
The main strategy implemented in reducing poverty in Turkey is aid in the form of grants. However,
instead of grants to the poor who can work, micro-credits that will enable them to rise above the poverty
line, reveal their entrepreneurial abilities, and enable them to engage in income-generating activities will
also directly contribute to the provision of food security.
Keywords: Microfinance, microcredit, rural poverty, women's entrepreneurship, food security
1. GİRİŞ
Teknolojik gelişmeler, iletişimde ve lojistik hizmetlerde sağlanan hız, sınır ötesi ticaretin gelişmesini ve
ticaretin ülkelerin sınırları ötesine çok uzak ülkelere de yayılmasını sağlayarak «Küresel Ekonomi»
kavramının anlamını derinleştirmiştir. Küresel ekonomi içerisinde yoksulluk sadece az gelişmiş ya da
gelişmekte olan ülkelerin sorunu halinden çıkarak gelişmiş ülkeleri de kapsayan küresel bir sorun haline
gelmiştir. Yoksullukla beraber, küresel kaynakların etkin kullanılması gerekliliği insanlara gıda
güvencesinin de temelde küresel bir kavram olduğunu hatırlatmıştır (Yücel, 2017).
Gıda güvencesi, bütün insanların yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik
bakımdan sürdürülebilir biçimde ulaşabilmeleri olarak tanımlanmaktadır (Keskin ve Demirbaş, 2012).
Gıda güvencesi, gelişmekte olan ülkeler için bir ölüm kalım meselesi olmaya devam ederken, gelişmiş
ülkelerde yerel gıda güvencesi genel olarak daha az endişe yaratma eğilimindedir (Keskin ve Demirbaş,
2022).
Finansal hizmetlere erişim, ekonomik kalkınma için anahtardır. Küresel çapta Dünyayı etkileyen
yoksulluğun azaltılmasında 1980’li yıllardan itibaren özellikle kadın yoksulların ve küçük aile
çiftçilerinin finansal kaynaklara erişebilmesini ve çeşitli mikro finans ürünlerinin kullanılabilmesini
sağlayan uygulamalar hız kazanmıştır. Tüm dünyada mikro krediler yolu ile sermayesi olmayan
özellikle kadın yoksullara ve küçük aile çiftçilerine teminatsız olarak küçük miktarlarda kredi verilmesi
yoluyla üretime katılmaları teşvik edilerek gelirlerinin artırılması sağlanmaya çalışılmaktadır.
Yoksullukla mücadelede kullanılan mikro finansal araçlar kişilerin çeşitli eğitim ve sağlık olanaklarına
erişimi kolaylaştırması, hane halkı refah düzeylerinde artış sağlaması gibi sosyal ve ekonomik gelişime
olan olumlu katkıları ile doğrudan gıda güvencesini de etkilemektedir.
Mikro finans uygulamaları mikro kredi, küçük ölçekli risk sermayesi, tasarruflar, finansal kiralama
hizmetleri ve sigorta ürünlerinde oluşmaktadır. Bu çalışmada mikro finans uygulamalarının ilk ürünü
olan ve tüm dünyada yoksullukla mücadelede ulaşılması en kolay olan ve en yoğun kullanılan ürün
olması itibariyle mikro krediler ele alınmıştır. Çalışmada Türkiye ve Dünyada yapılan araştırmalar,
örnekler ve uygulamalar incelenerek, mikro kredilerin gıda güvencesi ile ilişkisi, yoksulluk, kadın ve
aile çiftçileri üzerinden hareketle değerlendirilmiştir.
2. MİKRO KREDİ KAVRAMI VE UYGULAMALARI
2.1.

Mikro Finans Kavramı ve Mikro Kredi

Mikro finans, kırsal, yarı kentsel ve kentsel alanlardaki yoksulların gelir düzeylerini yükseltmelerini ve
yaşam standartlarını iyileştirmelerini sağlamak için çok küçük miktarlarda tasarruf, kredi ve diğer
finansal hizmet ve ürünlerin sağlanması olarak tanımlanmaktadır (IFC, 2003).
Asya Kalkınma Bankası ise mikro finansmanı, yoksul ve düşük gelirli ailelere ve onların mikro
girişimlerine mevduat, borçlanma, ödeme, para transferleri ve sigorta gibi çok geniş alanda finansal
hizmetlerin sunulması olarak tanımlamaktadır (www.adb.org). Söz konusu finansal hizmetler içerisinde
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yoğun bir şekilde kullanılan hizmet, yoksullara düşük tutarda kredilerin verildiği mikro kredilerdir
(Okumuş, 2010).
Gelişmekte olan ülkelerde bugüne kadar resmi bankacılık ve sigorta sistemlerinin dışında kalan
insanlara sunulan çok çeşitli finansal ürünleri kapsayan mikro finans uluslararası kalkınma ajansları
tarafından risk yönetimi ve yoksullukla mücadele açısından en önemli araç olarak görülmektedir
(Bockel ve ark., 2008).
Mikro finans çoğu kez Mikro finansın gösterdiği görevlerden biri olan mikro kredi kelimesiyle
karıştırılmaktadır. Bunun nedeni ise 1970’lerde sadece mikro kredi etkinliklerinin sunulmasıyla
başlamış olmasıdır. Mikro kredi daha çok küçük çaplı işletmelere ya da kendi işletmesinin patronu
olmak isteyen girişimcilere hammadde ve malzeme alımı, iş için ihtiyaç duyulan teçhizatları
tamamlanması, gerek duyulan sermaye gereksinimlerinin giderilmesi gibi amaçlar neticesinde verilen
kredilerdir (Öner ve ark., 2008). Sadece güvene dayanan, teminatsız ve kefilsiz küçük sermaye
şeklindeki mikro kredi, yoksulların kendi kendilerine yoksulluktan kurtulmaları için etkili bir stratejidir.
Mikro krediyi anlatmak içim genellikle şu örnek verilir; Mikro kredi sistemi vasıtasıyla kişiye yemesi
için bir balık verilmez. Ona nasıl balık tutulacağı da öğretilmez. Ancak bunların ötesinde, yoksulun
balık tutmak için bir ağ veya kayık kiralaması veya alması sağlanır.
Mikro kredinin amaçları şunlardır (Türkiye Grameen Mikro Finans Programı, 2022);
a.
Mikro kredi aklında bir iş fikri olup; kendi işini kurmak isteyip başlangıç sermayesi bulamayan
yoksulları desteklemeyi esas almıştır.
b.
Mikro kredi uygulamasında herhangi bir senet, teminat veya kefil gösterilmesi gerekmemekte,
icra takibi yapılmamaktadır.
c.
Mikro kredi birbirini tanıyan ve grup dinamiğinin oluşabileceği 5 ile 8 ihtiyaç sahibi bireyden
oluşan gruplara verilmektedir. Gruptaki kişilerin aynı aile mensubu olan fertler veya yakın akraba
olmamalarına dikkat edilmektedir.
d.
Mikro kredide verilen ya da kullandırılan paralar kredi olarak yani borç verilir. Geri toplanması
ise haftalık taksitler şeklindedir.
e.

Başlangıç kredisi kullanan üye, kullandığı krediyi vade zamanında öder.

f.
Ayrıca düzenli olarak yapılan toplantılara katılım sağlarsa, ikinci yıl kullandığı ya da
kullanacağı kredisini artırma hakkına sahip olmaktadır.
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TISVA) mikro kredinin amaçlarını şöyle özetlemektedir: Klasik yollarla
kredi elde edemeyeceklere, yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği ve işsizliği azaltacak şekilde,
ailesi ve kredi alan için, kendi kendine gelir getirici bir faaliyet yapılmasını sağlayarak, ekonomik ve
sosyal kalkınmayı gerçekleştirmektir. Böylece; ekonomik krizin muhtaç nüfus üzerindeki etkisinin
azaltılması, yoksulların gelir elde etme ve istihdam fırsatlarının arttırılması ve yoksul hanelerin kendi
geçimlerini sağlayacak işleri kurabilmeleri ve sürdürebilmeleri hedeflenmektedir.
Mikro kredilerin genel anlamda hedef kitlesi yoksul ve düşük gelire sahip bireyler, aileler ve küçük
işletmelerdir. Mikro finans programlarında öncelik günlük 1$ altında gelire sahip olan ve kendi işini
yapmak zorundaki kitledir. Mikro finansın tüm dünya ülkelerindeki uygulamalarında gözlenen en temel
özelliği, en önemli ve öncelikli hedef kitlesinin kadınlar olmasıdır. Diğer bir hedef kitle ise ağrılıkla
geçimini ağırlıkla tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile sağlayan bireyler, aileler ve küçük işletmelerdir.
2.2.

Mikro Kredi Hizmeti Veren Kuruluşlar

Mikro kredi hizmeti veren kuruluşlara mikro finans kuruluşları denmektedir. Mikro finans kurumları,
geleneksel olarak Bankacılık Kurumlarından ana akım finans kaynaklarına erişimi olmayan mikro
şirketler ve serbest meslek sahipleri de dahil olmak üzere düşük gelirli müşterilere mikro kredi dahil
olmak üzere Mikro finans ürünleri sağlayan kuruluşlardır. Mikro finans kuruluşlarının çoğu, düşük gelir
düzeyindeki nüfusun belirli kesimlerine yardım etmek amacını güden sivil toplum örgütleri ve
kuruluşları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kuruluşların hemen hemen tümü mikro kredi verirler ve
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genel olarak kamudan değil, sadece bu kredilerin borçlularından küçük miktarlarda tasarrufları geri
alırlar (IFC, 2003).
Mikro finans kurumları (MFI' ler) mikro kredi veren temel kanallardır. Gelişmekte olan birçok piyasada,
milyonlarca küçük ve mikro işletmeye olmasa da binlerce kişiye finansal hizmetler sağlayarak önemli
bir erişime sahiptirler. Bu girişimcilerle olan birincil ilişkileri genellikle bir işletme kredisini
içerdiğinden, teorik olarak bu kaldıracı, iş koşullarında iyileştirmeleri teşvik etmek veya ikna etmek için
kullanabilirler (ILO, 2005).
Mikro finans kurumları, diğer hedeflerin yanı sıra, yoksulluğu ve açlığı sona erdirmek ve cinsiyet
eşitliğini, ekonomik büyümeyi, endüstriyi, inovasyonu ve altyapıyı teşvik etmeye yönelik Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine önemli bir katkıda bulunan kuruluşlar olarak
görülmektedir (Mader, 2018).
Genellikle, bankacılık uygulamaları çoğu ülkede makul ölçüde standarttır. Ancak, mikro finans sektörü
hem çekici bir iş fırsatı hem de sosyal fayda için bir araç olarak kabul edilmesi ve ülkeler arası kanun
farklılıkları etkisi ile farklılıklar göstermektedir. Farklı türdeki mikro finans kurumlarına; Mevduat Alan
Bankacılık Dışı Finans Şirketleri (NBFC-D), Mevduat Almayan NBFC' ler (Banka Dışı Finansal
Şirketler), Bankalar, Kooperatifler, Dijital Finans Şirketleri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) örnek
olarak verilebilir.
2.3. Dünya’da Mikro Kredi Uygulamaları
Mikro kredi fikri ilk olarak 1970’li yılların başında Prof. Dr. Muhammed Yusuf tarafından Bangladeş’te
uygulanmaya başlanmıştır. 1979 yılına kadar Bangladeş Merkez Bankası ve diğer ticari bankaların
sponsorluğunda proje geliştirilmiş ve 1983’te Grameen Bank adı altında yoksullara kredi veren mikro
kredi bankası kurulmuştur.
Mikro kredi uygulamasının daha fazla görüldüğü ülkeler, özellikle Afrika, Asya ve Amerika kıtasında
yer almaktadırlar. Mikro kredi, Avustralya’da yalnızca Papua Yeni Gine ve Avrupa’da Arnavutluk,
Fransa, Hollanda ve Norveç’te uygulanmaktadır (Yunus, 1999).
Mikro krediyi en iyi uygulayan ülkeler ABD ve Avrupa ülkeleridir. Dünyaya yayılan mikro kredi,
Amerika kıtasında öncelikle Güney Amerika’da uygulanmış en çok ilgiyi Meksika’da görmüştür.
Afrika’daki programlar, insan haklarının daha iyi bir düzeye getirilmesi, gıda yardımları ile yerel ve
ulusal düzeyde özel kesimin güçlendirilmesine yönelik olup Orta, Güney, Batı ve Doğu Afrika’yı da
kapsamaktadır. Bu yörelerde özellikle ekonomik büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi, öncelikli
hedef olarak ortaya çıkmaktadır. Arap bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) programı alanında daha
ziyade eğitim, emlak sektörü, tarım sektörü gibi alanlarda çalışmalar çoğunluktadırlar (Dişbudak ve İnci,
2019).
Mikro kredi anavatanı olan Hindistan ve diğer Asya ülkelerinde önemli bir gelişim göstermiştir. Çoğu
büyük ve yerleşik mikro finans kuruluşları, küçük finans bankalarına dönüşmeye başlamış ve daha fazla
operasyonel kaldıraca erişime sahip olmuştur. Asya kıtasındaki mikro kredi uygulamalarına
baktığımızda Kamboçya, Bangladeş, Nepal, Laos, Myanmar, Filipinler ve Vietnam gibi birçok ülkede
mevduat alan mikro finans şirketlerinin hakim olduğu görülmektedir. Ancak Hindistan'da, düzenlemeler
NBFC MFI' lerinin ve STK MFI' lerinin mevduat almasına izin vermemektedir. Filipinler'de mikro
kredilerin ağırlıkla STK’lar tarafından verildiği görülmektedir. Endonezya'da ticari bankalar mikro
kredi gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bunun başlıca nedeni, hükümetin bankalara MSME (Mikro,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) sektörüne %20 kredi vermeleri için 2007 yılında verdiği bir yetkidir.
Düzenlemeler, bankaların yoksullara ve yetersiz hizmet alan nüfusa kredi sağlamak için uzak bölgelerde
bağımsız hareket eden daha küçük birimler oluşturmasına izin vermektedir. Son birkaç yılda İslami
mikro kredi uygulamaları ülkenin geniş İslami nüfusuna hizmet etmeye başlamıştır (PwC, 2017).
Latin Amerika mikro finans kuruluşları, finansal hizmetlerin yetersiz hizmet alan nüfuslara
yayılmasında önemi bir başarıya imza atmıştır. 1980'lerin sonlarından bu yana, mikro kredi kullanan
müşterilerinin sayısındaki istikrarlı artış, Latin Amerika'yı -Güney Doğu Asya ile birlikte- mikrofinansın
en fazla yayıldığı bölgelerden biri haline getirmiştir. Mikro finans kuruluşları (MFI'ler) aracılığıyla,
finansal hizmetlerin Latin Amerika'da ve Latin Amerika'da altı milyona yakın düşük gelirli haneye
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erişebildiğini göstermektedir. Ülkeler mikro kredi kullanan hane sayısına göre sıralandığında, ilk
sıradaki Meksika’nın ardından Peru, Kolombiya veya Bolivya gibi daha geleneksel finans yapısındaki
ülkeler gelmektedir (Navajas ve Tejerina, 2006).
Afrika Mikro finans Ağı (AFMIN), Afrika'da uluslararası bir sivil toplum kuruluşu statüsüne sahip ülke
düzeyinde mikro finans ağlarının yeni kurulan bölgesel bir birliğidir. AFMIN'in amacı; ülke düzeyinde
Afrika mikro finans ağlarını desteklemek, uygulayıcıların deneyim alışverişinde bulunmalarını, ortak
performans standartları oluşturmalarını ve Afrika'da mikro finansın büyümesini kolaylaştırmak için
politikaları etkilemelerini sağlamaktır. Afrika’da uygulanan mikro kredi programları geleneksel grup
tabanlı sistemlerden, bankalar tarafından ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) finansal
aracıları tarafından finanse edilen özel kredilere kadar kıtanın kendisi kadar çeşitli değişen bir dizi
yaklaşım kullanmaktadır. Afrika örnekleri mikro kredi uygulamaları açısından neyin işe yarayıp neyin
yaramadığına dair önemli dersler sunmaktadır (Ghai, A., 2022).
Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde mikro finans hizmetlerinin tarihi yenidir ve bu hizmetler genellikle
sivil toplum örgütleri ve kredi hizmetleri alanında uzman kurumlar tarafından verilmektedir. BU
bölgelerde gerçekleşen mikro finans uygulamaları talep edenlerin gelir ve eğitim düzeylerinin yüksek
olmasından dolayı dünyadaki diğer mikro finans hizmetlerinden farklılaşır (Dişbudak ve İnci 2019).
Balkanlar, Kafkasya, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya, Rusya, Ukrayna ve Birleşik Devletler Topluluğu
sahasında mikro finans faaliyetleriyle ilgili Sarah Forster, Seth Greene ve Justyna Pytkoska tarafından
yapılan araştırmaya göre toplam 417 milyon nüfusa sahip bölgede bulunan 28 ülkeden 25'inde mikro
finans kurumu, 5892 adet kredi birliği, 136 STK örgütlenmesi, 33 ticari banka ve 11 mikro finans
bankası tespit edilmiştir (Forster ve ark., 2004; Gökyay, 2008).
Mikro kredi konusunda çalışan kurumlara Bangladeş’te Grameen Bank, Malezya’da Amanah Ikthiar
Malaysia (AIM), Latin Amerika’da ACCION International, Amerika Birleşik Devletleri’nde United
States Agency for International Development (USAID), Kanada’da Calmeadow Vakfı, İsveç’te Swedish
International Development Cooperation Agency (SIDA), Norveç’te Norwegian Agency for
Development Cooperation (NORAD) Almanya’da Deutsche Ausgleichsbank (DtA), Japonya’da
Overseas Economics Cooperation Fund (OECF), Fransa’da Association Pour Le Droit A L’initiati ve
Economique (ADIE), Filipinler’de Tulaysa Pag-unlad, Inc (TSPI), örnek olarak verilebilir (Korkmaz ve
Çobanoğlu, 2018).
2.4. Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamaları
Mikro kredi ve uygulamaları Türkiye için yeni bir kavram değildir. Düşük gelir gruplarına ve mikro
girişimci sayılabilecek esnaf ve sanatkârlara Halk Bankası kurulduğu tarihten bu yana “ihtisas” ve
“kooperatif” kredileri adı altında mikro kredi kapsamına girebilecek krediler sunmaktadır. Yine, Ziraat
Bankası, düşük gelirli düşük gelirli çiftçilere kamu desteğinde sübvanse krediler vererek onların
kalkınmasını hedeflemektedir. Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar kooperatifleri, küçük çiftçi kooperatifleri,
bazı meslek odalarının oluşturduğu yardımlaşma sandıkları gibi birçok örgüt üyelerine mikro kredi
kullandırmaktadır.
Gelenekler, sıkı aile bağı ve dayanışması gibi sosyo-kültürel nedenlerden dolayı Türkiye’de arkadaşlar,
aile bireyleri, komşular, sayısı konusunda bir tahmin yapmanın güç olduğu “tefeciler” gibi oldukça fazla
sayıda resmi olmayan mikro finans sunucuları da bulunmaktadır.
Türkiye’de sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen ilk mikro kredi uygulaması olan Maya Mikro
Kredi Projesi, 2002 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından hayata
geçirilmiştir. Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi ile kendi işini kurmak isteyen dar gelirli kadınlara
ortalama 1000 TL civarında 6-12 ay vade ile küçük krediler verilmektedir.
Türkiye’de ikinci mikro kredi uygulaması 2003 yılında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Diyarbakır Valiliği
ve Grameen Trust İşbirliği ile Diyarbakır’da “Türkiye Grameen Mikro kredi Projesi/TGMP” adıyla
hayata geçirilmiştir. Projenin kaynağının büyük çoğunluğunu bağışlar oluşturmaktadır. Türkiye
genelinde 95 şube kanalı ile yoksul kadınlara, 06 Nisan 2022 tarihi itibariyle dağıtılan mikro kredi
miktarı 1milyar 296 milyon 681 bin150 TL olup, 200.000’den fazla dar gelirli mikro girişimciye
(aileleriyle birlikte yaklaşık 1.000.000 kişiye) sermaye sağlanmıştır (TGMP, 2022).
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Ancak, mevcut uygulamalar ile Bangladeş (Grameen Bank), ABD (Grameen USA), Latin Amerika
(ACCION), Endonezya (Bank Rakyat), Bolivya (PRODEM / BancoSol) gibi mikro finansman
yaklaşımının yaygın olarak uygulandığı bazı bölgeler karşılaştırıldığında, Türkiye’deki mikro
finansman faaliyetlerinin “sübvansiyon” kimliğini muhafaza ettiği, düşük gelirli kişilere sürekli gelir
elde edebilecekleri bir istihdam alanı sağlamaktan çok mevcut durumdaki finansman ihtiyaçlarının
giderilmesine yönelik kamu politikasının bir parçası olma niteliğinin ağır bastığı gözlenmektedir
(TISVA, 2006).
3.

GIDA GÜVENCESİ KAVRAMI VE BİLEŞENLERİ

a.

Gıda Güvencesi Kavramı

Gıda güvencesi, bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin
ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik
bakımdan sürekli erişebilmeleridir (FAO).
2012 yılında Dünya Gıda Güvencesi Komitesi “Gıda ve beslenme güvencesi, tüm insanların her zaman
gıdaya fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak erişime sahip olması, beslenme ihtiyaçlarını ve gıda
tercihlerini karşılamak için yeterli miktarda ve kalitede güvenli olması, yeterli hijyen ortam ile
desteklenmesi durumunda ortaya çıkan, sağlıklı ve aktif bir yaşama izin veren sağlık hizmetleri ve
bakımı” şeklinde bir tanım yapmıştır.
Gıda güvencesi kavramı, zaman içinde ayrı ayrı tanımlanmış esnek bir kavram olsa da günümüzde en
yaygın olarak kullanılan ve tanımlanan “yeterli, sağlıklı, güvenli ve besleyici gıdaya sürekli fiziksel ve
ekonomik erişim” olarak tanımlanmaktadır (Kesin ve Demirbaş, 2022).
3.2 Gıda Güvencesinin Boyutları
FAO 2006 yılında yayınladığı politika özetlerinde gıda güvencesi kavramını dört ayrı boyuta ayırmıştır.
Bunlar sırasıyla bulunabilirlik, ulaşılabilirlik, kullanılabilirlik (faydalanılabilirdik) ve kararlılık
boyutlarıdır. Gıda güvencesi boyutları aynı bültende aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (FAO, 2006):
a)
Bulunabilirlik (Food availability) : Yerli üretim veya ithalat yoluyla sağlanan uygun kalitede
gıda yardımı dahil yeterli miktarda gıdayı ifade etmektedir.
b)
Ulaşılabilirlik (Food access) : Besleyici ve uygun gıdaları elde etmek için bireylerin yeterli
kaynaklara (yetkileri) erişimini ifade eder. Bir kişinin içinde yaşadığı topluluğun yasal, politik,
ekonomik ve sosyal düzenlemeleri göz önüne alındığında (ortak kaynaklara erişim gibi geleneksel
haklar dahil) üzerinde hakimiyet kurabileceği tüm mal demetleri kümesi olarak tanımlanabilir.
c)Kullanılabilirlik (Utilization): Tüm fizyolojik ihtiyaçların karşılandığı bir beslenme refahı durumuna
ulaşmak için yeterli diyet, temiz su, sanitasyon ve sağlık bakım hizmetleri alınması yoluyla gıdaların
kullanılabilmesini ifade eder. Bu da gıda güvenliğinde gıda dışı girdilerin önemini ortaya çıkarmaktadır.
d)İstikrar (Stability): Gıda güvenliğinin sağlanması için tüm nüfus, hane veya bireylerin her zaman
yeterli gıdaya erişebilmesini ifade eder. Ani şoklar (örneğin ekonomik veya iklim krizi) veya döngüsel
olaylar (örneğin mevsimsel gıda güvensizliği) sonucunda gıdaya erişimlerini kaybetme riskine
girmemelidirler. Bu nedenle istikrar kavramı, gıda güvenliğinin hem bulunabilirliği hem de erişim
boyutlarına atıfta bulunabilir.
4.

GIDA GÜVENCESİ VE MİKRO KREDİ İLİŞKİSİ

a.

Gıda Güvencesinin Sağlanmasında Mikro Kredilerin Rolü

Mikro krediler, yetersiz hizmet alan topluluklara finansmana erişim sağlar ve dünyanın en yoksullarının
ekonomik geçim kaynaklarını arttırır. Mikro kredi, yeni işletmelerin açılmasına izin vererek, mikro
işletmelerin büyümesine yardımcı olarak ve fon alanların hayatlarını değiştirerek ekonomiyi
canlandırmaktadır.
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Yoksulların genellikle uygun finansal teminattan yoksun oldukları göz önüne alındığında, mikro
krediler genellikle geleneksel bankacılık sistemlerinden uzak tutulan yoksul insanlara kredi vermenin
uygulanabilir bir yolunu sunmaktadır ve bu kişilerin ekonomik hayata katılımını sağlamaktadır.
Kişilerin üretime katılması, yoksulluğun giderilmesi, satın alma gücünün ya da refah gücünün artırılması
sayesinde gıda güvencesinin bileşenlerin sağlanmasında doğrudan etkin olmakta ve ülke gıda güvencesi
endekslerinin yükselmesini sağlamaktadır (IFC, 2003; Vatansever, 2009).
Mounirou,ve Lokonon (2022), tarafından Benin-Batı Afrika Bölgesinde yapılan Mikro kredi Gıda
Güvencesini Artırabilir mi? (Can Micro-Credit Improve Food Security? Evidence from Benin-West
Africa) araştırmada Benin'de gıda güvencesinin sağlanmasında mikro kredinin rolü irdelenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre mikro krediye erişim olasılığını artıran gözlemlenemeyen faktörlerin gıda
tüketimini azalttığını ve gıda güvencesini artırdığını göstermektedir. Ayrıca, bulgular mikro krediye
erişimin gıda tüketim kategorileri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu, ancak etkinin gıda
güvencesi sınıfları üzerinde olumsuz olduğunu göstermektedir.
Mahmud ve Hilton (2020), Bangladeş'te mikro kredinin Bangladeş'teki yoksul balıkçıların hem
gelirlerini hem de gıda harcamalarını artırdığını tespit etmiştir. Peru'da yapılan bir başka araştırma, daha
uzun mikro kredi katılımının, kadın müşterilerin beslenme durumu üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini
bildirmiştir (Hamad ve Fernald, 2012). Varlık transferi, beceri geliştirme eğitimleri verilmesi, geçici
tüketim desteği, mikro kredilerin gelişmekte olan ülkelerde yaşayan aşırı yoksulların gelir, varlık ve
gıda güvencesi durumlarının iyileştirilmesinde olumlu bir rol oynadığı araştırmacılar tarafından
gözlemlenmiştir (Morel ve Chowdhury, 2015; Raza, ve ark, 2012). Çok taraflı yardımların, hibelerin ve
sosyal ve ekonomik yardımların gıda güvencesi üzerinde az da olsa bir pozitif etkisi vardır. İkili
yardımlar, imtiyazlı ve mikro krediler ve tarımsal yardımın iyi yönetilen ülkelerde gıda güvencesinin
geliştirmesi muhtemeldir (Petrikova, 2015).
b.

Gıda Güvencesinin Sağlanmasında Kırsal Kadının Rolü ve Mikro Kredilere Erişimi

FAO kırsal alanlardaki kadınların üretken faaliyetlere erkeklerle aynı erişime sahip olsaydı, tarım ve
çiftçilik üretiminin artacağını ve yaklaşık 150 milyon daha fazla insanı besleyebilecekleri yönünde bir
tespitte bulunmuştur. Araştırmalar, bir annenin hane halkının bütçesini kontrol ettiği zaman, çocuğun
hayatta kalma şansının %20 arttığını göstermiştir (FAO, 2017). Bu nedenle annelerin, gıda güvencesinde,
diyet çeşitliliğinde ve çocuk sağlığında belirleyici bir rol oynadığı düşünülmektedir. Kadın, hanehalkı
gıda güvencesinin sağlanmasında anahtar bir role sahiptir (Quisumbing ve ark., 1996)
Kadınların toprak ve fonlar gibi ekonomik ve gelir getirici varlıklara sınırlı erişimi bulunmaktadır.
Mikro kredi, kadınları güçlendirmek ve yoksulluğu azaltmak için güçlü bir araç olarak kabul
edilmektedir (Ilavbarhe ve Izekor, 2022).
Mikro krediler kadın yoksulluğu problemine karşı mücadele etmek için yeterli imkâna sahip olmayan
gelişmekte olan ülkelerin en önemli kaynaklarındandır. Mikro krediye erişimin artması, işletme
boyutunda, güvende ve kadınların karar verme süreçlerinde artışlara ve depresyonda, yardıma
güvenmede veya yardıma ihtiyaç duymada azalmaya yol açar( Karlan ve Zinman, 2015).
Mikro kredilerin yalnızca yoksulluğun azaltılması için etkili ve sürdürülebilir bir araç olmadığı, aynı
zamanda kadınları güçlendirmenin de etkili bir yolu olduğu düşünülmektedir. Krediye erişim, kadınlara
gelir getirici varlıklara ve faaliyetlere yatırım yapma fırsatı sağlar ve dolayısıyla kazançları artırma
potansiyeline sahiptir. Hane düzeyinde, daha fazla kazanç potansiyeli, kadınlara hane halkının karar
verme süreçlerinde daha büyük bir rol vererek ve yaşamlarında daha fazla söz hakkına sahip olmalarını
sağlayarak onları güçlendirebilir. Topluluk düzeyinde, girişimlerin tipik olarak kadınların kendi kendine
yardım gruplarının bir parçası olarak organize olmasından dolayı mikro kredilendirme güçlendirici
olabilir. Kendi kendine yardım grupları, toplu destek ile üyeler arasında güven ve itimat inşa etmek için
bir alan sağlar. Gruba bağlı olarak, katılım süreci aynı zamanda sosyal konular ve haklar hakkında
farkındalık yaratabilir (Hillesland ve ark., 2022).
Gıda güvencesinin sağlanması için kadınları her açıdan güçlendiren program ve kurumların
oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, kadınların güçlendirilmesi, hane halkına doğrudan
dokunan gıda yoksulluğunu azaltma stratejilerine dahil edilmelidir. Kadınların güçlendirilmesi ve gıda
güvencesi arasında olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle gıda güvencesinin iyileştirilmesi
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gerekiyorsa, tüm kadınların güçlendirilmesi önlemleri teşvik edilmeli ve kurumsallaştırılmalıdır
(Ntenkeh ve ark., 2022).
Kırsal kesim kadınının yaşamı gerek geleneksel yapısı, gerekse uğraşı biçiminin çeşitliliği nedeni ile
kentlerdeki hemcinslerine göre farklılık göstermektedir. Kır kadını bir yandan temizlik, çocuk bakımı,
ekmek yapma, içme suyu ve yakacak temini, gıda ve beslenme gibi ev işleri yaparken, diğer yandan
bitkisel ve hayvansal üretim, el sanatları etkinlikleri, tarım dışı işler ve gelir getirici faaliyetler (pazarda
satmak için peynir, yoğurt, salça, geleneksel gıdaların üretimi), tarım dışı ücretli işçilik, pazarlama
faaliyetlerine katılım gibi) bulunmaktadır.Kırsal kesimde kadın, ev işlerini işletme işleriyle birlikte
aksatmadan yürütebilecek şekilde planlamak zorunda kalmaktadır (Yıldırak ve ark., 2003; Kadim, ve
Gülçubuk, 2014).
2003 yılından beri, mikro kredi faaliyetlerini sürdüren Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Türkiye Grameen
Mikro finans Programının, dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu
ve küçük bir sermaye olan mikro kredi desteği 1 milyar 300 milyon liraya ulaşmıştır. Kadınların mikro
kredilere erişimi ile birlikte, kadın yoksulluğu ile mücadele etmek adına önemli başarılar elde edilmiş,
mikro kredi sayesinde hem kadınların ekonomik durumunda iyileşme yaşanmış hem de kadınların ülke
ekonomisine katkıları artmıştır (TISVA, 2022).
c.

Gıda Güvencesinin Sağlanmasında Aile Çiftçilerinin Rolü ve Mikro Kredilere Erişimi

Küçük tarım işletmeleri genellikle aile bireylerinin emeği ile faaliyet gösteren işletmeler olup bu
işletmelerin arazi genişlikleri bulundukları bölgelere, yetiştirilen ürüne ve arazi edinimine bağlı olarak
değişmekle birlikte 0.25 hektar ile 10 hektar arasında değişebilmektedir (Lipton, 2005).. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı aile bireyleri tarafından yönetilen ve gerçekleştirilen, ailesel işgücüne dayalı
tarım, ormancılık, balıkçılık, meracılık ve su ürünlerine yönelik üretim faaliyetlerini aile çiftçiliği
kapsamında değerlendirmektedir.
Aile çiftçiliğine dayalı işletmeler; geleneksel gıda ürünlerinin korunmasına yardımcı olan, dengeli
beslenme için imkân sağlayan, tarımsal biyo-çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunan, kaynakların
sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yardımcı olan,bir yapı olarak ortaya çıkmaktadır (FAO, 2014).
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 66. oturumunda 2014 yılı resmi olarak “Uluslararası Aile
Çiftçiliği Yılı” olarak ilan edilmiştir. “2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı”nın temel amacı, açlık ve
yoksullukla mücadele, gıda güvencesinin ve beslenmenin sağlanması, geçim kaynaklarının
iyileştirilmesi ve doğal kaynakların yönetimi, çevrenin korunması ve özellikle de kırsal alanlarda
sürdürülebilir kalkınma açısından aile çiftçiliğinin önemine dünyanın dikkatini çekerek aile çiftçiliğini
ve küçük ölçekli çiftçiliğin profilinin yükseltilmesini sağlamaktır.
Aile işletmeleri geleneksel gıda ürünlerinin korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda dengeli
beslenmeye ve dünyada tarımsal çeşitliliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir
kullanımına da katkıda bulunur. Yerel ekolojiler ve arazi imkânları konusunda hassasiyetle
benimsenmiş bir anlayışın koruyucuları olan aile işletmeleri, bu bilgilerini kullanarak genellikle verimi
veya değeri düşük olan arazilerde karmaşık ve yaratıcı toprak yönetimi tekniklerini uygulayarak
verimliliği sürdürmektedirler (FAO,2014).
Bununla birlikte, ürettikleri farklı türdeki gıdaların, nakit mahsullerin ve çiftlik hayvanlarının hacmi ve
mali değeri ve bunların GSYİH, gıda güvenliği ve istihdama nasıl katkıda bulunduğu bakımından aile
çiftçiliğinin değeri, büyük ölçüde ölçülemez ve hafife alınır.
Aile çiftçiliği, ulusal ve küresel gıda güvencesinin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Dengeli bir
küresel tarım politikasından, sürdürülebilir doğal kaynaklar ve biyoçeşitliliğin korunması açılarından
aile çiftçiliğinin önemi daha net ortaya çıkmaktadır. Geleneksel gıda ürünlerinin korunması, dengeli
beslenme için imkân sağlaması ve sosyo-ekonomik ve kültürel etkileri nedeni ile aile çiftçiliği yaklaşımı
desteklenmektedir. Aile çiftçiliğinin en önemli etkisi dezavantajlı gruplarda dâhil olmak üzere tüm
toplumun sağlıklı ve dengeli beslenmesinin sağlanmasındaki rolüdür. Aile çiftçiliği ile hem yerel, hem
de ulusal pazara yönelik üretim yapılmakta, yerel ekonominin canlanması da sağlanmaktadır. FAO'ya
göre de aile çiftçileri ve küçük işletmeler küresel gıda güvenilirliği açısından önemli bir yere sahiptir ve
tarım, çevre ve sosyal politikaların merkezine oturmaktadır (Kadim ve Gülçubuk, 2014).
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Gelişmekte olan ülkelerdeki çoğu küçük çiftçi, çok az eğitime ve modern finansal araçlara sınırlı erişime
sahiptir. Ayrıca, bu küçük çiftçilerin çoğu geçimlik tarımdan ticari çiftçiliğe yeni geçmiştir ve nakit
ekonomisi ile temasları ve nakit yönetimindeki deneyimleri sınırlıdır. Küçük çiftçiler çoğunlukla,
kentsel tabanlı perakende bankacılığın bulunmadığı uzak kırsal ortamlarda yaşamaktadır. Mali
kısıtlamalara ek olarak, gelişmekte olan ülkelerdeki küçük çiftçiler, gerekli girdileri (gübre, tohum ve
yayım hizmetleri gibi) elde etmede piyasa kısıtlamalarıyla da karşı karşıyadır. Finansal hizmetlere geri
dönüşler, bu nedenle, diğer finansal olmayan hizmetlere erişime büyük ölçüde bağlıdır (Wenner, 2010)
Nolon ve arkadaşlarının mikro kredi kullanan pirinç çiftçileri ile yaptıkları araştırmada pirinç
çiftçilerinin, mikro kredilerin olumlu bir sosyo-ekonomik etkileri olduğunu algıladıklarını, çocuklarını
okula göndermelerine, sağlık durumlarını, varlıklarını ve diğer fırsatlarını iyileştirmelerine yardımcı
olarak yaşam koşullarını iyileştirdiği gözlemlenmiştir. (Nolon ve ark., 2021).
Mikro kredinin Gujranwala ilçesinin kırsal alanlarındaki çiftçilerin sosyo-ekonomik durumu ve yaşam
standartları üzerindeki etkisini ölçmek amacı ile 185 katılımcı ile yapılan bir çalışmada, mikro kredinin,
çiftçilerin krediyi aldıktan sonra sosyoekonomik durumunu iyileştirmede olumlu bir rol oynadığını
açıkça tespit edilmiştir. Araştırmada, mikro kredinin, katılımcıların yaşam standartlarını, diyet
kalıplarını, sağlık durumlarını ve çocukların eğitimlerini değiştirme ve iyileştirmede olumlu bir rol
oynadığını gözlemlenmiştir (Alam ve ark., 2021).
Endonezya’daki çiftçilerin mikrokredi ve teknolojinin benimsenmesi üzerine yapılan bir araştırmada
mikro kredinin, hanehalkı refahı üzerinde doğrudan ve dolaylı olumlu etkiler sağladığı tespit etmiştir.
Çiftçilerin özellikleri ve onların tarımsal ticaret ortamlarının farklılığı, çiftçilerin mikro krediye erişme
ve ileri teknolojiyi benimseme kararlarında etkin olmuştur. İlgi çalışmada mikro kredi ve teknoloji
kullanımının, çiftçilerin çiftçilik ölçeğini geliştirmelerini sağlayan yollar aracılığıyla refahını artırdığı
sonucuna ulaşılmıştır (Mariyono, 2017).
Mikro kredinin çiftçilerin sosyoekonomik durumunu ve hane halkı yaşam standardını iyileştirmede
önemli bir etkisi bulunmaktadır. Mikro krediye erişim, küçük ölçekli çiftçilerin üretim verimliliğini
artırmakta ve böylece kırsal yoksulluğu ve gıda güvensizliğini azaltmaktadır (Omonona 2010).

5.

SONUÇ

Gıda güvencesinin dört boyutu (bulunabilirlik, ulaşılabilirlik, kullanılabilirlik ve kararlılık) göz önünde
bulundurulduğunda; bulunabilirlik, yeterli bir gıda arzına sahip olmayı, ulaşılabilirlik, hane halkının
yiyecek elde etmede yeterli kaynağa sahip olabilmesini, kullanılabilirlik, gıdanın kalitesini (yani
besinleri, güvenliği) ve kararlılık sürekli bir gıda arzını ifade eder. Kırsal alanlarda, tarım ve hayvancılık
üretimi (kararlılık) gıda güvencesinde çok önemli bir rol oynamaktadır, çünkü ev tüketimini
(bulunabilirlik), geliri (ulaşılabilirlik) ve gıda çeşitliliğini (kullanılabilirlik) artırmak için
kullanılabilirler.
Yoksulların geçim kaynaklarını ve gıda güvencesini olumlu yönde etkilediği için kırsal ve tarımsal
finansman önemli bir potansiyele sahiptir. Mikro kredi, yetersiz hizmet alan topluluklara finansmana
erişim sağlamakta ve dünyanın en yoksullarının ekonomik geçim kaynaklarını arttırmaktadır. Mikro
krediler, yeni işletmelerin açılmasına izin vererek, mikro işletmelerin büyümesine yardımcı olarak ve
fon alanların hayatlarını değiştirerek ekonomiyi canlandırmaktadır.
Bununla birlikte, gıda güvencesini doğrudan etkileyen ek bir faktör de kadınların güçlendirilmesidir.
Kadınlar, tarımsal işgücüne katılımlarından, gelirin nasıl dağıtılacağına dair kararlar almaya ve tüm hane
halkı üyeleri için doğru beslenmenin sağlanmasına kadar gıda sistemlerinde kilit oyunculardır.
Küçük aile çiftçilerin gıda ürünlerinin korunmasına yardımcı olan, dengeli beslenme için imkân
sağlayan, tarımsal biyo-çeşitliliğinin korunmasına katkıda bulunan ve kaynakların sürdürülebilir
şeklinde kullanılmasına yardımcı olan faaliyetleri gıda güvencesi sağlanmasında doğrudan ilişkilidir.
Yapılan araştırmalar kadınların ve aile çiftçilerinin kaynaklara erişimi konusunda hala önemli boşluklar
olduğu, bu durumun da genellikle kadınların ve aile çiftçilerin güçlendirilmesini ihtiyacını artırdığı
ancak finansal kaynaklara kısıtlı erişimin gıda güvencesini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.
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Türkiye’de yoksulluğun azaltılmasında uygulanan ana strateji hibe şeklindeki yardımlardır. Hibe
şeklindeki yardımlar; çalışamayacak durumda bulunan yaşlı, engelli ve hastalara evlerine kadar
gidilerek ihtiyaç duydukları nakdi ve ayni şekilde yapılmalıdır. Ancak, çalışabilecek durumda olan
yoksullara hibe yardımları yerine, onların yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasına katkıda bulunacak
şekilde, küçük birer sermaye olan mikro kredi verilerek, kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde
bulunmaları sağlanmalıdır. Bu durum gıda güvencesi sağlanmasına da doğrudan etkili olacaktır.
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ÖZET
Vücudun savunma mekanizmasını ayakta tutan, yaşam için gerekli ve yeterli enerjiyi karşılamayı
sağlayan, hastalıklardan (kolesterol azalması, kilo kontrolü ya da şeker seviyesinin düşmesi) korunmaya
yardımcı olan, hayati öneme sahip olan ve yaşamın devamı için gerekli olan en önemli unsur
beslenmedir. Tercih edilen sağlığa faydalı besinler sayesinde yeterli ve dengeli bir beslenme modeli
geliştirilmektedir. Meyve ve sebzeler içerisindeki biyoaktif bileşenler, insan sağlığını iyileştirici etkileri
ile gündemdedir. Antosiyaninler, besinlerde yer alan biyoaktif bileşenlerdendir. Özellikle meyve ve
sebzelerde bulunan antosiyaninler, suda çözünebilen flavonoid sınıfına girmektedir. Yapısındaki
spesifik pirilyum çekirdekleri (C-halkası) sayesinde diğer flavonoid sınıfındaki bileşenlere kıyasla çok
daha zengin kimyasal reaktivite göstermektedir. Diyet yolu ile alınan antosiyanin kaynakları arasında
kırmızı ve mor meyveler, üzüm, elma, erik, lahana veya yüksek düzeyde doğal renklendirici içeren
besinler yer almaktadır. Meyve ve sebzelerde yer alan antosiyaninler ayrıca tahıllarda da bulunmakta ve
tahıllara renk vermektedir. Antosiyaninler; buğday, mısır, sorgum, darı, pirinç, arpa ve çavdar gibi çeşitli
tahılların kimyasal bileşimlerinde sağlığa faydalı etkileri ile araştırmalara sıkça konu olmuş durumdadır.
En yaygın antosiyaninler arasında siyanidin, delphinidin, malvidin, peonidin, petunidin ve pelargonidin
tanımlanmaktadır. Bu bileşenler, insan vücuduna alındıktan sonra bağırsakta öncelikle kapsamlı bir
mikrobiyal katabolizmaya maruz kalmaktadır. Gastrointestinal sistem boyunca ilerleyen
antosiyaninlerin en yoğun metabolize olduğu yer distal alt bağırsaktır. Emilen antosiyaninlerin
biyoyararlanımını arttıran hibrit mikrobiyal- insan metabolitleri üretilmektedir. Bu metabolitler
sayesinde biyoyararlanımı artan antosiyaninlerin sağlığa faydalı etkileri de artmaktadır. Beslenmede yer
alan antosiyaninlerin sağlık etkileri anti-oksidasyon, anti-kanser, glisemik ve vücut ağırlığı düzenlemesi,
nöroproteksiyon, retinal koruma, hipolipidemi, hepatoproteksiyon ve yaşlanma karşıtı olarak
sıralanabilmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda özellikle kardiyovasküler ve nörodejeneratif
hastalıklar gibi oksidatif stres ile ilişkili hastalıkların önlenmesinde de rol oynayabileceği belirtilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, beslenmede yer alan antosiyaninlerin sağlık üzerine etkilerini literatür taraması
yaparak geniş kapsamda ele almaktır.
Anahtar Kelimeler: antosiyanin, beslenme, sağlık

ABSTRACT
Nutrition is the most important element that sustains the body's defense mechanism, provides the
necessary and sufficient energy for life, helps to protect from diseases (decrease in cholesterol, weight
control, or decrease in sugar level), is of vital importance, and is necessary for the continuation of life.
An adequate and balanced nutrition model has developed thanks to the preferred foods that are beneficial
to health. Bioactive components in fruits and vegetables are on the agenda with their improving effects
on human health. Anthocyanins are bioactive components in foods. Anthocyanins, especially found in
fruits and vegetables, are in the class of water-soluble flavonoids. Thanks to the specific pyryllium nuclei
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(C-ring) in its structure, it shows much richer chemical reactivity compared to other flavonoid class
components. Dietary sources of anthocyanins include red and purple fruits, grapes, apples, plums,
cabbage, or foods containing high levels of natural colorants. Anthocyanins, which are found in fruits
and vegetables, are also found in grains and give color to grains. Anthocyanins; Chemical compositions
of various grains such as wheat, corn, sorghum, millet, rice, barley, and rye have been the subject of
research with their beneficial effects on health. The most common anthocyanins include cyanidin,
delphinidin, malvidin, peonidin, petunidin, and pelargonidin. These components are first exposed to
extensive microbial catabolism in the intestine after they are taken into the human body. Anthocyanins
traveling through the gastrointestinal tract are most extensively metabolized in the distal lower intestine.
Hybrid microbial-human metabolites arhave producedhat an increase the bioavailability of absorbed
anthocyanins. Thanks to these metabolites, anthocyanins, whose bioavailability increases, also increase
the beneficial effects on health. Health effects of anthocyanins in the diet can be listed as anti-oxidation,
anti-cancer, glycemic and body weight regulation, neuroprotection, retinal protection, hypolipidemia,
hepatoprotection, and anti-aging. In addition, studies have indicated that it may play a role in the
prevention of oxidative stress-related diseases, especially cardiovascular and neurodegenerative
diseases. This study aims to examine the effects of anthocyanins in the diet on health in a broad scope
by reviewing the literature.
Keywords: anthocyanin, nutrition, health
GİRİŞ
Toplumlar dinamik bir yapıya sahiptir ve zamanla değişmektedir. Toplumlar değiştikçe toplumların
beslenme alışkanlıkları da değişmektedir. Son zamanlarda diyette yer alan sebze ve meyvelere ‘doğal
ve sağlık için’ anlamı atfedilmiş durumdadır. Bu yüzden sağlıklı ve olması gereken diyeti; yaşam için
yeterli ve dengeli enerjiyi karşılayan, hastalıkları önlemeye yardımcı, kişiye özel sağlıklı kilo kontrolünü
sağlayan, vücudun savunma sistemini destekleyici etkide bulunan beslenme planı şeklinde
nitelendirmek mümkündür. Bu anlamda tıbbi özelliklere sahip bitkilerin nutrasötik aktiviteleri dikkat
çekmekte ve beslenmeye dahil edilmektedir. Özellikle bu noktada besinlerde bulunan ve insan
vücudunda ikincil metabolitler olarak biriken biyoaktif bileşikler karşımıza çıkmaktadır. Bu
fitokimyasallar insan beslenmesini iyileştirmekte ve natürist bir yaşam tarzı kazandırmaktadır. Biyoaktif
bileşiklerde yer alan antosiyaninler ise sağlığa faydalı etkileri sayesinde araştırmalara sıkça konu olmuş
durumdadır (De Rosas vd., 2019).
Antosiyaninler
Antosiyaninler; pek çok bitki türüne renk veren kırmızı, turuncu, kahverengi, mavi ve mor
karakterlerden sorumlu olan pigmentlerdir (Escribano-Bailón vd., 2004). Yenilebilen antosiyanin
bakımından zengin bitkiler arasında ahududu, yaban mersini, siyah pirinç, siyah soya fasulyesi
bulunmaktadır. Renkleri ise pH derecelerine bağlı olarak kırmızı, mor veya mavi olabilmektedir.
Genellikle meyvelerle ilişkilendirilen antosiyaninler; sebzelerde, köklerde, tahıllarda ve baklagillerde
de bulunabilmektedir (Giampieri vd., 2014; Howard vd., 2014). Bu pigmentlerin suda çözünebilme
özellikleri sayesinde ekstraksiyonları tıbbi alanda kullanılmaktadır. Örneğin üzüm meyvesi
kabuklarından yapılan polifenoller açısından zengin haplar piyasada da mevcuttur (De Rosas vd., 2019;
Prior & Wu, 2006).
Antosiyaninlerin oldukça asidik sulu çözeltideki (pH<2) kimyasal bir tür olan flavilyum katyonları ile
temsil edilmektedir (Pina, 2014; Pina vd., 2012). Antosiyanidinlerin (aglikonlar) glikozillenmiş
formlarıdır ve karbon C3, C5, C6, C7, C3', C4', C5' şeklinde farklı pozisyonlarda bulunabilmektedir.
Şekil 1’de sol tarafta flavilyum katyonunun ve sağ tarafta antosiyanidin omurgasının atom
numaralandırması ve halka etiketi ile kimyasal yapısı (R = H, OH) gösterilmiştir (Castañeda-Ovando
vd., 2009).
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Şekil 1. Flavilyum katyonu ile antosiyanidin omurgasının atom numaralandırması, halka etiketi ve
kimyasal yapısı (R = H, OH) (Castañeda-Ovando vd., 2009)
Antosiyaninlerin Sağlık Etkileri
Beslenmede düzenli olarak meyve ve sebzeye yer vermek; kanser, kardiyovasküler hastalıklar,
Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar, felç risklerinin azaltılmasına ve bu hastalıklar ile
ilişkili olumsuz etkilerin iyileştirilmesinde oldukça önemlidir. Antosiyaninlerin ksenobiyotikler ile
kanserojenleri metabolize edebilme ve gerekli enzimleri düzenleyerek konakçıyla etkileşime girebilme
özellikleri sayesinde DNA’yı hasardan koruyucu, hastalıkları önleyici sağlık etkileri bulunmaktadır
(Steinmetz & Potter, 1991). Ayrıca metabolik sendrom üzerine yapılan araştırmalarda, antosiyanin ve
polifenolden zengin yiyecek veya içecek tüketiminin iltihaplı adipositlerde yağ iltihabını ve insülin
direncini azaltmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Bettaieb vd., 2014; Rivera vd., 2008; Marcela
A. Vazquez-Prieto vd., 2012; Marcela Alejandra Vazquez-Prieto vd., 2011; Vazquez Prieto vd., 2015).
Antosiyaninlerin Antioksidan Aktivitesi
Antosiyaninler; proteinler, çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA’lar) ve DNA gibi önemli oksitlenebilir
biyomoleküllere karşı koruyucu etki göstermektedir. Tek elektronlu oksidanları kararlı yapıdaki radikal
DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)’ı azaltabilmektedir (Kähkönen & Heinonen, 2003). Bu sayede güçlü
bir antioksidan etki göstermektedir.
Antosiyaninlerin Kardiyovasküler ve Nörodejeneratif Hastalıklar Üzerine Etkisi
Kardiyovasküler hastalıklar, dünyada mobidite ve mortalitenin başlıca nedenidir. Nörodejeneratif
hastalıkların neden olduğu ölümler ise 2016 ile 2020 yılları arasında küresel ölüm nedenleri
sıralamasında 14. sıradan 5. sıraya yükselmiştir (WHO, 2022). Bu nedenle antosiyaninlerin
kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmalar hız
kazanmıştır. Yapılan bir çalışmada 42 hiperlipidemik fareye antosiyanin açısından oldukça zengin bir
besin olan Çin lahanası özü verilmiştir. Farelerin arterlerinde plak oluşumunun inhibisyonuna sebep
olan inflamatuar sitokinlerin azaldığı gözlenmiştir (Joo vd., 2018). Mor tatlı patateste bulunan
antosiyaninlerin plazmadaki lipid peroksit seviyelerini azalttığı bildirilmiştir (Miyazaki vd., 2008). 171
hipertansif hastanın dahil edildiği çift kör, lisinopril kontrollü klinik bir çalışmada 4 hafta boyunca
günlük 125 mg/kg verilen yaban mersini suyu, sistolik kan basıncı daha yüksek seyreden kişilerin
sistolik kan basıncını düşürmüştür (Herrera-Arellano vd., 2007; Joven vd., 2014; Matsusima vd., 2013).
Nörodejeneratif hastalıklar içerisinde Alzheimer hastalığı (AD), Huntington hastalığı (HD), Parkinson
hastalığı (PD), prion hastalığı ve amyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi hastalıklar yer almaktadır.
Hastalığın oluşma mekanizması tam olarak netlik kazanamamış olsa da hastalığa neden olan etkenin
anormal intranöronal veya ekstranöronal yanlış katlanmış/ açılmamış proteinler olduğu
düşünülmektedir. Özellikle yaşın ilerlemesiyle bu hastalıkların ortaya çıkması ile ilgili endişe
artmaktadır. Bu noktada antosiyaninlerin yaşlanma etkilerini geciktirme, nöronları oksidatif strese karşı
koruma, nöroinflamasyonu baskılama ve hücre sinyal yollarını modüle etme yetenekleri sayesinde
nörodejeneratif hastalıkların seyrini olumlu yönde etkilediğine dair kanıtlar mevcuttur (Mattioli vd.,
2020). Yapılan bir çalışmada hafif- orta derecede demansı bulunan 70 yaşın üzerindeki yetişkinlerin
günlük olarak 200 ml vişne suyu tüketmesinin sözel akıcık ile kısa ve uzun süreli hafızada iyileşmeyi
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sağladığı rapor edilmiştir (Kent vd., 2017). Antosiyanin açısından zengin yaban mersini meyve suyunu
tüketen erken hafıza kaybı olan yaşlı kişilerin bilişsel işlevlerinde iyileşmeler gözlenmiştir (Krikorian
vd., 2010).
Antosiyaninlerin Glisemik Düzenleme Etkisi
Antosiyanin bakımından zengin, siyah sorgum ve mavi mısırdan elde edilen ekstraktların nişasta
sindirimi üzerindeki etkisinin araştırıldığı in vitro çalışmada sorgum ekstraktının mısır nişastası
lapasının glisemik indeksini (GI) 90'dan 67'ye düşürdüğü gözlenmiştir (Lemlioglu-Austin vd., 2012).
Yapılan bir başka çalışmada ise mavi mısır özütünün (%75 ilave), doğal ve jelatinize nişastalar için hızla
sindirilebilir nişasta içeriğini azalttığı bildirilmiştir (Camelo-Méndez vd., 2016).
SONUÇ
Literatür taraması yapılarak oluşturulan bu çalışmada antosiyaninlerin sağlık üzerine etkisi derlenmiştir.
Kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar gibi oksidatif stres ile ilişkili hastalıkların önlenmesinde,
glisemik indeksin düzenlenmesinin kontrolünde, antioksidan aktivite göstererek hastalıklara karşı
mücadelede olumlu etkileri sayesinde antioksidanlar beslenmede önemli bir yere sahiptir. Yapılan
çalışmalar ışığında önemi daha iyi anlaşılan antosiyaninler ile ilgili daha fazla in vivo ve in vitro
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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ÖZET
Özellikle son yıllarda beslenme ve sağlık arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasıyla besinlerde yer alan
sağlığa faydalı bileşenler ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Biyoaktif peptitler de sağlığa faydalı olan
bu bileşenler arasında yer almaktadır. Biyoaktif peptitlerin varlığı fermente ürünler, süt, bitki ve deniz
proteinleri, chia tohumu gibi gıdalarda rapor edilmiştir. Biyoaktif peptitleri 2 ile 20 amino asit arasındaki
diziler şeklinde nitelendirmek mümkündür. Vücutta fizyolojik işlev gösteren biyoaktif peptitler,
nutrasötiklerin veya fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi için kullanılan öncü bir bileşiktir. Yapılan
çalışmaların hız kazanmasıyla sağlığa faydalı etkileri olan çok çeşitli gıda kaynaklı biyoaktif peptit
tanımlanmıştır. Omega-3 yağ asitleri ve diyet lifi içeriği bakımından iyi bir kaynak olan chia tohumu,
yüksek miktarda protein ve esansiyel aminoasit bileşimi sayesinde biyoaktif peptit kaynağıdır. Chia
tohumu; antioksidan kapasite, hipotansif, hipoglisemik ve antikolesterolemik etki gösterdiği için
foksiyonel nitelik kazanmaktadır. Bir diğer biyoaktif bileşenler arasında yer alan besin ise deniz
yosunlarıdır. Deniz yosunu proteininden türetilen peptitlerin kardiyovasküler hastalıklar, diyabet,
hipertansiyon ve oksidatif stresi önleyici etkisi yapılan çalışmalarla kanıtlamıştır. Biyoaktif peptit
yapılarının antihipertansif, antioksidan, hipokolesterolemik, su tutma kapasitesi, köpürme kapasitesi,
emülsifiye edici özellikler ile çözünürlük gibi biyolojik ve fonksiyonel özellikleri biyoaktif peptitlerin
sağlığa faydalı etkilerini araştırılabilir kılmıştır. Biyoaktif peptitlerin üretimini, izolasyon yöntemlerini,
fonksiyonel gıdaları ve diğer farmasötiklerle etkileşimlerini kanıtlamak amacıyla yapılan çalışmalar
biyoaktif peptitlerin sağlığa dair faydalı etkilerinin aydınlatılabilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, biyoaktif peptitlerin fonksiyonel özelliklerini literatür taraması yaparak geniş
kapsamda ele almaktır.
Anahtar Kelimeler: beslenme, biyoaktif peptit, fonksiyonel gıda

ABSTRACT
Especially in recent years, with a better understanding of the relationship between nutrition and health,
studies on healthy components in foods have gained momentum. Bioactive peptites are among these
components that are beneficial to health. The presence of bioactive peptites has been reported in foods
such as fermented products, milk, plant and marine proteins, and chia seeds. It is possible to characterize
bioactive peptites as sequences between 2 and 20 amino acids. Bioactive peptites with physiological
functions in the body are precursor compounds used for the development of nutraceuticals or functional
foods. With the acceleration of the studies, a wide variety of food-derived bioactive peptites with
beneficial effects on health have been identified. A good source of omega-3 fatty acids and dietary fiber,
chia seeds are a source of bioactive peptites thanks to their high protein and essential amino acid
composition. Chia seeds; gain functional quality as it shows antioxidant capacity, hypotensive,
hypoglycemic, and anticholesterolemic effects. Another bioactive component is seaweed. Studies have
proven that peptites derived from seaweed protein prevent cardiovascular diseases, diabetes,
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hypertension, and oxidative stress. The biological and functional properties of bioactive peptites such
as antihypertensive, antioxidant, hypocholesterolemic, water holding capacity, foaming capacity,
emulsifying properties, and solubility have made the beneficial effects of bioactive peptites on health
researchable. Studies conducted to prove the production of bioactive peptites, isolation methods,
functional foods, and interactions with other pharmaceuticals contribute to the elucidation of the
beneficial effects of bioactive peptites on health. This study aims to examine the functional properties
of bioactive peptites in a broad scope by reviewing the literature.
Keywords: nutrition, bioactive peptites, functional food
GİRİŞ
Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkide diyetin rolü sadece besin kaynağı olmaktan ziyade beslenme ile
ilişkili hastalıkların önlenmesi, sağlık risklerinin azaltılması ve insan refahının iyileştirilmesi
fonksiyonlarını da yerine getirebilmektir (Betoret vd., 2011; Harnedy & Fitzgerald, 2011). Proteinler,
diyette besin ögesi olarak yer almasının yanı sıra farklı fizikokimyasal özellikler de barındırdığı için
giderek daha fazla araştırılır hale gelmiş durumdadır. Doğal olarak oluşan diyet proteinlerinin
fizikokimyasal özellikleri ise ana proteinde şifrelenmiş olan peptit sekansları aracılığıyla
gerçekleştirilebilmektedir. İşlevlerini gıda işleme esnasında enzimatik yoldan veya mikrobiyal
fermantasyon yolu ile yerine getirmektedir (Daliri vd., 2017; Korhonen & Pihlanto, 2006). Besin değeri
açısından önemi bilinen biyoaktif peptitler; aynı zamanda vücut fonksiyonları için faydalı etki gösteren,
insan sağlığını olumlu yönde kontrol eden protein içindeki peptit dizileri şeklinde tanımlanmaktadır
(Kitts & Weiler, 2003). Bu peptitler; antimikrobiyal, antihipertansif, antitrombotik, immünomodülatör,
opioid, antioksidan ve mineral bağlama yetenekleri gibi çeşitli aktiviteler ile vücut fonksiyonlarını
düzenleyici rol üstlenmektedir (Chakrabarti vd., 2014; Rutherfurd-Markwick, 2012; Sánchez &
Vázquez, 2017; Soory, 2012). Bu bağlamda fonksiyonel gıdalara ve nutrasotiklere ilgi artmış
durumdadır. Nutrasötikler ile fonksiyonel gıdalar, beslenme ve farmasötikleri bir araya getirmektedir.
Belirli hastalık veya herhangi bir sağlık sorunu riskini azaltarak vücuda faydalı sağlık etkileri sağlayan
gıda bileşenleri olarak nitelendirilmektedir (Admassu vd., 2015).
Biyoaktif Peptitler ve Fonksiyonel Özellikleri
Biyoaktif peptitleri elde etmek için çeşitli hayvan ve bitki gıda proteinleri kullanılmıştır (RutherfurdMarkwick, 2012). En yaygın kullanılan hayvansal protein kaynakları yumurta, süt (kazein ve peynir altı
suyu) ve et proteinleri şeklinde sıralanırken bitki kaynaklı biyoaktif peptitler ise chia tohumu, buğday,
kanola, soya, yulaf, bakliyat (nohut, fasulye, bezelye ve mercimek), keten tohumu şeklinde
sıralanmaktadır. Ayrıca deniz kaynaklı proteinler arasında denizkestanesi, denizatı, balık, somon,
istiridye, kalamar ve kar yengeci yer almaktadır (Kitts & Weiler, 2003; Möller vd., 2008).
Hayvansal protein kaynakları arasında yer alan sütte bulunan biyoaktif peptitler; proteazlar, sindirim
enzimleri, bağırsak mikrobiyotası tarafından üretilen enzimler ve mikroorganizmalar tarafından
salgılanan enzimler ile aktifleştirilmektedir (Espejo-Carpio vd., 2018). Sağlığa yararları sayesinde sütten
elde edilen biyoaktif peptitler nutrasötiklerin, fonksiyonel gıdaların ve doğal ilaçların formülasyonunda
kullanılmaktadır (Muro Urista vd., 2011). Aynı zamanda sütteki biyoaktif peptitlerin bazıları
antimikrobiyal özellik göstererek bakteri üremesini engellemekte, gıda güvenliği ile kalitesinde önemli
rol oynayarak raf ömrünü uzatmaktadır (Perez Espitia vd., 2012). Sütlü gıdaların yapısında insülin
salgısını uyaran yüksek miktarda esansiyel amino asitler ile biyoaktif peptitler olduğu için glisemik
kontrol ve insülin salgısının düzenlenmesinde faydalı etkileri olduğu düşünülmektedir (Pasin &
Comerford, 2015).
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Bitkisel protein kaynakları arasında yer alan chia (Salvia hispanica L.) tohumu otsu bir bitkidir (Arctos
Specimen Database, 2022). Chia tohumunun içeriğinde fazla miktarda esansiyel yağ asitleri, proteinler,
diyet lifleri, antioksidanlar, vitaminler, karotenoidler ve mineraller bulunmaktadır (Ayerza h & Coates,
2011; Reyes-Caudillo vd., 2008). Yapısındaki bu bileşenler sayesinde kardiyovasküler hastalıklar,
obezite, diyabet ve kanser gibi kronik hastalıkların seyrini olumlu yönde etkilemektedir ve yıllar
geçtikçe daha çok tercih edilir hale gelmiş durumdadır (Ixtaina vd., 2008; Poudyal vd., 2013). Chia
tohumu bütün olarak tek başına tüketilebildiği gibi un haline getirilerek yoğurt, salata, meyveler, granola
barlar, ekmekler, içecekler, keklere, kurabiyelere de eklenerek onlara fonksiyonel bir özellik
kazandırabilmektedir. Şekil 1’de Chia bitkisinin kullanım alanları ve chia tohumundan elde edilen bazı
ürünler verilmiştir (Joseph P., 2004; Vuksan vd., 2007).

Şekil 1. Chia Bitkisinin Kullanım Alanları ve Chia Tohumundan Elde Edilen Bazı Ürünler
Biyoaktif peptit kaynakları arasında yer alan bir diğer besin ise deniz yosunlarıdır. Çeşitli ticari gıda,
kozmetik, tarım ve bahçecilik, ilaç, biyoenerji uygulamaları için araştırılmaktadır (Beaulieu vd., 2016).
Deniz yosunları, zengin protein ve aminoasit kaynakları olduğu için biyolojik olarak aktif bileşenlerin
protein rezervleridir (Harnedy & Fitzgerald, 2011). Deniz yosunlarından türetilen peptitlerin diyabet ve
kardiyovasküler hastalık riskini azaltıcı fonksiyonu olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Deniz
yosunlarındaki alglerin hücre duvarındaki polisakkaritlerin yapısal karmaşıklığı ve sertliği nedeniyle
hücre içi biyoaktif peptitlerin daha verimli kullanılabilmesine dair alternatif çözümlerin geliştirilmesi
gerektiği düşünülmektedir (Admassu vd., 2018).
SONUÇ
Literatür taraması yapılarak oluşturulan bu çalışmada biyoaktif peptitler ve fonksiyonel özellikleri
derlenmiştir. Biyoaktif peptitlerin kronik hastalıkları önleyici ve hastalıkların yönetimindeki olumlu
etkisi sayesinde gelecekte kullanımının daha çok artacağı ön görülmekte olsa da bu konuda daha fazla
klinik çalışmaya ihtiyaç vardır. Gıdaların fonksiyonel özelliklerini iyileştirici etkisi, onları tüketilebilir
kılmaktadır.

PROCEEDINGS BOOK

277

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

KAYNAKLAR
Admassu, H., Gasmalla, M. A. A., Yang, R., & Zhao, W. (2018). Bioactive Peptides Derived from
Seaweed Protein and Their Health Benefits: Antihypertensive, Antioxidant, and Antidiabetic Properties.
Journal of food science, 83(1), 6–16. https://doi.org/10.1111/1750-3841.14011
Admassu, H., Zhao, W., Yang, R., Gasmalla, M. A., & Alsir, E. (2015). Development Of Functional
Foods: Sea Weeds (Algae) Untouched Potential And Alternative Resource-. Intl J Sci Technol Res, 4(09),
105–115. www.ijstr.org
Arctos Specimen Database. (2022). Arctos Home. https://arctos.database.museum/home.cfm
Ayerza h, R., & Coates, W. (2011). Protein content, oil content and fatty acid profiles as potential criteria
to determine the origin of commercially grown chia (Salvia hispanica L.). Industrial Crops and Products,
34(2), 1366–1371. https://doi.org/10.1016/J.INDCROP.2010.12.007
Beaulieu, L., Sirois, M., & Tamigneaux, É. (2016). Evaluation of the in vitro biological activity of
protein hydrolysates of the edible red alga, Palmaria palmata (dulse) harvested from the Gaspe coast and
cultivated in tanks. Journal of Applied Phycology, 28(5), 3101–3115. https://doi.org/10.1007/S10811016-0850-3
Betoret, E., Betoret, N., & Vidal, D. (2011). Functional foods development: trends and technologies.
Trends Food Sci Technol, 22(498e508). https://doi.org/10.1016/J.FSHW.2019.03.011
Chakrabarti, S., Jahandideh, F., & Wu, J. (2014). Food-derived bioactive peptides on inflammation and
oxidative stress. BioMed research international, 2014(608979). https://doi.org/10.1155/2014/608979
Daliri, E. B. M., Oh, D. H., & Lee, B. H. (2017). Bioactive Peptides. Foods 2017, Vol. 6, Page 32, 6(5),
32. https://doi.org/10.3390/FOODS6050032
Espejo-Carpio, F. J., Pérez-Gálvez, R., Guadix, A., & Guadix, E. M. (2018). Artificial neuronal
networks (ANN) to model the hydrolysis of goat milk protein by subtilisin and trypsin. The Journal of
dairy research, 85(3), 339–346. https://doi.org/10.1017/S002202991800064X
Harnedy, P. A., & Fitzgerald, R. J. (2011). Bioactive proteins, peptides, and amino acids from
macroalgae. Journal of phycology, 47(2), 218–232. https://doi.org/10.1111/J.1529-8817.2011.00969.X
Ixtaina, V. Y., Nolasco, S. M., & Tomás, M. C. (2008). Physical properties of chia (Salvia hispanica L.)
seeds.
Industrial
Crops
and
Products,
28(3),
286–293.
https://doi.org/10.1016/J.INDCROP.2008.03.009
Joseph P., C. (2004). Genetic diversity among varieties of Chia (Salvia hispanica L.). Genetic Resources
and Crop Evolution, 51(7), 773–781. https://doi.org/10.1023/B:GRES.0000034583.20407.80
Kitts, D., & Weiler, K. (2003). Bioactive proteins and peptides from food sources. Applications of
bioprocesses used in isolation and recovery. Current pharmaceutical design, 9(16), 1309–1323.
https://doi.org/10.2174/1381612033454883
Korhonen, H., & Pihlanto, A. (2006). Bioactive peptides: Production and functionality. International
Dairy Journal, 16(9), 945–960. https://doi.org/10.1016/J.IDAIRYJ.2005.10.012
Möller, N. P., Scholz-Ahrens, K. E., Roos, N., & Schrezenmeir, J. (2008). Bioactive peptides and
proteins from foods: indication for health effects. European journal of nutrition, 47(4), 171–182.
https://doi.org/10.1007/S00394-008-0710-2
Muro Urista, C., Álvarez Fernández, R., Riera Rodriguez, F., Arana Cuenca, A., & Téllez Jurado, A.
(2011). Review: Production and functionality of active peptides from milk. Food Science and
Technology International, 17(4), 293–317. https://doi.org/10.1177/1082013211398801
Pasin, G., & Comerford, K. B. (2015). Dairy foods and dairy proteins in the management of type 2
diabetes: a systematic review of the clinical evidence. Advances in nutrition (Bethesda, Md.), 6(3), 245–
259. https://doi.org/10.3945/AN.114.007690
Perez Espitia, P. J., de Fátima Ferreira Soares, N., dos Reis Coimbra, J. S., de Andrade, N. J., Souza

PROCEEDINGS BOOK

278

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

Cruz, R., & Alves Medeiros, E. A. (2012). Bioactive Peptides: Synthesis, Properties, and Applications
in the Packaging and Preservation of Food. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety,
11(2), 187–204. https://doi.org/10.1111/J.1541-4337.2011.00179.X
Poudyal, H., Panchal, S. K., Ward, L. C., & Brown, L. (2013). Effects of ALA, EPA and DHA in highcarbohydrate, high-fat diet-induced metabolic syndrome in rats. The Journal of nutritional biochemistry,
24(6), 1041–1052. https://doi.org/10.1016/J.JNUTBIO.2012.07.014
Reyes-Caudillo, E., Tecante, A., & Valdivia-López, M. A. (2008). Dietary fibre content and antioxidant
activity of phenolic compounds present in Mexican chia (Salvia hispanica L.) seeds. Food Chemistry,
107(2), 656–663. https://doi.org/10.1016/J.FOODCHEM.2007.08.062
Rutherfurd-Markwick, K. J. (2012). Food proteins as a source of bioactive peptides with diverse
functions. The British journal of nutrition, 108, 149–157. https://doi.org/10.1017/S000711451200253X
Sánchez, A., & Vázquez, A. (2017). Bioactive peptides: A review. Food Quality and Safety, 1(1), 29–
46. https://doi.org/10.1093/FQSAFE/FYX006
Soory, M. (2012). Nutritional antioxidants and their applications in cardiometabolic diseases. Infectious
disorders drug targets, 12(5), 388–401. https://doi.org/10.2174/187152612804142233
Vuksan, V., Whitham, D., Sievenpiper, J. L., Jenkins, A. L., Rogovik, A. L., Bazinet, R. P., Vidgen, E.,
& Hanna, A. (2007). Supplementation of conventional therapy with the novel grain Salba (Salvia
hispanica L.) improves major and emerging cardiovascular risk factors in type 2 diabetes: results of a
randomized controlled trial. Diabetes care, 30(11), 2804–2810. https://doi.org/10.2337/DC07-1144

PROCEEDINGS BOOK

279

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

AZƏRBAYCANDA TUT İPƏKQURDU GENOFONDUNUN ÖYRƏNİLMƏSİ
Musayeva M.R. – bay. üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Musayeva S.R. – böyük elmi işçi
Azərbaycan Heyvandarlıq Elmi - Tədqiqat İnstitutu
Baytarlıq
Key words: silkworm, grena, breed, cocoon, silk.
High-yielding breeds of silkworms are the most important resource for the creation, reproduction and
increase in silk production.
Synthetic selection is widely used in the creation of new silkworm breeds, while the parent breeds
required for the production of hybrid breeding material are mainly taken from the living collection.
Biological, technological and reproductive indicators of 50 breeds of silkworms created in Azerbaijan
and kept in the living collection of the gene pool and 32 foreign species of silkworms in the gene pool
were studied.
Açar sözlər: ipəkqurdu, qrena, cins, barama, ipək.
GİRİŞ
Dünyada genofondun qorunması (insan, heyvan, bitki sahəsində) böyük bəşəri bir problem olaraq
insanların qarşısında durur. Dünya ölkələri tərəfindən genetik ehtiyyatların qorunması, saxlanması ücün
bir sıra qərarlar, fərmanlar qəbul olunmuşdur. Belə bir fərman ümummilli liderimiz H.Ə.Əliyev
tərəfindən imzalanmışdır. Fərmanın verilməsində əsas məqsəd Azərbaycan Respublikasında mövcud
olan heyvan və bitki genofondunun qorunub saxlanması, yeni cins və sortların yaradılmasında elmi
məqsədli işlərin aparılmasıdır. Ölkə genofondunun (heyvandarlıq və bitkiçilikdə) qorunub saxlanması
çox böyük və məsuliyyətli bir işdir.
Genofondun gen bankın qorunub saxlanmasında Respublikanın aidiyyatı nazirlikləri, təşkilatları və
müəssisələri qarşısında çox ciddi və mühüm vəzifələr qoyulmuşdur.
Məlum olduğu kimi,yeni tut ipəkqurdu cinslərinin yaradılmasında sintetik seleksiyadan geniş istifadə
olunur. Çünki, çarpazlaşdırma zamanı ilkin cinslərin irsiyyəti rekombinasiya olunub, nəticədə irsi
dəyişkənlik artır, alınmış hibrid nəslin irsiyyəti zənqinləşir və heteroziqotluğu yüksəlir ki, bu da
seleksiya üçün çox əlverişli imkanlar yaradır. Odur ki, respublikamızın ipəkçi seleksiyaçılarından N.
Bədəlov, H. Həsənova, Q.Qədimova, Ə.Əliyev, Z.Hacıyeva, S.Verdiyeva, B.Abbasov və digər
seleksiyaçılarımız məhz sintetik seleksiya metodundan istifadə etməklə yüksək məhsuldar, xəstəliyə
dözümlü, yemi yüksək ödəyən, texniki ipəyin tələblərinə cavab verən, yüksək texnoloji göstəricilərə
malik olan bir çox yeni tut ipəkqurdu cinsləri yaratmışlar.
Sintetik seleksiyanın ən mühüm məsələlərindən biri çarpazlaşdırma üçün ilkin valideyin cinslərin
seçilməsidir. Yeni cinslərin yaradılması üçün seleksiyaçıların sərəncamında geniş çeşiddə, müxtəlif
faydalı xüsusiyyətlərə malik cinslər olmalıdır ki, onların içərisindən tələb olunan keyfiyyətlərə malik
cinsləri seçmək mümkün olsun. Bu məsələnin ən düzgün və optimal yolu genetik ehtiyatlardan istifadə
olunmasıdır.
Azərbaycan tut ipəkqurdu genofondunun canlı kolleksiyası ötən əsrin 50-ci illərində Azərbaycan ET
İpəkçilik institutunda yaradılmış və bu günə qədər qorunub saxlanılmışdır. Təbii ki, ötən müddət
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ərizində kolleksiyada cins tərkibi dəyişmiş, bir sıra cinslər kolleksiyadan çıxarılmış, yeni cinslər daxil
edilmişdir. Sözsüz ki, bu proses gələcəkdə də davam edəcəkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda yeni tut ipəkqurdu cinslərinin yaradılmasında canlı
kolleksiyanın böyük rolu olmuşdur. İpəkçilik institutunun seleksiyaçıları yeni cinslər yaradarkən
dəfələrlə kolleksiyada olan cinslərdən istifadə etmişlər. Məhşur seleksiyaçı görkəmli alim, Azərbaycan
EA-nın müxbir üzvi, Dövlət mükafatı laureatı, professor R.A.Hüseynov və əməkdaşları Rəhimli 1,
Rəhimli 2, Rəhimli 3, Rəhimli 4, Yaşar və digər cinsləri yaradarkən canlı kolleksiyada olan Çin və
Yapon mənşəli cinslərdən istifadə etmişlər. Görkəmli ipəkçi-alim, seleksiyaçı, kənd təsərrüfatı elmləri
doktoru N.H.Bədəlov kolleksiyada olan Bivoltin 114, Us-4, Azərbaycan və Yuxan cinslərindən istifadə
edib və respublikada ilk dəfə olaraq yemi yüksək ödəyən Pioner 1, Pioner 2, Yubiley və Bahar cinslərini
yaratmışdır [1,3]. Kolleksiyada olan Çin 29 cinsindən götürülmüş populyasiya üzərində 10 il analitik
seleksiya aparılaraq yüksək məhsuldar Əşrəfi cinsi yaradılmışdır. Ukrayna 1 və Çin 29 cinsləri üzərində
seleksiya işi aparılmaqla yüksək bioloji və texnoloji göstəricilərə malik olan Qələbə [2] cinsi
yaradılmışdır.
Beləliklə, tam əsasla demək olar ki, tut ipəkqurdu genofondunun canlı kolleksiyasının yeni cinslərin
yaradılması üçün böyük tərcübi əhəmiyyəti vardır. Lakin, seleksiyaçıların müxtəlif səpkili və daim artan
tələblərini ödəyə bilmək üçün canlı kolleksiya qiymətli xüsusiyyətlərə malik cinslərdən ibarət olmalıdır
və cinslərin çoxaldılması prosesində bu xüsusiyyətlər qorunub, lazimi səviyyədə saxlanılmalıdır.
ARAŞDIRMA
Tədqiqat işinin əsas məqsədi tut ipəkqurdu genofondunun qorunub saxlanılması, zənginləşdirilməsi,
avropa standartlarının tələblərini ödəyəcək yeni tut ipəkqurdu cins və hibridlərinin yaradılması,
müxtəlif biotexnoloji göstəricilərinin öyrənilməsi və seleksiya üçün yararlılarının aşkarlanması
olmuşdur.
Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək tut ipəkqurdunun genofondunda 91 cins saxlanılmış (bunlardan
59 yerli, 32 xarici tut ipəkqurdu cinslərdir), onların bioloji, texnoloji və reproduktiv göstəriciləri
öyrənilmişdir.
Yaz mövsümündə genofondda olan hər bir cinsin qrenası inkubasiya olunaraq dirildilmiş və
respublikamızda qəbul olunmuş aqrozootexniki qaydalar əsasında bəslənilmişdir. Cinslərin qrenasının
dirilməsini təyin etmək üçün inkubasiyaya hərəsində 200 qrena olan 3 nümunə qoyulub və kütləvi
dirilmənin 3-cü günü dirilməmiş qrenalar sayılmışdır.
Sınaqdan keçirilən cinslərin (18200 qurd) bioloji göstəriciləri öyrənilmişdir. Baramanın bioloji
göstəricilərini təyin etmək üçün hər cinsdən 25 dişi və 25 erkək baramadan ibarət nümunə götürülərək
baramanın ümumi çəkisi, diri baramanın və barama pərdəsinin orta kütləsi, ipəkliliyi təyin olunmuşdur.
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, qrenanin dirilmə faizinə görə ən yüksək göctərici Namazlı-1 (98,0%),
Namazlı-3 (98,3%), ŞZEM-4 (98,0%) cinslərində alınmışdır. Ən asağı dirilmə faizi isə Çinar (92,3%),
Vətən (92,2%), Gəncə-6 (92,3%) cinslərində olmuşdur.
Diri baramanin orta kütləsi GE-143 (51,5q), Ordubad-1 (47,5q), GE-143xŞZEM-4 (49,0 q), xarici
cinslərdən isə Hesa2/1-də (46,5q). Barama pərdəsinin kütəsinə görə ən yüksək göstərici Namazlı1( 400,7 mq), Ordubad-1 (410,8 mq), GE-143 (458,3mq)-dır.
Diri baramanin ipəkliliyinə görə ən yüksək göstəriciləri GE-143 cinsi (22,2%), GE-143xŞZEM-4
(21,9%), Namazlı-3 (21,4%) cinsləri göstərmişdir.
Cədvəl 2-də göründüyü kimi, xarici cinlərin dirilmə faizi və bioloji göstricilərinə görə isə ən yuksək
dirilmə faizi Hesa2/1(98,3%), Vratsa35/2 (95,3%) cinslərində olmuşdur. Ən aşağı dirilmə faizi isə
Plovdiv-14 (90,4%), Ukrayna-1 (90,1%) cinslərində alınmışdır.
Xarici cinslərdən Ukrayna-1 cinsində (410mq),Vratsa 2003 (407mq) olmuşdur.
Xarici cinslərdən diri baramanın ipəkliliyinə görə ən yuxarı göstəriciləri Hesa2/1 (21,5%), Mizuri-3
(20,8%) göstərmişdir.
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Yerli cinslərin bioloji göstəriciləri
Cədvəl 1.
Orta kütləsi

Qurdun
Sıra
№si

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Diri
baramanın
ipəkliliyi, %

Cinsin adı

Qrenanın
dirilməsi, %

Yemləmə
müddəti,
Sutka

Yaşama
qabiliyyəti,
%

Diri
baramanın,
q

Barama
pərdəsinin,
mq

2
Ağbaramalı 1
Sultan
Azərbaycan
Azad
Aran
Şirvan
Gəncə 2
Gəncə 3
Az.NİİŞ 1
Az.NİİŞ 2
Şəki 1
Rəhimli 1
Rəhimli 2
Rəhimli 4
Rəhimli 5
Yaşar
Məhsullu 1
Məhsullu 2
Pioner 1
Pioner 2
Bahar
Yubiley
Gəncə 5
Gəncə 6
Gəncə 7
Gəncə 8
Almaz
Zəfər
Çinar
Murov
Qoşqar
Mayak 1
Mayak 2
Mayak 3
Mayak 4
Bəxtiyar
Mayak 6
Qarabağ
Vətən
Xəzər

3
83,7
80,0
82,5
87,0
88,5
86,5
86,5
85,0
83,2
67,5
87,5
87,7
85,8
83,7
83,0
87,3
82,2
86,7
84,2
81,8
79,2
90,2
86,3
86,2
83,5
88,5
89,0
84,2
88,0
82,7
85,0
87,8
89,6
84,0
86,2
87,0
89,8
89,0
88,3
80,5

4
25,3
25,2
25,1
25,0
25,0
25,1
25,1
25,2
25,2
25,0
24,9
25,0
25,0
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
25,0
24,9
24,9
25,1
25,1
25,0
25,2
25,1
25,1
25,1
25,0
25,0
25,0
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,2
25,1
25,2
25,1

5
83,3
85,2
82,6
84,7
84,6
87,2
87,2
87,4
85,4
85,9
86,4
88,4
87,6
87,2
87,3
87,9
87,4
86,4
86,1
86,6
86,5
86,4
87,5
87,1
85,5
85,4
85,4
84,9
84,9
85,4
85,7
85,7
86,4
84,8
84,9
85,4
86,4
86,7
85,5
86,4

6
1,00
1,23
1,20
1,20
1,19
1,15
1,21
1,18
1,20
1,17
1,22
1,19
1,20
1,23
1,18
1,21
1,15
1,20
1,25
1,17
1,24
1,10
1,22
1,18
1,19
1,25
1,29
1,35
1,70
1,25
1,21
1,22
1,20
2,24
1,17
1,35
1,38
1,25
1,20
1,10

7
220
239
230
220
225
220
232
228
230
223
237
225
224
239
228
232
220
224
240
223
238
225
237
228
225
233
250
270
224
233
232
237
224
238
223
270
280
240
224
225

8
22,0
19,4
19,2
19,1
18,9
19,1
19,2
19,3
19,2
19,1
19,4
18,9
18,7
19,4
19,3
19,4
19,1
18,7
19,2
19,1
19,2
20,5
19,4
19,3
18,9
18,6
19,4
20,0
18,7
18,6
19,2
19,4
18,7
19,2
19,1
20,0
20,3
19,2
18,7
19,3

1,20

230

19,2

Araz

86,8
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42
43
44
45
46
47
48
49
50

Qəbələ
Səngər
S-6
Qələbə
Qafqaz
Namazlı 1
Namazlı 3
Uğur
Xəyal

88,3
81,5
86,8
86,5
84,3
87,2
89,3
87,3
87,7

25,3
25,3
25,3
25,2
25,1
25,2
25,5
25,1
25,2

85,5
86,4
85,7
86,8
86,4
85,5
86,5
86,5
84,8

1,15
1,19
1,00
1,21
1,24
1,22
1,29
1,17
1,20

240
225
220
232
238
237
250
223
224

19,2
18,9
22,0
19,2
19,2
19,4
19,4
19,1
18,7

Xarici cinslərin bioloji göstəriciləri
Cədvəl 2.
Sıra
№-si

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Cinsin adı

Qrenanın
dirilməsi, %

2
Çin 21
Çin 29
Tsnya-Mayu
Oro
Siçuan
Polivoltin 09
Bivoltin 114
Yapon 5
Yapon 120
Yapon yaşıl
Askoli
Sferiko
Gülüstan 2
Us-4
Ukrayna-1
Hindistan 4
Plovdiv 14
Plovdiv 15
Plovdiv 19
Plovdiv 20
Vratsa 2002
Vratsa 2003
Vratsa 2005
Vratsa 2007
Vratsa 2012
Vratsa 35/2
Hesa 2/1
Mziuri 1
Mizuri 2
Mizuri 3
Miizuri 4
Mizuri 5

3
86,3
89,5
86,8
87,3
85,8
88,5
89,1
87,2
87,7
86,0
89,5
86,2
88,2
89,8
85,2
85,0
85,5
87,0
86,5
86,3
84,8
87,5
86,3
85,5
88,0
90,2
87,3
86,7
87,7
87,5
89,5
88,5
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Diri
baramanın
Orta kütləsi,
q
4
1,00
1,10
1,17
1,10
1,00
1,22
1,20
1,25
1,00
1,10
1,17
1,20
1,21
1,20
1,30
1,10
1,15
1,17
1,10
1,21
1,35
1,38
1,24
1,26
1,29
1,25
1,29
1,21
1,17
1,25
1,21
1,18

Barama
pərdəsinin
Orta kütləsi,
mq
5
220
225
223
225
220
237
224
240
220
225
223
230
232
224
270
224
220
223
224
232
270
280
238
230
250
270
250
232
223
233
232
228

Diri
baramanın
ipəkliliyi, %
6
22,0
20,5
19,1
20,5
22,0
19,4
18,7
19,2
22,0
20,5
19,1
19,2
19,2
18,7
20,0
20,4
19,1
19,1
20,4
19,2
20,0
20,3
19,2
18,2
19,4
20,0
19,4
19,2
19,1
18,6
19,2
19,3
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NƏTİCƏ
1. Tut ipəkqurdunun genofondunda saxlanılan 50 yerli, 32 xarici tut ipəkqurdu cinslərinin bioloji,
texnoloji və reproduktiv göstəriciləri öyrənilmişdir.
2. Növbəti il üçün hər cinsin toxum materialı hazırlanmış.
3. Xəstə düzümlər çıxdaş edilmışdir.
4. Toxumların estivasiya dövrü başa catana qədər onlar təlimata uyğun olaraq istilik və rütubət rejiminə
əməl olunmaqla saxlanılıb və qışlama dövrü üçün soyuducuya qoyulub.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1.Abbasov B.H., Hacıyeva Z.Ə., Verdiyeva S.C., Qədimova Q.C. Azərbaycanda tut ipəkqurdu
genofondunun öyrənilməsi. II xəbər. Xarici mənşəli kolleksiya cinslərinin morfoloji təsviri və bioloji
göstəriciləri // AzETİİ-nin elmi əsərləri,2004, XVI c.,s.11-15.
2.Bədəlov N.H., Məmmədov Q.M., Hüseynova E.Ə. Yeni tut ipəkqurdu cinsləri // Azərbaycan Aqrar
elmi, 2001, № 3-4, s. 88-89.
3.Məmmədov Q.M., Həsənova E.M., Tağıyeva Ş.T., Nəbiyeva N.M. Müxtəlif istilik və nisbi rütubətin
tut ipəkqurdu cins və hibridlərinin bioloji və məhsuldarlıq göstəricilərinə təsiri. //Az. ETİİ-nin Elmi
Xəbərləri məcmuəsi, Gəncə, 2010, s.55-65
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ABSTRACT
Allergenity known as one of the main food-borne health issue. Seafood is in the top ten food item list
causing the allergenity resulted in health issue and life threating problems. Sefood products especially
crusteceans and fish species are accepted as most risky group. The allergen capacity of fish species and
custeceans differ depending on proximate compostion and muscle colour. For instance, dark muscle fish
species such as anchovy and tuna have lower allergen capacity than white muscle species such as salmon
and trout. Parvalbumin and tropomyosin are known as one the most important allergen-response
proteins. Thermal processing conditions such as smoking, canning or frying cause to alteration in
allergenity. Non-thermal processing such as sous-vide and pulsed-electric field approaches also change
the allergenity of seafood. Sefood –contained food items such as canned seafood and seafood salad are
more susceptible to allergenity due to the allercenity risk of other food ingridients such as spcies,
vegetables and other food components. In this review, the potential and reasons of seafood allercenity
among the species will be compared. The processing methods and storage conditions of seafood will
also investigeated. The results of consumption of seafood in terms of allergenity in the public health will
also demonstrated depends on fish species and processing conditions. The analysing method of allergen
response-protein is also important for the evaluation of risk. Due to protein is sensitive to thermal
process, acidity and storage conditions, some problems are reported in the protein based analyses.
Molecular methods are accepted more reliable technique for determination of allergenity in especially
processed seafood. The results could be beneficiary for the researcher who work in food, seafood and
medical science.
Keywords: allergenity, seafood, public health, processed, food matrices

INTRODUCTION
In recent years, as in all other allergic diseases, there has been a rapid increase in the incidence of food
allergy, especially in industrialized countries (Hu et al. 2010, Obeng et al. 2011, Basera et al. 2015).
Food allergy is recognized by the World Allergy Organization (WAO) as affecting about 2.5% of the
world's population, differed from 1% to 10% depending on consumer preference and awareness. The
use of different techniques to diagnose food allergy, the variety of study methodologies, geographical
variation, age and differences in diets make it difficult to accurately investigate the prevalence of foodborne allergy ( Loh and Tang 2018, Messina and Venter 2020).Recent research relevaed that the
prevalence of food borne allergy in children under five years of age is 4% in the United Kingdom,
3.6% in Denmark, 6.8% in Norway and more than 10% in 12-month-old infants in Australia, while it is
about 4% in 4-year-old children (Venter et al. 2006, Eller et al. 2009, Kvenshagen et al. 2009, Peters et
al. 2017).As summarized above, the food prevealnce of food allergy differentiation driven by mant
factors. The incidence of allergies to different foods or food groups also varies. Similar to seafood
allergy, orher animal based food allergy also important.For instance,milk allergy accepted as one the
most common food-borne allergy (Skripak et al. 2007, Fiocci et al. 2010). Rona et al. (2007) stated that
while the prevalence of milk allergy is 1.2-17%, it is between 0.2-7% of eggs. Zuidmeer et al. (2008)
stated that the incidence
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of food allergy to fruits and nuts varied between 0.1-4.3% and against vegetables between 0.1-1.4%.
Nwaru et al. (2014) reported that the prevalence of allergies to hard shell fruits, soy and wheat in children
was 1.8%, 4.2% and 3.9%, respectively. In a study performed in the USA, it was determined that the
incidence of allergy to seafood was higher in adults (2.8%) than in children (0.6%) (Sicherer et al. 2004).
Classification of Food Allergens
Although it has been determined that more than two hundred foods can cause allergies today, studies on
some foods have gained importance depending on the frequency of their occurrence in the community
and the severity of allergic reactions they cause (Løvik 2010, Sena-Torralba et al. 2020). Foods
consumed raw can cause allergies, as well as some foods that have been applied to different processes
such as grinding, drying, freezing, fermentation, hydrolysis, pasteurization, sterilization and cooking
can also cause allergic reactions (van Hengel 2007). The main foods of animal origin that cause allergic
reactions are cow's milk, eggs, nuts,shellfish and fish and the cow's milk allergy is one of the most
risky problems encountered particularly in early childhood (Xiong et al. 2021). Casein, β lactoglobulin,
alpha lactalbumin, bovine gamma globulin, and bovine albumin are the most commonly declared
allergen-caused proteins found in cow's milk (Wal 2002, El-Agamy 2007). Studies show a crossreaction between cow's milk protein and goat, sheep's milk and soy proteins (Ballabio et al. 2011,
Viñas et al. 2014, Cong et al. 2020).
Seafood allergen risk
Fish and shellfish consumption can cause allergic reactions through skin contact or inhalation of its
smell (Ramirez and Bahna, 2009, Prester 2016). Parvalbumin (Gad c 1) is the main allergen animal
protein first identified in cod and detected in many fish species (Elsayed and Aas 1971, Bugajska
Schretter et al. 2000). Parvalbumins are resistant to pH changes and thermal and enzymatic degradation
(Untersmayr et al. 2007). In addition to parvalbumins, Hamada et al. (2001) revealed that fish gelatin is
also an allergen. Tropomyosin (Pen a 1) is an allergenic protein found in shellfish and mollusks (Faber
et al. 2017). In addition, arginine kinase (Pen m 2) and myosin light chain (Lit v 3) are also the main
allergens found in seafood (Yu et al. 2003, Ayuso et al. 2008).In a study conducted by Gupta et al.
(2019) with 40 443 adults in the United States (USA), 10.8% of participants were found to have food
allergies and they declared that eight foods or food groups account for 90% of severe allergic
reactions reported in the United States. These foods are; peanut, wheat eggs, fish, shellfish, soy, tree
nuts and , milk s. Silva et al. (2016) stated that 10.8% of the respondents in their study between the
ages of 18-65 had different food allergies, mainly cow's milk, pork, fruit and shrimp. On the contarty
to benefits of seafood, the high level of allergen risk are still main consern of both academia and
industry.
Allergen stability of Seafood:
Effect of Food Processing Processes on Allergens: Most o f t h e food borne allergens are known
as water-soluble structured glycoproteins with a molecular weight maximum 70 kDa and stable against
proteolytic interactions,heat p r o c e s s and acidic treatments (Sicherer and Sampson 2010; Ekezie et
al.,2018). Since these allergenic proteins can undergo changes through food based processing, they can
cause changes in the allergenicity of foods. Various processing techniques applied to food materials
with the aim for increase their product quality and reliability, to slow down the deterioration
process, to store them safely for a long time, and to offer healthier, tastier food alternatives for
consumers. In addition to traditional processing methods such as sun drying, heat treatment, salting,
smoke, freezing and canning, modern methods such as pasteurization, sterilization, pressure cooking,
infrared processing, microwave processing, modified atmosphere packaging, spray drying,
ultrasonification are frequently used today. During food processing processes, the allergen properties of
proteins in foods may change depending on the processing method and application parameters (Sathe
and Sharma 2009).
Heat treatment applications: Different structural reactions such as hydrolyzing of peptide bonds,
reconstructing of disulfide bonds, denaturation of protein and interactions with further compounds
found in the nature of food such as lipids carbohydrates and occur with the application of thermal
processing of foods (Ekezie et al.,2018; Li et al.,2022). Heat treatment also causes the deterioration of
different structures in proteins, and all these reactions cause the allergen properties of foods to
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decrease or increase the allergenicity by destroying some of the allergen peptides or causing different
allergens to form as a result of new interactions (Wal 2003; Jimenez-Saiz et al. 2015). In addition,
during heat treatment, proteins can interact with other food components, such as sugars and amino
acids, causing different reactions, such as Maillard reactions. Maillard reactions are non- enzymatic
browning reactions that take place between free amino groups of free amino acids, proteins or peptides
found in food cause to lipid oxidation results. As a result of the Maillard reaction, various aroma
compounds are formed in the cooked foods and the sensory properties of the food are developed, but
changes in allergen properties may also occur during this reaction. Interaction with sugars can alter the
tertiary structure mechanisms of proteins, thereby altering their conformational epitopes, forming in a
new IgE binding parts, covering the allergenic structure (Maleki and Hurlburt 2004 Jiménez-Saiz et
al.,2015).In the literature, there are studies evaluating the stability of different food allergens after heat
treatment. Factors such as the type of heat treatment applied, temperature, processing period, pH can
cause alterations in the physicochemical characteristics of allergen proteins. However, uncertainties
about the effects of heat treatment on the physical and chemical properties of proteins make it
particularly difficult to establish techniques for the determination of allergen proteins (Parker et al.
2015).There are also studies showing a decrease in allergen-specific IgE levels due to Maillard reactions
with heat treatment. Taheri Kafrani et al. (2009) determined in their study that Beta-Lactoglobulin (βLg), a cow's milk allergen, reduces IgE-binding capacity by modifying linear epitopes as a result of
Maillard reaction.
Other processing methods: High hydrostatic pressure (HHP) High hydrostatic pressure (HHP)
applications are a method that extend the shelf life of foods by destroying microorganisms that cause
deterioration in foods and causes minimum changes in the properties of foods such as color, flavor and
nutritional value. HHP; Depending on the applied pressure, chemical situations and thermal
processing, it can cause to inactivation of the biological properties of the protein partially or
completely (Jiménez-Saiz et al.,2015). Electrostatic and hydrophobic interactions cause changes in
non-covalent bonds, leading to reversible or irreversible changes in the structure of proteins (MeyerPittroff et al. 2007; Barba et al.,2015).HHP application causes a change in allergenicity by changing
the structure of allergen proteins in foods. In order to improve the taste, structure, nutritional value and
shelf life of foods; It is fermented by various microorganisms contained in the natural flora of products
of vegetable and animal origin or by the addition of starter culture, which includes functional
microorganisms. Fermented food products are rich in bioactive peptides and phenolic compounds and
have high antioxidant activities (Rizello et al. 2012, Tamang et al. 2016). Changes in allergen proteins
in foods can occur through the modification or breakdown of linear and conformational epitopes
during fermentation. Non-thermal methods such as irradiation, ultrasound, and cold plasma technology
are used to destroy or reduce allergenic proteins in foods. Food irradiation can also cause the
differentiation in the immunoreactivity capacity of food proteins based on the dose of irridation,
protein levels and the presence of oxygen in the tested sample (Ekezie et al.,2018). Luo et al. (2013)
stated that a 10 kGy irradiation dose reduced the antigenicity of some of the allergen such as Ara h6
and in the peanut at the 5% level .
CONCLUSION
In this review, the allergen stability of seafood was investigated deeply. The reason and potential result
of processing technique on the allergen capacity of seafood compared. Several researches focused on
the allergenity of seafood summarized globally. The main finding of this review could be useful for
publichealth and food processing.
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİNİN BİOTEXNOLOGİYA
MƏRKƏZİNDƏ BAĞ VƏ TƏRƏVƏZ BİTKİLƏRİNİN İN VİTRO ŞƏRAİTDƏ
MİKROKLONAL ÇOXALDILMASI
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Abbas İSMAYİLOV
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biotexnologiya Mərkəzinin direktoru,
Aqronomluq fakültəsinin Bağçılıq kafedrasının dosenti
XÜLASƏ
Bağçılıq və tərəvəzçilik sahəsində sağlam, yüksək keyfiyyətli əkin materialı əldə etməklə, elmi-tədqiqat
və kommersiya işlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə respublikamızın Qərb bölgəsində 2021-ci ildən
yeni fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəznində ilk Biotexnologiya
Mərkəzində 2021-2022-ci ilərdə bağ (meyvə, üzüm, bəzək, subtropik və tropik) və tərəvəz bitkilərinin
in vitro şəraitdə mikroklonal çoxaldılması istiqamətində biotexnoloji tədqiqatlar aparılmışdır.
Tədqiqatlar nəticəsində çəyirdəkli meyvə bitkilərinin klon calaqaltılarından olan “MaxMa 14”,
“Garnem”, tərəvəz bitkilərindən Kartofun “Sevinc”, “Əmiri” və “Telman”, Üzümün “Bayanşirə”,
“Mədrəsə”, “Şiraz”, “Rişbaba”, ”Təbrizi”, ”İtalia”, ”Nail”, ”Tayfı”, ”Sultanı”, “Kattakurqan”, ”Rıkasiteli”, “Bolqar”, “Kardinal” sortları, bəzək bitkilərindən Qızılgülün "Buxara", "Myrna",
"Spray", "Wow", "Red Naomi", "Vip Rouse R.E. (Redikl)", "Madam Gulya", "Candice", "London eye",
"Winter time", "Lavender bubbles", "Mirabel", "Josephine" hibridləri, bəzək bitkisi ilə yanaşı, gilmeyvə
və dərman bitkisi olan “Aroniya”nın respublikamızın müxtəlif təsərrüfatlardan, Universitetin Tədristəcrübə təsərrüfatındakı üzüm bağından əldə edilmiş eksplant nümunələri in vitro kulturasına alınmış,
sterilizasiyadan keçirilmiş, seçilərək modifikasiya edilmiş Murasiqe-Skuq (MS) qida mühitində
mikroçoxaltma, köklənmə (kartofda mikroyumrular) və laboratoriyada adabtasiya mərhələlərindən
keçmişdir. İn vitro mikrobitkilər işıqlanma 2,5-3 min luks, temperatur +21…+25°С, fotoperiod 16/8
saat şəraitində becərilmişdir. Altkulturaya (növbəti pasaja) köçürmə hər 20-30 gündən bir həyata
keçirilmişdir. İn vitro kulturasında inisiasiyanın effektivliyi hər bir genotip üçün uyğunlaşdırılmış
sterilizasiya sxemi və qida mühitinin tərkibindən, sterilizasiyanın effektivliyi isə həm xarici, həm də
daxili patogenlərin olması ilə müəyyənləşdirilmişdir. Xarici patogenlər hər hansı bir sterilizasiya agenti
ilə asanlıqla təmizlənmişdir. İn vitro kulturasında əldə olunmuş bitki-regenerantların iqlim otağından
sonra istixana, kölgəlik və açıq sahə şəraitində adaptasiyası həyata keçiriləcəkdir. Tədqiqatları davam
etdirərək, gələcəkdə Biotexnologiya Mərkəzində molekulyar-genetik analizlər aparılacaq, somaklonal
variasiyalar müəyyən ediləcək, xəstəlik və virusdan azad əkin materialı istehsal ediləcəkdir.
Açar sözlər: çəyirdəkli meyvə, klon calaqaltı, mikroklonal, in vitro, biotexnologiya
GİRİŞ
Respubikamızda hazırda bağçılıq və tərəvəzçiliyin aktual problemlərindən biri sağlam, yüksək
keyfiyyətli əkin materialı əldə etməkdir. Bu problem isə yeni bağların salınması, mövcud bağların və
üzümlüklərin təmir-bərpasını gecişdirir, sağlam regenerant tərəvəz toxumlarına olan tələbatı dahada
artırır. İki komponentli meyvə tingləri istehsalını ləngidən digər səbəb dünyada geniş istifadə edilən
sağlam klon calaqaltılarının çoxaldılması texnologiyalarından istifadə etməmək, əkin materialına olan
müasir tələbata cavab verməyən, toxumla çoxalan calaqaltılardan, virus xəstəlikləri daxil olmaqla sistem
xəstəliklərinin daşıyıcılarından istifadə, yüksək sıxlıqlı və normalaşdırılmış hündürlüklü bitki əkininə
imkan vermir. Bu problemin real həllinə, yəni qısa müddət ərzində yerli torpaq-iqlim şəraitinə daha çox
uyğunlaşmış, bircinsli sağlam əkin materialı istehsal etməyə imkan verən toxuma kulturası (in vitro
kulturası) üsuludur. Bu üsul vasitəsilə in vitro şəraitdə qısa müddət ərzində çoxlu sayda bitki əldə
etməklə, virussuz, xəstəlikdən azad, bitkilər əldə olunur. Bir çox ölkələrdə bitkilərin in vitro üsulu ilə
mikroklonal çoxaldılması tinglik və regenerant toxumçuluğun ayrılmaz tərkib hissəsidir (2, 3, 4, 5, 6,
7). Azərbaycanda meyvə, tərəvəz, üzüm və bəzək bitkilərinin mikroklonal çoxaldılması təcrübəsi isə
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yeni inkişaf mərhələsindədir. Bu perspektivli üsulun istehsala tətbiq olunmamasının səbəbi isə ilkin
yüksək maliyyə qoyuluşu tələbi, ixtisaslı kadrların olmaması və Azərbaycan şəraitində yetişdirmək üçün
uyğunlaşdırılmış bitkilərin əkin materialının alınması texnologiyasının olmamasıdır. Məhz bu baxımdan
respublikamızın Qərb bölgəsində, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) nəznində 2021-ci
ildən (ADAU, 02.04.2021, əmr №167) fəaliyyətə başlayan ilk Biotexnologiya Mərkəzi elmi-tədqiqat və
kommersiya işlərinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi bağ (meyvə, üzüm və bəzək) və tərəvəz (kartof)
bitkilərinin laboratoriya şəraitində in vitro üsulu ilə sağlam əkin materialı əldə etməklə, mikroklonal
çoxaldılmasından ibarətdir.
Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur:
- müxtəlif təsərrüfatlardan, universitetin tədris təcrubə təsərüfatından əldə edilmiş bağ (meyvə, üzüm,
bəzək) və tərəvəz (kartof) bitkilərinin sağlam eksplant nümunələrinin in vitro kulturasına alınması;
- in vitro kulturasına alınmış bitkiləri mikroçoxaltmaqla virusdan azad sağlam mikroqələm əldə etmək
və proliferasiya xüsusiyyətlərin qiymətləndirmək;
- mikroklonal çoxaldılan bitkilərin kökləndirilməsi, adaptasiyası, mikroyumruların əldə edilməsi və
rizogenez xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi;
ARAŞDIRMA
ADAU Biotexnologiya Mərkəzi müasir cihaz, avadanlıq və ləvazimatlarla, kimyəvi reaktiv və s.
aktivlərlə təchiz olunmuş laboratoriya (qida mühitinin hazırlanması sterilizasiya, maddələrin saxlanması,
steril-hava kamerası, əkim, yuma və qurutma) və iqlim (toxuma kuturası, transfer, bitki böyütmə,
laborator şəraitdə adaptasiya) otaqlarından ibarətdir.
Fəaliyyətə başladığı gündən etibarən mərkəzdə bağ və tərəvəz bitkilərinin laboratoriya şəraitində in vitro
üsulu ilə mikroklonal çoxaldılması həyata keçirilir. Əsasən meyvə bitkilərinin calaqaltılarının
çoxaldılması istiqamətində tədqiqat işləri aparılır. Bununla yanaşı tərəvəz, üzüm və dekorativ bitkilərin
çoxaldılması aparılmaqdadır.
2021-2022-ci illərin yay, yaz fəsillərində respublikamızın müxtəlif təsərrüfatlarına səfərlər edilmiş,
tədqiqat obyekti olan bağ (meyvə, üzüm və bəzək) və tərəvəz (kartof) bitkilərindən eksplant nümunələri
götürülmüş, ADAU-nun Biotexnologiya Mərkəzində laboratoriya şəraitində in vitro üsulu ilə
mikroklonal çoxaldılmışdır.
2021-ci ilin avqust ayında Şəmkir şəhər, Qapanlı kəndində yerləşən bağ təsərrüfatından çəyirdəkli
meyvə bitkilərinin klon calaqaltıları olan "MaxMa 14" və "Garnem" hibridlərindən, Tərəvəzçilik ETİun seleksiya nəaliyyəti olan Kartofun (Solanium tuberosum) "Sevinc", "Əmiri" və "Telman" sortlarından,
2022-ci ilin fevral-mart aylarında Şəmkir şəhər Sarıtəpə kənd ərazisində yerləşən AzAgro MMC-nin
istixanalarındakı Qızılgülün (Rosa L.) "Buxara", "Myrna", "Spray", "Wow", "Red Naomi", "Vip Rouse
R.E. (Redikl)", "Madam Gulya", "Candice", "London eye", "Winter time", "Lavender bubbles",
"Mirabel", "Josephine" hibridlərindən, Meyvəçilik və çayçılıq ETİ-dan gətirilmiş bəzək, gilmeyvə və
dərman bitkisi olan Aroniya (Aronia L.) növündən, 2022-ci ilin aprel ayında universitetimizin tədristəcrübə təsərrüfatının üzüm bağındakı Üzümün (Vitis L.) “Bayanşirə”, “Mədrəsə”, “Şiraz”,
“Rişbaba”, ”Təbrizi”, ”İtalia”, ”Nail”, ”Tayfı”, ”Sultanı”, “Katta-kurqan”, ”Rıkasiteli”, “Bolqar”,
“Kardinal” sortlarından 2-3 sm uzunluğunda zoğ ucu, tumurcuq və buğum istifadə edilməklə eksplant
nümunələri götürülmüşdür. Kartof sortlarında isə meristemlərdən istifadə edilmişdir.
Eksplantatların sterilizasiyası sxemləri, qida mühitlərinin tərkibi (makro və mikroduzlar, vitaminlər, boy
nizamlayıcıları olan fitohormonların kombinasiya və konsentrasiyası, amin turşular, enerji mənbəyi olan
şəkər, qatılaşdırıcı maddə kimi agar) və becərilmə şəraiti ilə bağlı yeniliklər əlavə edilərək kulturaya
alma (inisiasiya), proliferasiya, rizogenez və ilkin adaptasiya prosesi Belarus Milli Elmlər
Akademiyasının RUM “Meyvəçilik İnstitutu”, KTN-nin Meyvəçilik və çayçılıq ETİ və Tərəvəzçilik
ETİ-nun bitkilərin mikroçoxaldılması üzrə metodikaları əsasında aparılmışdır (1, 2).
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Eksplantlar sterilizasiyadan keçirilmişdir. MaxMa 14 və Garnem hibridlərinin sterilizasiyası prosesində
natrium hipoxlorid, fungisid (Captan), qızılgül hibridlərində əlavə olaraq hidrogen peroksit, turş su,
distillə edilmiş su, domestos məhlullarından istifadə olunmuşdur. Üzüm sortları isə steril olmayan
şəraitdə 0,2%-li funqisit məhlulunda (60 dəq.), axar suda (10 dəq.), steril şəraitdə laminar bokslarda
70%-li spirt məhlulunda (5 san.), steril distillə suda (10 dəq.), 30%-li hidrogen peroksid məhlulunda (15
dəq.) və distillə suda 3 dəfə yaxalanmışdır. Kartofun eksplant qismində istifadə edilmiş Sevinc və
Telman sortlarından əldə edilmiş meristemlər 10 gün qaranlıq şəraitdə saxlanmış yumrulardan izolə
edilmiş, 75%-li spirt məhlulunda (1-2 dəq.) yuyulmuş və avtoklav olunaraq su ilə 3 dəfə (hər biri 5 dəq.)
durulaşdırılmışdır.
İnisiasiya mərhələsinin (Şəkil 1) induksiyası hər bir bitki üçün seçilərək hormonsuz MS (Murashige və
Skoog) qida mühitində kulturaya alınmış (inisiasiya mərhələsi), mikroçoxaldılmış (proliferasiya),
kökləndirilmiş (rizogenez) və laboratoriyada adabtasiya mərhələlərindən keçirilmişdir. Kartof
sortlarında meristemlər mikroskop altında kənar yarpaqlardan təmizlənərək, izolə edilmiş, MS qida
mühitinə əkilmişdir.

Şəkil 1. Bağ və tərəvəz bitkilərində inisiasiya mərhələsi
1. MaxMa 14 calaqaltısı; 2. Garnem calaqaltısı; 3. Qızılgül hibridi; 4. Kartof sortları; 5. Aroniya növü
İn vitro mikrobitkilər işıqlanma 2500-3000 luks, temperatur +21…+25 °С, fotoperiod 16/8 saat
şəraitində becərilmişdir. Altkulturaya (növbəti pasaja) köçürmə hər 20-21 gündən bir həyata
keçirilmişdir. Kartof sortları isə 22±2 C0 temperaturda, 50-60% nəm, 4000-5000 luks işıqlanma
şəraitində saxlanmışdır. 21 gündən sonra meristemlərdə cücərmə halları müşahidə olunmuş və onlar
eyni tərkibli qida mühitinə subkultivasiya edilmiş, çoxaldılaraq, mikroyumrular əldə edilmişdir.
İn vitro kulturasında inisiasiyanın effektivliyi hər bir genotip üçün uyğunlaşdırılmış sterilizasiya sxemi
və qida mühitinin tərkibindən, sterilizasiyanın effektivliyi isə həm xarici, həm də daxili patogenlərin
olması ilə müəyyənləşdirilmişdir. Xarici patogenlər hər hansı bir sterilizasiya agenti ilə asanlıqla
təmizlənmişdir.
MaxMa 14 və Garnem calaqaltılarında 4 həftəyə cücərmiş tumurcuqlar 0,5 mq/l BAP+0,01 mq/l İBA
əlavə edilmiş MS qida mühitinə köçürülmüşdür. Proliferasiya mərhələsi 5-6 subkultivasiyanı əhatə
etmiş və hər subkultivasiya arasındakı zaman 30 gün olmuşdur. Kartof sortarında 20-25 gün müddətində
kifayət qədər uzanmış bitkilər buğumlara ayrılaraq yeni qida mühitinə köçürülmüşdür (Şəkil 2).
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Şəkil 2. Bağ və tərəvəz bitkilərində proliferasiya mərhələsi
1. MaxMa 14 calaqaltısı; 2. Garnem calaqaltısı; 3. Qızılgül hibridi; 4. Kartof sortları; 5. Aroniya növü
MaxMa 14 və Garnem calaqaltılarında rizogenez mərhələsində 1 mq/l İBA əlavə edilmiş MS qida
mühiti istifadə olmuşdur (Şəkil 3).

Şəkil 3. Bağ bitkilərində rizogenez mərhələsi
1. MaxMa 14 calaqaltısı; 2. Garnem calaqaltısı; 3. Qızılgül hibridi; 4. Aroniya növü
Kartof sortarında 3 ay mikroyumru mərhələsində olan bitkilər 1500-2000 luks işiqlanma, 22±2 C0
temperaturda və 50-60% nəm şəraitində saxlanılmışdır. Bu mərhələnin sonunda əldə edilmiş
mikroyumrular (Şəkil 4) aqardan təmizlənib, 3 ay qaranlıq şəraitdə sükünətdə saxlanılır.

Şəkil 4. Kartof sortlarında mikroyumru mərhələsi
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Mikroklonal çoxaltmanın qiymətləndirilməsi zamanı eksplantatların həyat qabiliyyəti və regenerasiya
səviyyəsi (həyat qabiliyyətli və regenerasiya etmiş eksplantatların sayı əkilmiş eksplantatların sayına
nisbəti); çoxalma əmsalı (əldə olunmuş mikrozoğların sayı ilkin olan mikrozoğların sayına nisbəti);
köklənmiş mikrobitkilərin sayı, köklərin sayı, köklənmə faizi və s. nəzərə alınmışdır.
Mikroklonal çoxaltma texnologiyasının dördüncü və həlledici mərhələsi olan adaptasiya, yəni
laboratoriya şəraitində əldə edilmiş bitkilərin steril olmayan ətraf mühit şəraitinə tədricən
uyğunlaşdırılmasıdır. Bu çox vacib və çox diqqət tələb edən bir mərhələdir, çünki mikroklonal çoxaltma
zamanı baş verən itkilərin 70 %-i bu mərhələdə baş verir. İn vitro kulturasında əldə olunmuş bitkiregenerantların laboratoriya şəraitində (iqlim otağında) adaptasiya mərhələsi həyata keçirilir (Şəkil 5).

Şəkil 5. Bağ bitkilərində laboratoriya şəraitində (iqlim otağında) adaptasiya mərhələsi
1. MaxMa 14 calaqaltısı; 2. Garnem calaqaltısı; 3. Qızılgül hibridi; 4. Aroniya növü
İn vitro kulturasında əldə olunmuş bitki-regenerantların iqlim otağından sonra istixana, kölgəlik və açıq
sahə şəraitində adaptasiyası həyata keçiriləcəkdir.
Tədqiqatları davam etdirərək, gələcəkdə Biotexnologiya Mərkəzində molekulyar-genetik analizlər
aparılacaq, somaklonal variasiyalar müəyyən ediləcək, xəstəlik və virusdan azad əkin materialı istehsal
ediləcəkdir.
NƏTİCƏ
Bağ (meyvə, üzüm, bəzək) bitkilərinin tingçiliyi, tərəvəz bitkilərinin (kartof sortları) toxumçuluğu üzrə
in vitro şəraitdə mikroklonal çoxaltma aparılmışdır;
Bağ (meyvə, üzüm, bəzək) və tərəvəz (kartof) bitkilərinin əldə edilmiş sağlam eksplantları
sterilizasiyadan keçirilmiş, in vitro kulturasında inisiasiyası, mikroçoxaltma və rizogenez prosesinin
yüksək effektivliyini müəyyən edən əsas göstəricilər müəyyən edilmiş, optimal qida mühitləri
seçilmişdir;
Bağ (meyvə, üzüm, bəzək) və tərəvəz (kartof) bitkilərinin in vitro üsulu ilə çoxaltma texnologiyası
işlənib hazırlanmışdır ki, bu texnologiya vasitəsilə il boyu yüksək keyfiyyətli, sağlamlaşdırılmış əkin
materialının əldə edilməsi mümkündür.
Üzüm sortlarının in vitro kulturaya alınması həyata keçirilmiş, inisiasiyanın yüksək nəticəliyi əldə
edilmişdir.
Çəyirdəkli meyvə bitkilərinin calaqaltılarından, qızılgül hibridlərindən və aroniya növündən kök, kartof
bitkisindən mikroyumrular alınmışdır;
Çəyirdəkli meyvə bitkilərinin calaqaltıları, qızılgül hibridləri və aroniya növü “paper pot”lu viyollarla
kanteynerlərə yerləşdirilmiş və laborator şəraitdə adaptasiya mərhələsindədir.
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ÖZET
Mikroalglerin çok çeşitli kullanım alanları bulunmakla birlikte en fazla kullanıma sunulması için
üretildiği sektörlerin başında akuakültür gelmektedir. Akuakültürde besin zincirinin ilk halkasını
oluşturan mikroalgler daha sonraki yetiştirme evrelerinde de oldukça kullanılmaktadır. İçerdiği yüksek
orandaki protein, yağ ve yağ asidi, aminoasit, vitamin, mineral ve diğer polisakkaritler sucul canlıların
gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca salmon balıklarında, bazı akvaryum balıklarında,
alternatif su ürünleri yetiştiriciliği yapılan diğer canlılarda pigment kaynağı olarak da son dönemlerde
işletmeler tarafından kullanılmakta ve verim alınmaktadır. Günümüzde mikroalglerden etken madde
ekstraktları ve bu ekstraktların çeşitli sektörlerde kullanımları ile ilgili çalışmalar her geçen gün artarak
devam etmektedir. Son dönemlerde ise mikroalglerin antimikrobiyal, antibakteriyel, antifungal etken
maddelerini içermesinden dolayı bu etkenliklere yönelik çalışmalar araştırma konuları içerisinde hızla
artmakta ve su ürünleri sektöründe de uygulamalarına başlandığı görülmekle birlikte mikroalg
ekstraktları son derece kıymetli bileşenler haline gelmişlerdir.
Anahtar kelimler: Mikroalgler, Migroalg Ekstraktı, Yem Katkı Maddesi, Akuakültür
GİRİŞ
Mikroalgler tek hücreli fotosentetik mikroorganizmalar olarak tanımlanmış olup, gerçekleştirdikleri
fotosentez sonucu olarak protein, lipit ve karbonhidrat üretirler. Hücre yapılarından dolayı oldukça hızlı
çoğalabilmektedirler. Günümüze kadar otuz binden fazla mikroalg türü üzerinde analizler ve çalışmalar
yapılmıştır. Özellikle bazı mikroalg türleri, doğal antioksidan bakımından zengin kaynaklar olarak
görülmektedir (Türkmen A., Akyurt İ., 2021).
Mikroalgler sucul habitatda organik madde sentezleyen birincil üreticilerdir ve karasal bitkilere göre
daha karmaşık karbonlu moleküller oluştururlar. Sucul ortamda ki kaynaklardan besleyici elementleri
(nutrientleri) hücrelerine alırlar ve ışıkla birlikte fotosentez tepkimeleriyle bunları yaşamsal aktiviteleri
için gerekli besin molekülleri halinde birleştirirler. Mikroalgler bitkisel özelliklere sahip olduğu için
fotosentez yapma özelliğine de sahiptirler. Bunun sonucunda da organik besin moleküllerini oluştururlar.
(T.C Meb Yayınları, 2016)

PROCEEDINGS BOOK

295

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

Bu derleme çalışmasında, alglerin ürettikleri yüksek değerlikli bileşenler (çoklu doymamış yağ asitleri
(PUFA), polisakkarit, pigment ve diğer bileşikler) ve bunların kullanım alanları incelenmiştir.
Mikroalgler içerdikleri bu değerli bileşiklerle akuakültürde oldukça önemli bir konumda yer
almaktadırlar. Sucul canlıların temel besin zincirinin ilk halkasını oluşturmakla birlikte oldukça
besleyici ve büyümeyi destekleyici etkiye sahiptirler. İyi beslenen ve çeşitli besin içeriklerini kompleks
şekilde yoğun olarak mikroalglerden alan canlılarında yaşama oranları artmaktadır ve işletmeler için bu
çok önemli bir konudur. Besleme ve büyümeyi destekleyici özellikleri dışında mikroalgler içerdikleri
pigment maddeleri ve yararlı metabolitler sayesinde de balıklarda renk oluşumuna katkı sağlamakla
birlikte bağışıklık sistemini güçlendirici etki yaratmaktadırlar ve antimikrobiyal, antiviral, antibakteriyel
özelliklere de sahiptirler. Bu özelliklerin hepsini içermesi dolayasıyla mikroalgler kıymetli bir besin
kaynağı olmakta ve neden mikroalg sorusunun cevabınıda aslında bizlere vermektedirler.
MİKROALG EKSTRAKSİYON KULLANIM ALANLARI
Mikroalglerin içerdikleri bu komplex bileşiklerin hepsi tek tek kendi içlerinde çok değerli etken
maddelerdir. Bu nedenle mikroalglerden farklı etken bileşikleri sentezlemek için çok çeşitli çalışmalar
yapılmaya devam edilmektedir ve bu alan çalışılma konusu açısından oldukça geniş bir yelpazeye
sahiptir. Akuakültür sektöründe en çok kullanılan etken madde ekstraktları ise mikroalg yağı, pigment
maddeler ve canlı sağlığını olumlu destekleyici metabolik bileşiklerdir. Mikroalgden ekstraksiyon
yapılmasının farklı nedenleri olmakla birlikte en başlıca sebepleri direkt etki edilmesi istenen alana
yönelik bileşiklerin doğru yerde ve doğru prosedürde uygulanmasına yönelik olmasıdır. Az miktarda
yoğun etkili şekilde fayda sağlaması açısından ekstraktlar direkt mikroalg kullanımına göre çok daha
avantajlıdır. Direkt mikroalg takviyesi yapılmasında istenilen hedef maddenin faydalanılma oranı
ekstrakta göre çok daha az olacaktır ayrıca boşa giden kayıp hammadde olacaktır bu da hem maliyet
arttıracak hem de çalışma verilerini etkileyecek bir durumdur.
Mikroalglerdeki yağ oranı ortalama olarak yaklaşık %2 ile %5 arasındadır. Mikroalglerin içerdiği yağ
asitleri oranı karasal bitkilerin içerdiği yağ asitlerinden daha fazladır. Mikroalglerden elde edilen EPA
ve DHA gibi yağ asitleri, sucul larvaların büyümesinde oldukça önemli rol almaktadırlar. Yağ asidi
içerikleri, mikroalgin türlerine göre farklılık gösterebilir. Çoğunlukla mikroalgler, %5 ile %35 oranında
EPA içerir. Pavlova sp., Isochrysis sp. gibi türlerde DHA miktarı % 0,5-10 oranı arasındadır.
Diatomlarda, DHA oranı %1 ile %5 arasında bulunmakta ve en yüksek miktarını içermektedirler.
Dengeli olarak EPA/AA tüketimi, işlev hasarlarını durdurabilir ve hastalıklar sonucu oluşan
rahatsızlıklarda tedavi edici olabilir. (İrkin L.C.,2020)
Mikroalg yağları, çoklu doymamış yağ asitleri ve PUFA'lar gibi sağlık yararları olan önemli biyoaktif
bileşenleri içerir. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri gibi çoklu doymamış yağları içerdiği için
mikroalgler oldukça dikkat çekmektedirler. Bu esansiyel yağ asitleri mikroalglerde yüksek
konsantrasyonlarda bulunurlar, insan vücudunun bunları kendi başına üretemediği için mikroalgler bu
anlamda değerli kılınmaktadır. Omega-3 ve omega-6 mikroalglerde oldukça yüksektir. Balık yağları,
çoklu doymamış yağ asitlerinin başlıca kaynağıdır, ancak balıklar bu yağ asitlerini kendileri üretemezler
- onları suda yaşayan mikroalglerden elde etmeleri gerekir. Bazı alg yağları, EPA, DHA, GLA ve ARA
gibi faydalı yağ asitleri içerir. (Akyıl S., İlter I., Koç M., Kaymak F., 2016)
Balık yağı yerine kullanılan mikroalg yağları balık yemlerini oldukça besleyici ve değerli yapmaktadır.
Ülkemizde de Milas bölgesinde yer alan bir balık yem tesisi, balık çiftliği ve bir market zinciri ortak
yürüttükleri bir projede balık yağı yerine mikroalg yağı kullanılan yemlerle balık çiftliklerinde balık
yetiştirmekte ve bu balıklar market zincirde satılmaktadır. Bu proje sonucu göstermektedir ki gelecek
dönemde bu mikroalg yağları balık yemlerinde balık yağı yerine kullanımını daha da arttıracak ve daha
sürdürülebilir bir yem üretimi olmasını sağlayacaktır.
Balık rengi, ışığın yansıması ve kırılmasının ve alt deride pigment varlığının sonucudur. Balıklarda
bulunan dört farklı pigment türü vardır. Bunlar flavin, melanin, guanin ve karotenoidin renkleridir.
Pigmentler renkli kimyasallardır. Bu maddeler, görünür ışığın belirli dalga boylarını yansıtır ve başka
renklendirme özelliklerine de sahiptir.Balıkların hayatta kalma oranını ve hızlı gelişimini artırmak için
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önemlidirler. Pigment içeren mikroalgler doğada yaygındır ve bu alglerden β-karoten, Astaksantin,
Phycocyanin, Xanthophyll, Phycoerythrin elde edilir. Bununla birlikte, farklı balık türlerinin
olgunlaşma ve üreme oranları, yaş, boyut, cinsel olgunluk ve cinsiyet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak
değişebilir. Balık yemlerine doğal mikroalg ekstraktlarının eklenmesiyle; balık yetiştiricilerin en büyük
iki problemine çözüm bulmak mümkün olabilir: Birincisi, çiftlik balıklarındaki enfeksiyon ve
hastalıklara karşı direnç; ikincisi ise lezzet, doku ve deri rengi. (Duru M.D., Yılmaz H.K., 2013)
Mikroalgler, akuakültürde alabalık, karides, süs balığı ve somon balığı üretiminde renklerin daha canlı
ve belirgin olmasını sağlamak için pigment kaynağı olarak kullanılır. Yemlere Chlorella vulgaris
ektraktı ilavesinin ardından bu yemlerle beslenen çipura balıklarının deri ve ette 9 haftanın sonunda
sentetik karotenoid kaynağı, astaksantine göre benzer sonuçlar ulaşıldığı görülmüştür. Haematococcus
pluvialis ekstraktı ilave edilen yemlerle yapılan çalışmalarda pigmentasyon özelliğinin Pagrus pagrus
balıklarında da etki ettiği gözlenmiştir. Karotenoidleri mikroalglerden alan akvaryum balıklarının da
renk gelişiminin iyileştiği görülmüştür. (Kalinowski C.T., Robaina L.E, Fernández-Palacios H.,
Schuchardt H.D., Izquierdo M.S., 2005)
Yetiştiriciliği yapılan çiftlik balıkları ve karideste büyüme oranlarını ve hastalıklara karşı direnci arttıran
bu özel yemlere talep akuakültür sektöründe artmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde tek çeşit besleme,
çok sınırlı bir alanda fazla stok yoğunluğunda bireylerin yetiştirilmesi ve ayrıca birçok stres faktörü
nedeniyle balıklarda bakteriyel, viral ve mikrobiyal enfeksiyon tehlikesi artmaktadır. Bu tür yetiştiricilik
ortamlarında canlıların hastalıklara karşı direnci azalır ve bağışıklık sistemleri çöker. İşletmeler bu tür
problemlerde antibiyotik ve çeşitli sentetik katkı maddeleri kullanma eğilimindedir. Geniş spektrumlu
antibiyotikler, bakteriyel hastalıkları önlemek ve yemden yararlanmayı artırmak için yaygın olarak
kullanılmaktadır. Çiftlik hayvanlarında bu antibiyotiklerin yoğun kullanımı, antibiyotiklerin dokularda
birikmesine ve bağırsaktaki faydalı mikrobiyal popülasyonun azalması, antibiyotiğe dirençli bakteri
oluşumu gibi normal bağırsak florasının dengesinin bozulmasına neden olur. Mikroalg ekstraktları,
bağışıklık sistemini güçlendirici immünantlara, antibakteriyel ve antimikrobiyal aktif maddeler
içerdiğinden, bu ekstraksiyon yöntemiyle konsantre edilen ve saflığı arttırılmış yem katkı maddeleri,
sentetik katkıların yerine kullanılmaya aday olarak gösterilmektedir.
Hastalıkların en basit tedavi yönteminin hastalıklardan korunmak olduğu düşüncesiyle, mikroalg
ekstraktlarının önümüzdeki yıllarda su ürünleri işletmelerinde yaygın olarak kullanılacağını konuyla
ilgili yapılmış olan çalışmalarda göstermektedir. Laboratuvar çalışmalarında bazı alglerin
antimikrobiyal özellikler içerdiği ve bazı bakteri, mantar ve protozoalara karşı etkili olduğu
belirlenmiştir. Mikroalgler, yüksek ışık yoğunluğuna, azot eksikliğine, yüksek tuzluluğa vb. karşı
hassastır. Çeşitli stres koşulları altında yetiştirilirse klorellin, beta karoten, astaksantin, zeaksantin, lutein
gibi güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip maddelerde artış olumaktadır. Böylece mikroalgal
biyoteknoloji kapsamında kontrollü çeşitli fizyolojik stresler oluşturulabilmektedir. Bu şekilde,
kültürlenmiş hücrelerden istenen antimikrobiyal maddenin daha fazla üretimi sağlanabilir. Türkiye’de
İzmir’de faaliyet gösteren Aqualg Biyoteknoloji firmasının yürüttüğü bir projenin çıktısı olarak elde
ettiği yem katkı maddesi, yaptıkları çalışmada balıklarda immün sistemi destekleyen beyaz kan
hücrelerinde %14 oranında artış meydana getirdiğini gözlemlemiş ve balıkların bağışıklık sistemlerini
güçlendirici bir yem katkı maddesi olarak spesifik bir ürün ortaya koymuşlardır.
Alglerden elde edilen yüksek değerlikli bileşikler; çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA), polisakkarit,
protein, pigment, sterol, vitamin ve diğer bileşikler; antioksidan, antitümör, antikoagülan,
antiinflamatuar, antiviral gibi immünomodülatördür. Mikroalglerin bu bileşenleri içerdiğinden dolayı
diyabet, oksidasyon, iltihaplanma ve yüksek kolesterolü önlediği bilinmektedir. Son yıllarda
mikroalgler içerdikleri özel metabolik bileşiklerden elde edilen ürünleri ilgi çekmeye başlamıştır.
Mikroalg ürünleri olarak karatenoidler, çoklu doymamış yağ asitleri, proteinler, fikobiliproteinler ve
polisakkaritler ticari olarak önem kazanmaya başlamışlardır. Bu bileşiklerin birçoğunun antiviral ve anti
inflamatuvar aktiviteye sahip oldukları ve bu nedenle balık hastalıklarına karşı mücadelede yem katkı
maddesi geliştirmede potansiyel kaynaklar arasında yer alabileceği vurgulanmaktadır (Türkmen A.,
Akyurt İ., 2021).
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Mikroalgler, akuatik ekosistemlerdeki biyolojik ve ekolojik rollerinin yanı sıra, özellikle akuakültürde
yetiştirilen sucul hayvanlar için önemli besin maddeleri içerirler. Yüksek protein, beta-karoten,
doymamış yağ asiti, vitamin ve pigment içeriklerinden dolayı son zamanlarda rağbet gören birçok
mikroalg endüstriyel amaçlı biyoteknolojik çalışmalarda kullanılmaktadırlar. Mikroalglerden elde
edilen ekstraktlar yemlere karıştırılarak, akuakültürde alabalık, mercan, karides, akvaryum balıkları ve
somon balığı gibi yetiştiriciliği yapılan balıklarda pigment kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Renklendirme etkilerinin dışında balıkların ölüm oranlarında düşüşe, yaşama oranlarında arttışa ve
gelişimlerini olumlu yönde etkilemeleri açısından da önemlidir. Astaksantin β-karoten, Fikosiyanin,
Ksantofil, Fikoeritrin içeren mikroalgler doğada yaygın olarak bulunaktadır (Duygu M.D., Yılmaz H.K.,
2013).
SONUÇ
Dünya’da su ürünleri yetiştiricilik sektörü her yıl yaklaşık olarak %10 kadar büyümektedir. Balık
yemlerine doğal mikroalg ekstraktlarının eklenmesiyle; balık yetiştiricilerin en büyük iki problemini
çözmeye yardımcı olmaktadır. İlk olarak kültürü yapılan balıklar için tehdit olan enfeksiyon ve
hastalıklara karşı bağışıklığın arttırması; ikinsi olarak da lezzet, doku ve deri rengini netleştirme etkisidir.
Düşük maliyetli doğal karotenoit kaynağı olan mikroalg ekstraktlarının maliyeti yüksek sentetik
karotenoit kaynaklar yerine, kullanılması ile sucul canlıların bağışıklığı daha güçlü ve istenilen
renklenme sağlanacaktır. Böylelikle balık çiftliklerinin üretim performansı artarken, üretim maliyeti de
düşecektir. Ayrıca dünyada da üretimi gittikçe artan organik balık yetiştiriciliğinde kullanılması uygun
olamayan antibiyotiklerin yerine muadil olarak doğal ve inovatif bir yem katkı maddesi olarak mikroalg
ekstraktlarının yer alması öngörülmektedir. Organik balık yetiştiriciliğinde balık hastalıkları ile
mücadelede herhangi bir kimyasal katkı, antibiyotik veya ilaç tedavisi uygulanmamaktadır. Mikroalg
ekstraktları, doğal yapısındaki içerikleri ve etken maddeleri ile organik balık üreticileri içinde oldukça
yenilikçi bir yem katkı maddesi olacaklardır. Bu özelliği ile organik balık yetiştiricilerinin balık
hastalıkları ile mücadelesinde kullanılabilecektir. Balıklarda da rezidü (kalıntı) oluşturmayacağı için bu
balıkları tüketen insanlara da herhangi bir kalıntı riski oluşturmayacaktır. Ayrıca denizlerde ve doğal su
kaynaklarında kullanımında sucul ekosisteme bir kimyasal artık bırakmayacaktır.
Mikroalg ekstraktlarından elde edilecek yenilikçi yem katkı maddeleri, su ürünleri sektöründe faydalı
model oluşturma potansiyeline sahip olmakla birlikte hem yenilikçi ürün geliştirilmesinde hem de
akuakültür sektörünün gelişmesinde yüksek oranda katkı sağlama potansiyeline sahiptir.
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ABSTRACT
In the modern times, one of the major issues that must be addressed as a priority is food security; while
the humanity is in an already negatively affected environment, this subject of food security is greatly
challenged by climate change and an abrupt rise in global population. Taking the fact that wheat has the
main role in the global food supply; its production must be increased in an efficient and sustainable way.
Wheat, a primary food crop for around 40% of the global population, is the most commonly cultivated
crop in the world. Globally more than 200 million ha of land is under wheat production. Concerning its
significance in the scope food security, it is the second most significant crop in the developing world.
The application of image-based or more generally, data analysis approaches to improve agricultural
productivity, while reducing environmental impact has arisen as efficient scientific methods in Agroindustry. Convolutional neural networks are among the most popular models of deep learning having
the ability to solve numerous problems related to image processing. Its applications in agriculture,
specifically in crop cultivation, include object detection, classification of species, quality of production,
disease detection, and weed control. Its applications support real-time problem solving that improves
decision-making systems in agriculture to enhance the cultivation, storage, and processing of products,
and facilitate the overall managerial aspect of agricultural production. Currently, continuous
advancement in precision farming is leading agricultural experts to the application of artificial
intelligence. This article covers a survey of research works, emphasizing the application of
convolutional neural networks, in the production and processing of wheat.
Keywords: Agriculture, Deep learning, Convolutional Neural Networks, Wheat
1. INTRODUCTION
Being a principal source of food for around 40% of the world’s population, wheat is an important grain
crop, globally more than 200 million ha of land is under wheat production, and according to the records
from (FAO, 2015) wheat contributes around 21% of the global food consumption. As it is stated
frequently, the production of wheat is very essential for global food security. However, drastic changes
in the global climate will affect and challenge sustainable wheat production directly and indirectly. In
terms of productivity, environmental impact, food security, and sustainability, precision farming has the
potential to address the difficulties agricultural production is facing (Gebbers and Adamchuk, 2010).
With the increase in the world's population, a substantial increase in food production is required to
ensure global availability and good nutritional quality while safeguarding natural ecosystems through
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sustainable farming practices (Kitzes et al., 2008). In the context of precision farming to handle these
challenges, the complex, multi-dimensional and unpredictable agricultural ecosystems must be better
understood by continuous monitoring, measurement, and analysis of various physical features and
phenomena. This indicates putting research and investigation in large agricultural data and the
application of new information tools for both small scale which is regarded as farm-level management
and larger-scale ecosystem observation, improving the prevailing means of management and decision
making in a contextual and locational understanding (Kamilaris et al., 2016).
1.1 Convolutional Neural Networks
In the broad class of deep learning, a convolutional neural network is part of an artificial neural network
most commonly applied in image-related analysis. Convolutional neural networks consist of
convolutional layers, nonlinear units, pooling layers, and fully connected layers. In the classification
problem, the convolutional layer, the nonlinear unit, and the pooling layer constitute the feature
extraction layer to extract the features; the fully connected layer forms a classification layer for
classification. The pooling layer is a selection operation to reduce the dimensionality of the extracted
features while retaining important information of the features (Jiang et al., 2021). This series of
algorithms serve as rich feature extractors which can be used for image classification, object detection,
image segmentation, and many more other advanced tasks (Patrick et al., 2021). Convolutional neural
networks models can be trained by any type of data as input, namely audio, video, images, speech, and
text, and to date, CNN models have been successfully employed by many sectors in several domains,
the areas of application include; personalizing features and Chabot in websites, identification of diseases
from medical imagery in healthcare, identification of disaster from remote-sensing images, yield
prediction and plant disease detection in agriculture, automatic address reading in postal services, and
autonomous driving in automobile industries (Kamilaris A, Prenafeta-Boldú F X (2018). The figure
below shows an example of CNN architecture, several convolutions are applied at some layers of the
network, creating different representations of the learning data set, next the pooling layers are used to
reduce and summarize the features present in a region of the feature map generated by a convolution
layer, and finally, the fully connected layers where all the inputs from one layer are connected to every
activation unit of the next layer assembles the data extracted by previous layers to form the final output.

Fig 1. Typical CNN Architecture
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2. METHODOLOGY
The survey in the domain under study consisted of two general phases. First, related research works
were collected and following that, a survey and analysis of selected works were conducted. In the first
step, a keyword-based search for conference papers or journal articles was performed from the scientific
databases ScienceDirect and Scopus. As search keywords the query [“Convolutional Neural Networks”]
AND [“Wheat”] was used: Accordingly, out of the total 1023 research results. By applying, the
publication year (2020, 2021, and 2022), research articles, language, and subject areas as filters 429
results were obtained. Concentrating on common areas of study and a very confined scope of interest,
50 research works were identified. To further restrict the search for papers with appropriate application
of the CNN technique in the production and processing of wheat, the initial number of papers was
reduced to 44. In the second step, the remaining 44 papers selected from the previous step were assessed
one by one, considering the following survey questions:
1. Which was the wheat-related problem they addressed?
2. What kind of data was used? What was the primary source of their data?
3. Was the model trained from scratch or a transfer learning involved?
4. Did the authors compare CNN models with other methods?
5. What evaluation metrics were commonly used?

3. DISCUSSION
3.1 Areas of study
In the survey of the works related to wheat and convolutional neural networks (CNN), the focus was
basically on the application of the CNN in the production and the processing or post-harvest stages of
wheat. The areas of study or the problems the authors tried to solve in their research were mainly in
disease detection, as (Haider et al., 2020) emphasized, severity and level of infection testing is a
challenging task and it is important to develop predictive models for the treatment of disease affected
plants. Besides, yield prediction tasks have been a point of research interest due to the importance of the
issue in agricultural management, particularly under the context of demographic pressure and climate
change (Zhang et al., 2022). Moreover, phenotyping, the characterization of plants trait in crop
improvement programs, is also observed as a major area of research in this survey (Wittstruck et al.,
2022). In the application of CNN, varieties identification is among the common areas of study which is
a crucial task of the quality evaluation in the grain chain industry, especially for seed testing and
certification processes (Taner et al., 2021; Laabassi et al., 2021). Apart from the above-mentioned
aspects, weed detection which is beneficial for site-specific management in crop protection and pesticide
use reduction is one of the main areas in the CNN and wheat-related research works (De Camargo et al.,
2021). Last but not least the application of CNN to rapidly and accurately detect impurities in wheat
was observed as a major area of study (Shen et al., 2021). Out of the six broad areas investigated the
majority of the works 37% were related to disease detection followed by yield prediction and
Phenotyping as the major ones. The list of research works along with the areas of concern has been
provided in Table 1. Additionally, the pie chart in Fig. 1 indicates the proportion of the problems
addressed using CNN in this study.
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S.No

Areas of Study

References
(Dong et al., 2020; Haider et al., 2020; Zhang et al., 2020; Bao et
al., 2021; Chand et al., 2021; Chen et al., 2021; Fernández-Campos
et al., 2021; Gonçalves et al., 2021; Goyal et al., 2021; Jiang et al.,
2021; Kendler et al., 2022; Kumar et al., 2021; Kukreja et al., 2021;
Maqsood et al., 2021; Su et al., 2021; Zhang et al., 2021)
(Cao et al., 2021; Li et al., 2021; Qiao et al., 2021; Yang et al., 2021;
Khaki et al., 2022; Sun et al., 2022; Srivastava et al., 2022; Wang
et al., 2022; Zhang et al., 2022)
(Velumani et al., 2020; Li et al., 2021; Rasti et al., 2021; Yang et
al., 2021; Chu et al., 2022; Schreiber et al., 2022; Wittstruck et al.,
2022; Zhuang et al., 2022)

1

Disease Detection

2

Yield prediction

3

Phenotyping

4

Variety Identification

5

Weed Detection

6

Impurities Detection

(Wu et al., 2020; Zhou et al., 2020; Gao et al., 2021; Laabassi et
al., 2021; Lingwal et al., 2021)
(Wang et al., 2020; De Camargo et al., 2021; Xu et al., 202; Janir
et al., 2022; Li et al., 2022)
Shen et al., 2021

Table 1. Areas of studies addressed in the survey of CNN and wheat related studies
Others
2%

Phenotyping
18%

Disease
Detection
37%
Yield
prediction
21%

Weed
Detection
11%

Variety
Identification
11%

Fig 2. CNN and Wheat-related research areas
3.2 Data sources and Model Training
In the surveyed research works most of the tasks were based on self-created image datasets, whereas
less than 20% of the studies were based on publically available datasets. In the case of the data sizes
used to train the CNN models large datasets of images were mainly used, containing over a hundred
thousand images (Rasti et al., 2021) and Zhuang et al., 2022 with over ten thousand images. Whereas,
in some research especially in transfer learning based works relatively small size of images was used
(Kumar et al., 2021). In the case of model training mechanism transfer learning and training from
scratch were equally prevalent among the reviewed research articles. Transfer learning is an approach
that makes use of the already existing knowledge of some related task in order to increase the learning
efficiency of the problem under study, by adjusting pre-trained models. Through transfer learning,
standard CNN architectures were highly effective to avoid over-fitting created due to a large number of
features extracted and relatively small dataset (Yang et al., 2021; Chand et al., 2021). The area of studies
and their corresponding proportion have been portrayed in Fig 3 below.
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Fig 2. Data sources and Model Training
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Fig 3. Proportion of Transfer learning based works
3.3 Comparison with Machine Learning Models and Standard CNN architectures
Among the CNN and Wheat-related research works, a comparison of a CNN trained from scratch with
standard CNN architectures such as AlexNet, DenseNet, ResNet, YOLO, VGGNet was conducted.
Moreover, a comparison of CNN models with traditional machine learning models such as Random
forest (RF), Support Vector Machine (SVM), and K-Nearest Neighbor (KNN) was conducted in several
works. As it is reported by (Dong et al., 2020; Srivastava et al., 2022; Wittstruck et al., 2022) in the task
of disease detection and wheat yield prediction nonlinear models such as DNN, CNN outperformed
linear models to a varying extent. The list of works based on problems addressed, training mechanism,
and comparison with ML models have been shown in Table 2 below.
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S.No

Area of Study

1

Disease
Detection

Comparision With
ML Methods
Gonçalves et al., 2021; Zhang et al., Zhang et al., 2020;
2021; Goyal et al., 2021; Bao et al., Fernández-Campos et
2021; Jiang et al., 2021; Kumar et al., al., 2021; Dong et al.,
2021; Chand et al., 2021; Dong et al., 2020
2020; Chen et al., 2021

2

Yield prediction

Wang et al., 2022; Li et al., 2021;

3

Phenotyping

4

Variety
Identification
Weed Detection

5

Trasnfer learning

Cao et al., 2021;
Srivastava et al.,
2022;
Zhuang et al., 2022; Li et al., 2021; Zhuang et al., 2022;
Rasti et al., 2021;
Wittstruck et al.,
2022; Rasti et al.,
2021; Yang et al.,
2021;
Wu et al., 2020; Gao et al., 2021; ;
Laabassi et al., 2021; Zhou et al., 2020;
Jabir et al., 2022; Li et al., 2022; Wang
et al., 2020;

Table 2. Problems addressed, training mechanism and comparison with ML models
3.4 Performance Metrics
In the study, the performance metrics, a direct way to measure the efficiency of the model, commonly
used was classification accuracy identified in 47% of the papers (Wang et al., 2020; Goyal et al., 2021;
Laabassi et al., 2021). Also, Root mean square error (RMSE) the standard deviation of the differences
between predicted values and observed values was used in the works of (Zhang et al., 2020; Li et al.,
2021; Khaki et al., 2022). In addition, the F1-score which is the harmonic mean of precision and recall
in multi-class classification problems was identified among the performance metrics used to evaluate
the effectiveness of the models developed (Gao et al., 2021; Kumar et al., 2021).

CONCLUSION
In this paper, a survey of Convolutional Neural Networks and wheat-related research works conducted
in the agricultural industry has been performed. For the survey study, 44 relevant papers were selected
and surveyed investigating the specific area and problem they addressed, data employed to train the
models the primary sources of data applied, the comparison made between the CNN models and
traditional machine learning techniques, and overall performance metrics adopted. According to the
majority of the authors who compared CNN with ML methods, CNN models were found to be more
efficient and promising. As outlined in this report, for further developments, adapting the general
concepts and best practices of deep learning or particularly convolutional neural networks to other areas
of agriculture where this modern technology has yet to be fully utilized need to be reviewed. Some of
these areas have been identified in the discussion section. The purpose of this study is that this survey
would inspire more researchers to conduct experiments with CNN, in solving various agricultural
problems concerning classification, disease detection, and yield prediction, which make use of computer
vision and image analysis, or more generally data analysis. At this point, it is possible to infer that the
research endeavors put into the field of agriculture, especially in the cultivation and processing of wheat
are very promising and at the same time better alternatives in the developments toward precision and
sustainable farming which is the key point in food security.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF BIOGAS DEVICES FOR GAS SUPPLY
SYSTEMS
Abdiyeva Narmin Fuad gizi
Azerbaijan State Agricultural University
Agroengineering
ABSTRACT
Biogas offers many advantages. It is a good way to get rid of unnecessary materials. Biogas does not
contaminate groundwater or air. Methane can power devices and machinery and can be used to generate
electricity. Biogas is also quite safe. Homemade biogas does not pose an explosion hazard because the
gas accumulates slowly and dissipates quickly. But biogas has only half the energy in combustion of
natural gas. At the moment there is no biogas infrastructure available, so the use of biogas is limited. In
addition, the use of biogas requires the installation of expensive new equipment.
Keywords: biogas, methane, fuel, natural gas.

INTRODUCTION
In today's world, with growing consumption rates and, as a consequence, limited energy resources, the
development of energy production technologies from alternative, renewable sources is rapidly gaining
momentum. Such sources include, first of all, solar and wind energy, geothermal heat, biomass energy,
sea waves and tidal energy.
Today, alternative energy sources are already widely used to solve energy supply problems not only on
an industrial scale, but also in the private sector. The availability of technologies for obtaining energy
from inexhaustible sources makes it possible to build energy-independent houses with environmentally
friendly infrastructure in remote areas and to solve the problems of energy supply of existing facilities.
Such alternative energy sources as sunlight and wind energy are used for energy supply and water
heating, geothermal heat of the earth for heating and air conditioning of buildings. Conversion of solar
energy into electrical energy takes place with the help of photovoltaic plates made of silicon, the most
common element on the planet.
In many countries around the world, biomass energy is becoming an efficient self-sustaining industry,
competitive with fossil fuel energy.
Biogas energy is a reliable and cost-effective alternative to mains natural gas and centralized power
supply. The use of animal, plant and food waste and sewage for biogas production makes this type of
energy not only a new type of energy but also an assistant in the utilization of different types of waste.
Accelerated implementation of biogas technology in the coming years will make biogas the only solution
to the problems of energy supply of agricultural and food industry enterprises, as well as municipal
water utilities and private sector.
Biogas has the following composition 50-87% methane, 13-50% CO2, minor admixtures of H2 and
H2S. After purification of biogas from CO2 we get biomethane, which is a full analogue of natural gas.
The use of biogas, biofertilizer will reduce the cost of livestock products by about half, and given the
ecologically perfect quality will make them competitive with similar products in domestic and world
markets.
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Typical composition of biogas

Biogas offers many environmental benefits. It uses unnecessary materials that would otherwise be
buried as garbage or simply pollute the environment, in order to generate fuel. The fuel it creates is less
polluting than fossil fuels. When methane burns, it produces carbon dioxide and water, so it does not
cause the same degree of air pollution as fossil fuels. It does not produce the harmful substances that are
emitted from fossil fuel emissions. Methane does not produce ash, only small amounts of nitrogen oxides
or sulfur dioxide and does not contribute to smog. Methane and carbon dioxide, the main components
of biogas, are pollutants, but the use of biogas prevents these pollutants from being released into the
atmosphere.
On the economic level, biogas technology can save individual producers from unnecessary energy costs.
For example, a dairy farm, which implements biogas technology, can save millions every year on
electricity, heating, and waste disposal. On the other hand the installation of biogas technology is very
expensive, it can take several years to get back your investment. Maintenance costs are also a direct
factor. Some estimates predict that it would take more than five years for a dairy farm to earn back the
investment made in biogas infrastructure, which is too long for most firms to be financially acceptable.
What is the future of biogas?
In 2020, combined biogas and biomethane production was 191 TWh, and that number is projected to
quadruple by 2030.
RESEARCH GOAL
To estimate the efficiency of using biogas as an alternative source of energy, to consider the principle
of biogas plant, to increase the volume of biogas obtained by digestion of animal farm waste in digesters
by intensifying the heat and mass transfer processes in biogas plant.
To solve the problem of fossil fuel use and greenhouse gas emissions biogas is considered as a potential
source of clean renewable energy. The aim of the work is to analyze the amount of biogas and ph from
cow manure during the operation of anaerobic digester in mesophilic mode.

CONCLUSIONS
The role of biogas as an energy carrier is very significant. Its use allows solving a whole complex of
problems:
- Development of new energy resources to meet the growing needs of mankind;
- Reducing energy shortages in areas that do not have access to traditional energy systems;
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- Ensuring sustainable and harmonious development of industry while reducing the technogenic impact
on the environment;
- Greening of the energy production process, contributing to a reduction in the energy intensity of
products, which increases their demand and competitiveness;
- Opening up additional opportunities for cooperation with other sectors of the economy.
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ŞANLIURFA YÖRESİNDE TESPİT EDİLEN BAZI VİRAL ENFEKSİYONLARA ÇÖZÜM
ODAKLI YAKLAŞIM
SOLVE-FOCUSED APPROACH TO SOME VIRAL INFECTIONS DETECTED İN SANLIURFA
REGION
İrfan ÖZGÜNLÜK
Harran Üniversitesi, Veteriner fakültesi, Viroloji AD. Şanlıurfa.
ORCID ID: 0000-0002-6003-8612
ÖZET
Büyük baş, küçük baş hayvan ve at yetiştiriciliği ekonomik kazanç elde etmek amacıyla yapılmaktadır.
Yetiştiriciliğin amacına ulaşması için de bakım ve beslenmenin yanı sıra Şanlıurfa yöresinde varlığı
yaygın tespit edilen enfeksiyon hastalıkların varlığı ve yaygınlığı yönünden ele alınması ve koruma
yöntemlerinin belirlenmesi önemli yer tutmaktadır. Solunum, sindirim ve merkezi sinir sistemi
enfeksiyonları, neden oldukları et ve süt verimi kayıpları yanında, yapılan tedavi masrafları, için harcanan
emek ve zaman kaybı ve uygulamalar sonucunda elde edilen etin ve sütün değerlendirilememesi de
önemli ekonomik kayıplar arasında yer tutmaktadır. Bu çalışmada Şanlıurfa yöresinde viral
enfeksiyonlara çözüm odaklı bir perspektif geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Van, viral enfeksiyonlar, sığır, küçük ruminant.
ABSTRACT
Cattle, small ruminant and horse breeding are carried out for the purpose of economic gain. In order to
achieve this goal, besides care and nutrition, it is important to deal with the presence and prevalence of
infectious diseases that are common in the Sanliurfa region and to determine protection methods.
Respiratory, digestive and central nervous system infections, the meat and milk yield losses they cause,
as well as the treatment costs, the loss of time and effort spent, and the inability to evaluate the meat and
milk obtained as a result of the applications are among the important economic losses. Viral urogenital
system infections result in loss of fertility and death (infertility, abortion, pup deaths). In this study, it is
aimed to develop a solution-oriented perspective on viral infections in the Sanliurfa region.
Keywords: Van, viral infections, horse, cattle, small ruminant.

1.GİRİŞ
Şanlıurfa GAP projesinin tamamlanması ile tarım ve hayvancılık yönünden önemli bir yer edinmiştir.
Küçük baş hayvan yetiştiriciliği Şanlıurfa için önemli bir yer tutmaktadır. Bölgede koyun-keçi yoğurdu
ve peyniri çok makbul kabul edilirken ayrıca bu hayvanların etinden, sütünden ve yapağısından
faydalanılmaktadır. Büyük baş hayvan yetiştiriciliği istenilen seviyede değilse de Şanlıurfa da insanların
et ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahiptir. Günümüzde yeni ve daha kapsamlı büyük baş
yetiştiriciliği artarken eski işletmelerde kapasitesini ciddi oranda artırdığı gözlemlenmektedir.
Günümüzde dünyada ve ülkemizde gıda özellikle sağlıklı hayvansal gıdaya ulaşmak giderek
zorlaşmaktadır. Buda bizim verimliliği artırmamızı zorunlu kılmaktadır. İstenilen amaca ulaşmak için
viral enfeksiyon etkenlerini, yaptıkları enfeksiyon ve buna bağlı ekonomik kayıpları bilmek ve doğru
mücadele yöntemlerini bilmek bir zorunluluktur. Bu sunumuzda yanlış bilinenlere değinmek ve doğru
uygulamaları vurgulamak amaçlanmıştır. Bu küçük adımların hayvan yetiştiriciliğine pozitif katkı
sağlayacağı düşünülmüştür.
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2.ŞANLIURFA YÖRESİNDE BİLDİRİLMİŞ VİRAL ENFEKSİYONLAR
Mavidil Hastalığı (Bluetongue virus-BTV): Bir koyun hastalığı olup sığırlarda da görülür. Etken
Reoviridae orbivirus cinsinde sınıflandırılmıştır. Koyunlarda ölümlere sığırlarda ise sıklıkla yavru atma
ve anomalili buzağı doğumlarına neden olur. Culicoides cinsi insektlerle nakledilen arboviral bir
enfeksiyondur. Koyunlarda solunum sistemi, dolasım ve sindirim sistemi semptomları ile seyreder
ve %5-10 kadar ölümle sonuçlanır. Ayrıca virus sığırlarda 3 ay latent kalarak vektörün aktif olmadığı
kış dönemini geçirmesini sağlamaktadır (Coetzee ve ark., 2012; Sperlova ve Zendulkova, 2011).
Yapılan çalışmalarda %52 ile %87,50 arasında seropozitiflik bildirilmiştir (Ozgunluk, 2003; Ozgunluk,
2009; Ozgunluk, 2013)
Ibaraki Hastalığı (IBAV): mavi dile benzer semptomlar ile seyreder. Sığır ve koyunlar için ölüm ve
döl verimi problemlerine neden olur. Ancak ceylan gibi yabani ruminantlarda çok ölümcül
olabilmektedir (Sperlova ve Zendulkova, 2011). Şanlıurfa ilinde IBAV için seropozitifliği %43.85
olarak bildirilmiştir (Ozgunluk, 2003).
Akabane Hastalığı (AKAV): Bunyaviridae ailesi içinde Ortobunyavirus cinsinde sınıflandırılmıştır.
Koyun, keçi ve sığırlarda hastalık yapar. Klinik belirti göstermez. Gebe hayvanlar yavru atar ve değişik
derecede anomalili yavru doğumlarına neden olur (Charles, 1994). Seropozitifliği %27.98 olarak
bildirilmiştir (Ozgunluk, 2003).
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV): Flaviviridae ailesi içerisinde Pestivirus cinsinde
sınıflandırılmıştır. Virus, sığırlarda klinik ve subklinik seyir göstermekte, etkenin virulensine göre
enfeksiyona maruz kalan hayvanlarda solunum, sindirim ve genital organlarda ciddi lezyonlar,
immunsupresyon, şiddetli ishal, mukozal hastalık (MD), gebe hayvanlarda abort, yeni doğanlarda
kongenital defektler, malformasyonlar ve neonatal mortalite ile seyretmektedir (Cowley ve ark., 2014).
Seroprevalansı %48.05 olarak bildirilmiştir (Özgünlük ve Yıldırım, 2017).
Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR): Herpesviridae ailesi Alphaherpesvirinae alt ailesi içinde
sınıflandırılmış, oral veya genital yolla bulaşmanın hemen ardından trigeminal/sakral gangliyonlara
yerleşerek yaşam boyu latent kalan bir ajandır. Döl verimi üzerine etkilidir. Bovine Herpesvirus tip 1
(BHV-1) multisistemik bir enfeksiyona neden olup solunum, sindirim, genital ve sinir sisteminde çeşitli
semptomlar ile seyreden hastalık tabloları meydana getirebilmektedir (Muylkens ve ark., 2007).
Seroprevalansı %40.11 olarak bildirilmiştir (Özgünlük ve Yıldırım, 2017).
Bovine Ephemeral fever (Sığırların Üç Gün Hastalığı- threeday sickness-BEF): Bovine Ephemeral
Fever Virus (BEFV), Rhabdoviridae ailesi Ephemerovirus cinsinde sınıflandırılmıştır. Enfeksiyon
yüksek ateş, kaslarda sertlik ile birlikte topallık, kas titremeleri, felç ve lenf yumrularının şişmesiyle gibi
klinik semptomlarla karakterize bir hastalıktır. Bovine Ephemeral fever salgınlarının çıktığı bölgelerde
görülen en ciddi ekonomik kayıpların temel nedenleri; süt ve besi sığırcılığı yapılan işletmelerde yüksek
verimli sığırların kondisyon kaybı, süt veriminde azalma, zayıflama, hayvan hareketlerinde ve
ticaretinde meydana gelen aksamalardır. Henüz yayınlanmamış çalışmalarda varlığı ortaya konulmuştur.
Contagious bovine ecthyma (ORF): Keçi ve koyunların bulaşıcı viral etkenli bir dermatitisidir.
Ecthyma contagiosum virusu, poxrividae familyasının parapoxvirus alt grubu içinde sınıflandırılmıştır.
Hastalık her ırk ve yaştaki hayvanlarda görülmesine rağmen 10 aylığa kadar olan oğlak ve kuzular daha
duyarlıdır. Özellikle kurbanlık için beslenen besi kuzularında, sürünün büyütülmesi amacıyla sürüye
katılımlarla hastalık riski daha da artar. Hastalığın klinik semptomları, derinin kılsız bölgeleri, gingiva
ve dudaklar ile birlikte tırnak araları ve genital organlarda lokalize olmaktadır. Enfeksiyonun kötü
seyrinde etken farklı organlara ulaşmakta pneumoni, karaciğer abseleri ve metritis sonucu tablo
ağırlaşmaktadır. Ayrıca sekonder bakteriyel enfeksiyonlar ve ağızdaki yaralardan dolayı yem alamama
sonucunda özellikle kuzu ve oğlaklarda ölümüne neden olmaktadır. ORF koyun ve kuzuların yaptığı
enfeksiyonun yanında zoonoz bir enfeksiyon olması da önemini artırmaktadır. Şanlıurfa yöresinde
yaygındır.
Bovine Coronavirus (BCoV): Etken Bovine Coronavirus (BCoV) olup coronaviridae ailesi içinde
sınıflandırılmıştır. Coronaviruslar; insanların ve birçok hayvanın (sığır, köpek, kedi, kanatlı, tavşan,
sıçan ve domuz) sindirim, solunum, dolaşım gibi sistemlerinde meydana getirdiği zararlar ile tüm
vücutta etkisini gösterebilen bir virüstür. BCoV yenidoğan buzağılarda şiddetli diareye (CD: calf
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dysentery), yetişkin sığırlarda kış dizanterisi (WD: winter dysentery), buzağı ve besi sığırlarında ise
solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur. Neden olduğu enterik ile neonatal yavru ölümlerinin önemli
nedenlerindendir (Hodnik ve ark., 2020). Prevalansı %5.32 olarak bildirilmiştir (Ozgunluk and
Abikoglu, 2018)
Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin Disease; LSD): deri üzerinde fındık veya ceviz
büyüklüğünde sert kıvamlı nodül benzeri yapıların oluşması ile karakterize, çok bulaşıcı, akut viral bir
hastalıktır. Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığının etkeni, Poxviridae ailesinin Capripoxvirus genusu
içinde Lumpy Skin Disease Virus (LSDV) olarak sınıflandırılmıştır. Enfeksiyonun bulaşması mekanik
vektör olan artropodlar aracılığıyla olmaktadır. Çeşitli sokucu ve kan emici sinek türlerinde virüs tespit
edilmiştir. LSDV enfeksiyonunun en önemli semptomu deride oluşan 2-5 cm çapında bütün vücutta
yaygın olarak görülen tipik ağrılı nodüllerdir. Nodüller; baş, boyun, merme çevresi, meme, kasık, meme
uçları ve ayaklarda sıklıkla dikkati çekmektedir. Ayrıca, karaciğer, işkembe, dalak, akciğer ve sindirim
yolunda bu şişkinliklerin aynısı oluşabilmektedir. Göz, burun, ağız, rektum, meme ve genital bölgedeki
nodüller kısa sürede ülserleşir ve içerikleri yüksek oranda virüs içermektedirler. Şanlıurfa’da virolojik
olarak tespit edilmiştir (Ün H, Yumuşak N, Özgünlük I vd. 2019)
Maedi/Visna Virüsü (MVV): Caprine Artrit-Ensefalit Virüsü (CAEV) ile birlikte küçük ruminant
lentivirüsleri (Small Ruminant Lentiviruses, SRLV) olarak gruplandırılmışlardır. MVV Retroviridae
familyasına dâhil olup lentivirus cinsinde yer almaktadır. Koyunlardaki maedi enfeksiyonu belirtileri
genellikle interstisyel pneumoni (dispne), kronik kilo kaybı ve mastiti içerir. Visna ise koyunlarda az
bulaşıcı, meningitis ve encephalomyelitise sebep olan, İnkübasyon periyodu birkaç aydan birkaç yıla
kadar değişebilen bir hastalıktır. Ovine progressive pnemonia (OPP) olarak da adlandırılan Maedi ve
Visna enfeksiyonları histopatolojik ve klinik olarak farklı seyreden hastalıklar olsa da koyunlarda aynı
virus tarafından oluşturulan tek bir enfeksiyondur (Lujan ve ark., 1993). Şanlıurfa’da
seropozitiflik %5.29 olarak bildirilmiştir (Özgünlük, vd. 2018).
Caprine Artrit-Ensefalit Virüsü (CAEV): Maedi/Visna Virüsü (MVV) ile birlikte küçük ruminant
lentivirüsleri (Small Ruminant Lentiviruses, SRLV) olarak gruplandırılmışlardır. CAEV Retroviridae
familyasına dâhil olup lentivirus cinsinde yer almaktadır. CAEV ile enfekte hayvanlarda inatçı bir
zayıflamaya rağmen hayvanların iştahı yerindedir. Diğer viral enfeksiyonların aksine semptomlar
görülsün veya görülmesin beden ısısında artış görülmez. Klinik olarak CAEV yetişkin keçilerde inatçı
artrit vakaları ile karakterize ve bu eklem bozuklukları aylar hatta yıllara varan sürelerde progressive
seyreder. En yaygın ve en çok etkilenen eklem ise karpal eklemdir. Artrite ek olarak laktasyondaki
keçilerde meme bezinde kronik yangıya bağlı bozukluklar gerçekleşir. Laktasyondaki hayvanlarda süt
verimi düşer ve matitis gelişme olasılığı artar. CAEV de etkilenen bir diğer önemli doku da sinir
sistemidir. Genç keçilerde ve oğlaklarda hızlı ilerleyen nörolojik bozukluklar ve buna bağlı ölümler
şekillenir (Crawford ve Adams, 1981). Şanlıurfa’da seropozitiflik %2.71 olarak bildirilmiştir (Özgünlük,
vd. 2018).
Bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonu: İki yaşından büyük sığırlarda lenf düğümlerinde tümör
oluşumları, kan tablosu değişiklikleri ve lenfosit sayısı artışı ile karakterize, sığırlarda kondisyon ve
ağırlık kaybı ile süt veriminde azalmadan dolayı ekonomik kayıplara neden olan bir enfeksiyondur.
Çoğunlukla subklinik seyreden enfeksiyonun klinik belirtileri, lenfosarkom oluşumu ve tümörlerin
yerleştiği bölgeye göre değişmektedir. Bovine leukemia virus (BLV) Retroviridae familyasında
Deltaretrovirus genusu içinde sınıflandırılmıştır (Van Der Maaten ve Miller, 1990). Şanlıurfa’da BLV
enfeksiyonun seroprevalansı %0.27 (2/740) olarak saptandı (Özgünlük, vd. 2005).
Bovine Adenovirus (BAV tip 1,2,3): Sığırların solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının önemli
viral patojenleri arasında yer alan BAV (Bovine Adenovirus) çift iplicikli bir DNA virüsüdür. BAV'ın
2 gruba ayrılmış 10 serotipi vardır. Enfekte hayvanlarda pnömonitis, enteritis, konjuktivitis ve
keratokonjuktivitis bulguları gözlenir. Semptomlar ateş ve solunum sistemi bozukluklarıyla başlar,
seröz gözyaşı ve burun akıntısı, öksürük, pnömonitis; sindirim sistemiyle ilgili bulgular salivasyon, sulu
sarı-yeşil renkli dışkılama ile karakterize olup anoreksi genel bulgulardandır (Cole, 1971). Şanlıurfa’da
seropozitiflik %35-55 olarak bildirilmiştir (Özgünlük ve Gür, 2012)
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3.SONUÇ
Yukarıda verilen çalışmalarda görüldüğü gibi Şanlıurfa yöresinde bazı enfeksiyonlar yüksek
belirlenirken bazı enfeksiyonlar için ise düşür oranlar elde edildi. Bununla birlikte gerekli tedbirlerin
alınmaması durumunda bu düşük oranın rahatlıkla yükselebileceği ve verim kayıplarının artabileceği
uzak bir ihtimal değildir.
Viral hastalıklar ile mücadele zordur. Virüslere etkili geniş spektrumlu bir antivirütiğin olmaması viral
enfeksiyonlarda önlem almayı bir zorunluluk haline getirmektedir.
-Yetiştiricilerin eğitimi: bölgemizde hayvancılık yapan kişilerin herhangi bir kurum veya kuruluştan bir
eğitim almamışlardır. Geleneksel kendinden önceki yetiştiricilerden öğrenmişlerdir. Maalesef
öğrendiklerinin çoğu yanlış veya yetersiz bilgilerdir. Önerim hayvancılık için bir ‘’hayvan yetiştirmede
yeterlilik sertifikasına’’ sahip olmak gerekliliğidir.
-Ulusal mücadele programları: Hükümetler değiştiğinde değişmeyen politikalar ortaya konulmalı uzun
süreli politikalar yapılmalıdır. Birçok ülkede benimsenen uzun soluklu programlar neticesinde bugün
BVD ve IBR enfeksiyonları için eradikasyonda son aşamaya gelindiğini görmekteyiz
-Bakım ve besleme: Geniş ve kalite yönünden ıslah edilmiş meralar önemlidir.
-Parazit mücadelesi: parazitler hayvanı sömürerek bağışıklığını zayıflatır ve enfeksiyonlara açık bir
pozisyona sokar.
-Kolostrum: Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da kolostrumun yavrularda şişlik ve
ishal sonucu ölümlere yol açabileceği düşünülmektedir. Viral enfeksiyonlara karşı yavru kendini
koruyacak bağışıklık durumuna sahip değil. Hayvan kayıplarının büyük bir kısmı ilk bir ay içinde
olduğunu düşünürsek kolostrumun önemi daha da ön plana çıkmaktadır. Bütün viral enfeksiyonlarda
kolostrum alımı yavrunun hayatta kalmasının en önemli etkenidir.
-Barınaklar: Kışın hayvanlar üşümesin diye havalandırma neredeyse kalmayacak şekilde barınağın
bütün pencereleri kapatılır. Buda başta viral solunum sistemi hastalıkları olmak üzere enfeksiyonların
bulaşmasında pik yapmasına neden olmaktadır.
-Kulak numarası: Yöremizde en önemli sorunlardan biridir. Devlet otoritesinin zorunlu kıldığı en önemli
ve en faydalı uygulama olarak görmekteyim. Özellikle yapılan viral aşılar yönünden önemlidir.
-İşlemlerin kaydının tutulması: yapılanların kaydı çoğu yetiştirici tarafından tutulmamakta ve sayış
esnasında ne tür uygulamaların yapıldığına ilişkin kayıtlar talep edilmemektedir. Buda viral
enfeksiyonların sağlıklı bir şekilde takip edilmesinin sağlanmasını engellemektedir.
-Aşılama: bakteri, mantar ve paraziter enfeksiyonlarda hastalıktan sonra müdahale şansımız vardır.
Ancak viral hastalıklara karşı tek mücadele enstrümanımız aşıdır. Aşılama sayesinde günümüzde sığır
vebası gibi viral bir enfeksiyonun 2011 yılında resmen bütün dünyada eradike edildiğini bilmemiz lazım.
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ÖZET
Bu bildiride Türkiye ve Azerbaycan’ın fındık piyasasındaki uluslararası rekabet gücü incelenmeye
çalışılmıştır. Bildirinin ana materyali UN COMTRADE, FAO ve her iki ülkenin istatistik kurumlarından
elde edilen fındık üretimi ve dış ticaret verilerinden oluşmaktadır. Elde edilen veriler kullanılarak
Türkiye ve Azerbaycan’a rakip ülkeler için Nispi İhracat Avantajı (RXA), Açıklanmış Karşılaştırmalı
Üstünlükler (RCA), İhracatta Uzmanlaşma (ESI) endeksi hesaplanmıştır. Ayrıca, Türkiye ve
Azerbaycan’ın fındık ticaretinin ihracat payı performansı ve rekabet edilebilirliği Sabit Pazar Payı ile
analiz edilmiştir. Endeks değerleri incelendiğinde dönem başında Türkiye’nin diğer önemli fındık
üreticisi ülkelere göre mutlak üstünlüğü bulunmasına rağmen, son yıllarda bu üstünlüğünün giderek
azaldığı anlaşılmaktadır. Aynı dönemde Azerbaycan ise RXA oranı ile Fındık üreticisi tüm ülkeler
içinde fındık ihracatında mutlak üstünlüğü giderek artan ve en yüksek olan ülke konumundadır. Sabit
Pazar Payı analiz sonuçlarına göre ise dünya fındık dış ticaretinin artmasından hem Azerbaycan hem de
Türkiye olumlu etkilenmektedir. Sabit Pazar Payı rekabet etkisine göre ise 1996-2000 ve 2016-2020
yılları arasındaki dönemde Türkiye’nin rekabet avantajının olumsuz etkilendiği, Azerbaycan’ın ise
rekabet avantajının olumlu etkilendiği ve rekabet avantajının arttığı tespit edilmiştir.
Türkiye dünyada en çok fındık üreten ve ihraç eden ülke konumunda olmasına rağmen mutlak üstünlüğü
ve rekabet avantajını son yıllarda giderek kaybetmektedir. Türkiye’nin fındık dış ticaretinde giderek
azalan rekabet gücünü artırması için ekonomik ömrü tamamlanmış fındık bahçelerinin iyileştirme
çalışması başta olmak üzere üretim ve dış ticaret politikalarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması
gerekmektedir. Son yıllarda petrol dışı sektörlerin gelişimi için yapılan yoğun devlet destekleri
sayesinde Azerbaycan tarım sektöründe kayda değer gelişim gözlenmekte olup bu eğilimin önümüzdeki
yıllarda da süreceği öngörülmektedir. İhraç edilen en önemli tarım ürünlerinden birisi olan fındık
üretimini arttırmak amacıyla çiftçiler için gerekli destekleri sağlamak tarım politikalarının öncelikleri
arasındadır. Azerbaycan için önümüzdeki yıllarda fındık verimliliğini arttırmak, fındık üreticilerinin
bilgi ve becerilerini geliştirmek ve işlenmemiş fındık ihracından ziyade katma değeri yüksek ürün
üretimini gerçekleştirme yönünde adımlar atılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fındık, Azerbaycan, Türkiye, Sabit Pazar Payı Analizi, Nispi İhracat Avantajı
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GİRİŞ
Fındık insan vücudunun gereksinim duyduğu proteinler, lifler, doymamış yağ asitleri, steroller ve
fitokimyasallar gibi değerli besinler, tokoferoller, polifenoller, esansiyel mineraller (potasyum,
kalsiyum, magnezyum, selenyum) gibi mikro besinler ve B vitamini içeren sert kabuklu meyveler
arasında yer almaktadır (Guiné ve Correia, 2020). Ham olarak tüketilmesini yanında işlenmiş olarak
fındık ezmesi, şekerleme ve gıda sanayisi içerisinde bisküvi, şekerleme, çeşitli çikolatalara tat ve aroma
verici olarak, aynı zamanda bitkisel yağ olarak da tüketilmektedir.
Fındık başta Akdeniz iklimi olmak üzere, dağlık veya tepelik alanlardaki dik yamaçlarda
yetiştirilmektedir (Uzundumlu vd., 2022). Dünya fındık üretim alanı 966.196 hektar olup, bunun
yaklaşık %75.4'ü Türkiye, %8.1'i İtalya, %4.0'ü Azerbaycan, %1.9'u İran ve %1.8'i Amerika Birleşik
Devletlerinde yer almaktadır (FAOSTAT, 2022). Son 5 yıl dünya fındık üretiminin %61.94’ü
Türkiye, %11.57’i İtalya, %5.58’i Azerbaycan ve Gürcistan tarafından gerçekleştirilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Dünya Fındık Üretimi (Kabuklu-Bin Ton)
Ülkeler
Türkiye
İtalya
Gürcistan
Azerbaycan
ABD
Şili
Diğerleri
Toplam

2016
420.000
130.000
60.000
50.000
39.000
14.250
66.250
779.500

2017
675.000
90.000
80.000
65.000
27.000
16.800
16.800
1.030.600

2018

2019

515.000
125.000
50.000
68.000
46.300
20.330
88.970
913.600

776.000
65.000
38.000
42.000
39.500
40.000
86.900
1.087.400

2020
665.000
160.000
50.000
50.000
56.600
33.940
99.060
1.114.600

Ortala
ma
610.200
114.000
55.000
55.000
41.680
25.060
83.597
985.140

%
61.94
11.57
5.58
5.58
4.23
2.61
8.49
-

Kaynak: FAOSTAT, 2022
Fındık dünyada az sayıda ülke tarafından üretilmekte olup sağladığı döviz girdisiyle ülkelerin tarımsal
ürün ihracatında stratejik bir öneme sahiptir. Son 5 yıl dünya fındık ihracatının %59.97’si
Türkiye, %11.02’si İtalya, %5.93’ü Azerbaycan, %4.91’i Şili, %4.89’u Gürcistan ve %3.38’i Amerika
Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Dünya Fındık İhracat Değeri (1000 $)
Ülkeler
Türkiye
Azerbaycan
Gürcistan
Şili
İtalya
ABD
Diğer
Toplam

2016
1202798
96007
176083
80064
26600
43373
399606
2024530

2017
1080218
97372
81815
76078
258092
37657
224243
1855476

2018
1073059
112242
52502
73092
256082
48164
46470
1661611

2019
1154665
134834
62322
87335
190329
96337
287199
2013022

2020
1233934
127570
96148
153628
217100
98001
98398
2024779

Ortalama
1148935
113605
93774
94040
189641
64706
211183
1915884

%
59.97
5.93
4.89
4.91
9.90
3.38
11.02
-

Kaynak: FAOSTAT, 2022
Türkiye Dünya’da fındık üretimi, üretim alanı, ihracat değeri ve miktarı konusunda lider konumda
olmasına rağmen, son yıllarda gerek üretim miktarı gerekse ihracat değerinde azalış görülmektedir. Bu
olumsuzlukların başlıca nedenleri arasında ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan fındık bahçeleri,
dolayısıyla verim düşüklüğü, pandemi sürecinde oluşan lojistik sorunlar ve 2020 yılında kısmı
periyodisite görülmesi gibi nedenler yer almaktadır (TEPGE, 2021). 1996 yılı baz alındığında Türkiye
fındık üretimi %49.10 oranında artmasına rağmen fındık verimi %33.62 oranında azalmıştır (Grafik 1).
Ayrıca, FAO verilerine göre Türkiye 1996 yılında dünya fındık üretiminin %69’unu karşılamakta iken
bu oran 2020 yılında %61,94’e düşmüştür.
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Grafik 1. Türkiye Fındık Üretimi Miktarı (ton) ve Verim
25000

900000
665000
800000

20000

446000
700000
600000

15000
500000
400000
10000
300000
200000

5000

100000
0

0
Üretim

Verim

Kaynak: FAOSTAT, 2022
SSCB-nin dağılmasından sonra Azerbaycan bağımsızlığını kazanmakla birlikte krize girmiş, mevcut
ekonomik ve sosyal düzen çöktüğü ve piyasa ekonomisine geçildiği için tüm sektörler bu süreçten kötü
etkilenmiştir. Bu sektörlerin başında da tarım gelmiştir. Azerbaycan Cumhuriyetinin “Toprak Reformu
Hakkında” kanunun kabul edilmesiyle birlikte özelleşmeye gidilmiştir. Özel müteşebbislere, çiftçilere
devlet desteği ile fındık üretimi teşvik edilmiştir. Azerbaycan'da fındığın Atababa, Eşrefli, Galib, Gence,
Saçaklı, Topgara, Haçmaz ve Yağlı çeşitleri yetiştirilmektedir. Ata-baba ve Haçmaz en tercih edilen
türlerdir. Azerbaycan fındık yetiştirilmesi için her türlü iklim ve doğal koşullara sahiptir. Fındık
bahçeleri ağırlıklı olarak Azerbaycan'ın Gakh, Zagatala ve Balakan bölgelerinin ovalarında yer
almaktadır. Azerbaycan bu bitkinin yetiştirilmesi için en uygun koşullara sahip olduğundan, son
zamanlarda Guba-Khachmaz, Gence-Gazakh ve diğer bölgelerde de fındık bahçeleri artmıştır. Yeni
fındık bahçelerinin sayısı her yıl yaklaşık %4-5 oranında artmaktadır. Tarım Teşvik Konseyi'nin
2019'daki kararı ile çiftçiler ilk 4 yıl için fındık bahçeleri için hektar başına 400 manat, 4 yıl sonra hektar
başına 240 manat sübvansiyon almışlardır. 2021'den itibaren fındık bahçe sahibi ilk 4 yıl için hektar
başına 700 manat, sonraki yıllarda ve geleneksel bahçeler için 240 manat dikim desteği almaktadır.
Fındık üretim alanlarının artmasında bu destek etkili olmaktadır(Tarım bakanlığı,2022).
Fındık üretimini ve verimliliğini arttırmak amacı ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), fındık alanında "Azerbaycan'da fındık üretiminin verimliliğinin ve
sürdürülebilirliğinin hızlandırılması" (HAZER) adlı ortak projeyi hayata geçirmişlerdir. Proje, bu alanda
faaliyet gösteren küçük çiftçilere fayda sağlayacaktır. Projenin temel amacı, Azerbaycan'da fındık
yetiştiriciliğinde değer zincirlerini geliştirerek, yoğun teknolojilerin kullanılmasıyla fındık üretiminde
verimliliği ve aflatoksin riskini azaltarak ürün kalitesini artırmaktır. Üreticileri ve özellikle de
ihracatçıları bünyesinde bulunduran “Azərbaycan Fındık İhracatçıları Konsorsiyumu”nun (AHEC)
kurulması da söz konusu sektörün gelişiminde önemli kilometre taşlarından birisidir. Konsorsiyum
Azerbaycan fındık ihracatçılarının uluslararası pazarlardaki faaliyetleri için genel bir strateji
sağlamaktadır. Konsorsiyumun amacı, Azerbaycan işletmelerinin ürettiği fındıkların ihracatını
desteklemektir. AHEC, 200'den fazla çalışanı olan 5 fındık ihracatçısından oluşan bir Azerbaycan
konsorsiyumudur(AHEC, 2022). 12 yıldır fındık üretim ve ihracat firması olarak faaliyet göstermektedir.
1996 yılı baz alındığında Azerbaycan fındık üretimi 2020 yılında %533.35 oranında, fındık verimi
ise %86.7 oranında artmıştır (Grafik 2).
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Grafik 2. Azerbaycan Fındık Üretimi Miktarı (ton) ve Verim
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Kaynak: FAOSTAT, 2022
Son yıllarda Türkiye dışında ülkelerde yeni fındık dikim sahalarında yüksek verime sahip bahçeler tesis
edilmektedir. Dünya fındık üretimi ve ihracatında sınırlı ülkelerin söz sahibi olması fındık dış ticaretinde
rekabeti arttırmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ve Azerbaycan’ın fındık piyasasındaki uluslararası
rekabet gücündeki gelişmeler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Bildirinin ana materyali UN COMTRADE, FAO ve her iki ülkenin istatistik kurumları gibi ulusal ve
uluslararası kurumlardan sağlanan fındık üretimi ve dış ticaret verileri oluşturmaktadır. Verilerin
analizinde Türkiye ve Azerbaycan’a rakip ülkeleri de kapsayacak şekilde Nispi İhracat Avantajı (RXA),
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA), İhracatta Uzmanlaşma (ESI) endeksi hesaplanmıştır.
RXA değerinin 1‘den yüksek olması ülkenin söz konusu ürün veya ürün grubunda rekabet avantajına
sahip olduğunu, 1’den düşük olması rekabet avantajının olmadığını göstermektedir. Ayrıca, RCA’nın
pozitif değerleri rekabet avantajını gösterirken, negatif değerler rekabet dezavantajını göstermektedir.
İhracatta Uzmanlaşma Endeksi (ESI) bir ülkenin ihracat veya ithalatta uzmanlaşma derecesini
belirlemek için kullanılmaktadır. -1 ile 1 arasında değişen değerler alan endeksin değeri büyüdükçe, o
ülke için söz konusu piyasada uzmanlaşmaya gidildiğini ve dolayısıyla bir rekabet avantajı elde etmiş
olduğu şeklinde yorumlanır (Türkekul ve Kantur, 2021) .
Bu endeksler aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
RXA= (Xij /Xit) / (Xnj / Xnt)
RCA = ln (Xij / Xit) – ln (Mij / Mit)
ESI = (Xij - Mij) / (Xij + Mij)
Burada X ihracatı, M ithalatı ifade etmektedir. Xij: i ülkesinin j malı ihracatı, Xnj: n ülke/ ülke grubunun
j malı ihracatı, Xit: i ülkesinin toplam ihracatı, Xnt: n ülke/ ülke grubunun toplam ihracatıdır. Mij i
ülkesinin j malı ithalatı, Mit: i ülkesinin toplam ithalatıdır.

PROCEEDINGS BOOK

319

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

Türkiye ve Azerbaycan’ın fındık ticaretinin ihracat payı performansı ve rekabet edilebilirliği Sabit Pazar
Payı ile analiz edilmiştir. Sabit Pazar Payı için ele alınan dönem, dönem başlangıcı (1996-2000) ve
dönem sonu (2016-2020) olmak üzere ikiye ayrılmış ve her dönemin beş yıl ortalaması alınmıştır. Sabit
Pazar Payı (CMS) analizinde bir ülkenin belirli bir dönemde belirli bir hedef pazarda, bir mal ya da mal
grubunun ihracatındaki gelişme, dört etkiye ayrıştırılmaktadır. Bu etkilerden birincisi olan “pazar
hacminin etkisi”; hedef pazarda genel olarak ortaya çıkan ithalat artışının etkisini ifade etmektedir.
İkinci etki “mal bileşiminin etkisi” birden fazla malın ihracatındaki toplam değişim irdeleniyorsa, ele
alınan ülkenin, piyasası genişleyen ya da talebi artan mallara yönelip yönelmediği konusunda fikir
vermektedir. Üçüncü etki “pazar bileşiminin etkisi” olarak tanımlanmakta ve ithalatı hızla artan ülkelere,
doğru odaklanıp odaklanılmadığı konusunda fikir vermektedir. Dördüncü etki olan “rekabet etkisi” ise,
Sabit Pazar Payı modelinde artık terim olarak tanımlanır. Artık terim, yukarıda açıklanan üç etkinin
dışındaki açıklanamayan etkilerin toplamıdır. Bu terimin negatif ya da pozitif işaretli olmasına bağlı
olarak dışsatımdaki rekabetin geliştiği ya da bozulduğu konusunda bir yargıya varmak mümkündür
(Abay vd., 2006). Bu bildiride tek ürün fındık ele alındığı için mal bileşimi etkisi ve fındık ithalatını
yapan tüm ülkeleri kapsayacak şekilde hedef pazar olarak dünya pazarı ele alındığı için pazar bileşiminin
etkisi de dikkate alınmamıştır. Sabit Pazar Payı modelinde Ongsritrakul ve Hubbard (1996), tarafından
kullanılan ve aşağıda belirtilen denklem kullanılmıştır.
q1 – q0 = S0 ( Q1-q0) + ∑i (S0i – S0) X Q1i+ (q1 –∑i S0i – S0i)
q: Ele alınan ülkenin hedef pazara toplam fındık ihracatı
S: Ele alınan ülkenin hedef pazara gerçekleşen fındık ihracatı içindeki pazar payı
Si: Ele alınan ülkenin hedef pazarda yer alan her bir ülkeye yönelik ihracattaki pazar payı
Q: Hedef pazara yönelik toplam fındık ihracatı
Qi: Hedef pazardaki her ülkenin toplam fındık ihracatı
0 analize esas teşkil eden baz dönemi 1 son dönemi temsil etmektedir (Ongsritrakul;S., L. Hubbard,
(1996)).
Fındık dış ticaret verileri alınırken Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde uluslararası ticarete konu
malların sınıflandırılmasında kullanılan Harmonize Sistem HS kodu 080221 ve 080222 olarak toplu
alınmıştır.
ÇALIŞMANIN BULGULARI
2021 yılı itibariyle dünya fındık ihracatının %54.31’i Türkiye, %14.74’ü İtalya, %6.45’i Şili, %6.07’i
Amerika Birleşik Devletleri, %4.82’si Gürcistan ve %4.68’i ise Azerbaycan tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle Türkiye ve Azerbaycan dünya fındık ihracatı rakip ülkeleri olarak İtalya,
Amerika Birleşik Devletleri, Şili ve Gürcistan olarak belirlenmiş olup bu ülkelerin RXA değerleri
hesaplanmıştır.
1996 ve 2020 yılları beşer yıllık dönemler şeklinde ele alınmıştır. 1996-2000 yılı dönem başı olarak ele
alınmakta olup, dönem başında Türkiye’nin diğer önemli fındık üreticisi ülkelere göre mutlak üstünlüğü
bulunmasına rağmen, son yıllarda bu üstünlüğünün giderek azaldığı anlaşılmaktadır. Azerbaycan dönem
başında RXA oranı, 2006-2010 dönemine doğru azalış göstermiştir. 2011-2015 ve 2016-2020
dönemlerinde ise RXA oranı yükseliş göstererek, fındık üreticisi tüm ülkeler içinde fındık ihracatında
mutlak üstünlüğü giderek artan ve en yüksek olan ülke konumundadır. Gürcistan’ın RXA oranı dönem
başına kıyasla giderek artış göstermiş olmasına rağmen, Azerbaycan RXA oranından düşüktür. Şili,
İtalya ve Amerika RXA oranı 1’den küçük bulunmuş olup fındık dış ticaretinde rekabet avantajının
olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 3).

PROCEEDINGS BOOK

320

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

Tablo 3. Türkiye Azerbaycan ve Rakip Ülkelerin RXA değerleri
Dönemler
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2015
2016-2020

Türkiye Azerbaycan
RXA
RXA
143.6012
26.6940
76.0922
12.4508
53.7711
8.1627
38.6115
11.8014
21.4945
20.2048

Gürcistan
RXA
1.0163
3.6407
1*
15.9568
10.5256

İtalya
RXA
0.1583
0.2139
0.3382
0.5209
0.6080

Amerika
RXA
0.0051
0.0123
0.0204
0.0187
0.0188

Şili
RXA
0.0003
0.0041
0.0672
0.3548
0.9964

Türkiye ve Azerbaycan’ın fındık ihracatında rekabet gücünü belirlemede Açıklanmış Karşılaştırılmalı
Üstünlükler (RCA) endeksi kullanılmıştır. 1996 ve 2020 yılları beşer yıllık dönemler şeklinde ele
alınmıştır. RCA endeks değerleri karşılaştırıldığında; Azerbaycan’ın fındık dış ticaretinde mutlak
üstünlüğünün giderek arttığı, Türkiye’nin mutlak üstünlüğü ise giderek azaldığı anlaşılmaktadır.
Gürcistan ve Şili ülkelerin fındık dış ticaretinde mutlak üstünlüğü artış göstermekte olup, RCA değerleri
Azerbaycan RCA değerinin gerisindedir. İtalya ve Amerika’nın RCA değerleri negatif değerler olup,
fındık diş ticaretinde mutlak üstünlükleri bulunmamaktadır. (Tablo 4).
Tablo 4. Türkiye Azerbaycan ve Rakip Ülkelerin Fındık RCA Endeks Değerleri
Dönemler
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2015
2016-2020

Türkiye Azerbaycan
RCA
RCA
6.5824
1.8099
5.8499
4.9780
5.1823
2.6004
5.0911
2.6051
5.0911
4.4526

Gürcistan
RCA
0.4981
2.8861
3.7640
3.5716
1.9229

İtalya
RCA
-3.7837
-4.1125
-4.2563
-4.2382
-4.3819

Amerika
RCA
-3.4508
-2.0843
-0.8080
-0.4387
-0.2977

Şili
RCA
-4.3686
-0.7312
1.6141
4.2305
2.8955

Türkiye’nin dönem başı ihracatta uzmanlaşma (ESI) endeksi 0.99 dönem sonu ESI endeksi ise 0.98
bulunmuş olup fındık ihracatında uzmanlık düzeyini koruduğu söylenebilir. Azerbaycan için aynı
dönemler arasında ESI endeksinin arttığı 1’e yaklaştığı görülmektedir. (Tablo 5).
Tablo 5. Türkiye Azerbaycan ve Rakip Ülkelerin Fındık ESI Endeks Değerleri
Dönemler
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2015
2016-2020

Türkiye
Azerbaycan
ESI
ESI
0.9986
0.8801
0.9972
0.9927
0.9904
0.9001
0.9878
0.8931
0.9883
0.9814

Gürcistan
ESI
0.9296
0.9879
0.9877
0.9787
0.8918

Şili
ESI
-0.3729
0.8428
0.9524
0.9948
0.9766

Amerika
ESI
0.1097
0.2439
0.4610
0.4944
0.3709

İtalya
ESI
-0.0448
-0.2120
-0.4748
-0.5068
-0.5017

Sabit Pazar Payı analiz sonuçları dünya fındık dış ticaretinin artması nedeniyle bu artıştan Türkiye’nin
olumlu etkilendiği ve Pazarın büyümesine bağlı olarak ihracat artış etkisinin %121,77 olduğu
görülmektedir. Azerbaycan ise pazardaki büyümeden % 15 oranında etkilenmiştir. Ancak Sabit Pazar
Payı Analizine göre, Türkiye’nin rekabet etkisi değerinin negatif olması 1996-2000 ve 2016-2020 yılları
arasındaki dönemde Türkiye’nin rekabetinin olumsuz gelişme gösterdiğini işaret etmektedir.
Azerbaycan’ın ise ele alınan dönemde ihracatının artmasında rekabet avantajının etkili olduğu
anlaşılmaktadır. (Tablo 6)
Tablo 6. Sabit Pazar Payı Analiz Sonuçları
Türkiye
$
Pazar Hacmi
Etkisi
Rekabet Etkisi
Toplam Etki
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Azerbaycan
%

$

%

751036080

121.77

15271728

15.09

-134286642
616749438

-21.77
100

85918600
101190328

84.91
100
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’nin son yıllarda fındık ihracatında rekabet gücünü kaybetmesi üretim, fiyatlandırma,
örgütlenme gibi birçok sorundan kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin fındık ihracatında rekabet gücünün
arttırılması, ekonomik olduğu kadar, sosyal-kültürel ve ekolojik boyutlarda da ülkeye fayda
sağlayacaktır. Türkiye’de son yıllarda üretiminde görülen en önemli sorun ekonomik ömrü
tamamlanmış fındık bahçeleri ve düşük verim sorunudur. Ekonomik ömrü tamamlanmış fındık
bahçelerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir fındık üretimi için verim ve kalitenin arttırılması
çalışmalarına önem verilmelidir. Finansal destek ve teşviklerin, fındık tarımının sürdürülebilirliğini
sağlayacak biçimde yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Azerbaycan’da fındık üretiminin
artırılması da verilmekte olan desteklerin devam etmesiyle yakından ilişkilidir.
Tarım sektöründe görülen çiftçilerin yaşlanma sorunu fındık tarımında da görülmektedir. Her iki ülke
açısından da gençlerin fındık üretimine teşviki için hibe, sertifikalı meslekî eğitim ve istihdam
programlarının geliştirilmesi yararlıdır. Uluslararası ticaret açısından etkin bir örgütlenmenin
sağlanması ve markalaşma en önemli husustur. Ham fındık ihracatından ziyade fındığın katma değer
yaratacak şekilde işlenerek ihracatına öncelik verilmelidir. Çukulata ve şekerleme gibi önemli fındık
işleme kapasitesine sahip bazı Avrupa Birliği firmaları Şili, Arjantin, Gürcistan, Güney Afrika,
Avustralya ve Sırbistan'da yeni fındık üretim alanları yaratarak önemli fındık tedarikçisi konumuna
gelmişlerdir. Dünya pazarında rekabet gücünün arttırılması açısından, her iki ülke için üretim ve dış
ticaret politikalarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak Avrupa Birliği dışında da farklı hedef
pazarlara yönelik pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde yarar görülmektedir.
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ÖZET
Toprak, canlıların temel ihtiyaçları olan barınma ve beslenme için en önemli kaynaktır. Aynı zamanda
karasal ekosistemin vazgeçilmez unsuru ve insan zaman ölçeğinde yenilenemeyen bir kaynaktır. Toprak
kalitesi, toprağın hayvansal ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliği, su ve hava kalitesinin artırılması ve
insan sağlığına uygun canlı ekosistemi oluşturması için gerekli tüm eylemleri gerçekleştirme kapasitesi
olarak tanımlanmaktadır. Topraklar genellikle arazi kullanımındaki ve yönetimindeki değişikliklere
yavaş tepki verdiğinden, toprak kalitesindeki değişiklikleri geri dönüşü olmayan hasar oluşmadan tespit
etmek su ve hava kalitesinden daha zor olabilir. Hızlandırılmış erozyon, toprak organik karbon
havuzunun tükenmesi ve biyolojik çeşitliliğin kaybı, toprak verimliliğinin kaybı ve besin dengesizliği,
asitlenme ve tuzlanma başlıca toprak bozunma süreçleri arasındadır. Toprak bozulma eğilimleri, onarıcı
bir arazi kullanımı ve önerilen yönetim uygulamalarının benimsenmesiyle iyileştirilebilir. Tarımsal
uygulamaların sürdürülebilirliğini değerlendirmek için, toprak kalitesinin çeşitli indekslerini kullanarak
toprak sağlığının değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Toprağın kimyasal ve mikrobiyal özellikleri,
tarımsal ekosistemlerde sürdürülebilir arazi yönetimini değerlendirmek için toprak kalite indeksleri
yaygın olarak kullanılmaktadır. Fiziksel toprak kalitesi indeksleri genellikle havalandırma, su depolama
ve hareket ile ilgiliyken, kimyasal toprak kalitesi indeksleri besin mevcudiyeti, eser metallerin
fitotoksisitesi ve topraktaki pestisit hareketliliği ile ilgilidir. Toprak kalitesinin birçok biyolojik indeksi
nitrojen mineralizasyonu, mikrobiyal biyokütle, mikrobiyal biyokütlenin toplam karbon oranını, toprak
solunumu ve atığın ayrışma oranlarını içerir.
Anahtar Kelimeler: Toprak kalitesi, verimlilik, indeks, topraközellikleri.

ABSTRACT
Soil is the most important resource for shelter and nutrition, which is the basis of the needs of living
things. It is also indispensable element of the terrestrial ecosystem and a non-renewable resource on
human time scales. Soil quality is defined as the capacity of the soil to perform all necessary actions for
the sustainability of animal and plant production, increasing water and air quality, and creating living
ecosystem favourable to human health. Since soils generally react slowly to changes in land use and
management, detecting changes in soil quality before irreversible damage can occur can be more
difficult than in water and air quality. Accelerated erosion, depletion of the soil organic carbon pool and
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loss of biodiversity, loss of soil fertility and nutrient instability, acidification and salinization are among
the major soil degradation processes. Soil degradation trends can be ameliorated by a restorative land
use and adoption of recommended management practices. To evaluate sustainability of agricultural
practices, assessment of soil health using various indices of soil quality is needed. Soil chemical and
microbial properties are commonly used as soil quality indices to evaluate sustainable land management
in agroecosystems. Physical soil quality indices are generally related to aeration, water storage and
movement, while chemical soil quality indices are related to nutrient availability, phytotoxicity of trace
metals, and pesticide mobility in soils. Many biological indices of soil quality include nitrogen
mineralization, microbial biomass, microbial biomass to total carbon ratios, soil respiration and rates of
waste decomposition.
Keywords: Soil quality, fertility, indices, soil properties

DEFINITION OF SOIL QUALITY
Soil quality is one of the three components of environmental quality, along with water and air quality
(Andrews et al., 2002). Since soils generally react slowly to changes in land use and management,
detecting changes in soil quality before irreversible damage can occur can be more difficult than in water
and air quality. Water and air quality are defined by the degree of pollution that has a direct impact on
human and animal health or natural ecosystems (Carter et. al, 1997; Davidson, 2000) while soil quality
is not limited to the degree of soil pollution (Doran and Parkin, 1994; Doran and Parkin, 1996). Soil
quality is defined as the capacity of the soil to perform all necessary actions for the sustainability of
animal and plant production, increasing water and air quality, and creating living ecosystem favourable
to human health (Karlen et al., 1997). The term soil health originates from the observation that soil
quality affects the health of humans and animals through the quality of crops (Warkentin, 1995). The
website of the Natural Resources Conservation Service was declared that soil health, also named to as
soil quality, is defined as the continued capacity of soil to function as an essential living ecosystem that
sustains plants, animals, and humans (Moebius-Clune et al., 2016) also reported that conceptual
difference between the two terms may be that soil quality comprises both inherent and dynamic
properties, whereas soil health is focused on the dynamic properties. Unlike these terms, the concept of
soil fertility is generally only chemically and partially functionalized in terms of providing nutrients and
water to plants (FAO.,1976) (Figure 1).

Figure 1. Soil quality: assessment, indicators & management (www.isqaper-is.eu)

SOIL QUALITY INDICES
The capacity of a soil to perform its functions can be assessed by indicators of its chemical, physical or
biological properties. (Bastida et al., 2006). Soil quality depends on chemical, physical or biological
parameters and can be evaluated by measuring a combination of these parameters called soil quality
indicators (Bongiorno, 2020). Soil quality indexes have been defined as the minimum set of parameters
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that, when interrelated, provide numerical data on the capacity of a soil to carry out one or more
functions (Bastida, 2008). Soil physical quality indicators include amount and stability of aggregates,
susceptibility to crusting and compaction, porosity comprising of pore geometry and continuity, water
infiltration rate, plant-available water capacity, aeration and gaseous exchange, effective rooting depth,
soil heat capacity and the temperature regime. Relevant indicators of soil chemical quality include pH,
cation exchange capacity of soil, nutrient availability; and favorable elemental balance and lack of any
toxicity or deficiency. Similarly, appropriate indicators of soil biological quality are microbial biomass
activity, diversity of soil fauna and flora, soil respiration, nitrogen mineralization, microbial biomass to
total carbon ratios, the activity of several enzymes, absence of pathogens and pests as indicated by a
soil’s disease-suppressive attributes. An optimal combination of these properties affects agronomic
productivity, efficient using of water, nutrients and other inputs and sustainability of management
systems. Soil quality indicators show differences among soil types, climates and land uses (Ferreiro and
Fu ,2016, Doğan and Gülser, 2019) (Figure 2).

Figure 2. Soil quality indicators (Rojas 2018)

RELATIONS BETWEEN SOIL QUALITY AND SUSTAINABLE AGRICULTURE
Since many agricultural sustainability issues are related to soil quality, its assessment is very important.
Thus, its assessment and the direction of change with time is a primary indice of whether agriculture is
sustainable (Karlen et al., 1997; Mastro et al., 2007). Land use type and agricultural management
practices affect soil quality by causing alterations in soil’s physical, chemical and biological properties.
As a result, a change in land productivity may occur (Islam et al, 2000; Sanchez-Maranon, et al 2002).
Sustainable intensification (SI), producing more from less by reducing losses and increasing the use
efficiency, is attainable only through improvement of soil quality including chemical quality or soil
fertility. It was reported that soils are under threat worldwide (FAO and ITPS, 2015; Stolte et al.,2015).
Erosion, decline in organic matter, contamination, sealing, compaction, decline in biodiversity,
salinization, and floods and landslides are the main threats that may lead to soil degradation (European
Commission, 2002; Montanarella, 2002). Ultimately, soil degradation means a disturbance of soil
quality (Bone et al., 2010), which can be reversible or not. Therefore, it is important to establish
conceptual linkages between soil quality indicators and soil threats. Hüttl and Frielinghaus (1994)
reported that nutrient depletion and loss of soil fertility are major causes of low productivity in many
developing countries. The soil organic carbon pool is a key indicator of soil quality, and an important
driver of agricultural sustainability (Figure 3).
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Figure 3. Considerable factors in manufacturing sustainability (Yazdi et al, 2018 )

SUGGESTIONS ON PROTECTION OF SOIL QUALITY
The general decline in soil quality, caused by both natural and anthropogenic factors, leads to a decline
in ecosystem services and threatens the protection of nature. Soil degradation ocur often by land misuse
and soil mismanagement along with the extractive farming. Important strategies for soil quality
amelioration and reducing environmental degradation risks are reducing soil erosion, creating a positive
soil/ecosystem C budget, improving availability of macro (N, P, S) and micro-nutrients (Zn, Fe, Cu, Mo,
Se), increasing soil biodiversity especially the microbial process; and enhancing rhizospheric processes.
Additionaly retention of crop residue mulch, incorporation of a cover crop in the rotation cycle, use of
fertilizer involving combination of chemical and bio-fertilizers, and elimination of soil mechanical
disturbances have positive effect on protecting of soil quality (Lal, 2015).
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ABSTRACT
Ornithogalum umbellatum (Sakarca) is a wild herb consumed as a vegetable especially in the Eastern
Black Sea region. In this study, the phenolic composition and some antioxidant properties of the leaves
and bulbs of the clumsy plant obtained from Giresun, Turkey were investigated. Total phenolic and
flavonoid content, Fe (III) reduction (FRAP) and DPPH (1-diphenyl-2-picrylhydrazil) radical
scavenging activities were measured in ethanolic extracts. The phenolic compositions of the samples
were analyzed by high performance liquid chromatography (RP-HPLC-PDA). The total amount of
phenolic substance was found to be 7.00±0.089 and 0.849±0.03 mg GAE/g in the leaves and bulbs,
respectively. Total flavonoid content was determined as 4.394±0.078 mg QE/ g in the leaf part. It was
determined that the amount of flavonoid substance in the onion part was below the determination limits.
In the FRAP analysis for the antioxidant activity of the plant, the leaf and bulb parts were 53.189±0.15
and 4.520±0.07 µmol FeSO4.7H2O/g sample, and the DPPH activity was 0.584±0.02 and 20.394±0.60
mg/mL, respectively. As a result of phenolic content analysis, it was determined that the major
components were chrysin, ferulic acid, p-coumaric acid, t-cinnamic acid, apigenin and pinosembrin.
These results show that the above-ground parts of the clumsy plant can be a source of bioactive
substances with better antioxidant properties than the onion parts; however, more research is needed to
confirm these findings.
Keywords: Sakarca, Ornithogalum umbellatum, antioxidant, phenolic
ÖZET
Sakarca bitkisi (Ornithogalum umbellatum) özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde sebze olarak tüketilen
yabani bir ottur. Bu çalışma ile Türkiye'nin Giresun ilinden temin edilen sakarca bitkisinin yaprak ve
soğan kısımlarının fenolik bileşimi ve bazı antioksidan özelliklerini araştırıldı. Etanolik özütlerinde
toplam fenolik ve flavonoid içeriği ile Fe(III) indirgeme (FRAP) ve DPPH (1-difenil-2-pikrilhidrazil)
radikal temizleme aktiviteleri ölçüldü. Numunelerin yüksek performanslı sıvı kromatografisi (RPHPLC-PDA) ile fenolik kompozisyonları analiz edildi. Toplam fenolik madde miktarının yaprak ve
soğan kısımlarında sırasıyla 7.00±0.089 ve 0.849±0.03 mg GAE/g olarak bulundu. Toplam flavanoid
içeriği yaprak kısmında 4.394±0.078 mg KE/ g olarak tespit edildi. Soğan kısmında flavonoid madde
miktarının tayin sınırların altında kaldığı tespit edildi. Bitkinin antioksidan aktivitesi için yapılan FRAP
analizinde yaprak ve soğan kısımları sırasıyla 53.189±0.15 ve 4.520±0.07 µmolFeSO4.7H2O/g numune,
DPPH aktivitesi ise 0.584±0.02 ve 20.394±0.60 mg/mL olarak ölçüldü. Fenolik içerik analizi sonucunda
majör bileşenlerin krisin, ferulik asit, p-kumarik asit, t-sinnamik asit, apigenin ve pinosembrin olduğu
tespit edildi. Bu sonuçlar sakarca bitkisinin toprak üstü kısımlarının soğan kısımlarından daha iyi
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antioksidan özelliklere sahip biyoaktif madde kaynağı olabileceğini göstermektedir; ancak bu bulguları
doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Sakarca bitkisi, Ornithogalum umbellatum, antioksidan, fenolik
GİRİŞ
İlaç, gıda ve kozmetik endüstrilerinde tıbbi ve aromatik bitkilerin doğal kaynak olarak kullanılması, tüm
dünyada giderek artan bir eğilim göstermektedir (Acıbuca, ve Budak, 2018). Doğal olarak yetişen ve
endemik yayılım gösteren birçok bitkinin soğan, yaprak, gövde, tohum, çiçek vb. kısımları çevresel
faktörlerle ilişkili farklı biyoaktif sekonder metabolitlere sahiptir (Aydeniz-Güneşer, 2021).
Avrupa, Asya ve Türkiye’de yaygın yayılış gösteren Ornithogalum umbellatum L. (Sakarca) olarak
bilinen tür, ilk defa botanik otoritesi olan Linnaeus (1753), tarafından tanımlanmıştır. Sakarca bitkisi
yaklaşık 50 tür içeren Ornithogalum cinsinin bir türüdür. Ekolojik, morfolojik ve anatomik olarak
önemli değişkenlik gösteren bir türdür. Literatürde farklı Ornithogalum türlerinin kimyasal bileşimi ile
ilgili çalışmalar yapılmıştır. Güney Afrika’da yetişen Ornithogalum thyrsoides türlerinin soğan
kısmında spirostanol saponinlere ve kolestan glikozitlere ait bileşiklerin varlığı saptanmıştır (Kuroda
ve ark., 2004). Bulgaristan'da yetişen Ornithogalum türünde kardiyak glikozitlerin varlığı saptanmıştır
(Buchvarov ve ark., 1984).İnsan ve hayvanlar için toksik olabilen bu bileşikler özellikle bikinin kök ve
çiçek kısmında ye almaktadır. Bilinen toksisitelerine rağmen, bitki 2000 yıldır geleneksel tıpta özellikle
Hindistan’da mide ağrılarına karşı kullanılmakta, Britanya'da şifalı bitkiler arasında
değerlendirilmektedir (Bhuvaneswari ve ark.,2015). Kuzguncuk soğanı, çökülce, tükürük otu olarak da
bilinen sakarca bitkisi özellikle ülkemizde Doğu Karadeniz bölgesinde fındık bahçelerinde doğal olarak
yetişmektedir (Şekil 1). Yenilebilir yabani bitkilerden olup Ordu-Giresun yöresinde, soğanları ve toprak
üstü kısımları kızartma veya kavurma biçiminde pişirilerek yöre halkının sofralarında yer almaktadır
(Demirkol ve ark., 2017).
Ornithogalum türleri arasındaki kimyasal araştırmalar ikincil metabolitlerin çeşitliliğinin önemli
olduğunu göstermektedir (Renda ve ark., 2018). Bu bileşikler büyüme ve üremede önemli bir rol oynar,
ayrıca patojenlere ve yırtıcılara karşı koruma, UV ışınlarının neden olduğu zararlara karşı önemli rol
oynamaktadır. Fenoliklerin insan sağlığı üzerindeki faydalı etkileri, antioksidan aktiviteleri ile ilgilidir.
DNA, lipitler, proteinler ve karbonhidratların reaktif oksijen türlerinin neden olduğu hasara karşı
korunmasında önemli bir rol oynarlar (Lobo ve ark., 2010).
Literatürde bu bitkinin tıbbi önemini belirten çok az çalışma olup özellikle besin olarak tüketilen soğan
ve yaprak kısımlarının biyoaktif değerini karşılaştıran çalışmalar yeteri sayıda değildir. Bu çalışmanın
amacı Ordu-Giresun yöresinde sıklıkla tüketilen, halk arasında sağlık açısından yararlı olduğu kabul
gören bitkilerden biri olan Sakarca bitkisinin yaprak ve soğan kısımlarının içeriğindeki toplam fenolik
madde ve flavonoid miktarlarını, antioksidan kapasitesi ve fenolik kompozisyonunu belirlemektir.

Şekil.1 Ornithogalumum bellatum L. (Sakarca) bitkisinin soğan ve yaprak kısımları
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2. MATERYAL VE METOT
2.1.Bitki ekstraktının hazırlama
2022 Nisan ayında Giresun’dan toplanan Ornithogalum umbellatum (sakarca) bitkisinin yaprak ve
soğan kısımları ayrıldı. Kaba kirleri çıkacak şekilde musluk suyunda yıkandıktan sonra 37 oC’de
kurutulmak üzere etüve bırakıldı. Kurutulan bitki kısımları öğütücüde toz haline getirilerek 3’er gram
tartıldı ve 30ml %80 etanol ile çalkalayıcı inkübatörde (Heidolph Promax 2020, Schwabach, Almanya)
24 saat özütleme işlemine tabi tutuldu (Kara ve ark., 2022a). Elde edilen süzüntü antioksidan ve fenolik
analizlerde kullanılmak üzere ikiye ayrıldı. Fenolik analiz için ayrılan kısım evapore edilerek çözücüsü
uçurulduktan sonra sıvı-sıvı ekstraksiyon ile analize hazır hale getirildi (Kara ve ark., 2022b).
2.2. Toplam Fenolik Madde Miktarı
Folin metodu fenolik maddelerin Folin Ciocalteu reaktifi ile renkli kompleks oluşturması esasına
dayanır ve doğal ürünlerde toplam fenolik madde ölçümü için en çok kullanılan yöntemdir (Singleton
ve Rossi, 1965). Yapılan çalışmada standart kalibrasyon eğrisi için gallik asit kullanıldı. Standart
kalibrasyon grafiği kullanılarak bitki eksraktına ait toplam fenolik madde miktarı belirlendi. Sonuçlar
mg gallik asit eşdeğiri (GAE)/g numune cinsinden ifade edildi.
2.3. Toplam Flavonoid Madde Miktarı Tayini
Fenolik bileşiklerden flavonollerin tayini Fukumoto ve Mazza (2000)’ya göre yapıldı. Aynı zamanda
standart olarak Kuarsetinin farklı konsantrasyonları hazırlanıp absorbans değerleri okunarak
konsantrasyona karşılık bulunan absorbans değerleri ile kalibrasyon grafiği çizildi. Çizilen grafiğe göre
ekstraklarının toplam flavonoid madde miktarı bulundu. Sonuçlar, mg kuersetin eşdeğeri (KE)/g
numune olarak ifade edildi.
2.4. Demir (III) İndirgeme Antioksidan Güç (FRAP) Tayini
FRAP metodu (Fe(III)-TPTZ- 2, 4, 6-tris (2-pyridly)-S-triazin) kompleksinin antioksidanlar varlığında
indirgenerek mavi renkli kompleks Fe(II)-TPTZ oluşması ve bu kompleksin 593 nm’de maksimum
absorbans vermesi esasına dayanmaktadır (Benzie ve Strain, 1996). Standart olarak FeSO4.7H2O’nun
değişen konsantrasyonları (31.25 ile 1000 μM arasında) kullanıldı. Sonuçlar g numune başına μmol
FeSO4.7H2O eşdeğeri antioksidan güç olarak ifade edildi.
2.5 DPPH Radikalini Temizleme Aktivitesi Tayini
Yöntemin esası DPPH içeren çözelti ile hidrojen atomu verme eğilimi olan bir molekülün (antioksidan)
çözeltisinin karıştırılması sonucu DPPH radikalinin indirgenmesine ve çözeltinin başlangıçta mor olan
renginin kaybolmasına dayanır (Molyneux, 2004). Antioksidan aktivite başlangıçtaki DPPH
derişiminin %50’sinin azalması için harcanan antioksidan miktarını ifade eden SC50 değeri ile verildi
(Brand ve ark., 1995).
2.6. RP-HPLC-UV ile Fenolik Bileşiklerin Tayini
Kara ve ark. (2022b) tarafından geliştirilen metod kullanılarak ters faz–yüksek basınçlı sıvı
kromatografisinde (RP-HPLC-PDA) fenolik içerik analizi yapıldı. Çalışmamızda 200-800 nm dalga
boyu aralığında eş zamanlı analiz imkânı sunan PDA donanımına sahip Shimadzu Corporation LC 20AT
HLPC sistemi kullanıldı. Sabit faz olarak C18(250 mm x4.6 mm, 5μm; GL Sciences) kolonu kullanıldı.
Hareketli faz için ise %70-30 asetonitril-ultra saf su ve %2 asetik asitli ultra saf su ile oluşturulan
gradient programı kullanıldı. Analiz sonrasında sonuçlar g numune başına µg fenolik standart madde
olarak hesaplandı.
3.SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışma sonuçlarımıza göre sakarca bitkisinin yaprak ekstraktlarında toplam polifenol, toplam flavanoid
ve antioksidan kapasiteyi belirleyen FRAP ve DPPH aktivitesi daha yüksek olarak tespit edildi (Tablo
1).
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Antioksidan
kapasite

Polifenolik
içerik

Tablo1. Ornithogalum umbellatum L. (Sakarca) bitkisinin toplam fenolik, flavanoid madde, FRAP ve
DPPH değerleri
Yaprak
7.00±0.089

Soğan
0.849±0.03

Toplam Flavanoid
(mgKE/g )

4.394±0.078

TE

FRAP
(µmolFeSO47.H2O/g)

53.189±0.15

4.520±0.07

DPPH SC50 (mg/mL)

0.584±0.02

20.394±0.60

Toplam Polifenol
(mg GAE/ g)

TE: Tespit edilemedi
Literatürde sakarca bitkisinin yaprak ve soğan kısımlarındaki toplam fenolik madde, toplam flavanoid
madde miktarı, FRAP ve DPPH değerleri değişkenlik göstermektedir. Benzer çalışma sonuçları
arasındaki farklılık bitkinin yetişme koşullarına (habitat), toplanma zamanına ve ölçüm yöntemlerine
bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir (Rat ve ark. 2016). Bir çalışmada Ordu ilinin farklı
bölgelerinden temin edilen sakarca bitkilerinin toplam fenolik içeriği en yüksek 51.60 en düşük 28.35mg
GAE/100 g olarak bulunmuştur (Demirkol ve ark., 2017). Apaydın ve Yolcu (2017) ise Giresun ili
sakarca bitkisinin yapraklarında aynı metotla yaptıkları ölçümlerde toplam fenolik ve flavonoid
miktarını sırasıyla 5,821±0,008mg GAE/g ve 3,258±0,028mg KE/g olarak tespit etmişlerdir. Bir başka
çalışmada Suriye İdlib bölgesinde yetişen Ornithogalum umbellatum bitkisinin soğan ve toprak üstü
kısımları analiz edilmiş ve toprak üstü kısımlarının toplam fenolik madde miktarı ve DPPH temizleme
aktivitesini daha yüksek bulunmuştur (Adawia ve ark 2016). Bizim çalışmamızda benzer şekilde toplam
fenolik içerik, yaprak ve soğan kısımlarında sırasıyla 7.00±0.089 ve 0.849±0.03 mg GA/g numune
olarak bulundu. Toplam flavanoid içerik sadece yaprak kısmında 4.394±0.078 mg KE /g olarak tespit
edildi. Soğan kısmında ise flavonoid madde tespit edilmedi Antioksidan aktivite için yapılan FRAP
analizinde yaprak ve soğan kısımları sırasıyla 53.189±0.15 ve 4.520±0.07 µmolFeSO4.7H2O/g numune,
DPPH aktivitesi ise 0.584±0.02 ve 20.394±0.60 mg/mL olarak belirlendi. Bitkinin yaprak kısımları daha
yüksek antioksidan özelliğe sahip olduğu bulundu.
Ornithogalum umbellatum L. (Sakarca) bitkisinin yaprak ve soğan kısımlarındaki fenolik
komposizyonu RP-HPLC-PDA ile analiz edilmiş ve sonuçlar µg fenolik bileşen/g numune olarak
verilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2.Ornithogalum umbellatum L. (Sakarca) bitkisinin fenolik profili
Standartlar (µg fenolik/g)
Gallik Asit
Protokatekuik Asit
Klorojenik Asit
p-OH Benzoik Asit
Epikateşin
Kafeik Asit
Şiringik Asit
p-OH Benzoik Asit
Rutin
Ellagik Asit
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p-Kumarik Asit
Ferulik Asit
Mirisetin
Resveratrol
Daidzein
Luteolin
Kuersetin
t-Sinnamik Asit
Apigenin
Hesperetin
Ramnetin
Krisin
Pinosembrin
CAPE
Curcumin

53,53
91,66
22,43
17,76
215,74
192,44
-

7,99
6,62
3,21
23,52
17,64
-

Bitkisel ekstraktların antioksidan özellik sergilemesinde fenolik ve flavonoid bileşiklerin rolü oldukça
yüksektir. Bir çalışmada Karadeniz bölgesinde üç farklı Ornithogalum türünün fitokimyasal içeriğinde
protokateşik asit, vanilik asit ve p-kumaridin yoğun olarak bulunduğunu belirlemişlerdir (Renda ve ark.,
2019). Çalışmamızda ise bitkinin yaprak ve soğan ekstraktlarında p-kumarik asit, ferulik asit, tsinnamik asit, apigenin krisin ve pinosembrin gibi fenolikler tespit edildir. Soğan kısmında apigenin
tespit edilemedi. Özellikle krisin ve pinosembrinin bitkinin hem yaprak hem soğan kısmında major
fenolik bileşen olarak belirlendi (Şekil 2 ve 3). Bu aktif metabolitlerin sinerjik etkilerinin bir sonucu
olarak, O. umbellatum ekstraktı pek çok biyolojik aktivite kazanarak tıbbi bitki olarak sınıflandırılabilir.

Şekil 2. Ornithogalum umbellatum L. (Sakarca) bitkisinin yaprak kısımlarındaki fenolik bileşikler; (11)
p-Kumarik asit, (12) Ferulik asit, (18) t-Sinnamik asit, (19) Apigenin, (22) Krisin, (23) Pinosembrin

Şekil 3. Ornithogalum umbellatum L. (Sakarca) bitkisinin soğan kısımlarındaki fenolik bileşikler; (11)
p-Kumarikasit, (12) Feruliasit (18) t-Sinnamikasit, (22) Krisin, (23) Pinosembrin
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Sonuç olarak Ornithogalum umbellatum L. (Sakarca) bitkisinin yaprak ve soğan özütü
karşılaştırıldığında yaprak kısımlarının, toplam fenolik madde, toplam flavanoid madde miktarı, FRAP
ve DPPH radikal temizleme aktivitelerinin daha yüksek antioksidan özelliğe sahip olduğu bulundu.
Bitkinin yaprak ve soğan özütlerinde krisin ile pinosembrinin major fenolik bileşik olarak tespit edildi.
Bitkilerde bulunan fenoliklerden krisin kanser hücrelerinde poliferasyonu azalttığı apoptozu
indükleyerek antitümör ve antioksidan etki gösterdiği belirtilmektedir (Jan ve ark., 2021). Bir diğer
doğal flavanoid olan pinocembrinin ise antibakteriyel, antienflamatuar, antioksidan, vazodilatif,
antiprotozoal, nöroprotektif ve antiproliferatif dahil olmak üzere farmakolojik birçok biyoaktiviteye
sahiptir (Kılıçaslan, ve ark., 2020). Bu çalışma sonuçlarına göre yöre insanları tarafından şifa kaynağı
olarak çok sık tüketilen ekonomik açıdan kolay ulaşılabilen sakarca otunun tıbbi değeri sahip olduğu
biyoaktif bileşiklerin çeşitliliği ile açıklanabilir. Ancak sakarca bitkisinin tıbbi önemini belirlemek için
daha kapsamlı in-vivo ve klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
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ÖZET
Kentleşme ve endüstrileşmenin katkısı ile artan çevre kirliliği dünya çapında gıda güvenliğini ve
tüketicilerin sağlığını etkileyen bir problemdir. Türkiye’ de bu konuda yapılmış araştırmalar oldukça
sınırlıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de üretilen ev yapımı ve çeşitli market eriştelerinde olası toksik metal
ile mikotoksin kirliliğinin sağlık riski değerlendirmesi yapıldı.
Türkiye’de yaygın olarak tüketilen 5 çeşit market ve farklı illerden alınmış 67 çeşit ev yapımı olmak
üzere 72 adet erişte örneği toplandı. Her bir örnek öğütülerek steril kilitli torbalarda analizlere kadar
muhafaza edildi. Tüm örnekler ICP-MS çalışma prensibine göre hazırlandı ve kurşun (Pb), cıva (Hg),
kadmiyum (Cd), arsenik (As), krom (Cr), nikel (Ni), bakır (Cu), alüminyum (Al) ve demir (Fe)
konsantrasyonları ölçüldü ve Dünya sağlık örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen sınır değerler ile
karşılaştırıldı. Elde edilen veriler kullanılarak kronik günlük metal alımı (CDI), hedef tehlike katsayısı
(THQ), tehlike indeksi (HI) ve kanser riski (CR) hesaplandı. Örneklerin üretim ve saklama koşullarından
kaynaklanabilecek mikotoksinlerden biri olan aflatoksin B1 (AFB1) analizleri yapıldı. Tüm sonuçlar
göz önünde bulundurularak ev yapımı ve market eriştelerindeki sağlık riski değerlendirmeleri yapıldı.
Pb- Hg- Cd- As- Cr- Ni- Cu- Al ve Fe konsantrasyon ortalamaları sırasıyla ev yapımı eriştelerde 0,3980,026- 0,227- 0,248- 9,554- 4,189- 2,819- 31,193 ve 76,596 ppm; market eriştelerinde 0,694- 0,0470,044- 0,004- 4,251- 1,973- 3,731- 23,419- 58,498 ppm olarak bulundu. Her iki çeşit eriştede bulunan
Pb- Hg- Cd- Cr- Ni- Al ve Fe konsantrasyonları WHO sınır değerlerinin üstünde tespit edilirken, As
konsantrasyonu market eriştelerinde düşük bulundu. Ev yapımı ve market eriştelerinde THQ< 1 ve HI<
1 olduğu için bulunan toksik metal birikimi bakımından sağlık riski olmamasına rağmen, Ni
konsantrasyonları CR verilerine göre, ortalama yaşam süresinin üstünde kanser riski olabilir. Tüm AFB1
bulguları Türk Gıda Kodeksi’nin belirttiği (2,00 ppb) sınırın altında belirlendi.
Sonuç olarak, çalışma parametrelerine göre, Türkiye’de üretilen ev yapımı ve market erişteleri arasında
anlamlı bir fark ve ciddi sağlık riski bulunmadı.
Anahtar Kelimeler: Erişte, toksik metal, aflatoksin B1, ICP-MS, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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ABSTRACT
Increasing environmental pollution with the contribution of urbanization and industrialization is a
problem that affects food safety and the health of consumers worldwide. Studies on this subject in
Turkey are very limited. In current study, the health risk assessment of possible toxic metal and
mycotoxin contamination in homemade and various market noodles produced in Turkey was carried out.
A total of 72 noodle samples were collected, including 5 types of noodles that are widely consumed in
Turkey, and 67 types of homemade noodles from different provinces. Each sample was ground and
stored in sterile polyethylene bags until analysis. All samples were prepared according to the ICP-MS
operating principle and lead (Pb), mercury (Hg), cadmium (Cd), arsenic (As), chromium (Cr), nickel
(Ni), copper (Cu), aluminum (Al) and Iron (Fe) concentrations were measured and compared with the
limit values determined by the World Health Organization (WHO). Using the data obtained, chronic
daily metal intake (CDI), target hazard quotient (THQ), hazard index (HI) and cancer risk (CR) were
calculated. Aflatoxin B1, one of the mycotoxins that may result from the production and storage
conditions of the samples, were analyzed. Considering all the results, health risk assessments in
homemade and market noodles were performed.
Pb- Hg- Cd- As- Cr- Ni- Cu- Al and Fe concentration averages were 0.398- 0.026- 0.227- 0.248- 9.5544.189- 2.819- 31,193 and 76.596 ppm in homemade noodles, respectively; It was found as 0,694- 0.0470,044- 0.004- 4.251- 1.973- 3.731- 23.419- 58,498 ppm in market noodles. While the concentrations of
Pb-Hg-Cd-Cr-Ni-Al and Fe in both types of noodles were found above the WHO limit values, the
concentration of As was found to be low in market noodles. Although there is no health risk in terms of
toxic metal accumulation found in homemade and market noodles as THQ < 1 and HI < 1, Ni
concentrations may have cancer risk above the average lifetime, according to CR data. All AFB1
findings were below the limit specified by the Turkish Food Codex (2.00 ppb).
As a result, according to the study parameters, there was no significant difference and no serious health
risk between homemade and market noodles produced in Turkey.
Keywords: Noodle, toxic metal, aflatoxin B1, ICP-MS, World Health Organization (WHO)
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EKSTREMAL DUZLULUQ ŞƏRAİTİNDƏ ARPA VƏ BUĞDA CÜCƏRTİLƏRİNDƏ BƏZİ
FİZİOLOJİ-BİOKİMYƏVİ PROSESLƏRİN TƏDQİQİ
STUDY OF SOME PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROCESSES IN BARLEY AND
WHEAT SEEDLINGS UNDER EXTREME SALINITY
Prof. Abdıyev V.B.
Doktorant. Cəfərzadə B.Ə.
Magistrant. Allahverdiyev R.Z.
Magistrant. Xanıyeva S.Z.
Bakı Dövlət Universiteti
XÜLASƏ
Ekstremal duzluluq şəraitində becərilmiş duzadavamlılıq dərəcəsinə görə fərqlənən arpa və buğda
cücərtilərində tənəffüs intensivliyi, reduksiyaetmə aktivliyi və peroksidazanın fəallığı tədqiq
olunmuşdur. Aşkar olunmuşdur ki, duzların uzunmüddətli təsiri zamanı arpa və buğda cücərtilərində
tənəffüs intensivliyi və reduksiyaetmə aktivliyinin zəifləməsi halı daha aşağı qatılıqda (25 mM)
müşahidə olunur. Duzların qatılığının sonrakı artımı (25-100 mM) arpa və buğda cücərtilərində tənəffüs
intensivliyini və reduksiyaetmə aktivliyini daha kəskin azaltmışdır.
Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, duzların qatılığı artdıqca (25-100 mM) arpa və buğda cücərtilərinin
kök sistemində peroksidazanın aktivliyinin artması xətti xarakter daşıyır. Cücərtilərin yerüstü hissəsində
duzun nisbətən aşağı qatılıqlarında (25-50 mM) peroksidazanın aktivliyi artır, qatılığın artması ilə (50100 mM) əlaqədar olaraq peroksidazanın aktivliyi azalır. Kontrola nisbətən aktivlik yüksək olsa da xətti
xarakter daşımır. Beləliklə, ekstremal duzluluq şəraitində arpa və buğda cücərtilərində peroksidazanın
aktivliyini dəyişməsi adekvat xarakter daşıyır. İstifadə edilən duzların ionları yuxarıdakı fiziolojibiokimyəvi göstəriciləri zəiflətməkdə aşağıdakı ardıcıllıqla düzülmüşdür:
S𝑂42 ClAçar sözlər: duzadavamlılıq, peroksidaza, reduksiyaetmə aktivliyi, polyaroqrafik

ABSTRACT
Respiratory intensity, reducingactivity, and peroxidase activity have been studied under extreme salinity
in seedlingsof barley and wheat with contrasting salt tolerance. It was found that during long-term
exposure to salinity, weakening of respiratory intensity and reducingactivity in barley and wheat
seedlings had occurred at lower salt concentrations (25 mM). Subsequent increases in salt concentrations
(25-100 mM) led to a sharper decreasein respiratory intensity and reducing activityof barley and wheat
seedlings.
Studies have shown that as the salt concentration increases (25-100 mM), the increase in peroxidase
activity in the root system of barley and wheat seedlings is linear. In the above-ground part of the
seedlings, the peroxidase activity increased at relatively low salinity (25-50 mM) and decreasedwith
increasing salt concentrations (50-100 mM). In this case, although the activity washigher than in the
control,the changewas not linear.Thus, changes in the activity of peroxidase in barley and wheat
seedlings under extreme salinity are adequate.Based on the attenuation degree of the above
physiological and biochemical parameters,the salt ions are arranged in the following order:
S𝑂42 ClKeywords:salt tolerance,peroxidase, reducing activity, polarography
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GİRİŞ
Məlumdur ki, Yer kürəsində kifayət qədər qısa tarixi dövrdə 2 milyard hektar məhsuldar torpaqlar öz
dəyərini itirmişdir. Bu hal-hazırda dünya üzrə əkin üçün istifadə olunan 1,5 milyard hektardan çoxdur.
Beləliklə, hər il bəşəriyyət 15 milyon hektar bioloji məhsuldar torpaqları itirir. Məhsuldar torpaqların
azalmasının əsas səbəblərindən biri yer kürəsində şoran torpaqların sahəsinin artmasıdır . [ 9 ]
Müasir hesablamalara görə kənd təsərrüfatında istifadə olunan torpaqlar da daxil olmaqla yerin quru
1
sahəsinin hissəsini şoran torpaqlar təşkil edir. Bundan əlavə, suvarılan torpaqların təxminən iyirmi
15
faizi bu və ya digər dərəcədə şoran torpaqların payına düşür. [13,14]
Duzadavamlılıq probleminin aktuallığı ondan ibarətdir ki, hal-hazırda Yer kürəsi torpaqlarının 25%-i
bu və ya digər dərəcədə şoranlaşmışdır [11] və mövcud məlumatlara görə 2050-ci ildə əkilən torpaqların
təqribən 50%-i duzlaşmaya məruz qalacaqdır [4]. Torpaqların şoranlaşması ətraf mühitin ekstremal
amillərindən biri olub, kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafına ciddi təsir göstərir [5]. Şoranlaşmış
torpaqlar Azərbaycan ərazisində də geniş yayılmışdır və onların sahəsi ildən-ilə artmaqda davam edir
[3].
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan torpaqlarında duzların tərkibi olduqca müxtəlifdir. Xloridli-sulfatlı
və ya sulfatlı-xloridli şoranlaşma tipi daha geniş yayılmışdır [3]. Bitkilərə ən zərərli təsir göstərən Na+
və Cl- ionlarının olması barədə məlumatlar mövcuddur [6]. Digər tədqiqatda isə Na+ və Cl- kimi kimyəvi
aktiv ionların bitki hüceyrələrində artıq miqdarda toplanması bir sıra fizioloji proseslərə mənfi təsir
göstərməsi və son nəticədə məhsuldarlığın kəskin azalmasına səbəb olması qeyd olunmuşdur [2].
Duzların bitkilərə mənfi təsiri ontogenezin ilk dövrlərində özünü daha kəskin göstərir və bu dövrdə
bitkilər şoranlığa daha davamsız olurlar. Odur ki, bitki orqanizminə duzların təsir mexanizmini
aydınlaşdırmaq üçün cücərtilərin ilk inkişaf mərhələlərində fizioloji-biokimyəvi proseslərin öyrənilməsi
böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki bitki hüceyrələrində baş verən ilk fiziki-kimyəvi proseslər bitki
orqanizmində gedən hüceyrədaxili metabolizmin sonrakı dəyişməsinə ciddi təsir göstərir.
Bitkilərin duzadavamlılığının artırılmasında hər şeydən əvvəl onun erkən diaqnostikasının işlənib
hazırlanması probleminin həlli əsas məsələlərdən biri hesab olunur.
Bizim apardığımız tədqiqat işində arpa və buğda sortlarının duzadavamlılıq xassələri fiziolojibiokimyəvi analizlər vasitəsilə tədqiq edilmişdir.
TƏDQİQATIN OBYEKTLƏRİ VƏ METODLARI
Tədqiqat obyektləri kimi kənd təsərrüfatında geniş istifadə olunan buğdanın “Əzəmətli-95” (Triticum
aestivum L.) və arpanın “Qarabağ-22” (Hordeum vulqare L. ) sortlarının 5-günlük cücərtilərindən
istifadə olunub. Cücərtilər Knop məhlulunda, həmçinin 25-100 mM NaCl, Na2SO4 məhlullarında
normal aerasiya şəraitində (0,04 mq O2/dəq) 20C temperaturda becərilmişdir. İşıqda və laboratoriya
şəraitində becərilmiş (yaşıl) bitkilərdə işıqlanma dərəcəsi lüksmetrlə (420-480 lk) ölçülmüşdür
(Lüksmetr tip102; kənarlanması 10%dir).
Bitki köklərində oksigenin udulması polyaroqrafik metodla təyin olunmuşdur. [12]
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Hal-hazırda müxtəlif maye mühitlərdə platin elektroddan istifadə etməklə polyaroqrafik metodla
oksigen mübadiləsinin öyrənilməsi geniş tətbiq olunur. Bu metodun əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
bu üsul oksigenin miqdarını bilavasitə canlı orqanizmlərdə müəyyən etməyə imkan verir. Bitkilərdə
oksigenin udulmasının müəyyən edilməsi üçün polyaroqrafik qurğunun blok sxemi verilmişdir (şək.1).
Qurğunun həssaslığı -3,2  10-7 M/lO2 –dir. Oksigenin köklərlə udulma sürəti 1 q yaş çəkiyə görə
hesablanmışdır.
Şəkil 1. O2-nin udulmasının müəyyən edilməsi üçün polyaroqrafik qurğunun blok-sxemi: 1elektrokimyəvi kiçik həcmli şüşə qab, 2-labaratoriya pH-metri, 3-qalvanometr, 4-ultratermostat, 5obyekt yerləşdirilən küvyet, 6-mikronasos.
Bitkilərdə reduksiyaetmə fəallığı müxtəlif metodlarla tədqiq edilir. Tədqiq olunan məhlulda redoks
indikatorların dəyişilməsinə əsaslanan kolorimetrik metoddan istifadə olunub [12]. Reduksiya olunmuş
halda onlar rəngsizdir (2,6 dixlorfenolindofenol və b.) DXFİF oksidləşmiş halda isə rənglidir. Bundan
əlavə, hər bir indikatorun keçid zonası onun redoks potensialının qiyməti ilə xarakterizə olunur. İstifadə
olunan rəngləyici 2,6- dixlorfenolindofenolun (2,6 DXFİF) 10-3 M qatılığı müsbət redoks potensiala
malikdir (+0.217V). Tədqiqat zamanı 1 q yaş çəki götürülmüşdür və prosesin sürəti kinetik əyrilərin
bucaq əmsalına görə hesablanıb.
Bitkilərdə peroksidazanın aktivliyi benzidinin oksidləşməsinin göy məhlulunun müəyyən qatılığa qədər
əmələ gəldiyi oksidləşmə reaksiyalarının müəyyən qatılığa qədər əmələ gəldiyi oksidləşmə
reaksiyalarının sürətinə əsaslanır. Göy oksidləşmə məhlulunun qatılığı fotoelektrokolorimetrlə (UXL)
müəyyən olunur 10] peroksidazanın aktivliyi reaksiya sürətinə görə hesablanır. Tədqiqatlar 3-4 təkrarla
aparılmış, alınan nəticələr statistik işlənmişdir [15]. Tədqiqatlarda dəqiqlik göstəricisi 5%-dən aşağı
olmuşdur. Alınan nəticələr riyazi etibarlıdır.
ALINAN NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ.

Məlumdur ki, bitki aləminin çox hissəsi öz inkişaf tsiklini yüksək qatılıqlı duzlu şəraitdə həyata keçirir
[12]. Buna görə də bitkilərin duzadavamlılıq probleminin hərtərəfli tədqiqi praktik və nəzəri cəhətdən
böyük əhəmiyyətə malikdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, hüceyrənin normal fəaliyyət göstərməsi üçün enerjinin toplanması və onun
sonrakı istifadəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni bir sıra bitkilər tənəffüs substratı kimi
karbohidratlardan istifadə edirlər. Ona görə də duz stresi şəraitində kənd təsərrüfatında geniş istifadə
olunan buğda və arpa cücərtilərinin kök sistemində tənəffüs aktivliyinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi
daha məqsədəuyğundur. Bu bitkilərin duzadavamlılıq problemini mahiyyətcə daha dərindən anlamağa
imkan verir və bununla da kənd təsərrüfatı bitkilərinin duzadavamlılığının artırılması və diaqnostikasına
dair daha effektiv metodların hazırlanmasına xidmət etmiş olar.
Aparılan tədqiqatlar zamanı aşkar olunmuşdur ki, arpa cücərtilərinin kökləri tərəfindən oksigenin
udulma miqdarı buğdaya nisbətən azdır. Məlumdur ki, yuxarıda göstərilən bitkilər duzadavamlılığına
görə əks ardıcıllıqla yerləşir :
arpa  buğda
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Bitki kökləri tərəfindən oksigenin udulması zamanı kinetik metodların tətbiqi su mühitində becərilmiş
bitkilərdə birfazalı əyrinin alınması müəyyən olunmuşdur.
Sonra duzların müxtəlif qatılıqlarında cücərdilmiş bitkilərdə O2-nin udulması tədqiq olunmuşdur.
Alınan nəticələrdən aydın olur ki, duzların uzunmüddətli təsiri zamanı oksigenin udulmasının zəifləməsi
halı daha aşağı qatılıqlarda (25mM NaCl, 25 mM Na2SO4) müşahidə olunur. Şəkil 2 -dən aydın olur ki,
50 mM NaCl –in təsiri zamanı arpa kökləri tərəfindən oksigenin udulması 2 dəfə, 75 mM-da 2,4 dəfə,
100 mM-da isə təqribən 3,1 dəfə azalır. Analoji nəticələr Na2SO4-ın təsiri zamanı oksigenin udulması
NaCl-la müqayisədə daha kəskin azalır.

Şəkil 2. Arpa cücərtilərinin kökləri tərəfindən normada və NaCl təsiri zamanı oksigenin udulmasının
müqayisəli tədqiqi: 1)kontrol, 2) 25mM NaCl, 3) 50mM NaCl, 4) 100mM NaCL
Məlumdur ki, canlı hüceyrədə oksidləşmə proseslərinin çoxmərhələliyi enerjinin mərhələli (pilləli)
ayrılmasına səbəb olur ki, bu da hüceyrənin enderqonik funksiyaları üçün istifadə oluna bilər. Ayrı-ayrı
oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarında enerjinin ayrılmasında dərəcəlilik onun səpələnməsini azaldır və
hüceyrəni istilik enerjisinin dağıdıcı təsirindən qoruyur [12]. Beləliklə, bitkilərdə oksidləşmə
reaksiyalarının sürətinin dəyişilməsi onlarda oksidləşmə və reduksiya aktivliyinin yerdəyişməsinə səbəb
olur. Ona görə də bitkilərdə kök sisteminin normal və duzlu şəraitdə reduksiyaetmə aktivliyinin
müqayisəli tədqiqi olduqca maraqlıdır. Belə ki, hüceyrədə oksidləşmə proseslərinin və bütövlükdə
bioloji oksidləşmənin sürəti digər amillərlə yanaşı, həm də hüceyrədə olan substratın miqdarı, daha
doğrusu reduksiya olunmuş məhsulların miqdarı ilə limitləşir. Bitkilərin kök sisteminin duzlu şəraitdə
reduksiyaetmə aktivliyinin təyininə dair ədəbiyyatda məlumatlar azdır [7]. Müəllifin aldığı nəticələrə
görə duzların təsiri altında bitkilərdə oksidləşmə aktivliyinin artması müşahidə olunur. Bununla bərabər,
ədəbiyyatda rast gəlinən nəticələr yalnız epizodik xarakter daşıyır. Aparılan tədqiqatlar öz elmi dərinliyi
və sistematikliyi ilə bir-birindən fərqlənmir.
Məlum olduğu kimi istənilən oksidləşmə-reduksiyaedici sistem və ya redoks - sistem oksidləşmə və
reduksiyaetmə aktivliyinin müəyyən nisbəti ilə səciyyələnir. Oksidləşm-reduksiya nisbətinin yüksək
qiymətlərində sistem əsasən oksidləşdirici və ya elektronların akseptoru, oksidləşmə-reduksiya aşağı
qiymətlərində isə reduksiyaedici və ya elektronların donoru kimi fəaliyyət göstərir. Bitkilərin kök
sisteminin oksidləşmə reduksiyaetmə vəziyyətinin dəyişməsi bir çox ekzogen və endogen faktorlardan
asılıdır. Belə faktorlardan biri yuxarıda göstərildiyi kimi mineral duzlar ola bilər. Buna görə də bu
sahədə bitkilərdə reduksiyaetmə aktivliyinin öyrənilməsi olduqca vacibdir.
Alınan nəticələrdən aydın olmuşdur ki, buğda cücərtilərində reduksiyaetmə fəallığı arpa cücərtilərinə
nisbətən yüksəkdir (Şək. 3). Bitkilərin tənəffüs intensivliyi və reduksiyaetmə fəallığı ilə duzadavamlılığı
arasında əks korrelyativ əlaqənin olduğu müəyyən olunmuşdur.

PROCEEDINGS BOOK

341

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

rəngləyicinin reduksiyası, n.ə.

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

40
35
30
25
20

2.arpa

15

1.buğda

10
5
0
5

10

15

20

25

30

vaxt (dəq)

Şəkil 3. 2,6-dixlorfenolindofenolun buğda (1) və arpa (2) cücərtilərinin homogenatında reduksiyası.
Qeyd etmək lazımdır ki, duzların aşağı qatılıqlarında (1-5 mM) arpa və buğda cücərtilərində
reduksiyaetmə aktivliyi kontrol variantından cüzi fərqlənməsinə baxmayaraq kinetik
qanunauyğunluqlar oxşar olmuşdur. Duzların qatılıqlarının artması ilə (25-100 mM) reduksiyaetmə
aktivliyi kəskin azalmağa başlamışdır. Na2SO4-ün təsiri zamanı reduksiyaetmə aktivliyi NaCl-la
müqayisədə daha kəskin azalmışdır.
Aparılan tədqiqatlardan belə nəticə çıxarmaq olar ki, duzların qatılığının artırılması zamanı cücərtilərdə
tənəffüs sisteminin substratları və komponentləri oksidləşmiş vəziyyətə keçir və oksidləşmə-reduksiya
nisbəti artır.
Ekstremal duzluluq şəraitində bitki köklərində tənəffüs intensivliyinin xarakterini müəyyən etmək üçün
tənəffüs dövrəsinin alternativ paralel yollarından birini təşkil edən peroksidazanın aktivliyinin təyin
olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ədəbiyyat məlumatlarından aydın olur ki, duzların təsirindən bitki toxumalarında H2O2 – nin miqdarı
kəskin artır [1,8,12]. Peroksidazanın aktivliyinin tədqiq olunması onunla əlaqədardır ki, bitkilərə zərərli
təsir göstərən hidrogen peroksid bəzi fermentlərlə, o cümlədən peroksidaza ilə də parçalanır.
Qeyd etmək lazımdır ki, peroksidaza polifenolların sintezində həmçinin benzol həlqəsinin
hidroksilləşməsi prosesində mühüm rol oynayır. Digər tərəfdən hüceyrənin oksigen ehtiyatının istifadə
olunmasında da peroksidazanın əhəmiyyəti böyükdür [12]. Bundan əlavə peroksidaza NADH+oksidləşdirməyə qabildir. Buradan aydın olur ki, peroksidaza tənəffüs dövrəsinə piridin dehidrogenaza
fermentləri vasitəsilə qoşulur və aldığı elektronları tənəffüsün alternativ yolları vasitəsilə müxtəlif
akseptorlara ötürür. Beləliklə yuxarıda göstərilənlərdən aydın olur ki, peroksidaza hüceyrə
metabolizmində olduqca fəal iştirak edən fermentlərdən biridir. Bizim məqsəd ekstremal duzluluq
şəraitində duzadavamlılıq dərəcəsinə görə fərqlənən arpa və buğda cücərtilərinin kök və gövdəsində
peroksidazanın aktivliyinin təyin olunmasıdır. Bu da peroksidaza reaksiyalarının adekvat və ya spesifik
xarakterinin təyin olunmasına imkan verir. Aşkar olunmuşdur ki, arpa və buğda cücərtilərinin
köklərində peroksidazanın aktivliyi gövdəyə nisbətən yüksək olmuşdur.
Bundan əlavə duzların müxtəlif qatılıqlarının təsirindən peroksidazanın aktivliyi təyin olunmuşdur.
Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, arpa cücərtilərində peroksidazanın aktivliyi mühitdəki duzun
qatılığından asılıdır. Mühitdə NaCl-ın qatılığı artdıqca (25-100 mM) kök sistemində peroksidazanın
aktivliyinin artması xətti xarakter daşıyır (Şək. 4).
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Şəkil 4. Müxtəlif qatılıqlı NaCl duzluluğu şəraitində becərilmiş arpa cücərtilərinin kök (1) və
gövdəsində (2) peroksidazanın aktivliyi.
Arpa cücərtilərinin yerüstü hissəsində köklərə nisbətən duzların təsirindən başqa mənzərə alınır. Şəkil
4-dən aydın olur ki, arpa cücərtilərinin yerüstü hissəsində NaCl-in qatılığı nisbətən aşağı olduqda (2550 mM) peroksidazanın aktivliyi artır, sonra isə qatılığın artması ilə (50-100 mM) əlaqədar olaraq
peroksidazanın aktivliyi azalır. Lakin kontrola nisbətən aktivlik yüksək olsa da xətti xarakter daşımır.
NaCl duzluluğu şəraitində becərilmiş buğda cücərtilərinin kök və gövdəsində peroksidazanın aktivliyini
təyin edərkən analoji nəticələr alınmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Na2SO4 duzluluğu şəraitində becərilmiş arpa və buğda cücərtilərində də analoji
nəticələr alınmışdır. Beləliklə, ekstremal duzluluq şəraitində arpa və buğda cücərtilərində
peroksidazanın aktivliyinin dəyişməsi adekvat xarakter daşıyır. Peroksidazanın aktivliyi yalnız miqdar
baxımından fərqlənir.
Ekstremal duzluluq şəraitində peroksidazanın aktivliyinin xətti xarakter daşımasını toxumlarda
fermentin substratı kimi istifadə olunan hidrogen peroksidin miqdarının doyma halına çatmaması ilə
izah etmək olar. Ona görə ki, istənilən fermentativ reaksiyalar, o cümlədən peroksidazanın iştirakı ilə
həyata keçirilən reaksiya substratla doyma halına qədər I tərtibli reaksiyalar kimi xarakter daşıyır. Lakin
doyma halından sonra frmentativ reaksiya sıfır tərtibli olur və substratın miqdarından asılı olmur.
Qeyd etmək lazımdır ki , istifadə olunan duzların ionları bitkilərdə tənəffüs intensivliyini, reduksiyaetmə
aktivliyini və peroksidazanın aktivliyini zəiflətməkdə aşağıdakı ardıcıllıqla düzülmüşdür.
S𝑂42 ClSulfat ionunun xlor ionuna nisbətən bitkilərdə fizioloji prosesləri daha çox zəiflətməsində əsas rolu ion
qüvvəsi, aktivliyi oynaya bilər.
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ABSTRACT
Food insecurity is a major and long-term critical problem for many countries around the world,
especially in Afghanistan.
The Food and Agriculture Organization (FAO) reported that 650.3 million people around the world are
undernourished in 2019 and projected an increase to 768 million or 9.9 % of the total world population.
Almost all the hungry people live in developing countries (particularly in Africa and Southern Asia). It
is also estimated that 2365 million people face moderate or severe food insecurity, and 928 million face
severe food insecurity of the 7.79 billion people in the world, which contribute 30 % of the world
population in 2020. Afghanistan is experiencing some of the worst food insecurity in the world. Due to
long-standing economic and security challenges, major droughts, COVID-19, and floods in recent years,
hunger in Afghanistan has increased substantially since 2014. About 93 percent of Afghans were not
getting enough food to eat at the beginning of September 2021, up from 80 percent before the Taliban
took over. Nearly 20 million halves of the population out of 38 million Afghans of food, classified in
crisis or emergency, between March and May 2022, among these are about 6.6 million people in
emergency and 13cmillion in crisis.
This paper provides a broad overview of the current status of global food security with a special focus
on Afghanistan. Also, the causes of food insecurity in the world and Afghanistan, and the food insecurity
status before and after the Taliban retake over Afghanistan have been examined, and the paper concludes
with solutions and suggestions.
Keywords: Food security, Food insecurity, Global Food Security, Afghanistan.

1.INTRODUCTION
Food access is a variable condition of human consumers, and it affects all of us each and every day. If
you have ever traveled through an isolated area of the country or the world and encountered difficulty
in encountering food that is customary or nutritious to eat, or within reach of your travel budget, you
have an inkling of what it means to have issues with food access. For those with little capacity for food
self-provisioning from farms or gardens, food access is determined by factors influencing the spatial
accessibility, affordability, and quality of food sellers. The consistent dependability of adequate food
access helps to enable food security whereby a person's dietary needs and food preferences are met at
levels needed to maintain a healthy and active life. Famines are conditions of extreme food shortage
defined by specific characteristics (see below). Food-insecure Conditions, such as acute and chronic
hunger, are important conditions that affect many people both in the United States and in other countries.
Having access to at least an adequate amount of nutritious food could be seen as the most basic of all
human rights. However, for hundreds of millions of people, this right is not being met, usually for
reasons entirely out of their control. In this article, we will discuss why this is happening, the impact that
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food insecurity has on those affected, and what we can do, both as individuals and collectively, to right
these wrongs.
The FAO reported that 650.3 million people around the world are undernourished in 2019 and projected
an increase to 768 million or 9.9 % of the total world population. Almost all the hungry people, live in
developing countries (particularly in Africa and Southern Asia). It also estimated that 2365 million
people face moderate or severe food insecurity, 928 million faces sever food insecurity of the 7.79 billion
people in the world, which contribute 30 % of the world population in 2020. It is estimated that over
50% of child deaths in developing countries are related to malnutrition.
Global food supply is currently sufficient to meet the food needs of the world's population. It is expected
to continue to be sufficient well into the next years. Despite such abundance of food, more than 97 % of
the world undernourishment are in the developing world today; many more suffer from deficiencies of
protein and essential micronutrients, such as iodine, Vitamin A and iron. Moreover, even those who
consume sufficient food to meet their dietary needs can suffer from malnutrition due to poor health and
inadequate or inappropriate caring behaviors. The most vulnerable of the world's citizens are the first to
suffer from such food and nutrition insecurity: 167 million developing-country children under age five,
or about one in three, are malnourished. It is estimated that over 50% of child deaths in developing
countries are related to malnutrition. This paper provides a broad overview of the current status of global
food security with a special focus on Afghanistan. Also, the causes of food insecurity in the world and
Afghanistan, and the food insecurity status before and after the Taliban retake over Afghanistan have
been examined, and the paper concludes with solutions and suggestions.

2. FOOD SECURITY AND INSECURITY
Food security and insecurity are terms used to describe whether or not people have access to sufficient
quality and quantity of food. They are affected by factors such as poverty, health, food production,
political stability, infrastructure, access to markets, and natural hazards. Improved food security is
important for global reduction of hunger and poverty, and for economic development. Commonly, the
concept of food security is defined as including both physical and economic access to food that meets
people's dietary needs as well as their food preferences (InTeGrate. 2022). The concept of food security
can be broken down into four main components known as the ‘4 pillars of food security’ (concern.net,
2021).
Availability - Availability simply refers to the existence of food within a community. This is closely
linked to the efficacy of food production. Availability can become an issue when there is a lack of
necessary resources, such as water for irrigation or when land being used for food production is damaged
or degraded.
Access - Simply having enough food in a community means very little if there is poor access to it. True
food security means that individuals have the resources they need to obtain a sufficient quality of
nutritious food. Access to food is affected by a myriad of physical, social and policy related factors.
Factors such as pricing, household proximity to suppliers and infrastructure all affect our access to food.
Utilization - Not all food is of equal or sufficient value. To be food secure, it is crucial that the food
being accessed is of a good quality. It is paramount that food is nutritious and healthy enough to provide
the energy people need for their daily activities. It is also crucial that individuals have the necessary
knowledge and tools to properly ‘utilize’ the food available to them. This includes having the utilities
to properly select, prepare, and store foods that are available and accessible.
Stability - Good food stability means that access, availability and utilization of food remains relatively
stable over time. It is important to try to minimize any threats to this stability. Threats to food stability
include natural disasters, climate change, conflict and economic factors such as volatile price
fluctuations.
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3.THE MAJOR CAUSES OF FOOD INSECURITY
These include unstable social and political environments that preclude sustainable economic growth,
war and civil strife, macroeconomic imbalances in trade, natural resource constraints, poor human
resource base, gender inequality, inadequate education, poor health, natural disasters, such as floods and
locust infestation and the absence of good governance. All these factors contribute to either insufficient
national food availability or insufficient access to food by households and individuals. Understanding
why some people face food insecurity and the effects this can have on them and their families is the first
step in helping to mitigate the damage that food insecurity can cause.
Conflict: Conflict stands out as the single biggest factor driving global hunger today. Over 60% of those
who are food insecure are living in conflict zones. Conflict forces people to flee from their homes, often
leaving behind their only means to a livelihood. Conflict also divides communities and can cause farmers
to abandon any long-term agricultural strategies for fear that they will never reap the benefits if they are
forced to flee.
Climate change: After years of stagnation, the number of hungry people in the world rose between
2015 and 2018 by nearly 40 million people, with the greatest rise coming in drought-affected countries
in Sub-Saharan Africa. An increase in the frequency and severity of natural disasters has devastated
some regions, destroying crop yields and limiting the quantity and quality of food available to
communities.
Population Growth: The global population will be nearly 10 billion people by 2050 (concern.net, 2021).
As the population continues to grow, it is necessary that food production and food accessibility grow to
match it. Unfortunately, we have already seen in countries that have experienced population booms that
resources needed for food production (water supply, croplands) can become scarce when divided,
causing food insecurity.

4. WORLD FOOD SECURITY STATUS
The number of undernourished people in the world is projected to be 768 million or 9.9 % of the world
population in 2020 which shows an increase compared to 2019 which was 650 million or 8.4 % of the
world population. Africa and Asia form the maximum contribution of the world's undernourished people
which shows 281 and 418 million people respectively (Table 1 & 2).
Table 1: Number of undernourished people in the world, 2005-2020

Source: FAO, 2021
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Table 2: Prevalence of undernourishment in the world, 2005-2020

Source: FAO, 2021
The number if undernourished people in the world continued to rise in 2020. Between 720 and 811
million people in the world faced hunger in 2020. Considering the middle of the projected range
(768miilion), 118 million people were facing hunger in 2020 than in 2019- or as many as 161 million,
considering the upper bound of the range Figure 1.
Figure 1: Prevalence of undernourishment and number of undernourished, 2005-2020

Source: FAO, 2021
Moderate or severe food insecurity has been climbing slowly for six years and now affects more than
30 percent of the world population Figure 2.
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Figure 2: Sever food security and moderate food security of world and some region.

Note: Differences in totals are due to rounding of figures to the nearest decimal point.
Source: FAO, 2021
According to the FAO, the concentration and distribution of food insecurity by severity differ greatly
across the region of the world. In 2020, 928 million of the world population are faced severe food
security of 7794 million total world population, 2368 million people face moderate or severe food
insecurity around the world. In Asia and Africa, 471 and 347 million people face severe food insecurity
respectively whereas 1199 and 799 million people face moderate or severe food insecurity Figure 3.
Figure 3: The concentration and distribution of food insecurity by severity differs greatly across the
regions of the world.

Source: FAO, 2021
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Figure 4: Food insecurity in 2020 compared with 2019 in countries facing food insecurity crisis.

Source: FAO, 2021
5.FOOD SECURITY STATUS IN AFGHANISTAN
5.1Food security status in Afghanistan prior to the Taliban re takeover
Afghanistan is experiencing some of the worst food insecurity in the world. Afghanistan has the least
food secure country in the Asian region; the majority population is food insecure from consuming food
and coping capacity (Samim and Zhiquan, 2020). The 2020 Global Hunger Index ranked Afghanistan
99th out of 107 countries evaluated (Lutz,, 2021).
Food security is very considerable across the country due to economic diversity opportunities and social
economic factors. In Afghanistan, Women and children are the most vulnerable part of demographic
suffering from chronic malnutrition issues and are the highest in the World (FAO, 2020). Over 40.9%
of Afghan children below the age of five have stunted growth (chronically malnourished), and more
than 2.5 million children are acutely malnourished (FAO, 2020). Hence, more than a quarter (29%) of
the population cannot meet their calorie requirements, i.e., the average per capita calorie consumption
is lower than the world standard. The number of malnourished people has increased steadily since 2001
(Figure 5). But the prevalence of malnutrition has decreased steadily since 2001 (Figure 5). In the period
2001 – 2018, the amount of prevalence of undernourishment has significantly reduced from 47.8% to
29.9% (Figure 5).
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Figure 5: Prevalence undernourishment in Afghanistan in the period 2001/2018.

Source: FAOSTAT, 2019.
Afghanistan is a country where more than half (54, 5%) or 16 million of the population live below the
poverty line (World Bank, 2020; Samim & Zhiquan, 2020) and poverty is steadily growing in
Afghanistan. Food insecurity had an exact spatial dimension in Afghanistan base on the FAO estimation
in 2016; over three quarters, 53.2% of the Afghanistan population were considered food insecure (FAO,
2019; Samim & Zhiquan, 2020). In 2020 the FAO reported that 35% of the total population is acutely
food insecure (FAO, 2020; Samim Zhiquan, 2020). About 75% of the total population of Afghanistan
are living in rural areas, and among them, 90% are food insecure (Samim and Zhiquan, 2020). Roughly
one-third of Afghanistan’s population was food insecure earlier of 2021. Due to long-standing economic
and security challenges, major droughts, and floods in recent years, hunger in Afghanistan has increased
substantially since 2014(Lutz, 2021).Conflict, high unemployment rates, climate change, population
growth, and other environmental issues, inflation and other vices, all mainly aggravated by the effects
of the COVID 19 pandemic, will likely significantly impact the country's increased level of food
insecurity.
Generally, food security was affected by several factors, including unsuccessful government policies,
security, insufficient infrastructure, lack of education and health services, particularly for women and
children, inadequate human resources and skilled human resources, lack of employment opportunities,
low level of agricultural technology, low agrarian production output (insufficient local cereals
production particular wheat, decrease in the production of livestock), Insufficient water resources for
agriculture, i.e., drought, increased natural disaster, wars and conflicts, low wages and low household
income, the distance of household from the market, inadequate health facilities, widespread
indebtedness, refugees and IDP migration, etc. All of these factors impede food security and threaten
sustainable economic growth in Afghanistan.
5.2

Food security status in Afghanistan after to the Taliban re takeover

The year 2021 was a year of momentous turmoil and change for the Afghan people defined by raging
conflict, the withdrawal of foreign forces, the disintegration of the government and the ultimate takeover
by the Taliban. After August Afghanistan became the world’s largest humanitarian crisis with 24.4
million people 58 percent of the population in need of humanitarian assistance by the end of the year.
The recurrent and successive shocks the people of Afghanistan have faced were exacerbated by
unprecedented levels of conflict, the worst drought in decades and a severe economic crisis. The main
driver of the rise in humanitarian needs is an unprecedented increase in acute food insecurity since
records began, with 23 million people – 55 percent of the population – estimated to be facing Emergency
or Crisis levels of food insecurity, including nine million people one step away from famine. This is a
staggering 35 percent increase from the nearly 17 million people facing high levels of food insecurity
during the same period in 2020 (WFP, 2021).
Taliban control will undoubtedly make a bad situation worse. About 93 percent of Afghans were not
getting enough food to eat at the beginning of September 2021, up from 80 percent before the Taliban
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took over (Lutz, 2021). The former Afghan government depended heavily on foreign aid, reportedly
drawing about 80 percent of the nation’s budget from the United States and other international donors.
The United States and the international community have paused most aid and frozen Afghanistan’s
international reserves due to reservations and uncertainty about whether to recognize the Taliban as the
legitimate government of Afghanistan. Furthermore, long-standing sanctions on the Taliban by both the
United States and the United Nations further complicate the provision of bilateral and multilateral
economic, development, and even humanitarian assistance (Lutz, 2021).Cash shortages, bank closures,
and suspensions of money transfers since the Taliban took Kabul are contributing to hyperinflation of
the Afghan currency, the afghani, and are preventing humanitarian organizations from continuing their
operations on the ground. Food prices reached record highs this year, and inflation is likely to send
prices soaring. The economic crisis makes it harder for Afghans to buy food, among other essential
goods.
Gender inequality under Taliban leadership could worsen food insecurity for women as well as their
families. Globally, women experienced about 10 percent more food insecurity than men in 2020.
Women’s participation in the country’s labor force has steadily increased over the past decade, and the
loss of women’s incomes, even temporarily, could make it harder for their families to put food on the
table (Lutz, 2021).High acute food insecurity persists across Afghanistan, as a combination of a
collapsing economy and drought is depriving nearly 20 million half of the population out of 38 million
Afghans of food, classified in Crisis or Emergency, between March and May 2022, latest data shows.
Among these are about 6.6 million people in Emergency and 13 million in Crisis, characterized by large
food gaps and/ or employing emergency coping strategies to access food. For the first time since the
introduction of IPC in Afghanistan, Catastrophe conditions (IPC Phase 5) were detected for 20,000
people in the province of Ghor, one of the most remote, vulnerable provinces of Afghanistan and
immediate action is needed to prevent further deterioration (ipcinfo.org, 2022)

6. SOLUTIONS AND SUGGESTIONS
Food insecurity is a terrible reality that is facing millions of people but there are steps that we can take,
both as individuals and as a collective, to reduce food insecurity and improve the quality of life of those
currently affected.
Building climate change resilience
Climate change and climate disasters are becoming increasingly devastating for those affected. Small
farmers across our countries of work have experienced an increasing number of such events, including
floods and droughts, which put their food supply and livelihoods at risk. By helping farmers develop
more sustainable and resilient agricultural practices, we can fight back against climate change.
Diversifying crop production, improving irrigation and promoting sustainability can lessen the impact
of climate disasters, while helping overall food production to increase.
Address inequalities of hunger
The impacts of conflict and hunger are fundamentally gendered. Women in food-insecure regions
frequently report experiencing gender-based violence as a direct or indirect result of conflict. These
experiences are closely tied to their responsibilities for the production, collection and preparation of
food. The unequal allocation of food is just an example of the discrimination women and girls face in
crises. By addressing this discrimination in both food and educational programs, we can help create a
safer, more food secure world for women and girls.
Conflict-sensitive relief
Conflict is the primary driver of food insecurity in the world, and the greatest threat to a more stable,
prosperous and food-secure future. By creating conflict-sensitive approaches, and ensuring that
programs do not further exacerbate conflict, we can effectively prevent food insecurity from affecting
those most in need. This requires a deep understanding of conflict dynamics at national and local levels,
how they interact and shape one another, and how they can change. Crucially, it also requires an
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awareness of how programs can influence a conflict environment, and a willingness to act on this and
adapt approaches where necessary.
6.1 Steps to Support Afghan People Experiencing Food Insecurity
Humanitarian aid should not be overly politicized or hindered by sanctions and other restrictive
measures, while agricultural food systems and local capacity need to be strengthened. The international
community must not repeat past mistakes when life-saving aid was delayed because of political concerns
and sluggish bureaucracies. Rather than repeating the same mistakes in Afghanistan, the United States
and other foreign governments should enable aid organizations to provide food and other services to
Afghans as quickly as possible. This will require removing red tape and maintaining the political
neutrality and independence of humanitarian work so that aid groups can help prevent further hunger.
Steps can also be taken now to stabilize Afghanistan’s food systems in the longer term. Over 60
percent of Afghans rely on agriculture for their incomes, so rebuilding and supporting the sector is key
to reconnecting people impacted by conflict and displacement with their livelihoods. Supporting small
farmers and micro-enterprises, including those owned by women. This type of assistance will be
essential to strengthen local food production and distribution systems, particularly in the face of
increasing climate variability and extremes that will likely lead to more droughts, floods, and other
disruptive weather patterns. Since food insecurity and conflict can be mutually reinforcing, integrating
displaced people into food supply chains can help reduce future conflicts and food crises.
Afghanistan has also become increasingly dependent on imports and foreign aid for its food supply,
deepening the current crisis as foreign supplies are cut off. This is particularly true for food products like
wheat flour and cooking oil that require transformation beyond the farm, since the country does not
have the infrastructure and machinery to process these products domestically. Strengthening local
capacity to mill flour, to store and transport farm products, and to diversify farm products and incomes
could help reduce long-term dependence on food imports and aid. These steps, combined with
reconnecting Afghans with livelihood opportunities in agriculture, would help enable Afghans to access
and afford food in the future (Lutz, 2021).
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QUZULARIN SALMONELLYOZUNUN ASSOSİATİV GEDİŞİ ZAMANI AYRILMIŞ
PATOGENLƏRİN BİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
STUDY OF BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATHOGENS ISOLATED IN THE
ASSOCIATIVE COURSE OF SALMONELLOSIS OF LAMBS
Könül Dünyamalıyeva
baş müəllim, Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya kafedrası, ADAU, Baytarlıq

XÜLASƏ
Qoyunçuluq təsərrüfatlarına müəyyən iqtisadi zərər vuran amillərə “faktor infeksiyaları “na aid edilən
salmonellyoz, eşerixioz, anaerob dizenteriya aiddir. Bu xəstəliklərə əsasən körpə heyvanlar yoluxur ki,
bu da onların orqanizminin anatomo-fizioloji xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Qeyd edilən infeksiyalara qarşı
ayrı ayrılıqda aparılan ümumi və xüsusi baytarlıq-sanitariya tədbirləri yoluxmanın və xəstələnmənin
sayını müəyyən qədər azaldır, lakin həmin xəstəliklərin tamamilə ləğv olunmasını təmin etmir. Mövcud
spesifik profilaktika vasitələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə patoloji nümunələrdən ayrılmış
mikroorqanizmlərin morfoloji-kultural, tinktorial, biokimyəvi xassələri öyrənilmişdir.
Açar sözlər: infeksion, salmonellyoz, eşerixioz, serum, vaksin, bakteriofaq, patogenlik.
ABSTRACT
Factors causing some economic damage to sheep farms include "factor infections" - salmonellosis,
escherichiosis, and anaerobic dysentery. These diseases mainly affect the young animals, which is
associated with anatomical and physiological features of the body of newborns. General and special
veterinary and sanitary measures separately carried out against the mentioned infections reduce
infectiousness and morbidity in a certain way, but do not provide complete elimination of these diseases.
In order to improve the existing means of specific prophylaxis the morphological-cultural, tinctorial,
biochemical properties of the microorganisms isolated from the pathological material were studied.
Keywords: infectious, salmonellosis, escherichiosis, serum, vaccine, bacteriophage, pathogenicity.
GİRİŞ
Qoyunçuluq heyvandarlığın digər sahələri arasında xüsusi yer tutur, insanların və sənaye
müəsissələrinin yuna, ətə, gönə olan tələbatını təmin edir.
Qoyunçuluq təsərrüfatlarına iqtisadi zərər vuran amillərdən infeksion xəstəliklərin rolu böyükdür.
Xüsusi rola oxşar klinik əlamətli infeksion xəstəliklərə səbəb olan törədicilər assosiasiyası malikdir.
Azərbaycanın qoyunçuluq təsərrüfatlarında ən geniş yayılmış belə infeksion xəstəliklərə salmonellyoz,
eşerixioz, anaerob dizenteriya aiddir ki, bunlarla da ilk növbədə körpə heyvanlar xəstələnir.
Yeni doğulmuş heyvanların orqanizmi ətraf mühitin dəyişən şəraitinə kifayət qədər uyğunlaşmamışdır
və əlverişsiz faktorların təsirinə çox həssasdır. Bu səbəbdən yeni doğulmuş quzular arasında yoluxma
və ölüm faizi ümumi tələfatın 60-90%-ni təşki edir.
Bu infeksiyalar “faktor”infeksiyalarına aiddir: böyük yaş qrupundan olan heyvanlar bu xəstəliklərə daha
davamlıdır. Körpə heyvanların qeyd edilən infeksiyalara daha yüksək həssaslığı onların orqanizminin
morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri ilə bağlıdır: yaşlı heyvanlardan fərqli olaraq körpələrdə qursaqda
duz turşusunun sekresiyası zəif olur, dəri və selikli qişalar asanlıqla zədələnir, göbək infeksion
xəstəliklərin törədiciləri ilə asanlıqla sirayətlənir. Bu və digər səbəblərdən körpə heyvanlar arasında
həyatlarının bu yaş dövrü üçün spesifik olan “faktor infeksiyaları” geniş yayılmışdır ki, yuxarı yaş
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qrupundan olan heyvanlar bu infeksiyalara daha davamlıdır. Belə infeksiyalara salmonellyoz və
eşerixioz aiddir (Moon H.W., 1976; Urban V.P., 1984; Yevtuşenko A.F., 1987; Roxmanov A.M., 2002;
Urquyev K.R., Atayev A.M., 2004).
BEB-nun məlumatlarına və bir sıra tədqiqatçıların çıxartdığı nəticələrə görə (Zaqayevski İ., Popov P.P.,
Əhmədov A.M.) heyvan və quşların salmonellyozla yoluxması bütün zoonozların nozoloji strukturunda
30% təşkil edir. Son illər salmonellyozla yoluxma və bakteriyadaşıyıcılıq halları təkcə heyvanlar
arasında artmamışdır, həmçinin qida məhsullarında salmonellaların aşkar edilməsi halları da artmışdır
ki, bu da insanlarda toksikoinfeksiyalara səbəb olur.
Müxtəlif tədqiqatçıların respublikada və xaricdə apardıqları araşdırmaların nəticələrinə görə, körpə
heyvanlar arasında yoluxucu xəstəliklərin baş verməsində ən mühüm səbəblərdən meyllilik amillərini
göstərmək olar, məsələn, yemləmə və saxlanma şəraitindəki qüsurlar, həddindən artıq yorğunluq,
nəmişlik, yelçəkənlər və s. (Nefedyev A.İ., 1954; Smith H., 1995; Burlakov V.A., 2002; Çulkov N.V.,
2004).
Quzuların salmonellyozuna, eşerixiozuna, anaerob dizenteriyasına qarşı ayrı ayrılıqda aparılan
baytarlıq-sanitariya mübarizə tədbirləri, heyvanların saxlanma, qulluq və yemləmə şəraitinin
yaxşılaşdırılması, bu xəstəliklərə qarşı spesifik serum, vaksin və bakteriofaqların tətbiqi yoluxmanın və
xəstələnmənin sayını müəyyən müddət ərzində azaldır, lakin həmin xəstəliklərin tamamilə ləğv
olunmasını təmin etmir. Qarışıq infeksiyaların diaqnostikasının çətinliyi onların gedişinin xüsusiyyətləri,
patoloji prosesin polietiolojiliyi ilə bağlı olan kliniki və patomorfoloji xüsusiyyətləri ilə izah olunur, bu
da baytarlıq praktikasında demək olar ki, öyrənilməmişdir. Bundan başqa, qoyunların bakterial mənşəli
infeksion xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi üçün bir çox bioloji və kimyəvi terapevtik
vasitələrin olmasına baxmayaraq, onların tətbiqi üçün vahid sistem yoxdur, buna görə ənənəvi müalicə
və profilaktika üsulları az effektivdir.
Beləliklə,qoyunların salmonellyozunun epizootologiyası, diaqnostikası, etioloji strukturu, risk faktorları,
profilaktika və müalicəsi ilə bağlı məsələlərin öyrənilməsi aktual problem olaraq qalır.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, quzularda mikst-infeksiyalara səbəb olan patogen bakteriyaların bioloji
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsini qarşımızda məqsəd qoymuşuq.
ARAŞDIRMALAR
Mikroorqanizmlərin
assosiasiyasını
öyrənmək
üçün
mikroorqanizmlərin növləri və patogenliyi təyin edilmişdir.

patoloji

materiallardan

ayrılmış

Tədqiqatlar ADAU-nun Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya kafedrasının Mikrobiologiya
laboratoriyasında aparılmışdır.
Yuyuntu nümunələri steril pambıq-bint tamponlarla götürülür. Nümunə götürməmişdən qabaq
tamponlar steril qida mühiti, fizioloji məhlul yaxud distillə su ilə isladılır. Yuyuntular 100 sm2-dən az
olmayan sahədən götürülür. Tədqiqat üçün material steril qablarda laboratoriyaya göndərilir. Su, yem,
torpaq, döşənək və kal nümunələri, yuyuntular götürülmüşdür. Cəmi 28 nümunə müayinə olunmuşdur.
Bakterioloji müayinə üçün tələf olmuş quzu və qoyunlardan parenximatoz orqanlar (qaraciyər, dalaq,
böyrək, limfa düyünləri), abort olunmuş bala dölətrafı qişalarla birlikdə götürülmüşdür.
Heyvan sağ ikən bakterioloji diaqnostika və bakteriyadaşıyıcıların aşkar edilməsi üçün antibakterial
preparatlarla müalicə olunmamış xəstə qoyun və quzulardan kal nümunələri götürülmüşdür. 0,5 q
nümunə 10 ml steril natrium xlorid məhlulunda qarışdırılır, otaq temperaturunda 10-15 dəqiqə saxlanılır,
iri hissəciklər çökdürülür. Çöküntüüstü maye 1-2 saatdan gec olmayaraq qida mühitlərinə əkilir, 18-24
saat ərzində 37-38 0C-də termostatda inkubasiya olunur. 12 kal nümunəsi bakterioloji müayinə
edilmişdir.
Törədicinin ayrılması ƏPB, ƏPA, vismut-sulfit aqarda, Endo və Ploskiryov qida mühitlərində
aparılmışdır. Mikroorqanizmlərin təmiz kulturasını almaq üçün Driqalski üsulundan istifadə edilmişdir.
Ayrılmış mikrob kulturalarının biokimyəvi xassələri Giss mühitlərinə əkmələr aparmaqla öyrənilmişdir.
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Ayrılmış mikrob ştamlarının morfoloji xassələrini öyrənmək üçün Qramla boyama üsulundan istifadə
edilmişdir. Mikrob ştamlarının hərəkətliliyi “asma damla” və “əzmə damla” üsulu ilə təyin edimişdir.
Ayrılmış bakteriyaların kultural-morfoloji, tinktorial, biokimyəvi xassələri mikrobiologiyada qəbul
edilmiş qaydalara müvafiq olaraq öyrənilmişdir. Patoloji materialdan ləpir-yaxmalar hazırlanaraq Qram
üsulu və Romanovski-Gimza üsulu ilə boyanmışdır. Sporların aşkar edilməsi üçün Aueski, kapsulların
aşkar edilməsi üçün Mixin və Romanovski-Gimza üsulundan istifadə edilmişdir.
Xəstəliyin kliniki simptomları, kliniki müayinə sxeminə uyğun olaraq heyvanlar üzərində nəzarət yolu
ilə öyrənilmişdir.
NƏTİCƏ
Tədqiqatlar nəticəsində patoloji nümunədən S.abortus ovis, E.coli, Cl.perfringens kulturaları ayrılmış,
onların bioloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.
Öz kultural-morfoloji xassələrinə və qida mühitlərində boy vermə xarakterinə görə kulturalar
səciyyəvidir: salmonellalar qrammənfi, spor əmələ gətirməyən çöplərdir, adi qida mühitlərində 37 0Cdə yaxşı boy verir, hərəkətlidirlər. Kaufman və Müller mühitlərində, ƏPB-da yaxşı boy verərək mühiti
bulandırır. ƏPA-da və Levin, Endo differensial-diaqnostik qida mühitlərində salmonellalar xırda, 2-3
mm diametrli, girdə, şəffaf, bir qədər qabarıq koloniyalar yaratmışdır. Levin mühitində koloniyalar
göyümtül-mavi, yaxud bənövşəyi rəngli, Ploskiryov mühitində şəffaf yaxud açıq-çəhrayı, vismut-sulfit
aqarda isə səciyyəvi qara-boz, metal parlaqlığı verən koloniyalar əmələ gətirir.
Həmin kulturaların fermentativ xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Xarici mühit obyektlərindən ayrılmış
kulturaların 88,8 və 94,4%-i dulsit və sorbiti, bakteriyadaşıyıcı-qoyunlardan ayrılmış kulturaların 89,3
və 92,8%-i ksiloza və sorbiti fermentasiyaya uğradır. Xarici mühit obyektlərindən ayrılmış ştamların
94,4%-i, bakteriyadaşıyıcı-qoyunlardan ayrılmış kulturaların isə 100%-i hidrogen sulfid sintez edir.
Salmonellalar Endo və Ploskiryov qida mühitində şəffaf, rəngsiz, Levin mühitində göyümtül, vismutsulfit aqarda isə səciyyəvi metal parlaqlığı verən açıq-yaşıl rəngli koloniyalar yaradır.
ƏPB və ƏPA-a mikrob assosiasiyasının əkilməsi zamanı mikroorqanizmlərin morfoloji və kultural
xassələri dəyişir. Salmonella koloniyaları S formada müşahidə edilir, streptokokklar zəncir formasında
deyil, cüt-cüt yaxud tək-tək olur. Klostridiyalar Qram mənfi boyanır, mikroorqanizmlər qeyri-bərabər
boyanır. Qarışıq kulturalarda törədicilərin boy verməsi və bioloji xassələri təmiz kulturada olduğundan
fərqlənir.
Müəyyən edilmişdir ki, salmonellyoz monoinfeksiya kimi 20% hallarda qeyd edilir, 80% isə
salmonellalar müxtəlif şərti patogen bakteriyalarla birlikdə ayrılır, məsələn, Streptococcus faecalis,
Proteus vulgaris, Citrobacter freundii, Pasteurella multocida, Cl.perfringens-in B tipi. Patoloji
nümunədən streptokokk və salmonella assosiasiyası tez-tez ayrılır ki, bu da xəstəliyin daha ağır
gedişatına və qeyri-səciyyəvi patoloji anatomik dəyişiklərə səbəb olur.
Ayrılmış E.coli kulturalarında törədicilər polimorf Qram mənfi çöplərdir, spor və kapsul əmələ gətirmir,
hərəkətlidir. ƏPA-da 24 saat sonra şirəli, dəyirmi, hamar, bozumtul-ağ koloniyalar (S-forma) əmələ
gətirir. ƏPB-da intensiv bulantı, az miqdarda çöküntü olur. Endo aqarında iki tipdə koloniyalar əməl
gəlir: tünd-qırmızı, metal parıltılı və moruğu-qırmızı, çəhrayı haşiyəli, diametri 2-3 mm olan koloniyalar
əmələ gətirir. Levin mühitində tünd-bənövşəyi yaxud qara koloniyalar əmələ gəlir. E.coli yüksək
fermentativ fəallığa malikdir: qlükozanı, laktozanı, manniti turşu və qaz əmələ gətirməklə
fermentasiyaya uğradır.
Cl.perfringens hərəkətsiz, yoğun, bir qədər əyilimş Qram müsbət çöplərdir. Patoloji nümunədən
hazırlanmış preparatlarda törədici kapsul əmələ gətirir. Kulturalardan hazırlanmış yaxmalarda iri,
dəyirmi, mərkəzi yaxud subterminal yerləşmiş sporlar müşahidə edilir. Qanlı aqarda 12-18 saatdan
sonra xırda, bulanlıq, bozumtul, bir yaxud iki hemoliz zonası ilə əhatə olunmuş, sonradan oksigenin
təsirindən yaşılımtıl koloniyalar əmələ gəlir. Vilson-Bler mühitində 2-4 saatdan sonra qara rəngli
koloniyalar əmələ gəlir. Turşu və qaz əmələ gətirməklə qlükoza, qalaktoza, maltoza, laktoza, saxarozanı
parçalayır, mannit və dulsiti fermentasiyaya uğratmır.
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Tələf olmuş heyvanların yarılması zamanı aşağıdakı patoloji anatomik dəyişikliklər qeydə alınmışdır:
ürək genişlənmişdir, epikard və endokard üzərində qansızmalar var, ağciyər hiperemiyalıdır,
qansızmalar var; qaraciyər böyümüşdür, konsistensiyası yumşaqdır, qansızmalar müşahidə edilir;
böyrəklər yumşalmışdır, kapsulası asanlıqla çıxarılır; bağırsağın selikli qişası şişmiş və qanlı ekssudat
aşkar edilmişdir.
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TORPAĞIN TƏBİİ ÜSULLA MÜNBİTLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ, NÖVBƏLİ ƏKİN
SİSTEMİNİN TƏTBİQİ
INCREASING LAND FERTILITY WITH NATURAL METHODS, IMPLEMENTATION OF CROP
ROTATION SYSTEM

Dissertant Tağıyeva Yeganə Hikmət qızı
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, assistent
XÜLASƏ
Araşdırmalar göstərir ki, torpağın humus qatının zəif olması, böyük dozalarla mineral və üzvi gübrələr
verilmədən burada yüksək məhsul əldə etmək mümkün deyil. Zəif humus qatı olan torpaqların təbii
yollarla yəni növbəli əkin sistemini tətbiq etməklə məhsuldarlığını ilbəil yüksəltmək mümkündür.
Torpaq münbitliyinin artıtılması və becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının
yüksəldilməsi istiqamətində aparılan aqrotexniki tədbirlər içərisində növbəli əkin sistemi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Bu məqsədlə iqtisadi cəhətdən səmərəli və uzun müddətli elmi əsaslarla üçtarlalı növbəli əkin sistemi
işlənib hazırlanmış və innovativ texnoloji, yeni maşınlar kompleksi əsaslandırılmış və onun proqram
bazası yaradılmışdır. Nəzəri və eksperimental tədqiqatların nəticələri göstərir ki, növbəli əkin
sisteminin tətbiqilə üçillik yonca bitkisi hər hektar əkin sahəsinə əlavə olaraq 600 kq azot gübrəsilə
zənginləşdirilə bilir. Əlavə olaraq üçillik yonca bitkisi torpağın 25-27 sm üst qatında 2190 kq bioloji
kütlə yaradır ki, o da 40 – 60 ton üzvi gübrə ilə ekvivalentdir.
Bitkilərin növbəli əkin sistemini layihələndirərkən onların bioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla,
tarlalarda müəyyən edilmiş ardıcıllıqların növbələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə növbəli əkin
üçün ayrılan ərazi becərilən bitkilərin əkin sahələrinə görə bərabər tarlalara bölünür. Bu zaman tarlaların
həcmi arasındakı fərq 5%-dən artıq olmamalıdır. Hər bir növbəli əkin müəyyən sayda tarlalardan təşkil
olunur.
Növbəli əkində birillik və çoxillik, dənli və paxlalı, habelə cərgəarası becərilən və başdan-başa əkilən
bitkilərin düzgün növbələşdirilməsi yolu ilə torpağın aqrofiziki xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq və
münbitliyini artırmaq mümkündür.
Növbəli əkin tarlalarında yoncanın əmələ gətirdiyi münbitlikdən uzun müddət və səmərəli istifadə etmək
üçün şumlama əməliyyatından düzgün istifadə etmək lazımdır.
Bitkiçilik əkin sahələrində ilbəil məhsuldarlığı stabil saxlamaq üçün yüksək dozada mineral gübrələrin
verilməsi yolu ilə yox, növbəli əkin sisteminin tətbiqi ilə torpağın hər il dərindən çevrilməməsi
texnologiyasına yəni minimal becərilmə texnikalarına, innovativ texnologiyalara üstünlük verilməlidir.
Açar sözlər: humus qatı, məhsuldarlıq, növbəli əkin sistemi
ABSTRACT
Studies show that the humus layer of the soil is weak, and high yields are not possible without large
doses of mineral and organic fertilizers. It is possible to increase the productivity of soils with a weak
humus layer by natural means, ie by applying a rotation system. Among the agro-technical measures
taken to increase soil fertility and increase the productivity of cultivated agricultural crops, the rotation
system is of special importance.
For this purpose, a three-tiered rotation system has been developed on the basis of cost-effective and
long-term scientific basis, and an innovative technological, new set of machines has been substantiated
and its software base has been created. The results of theoretical and experimental studies show that
with the application of the rotation system, the three-year clover plant can be enriched with 600 kg of
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nitrogen fertilizer per hectare in addition to the sown area. In addition, the three-year-old alfalfa plant
produces 2190 kg of biological mass in the top 25-27 cm of soil, which is equivalent to 40-60 tons of
organic fertilizer.
When designing a crop rotation system, it is envisaged to alternate the established sequences in the fields,
taking into account their biological characteristics. For this purpose, the area allocated for crop rotation
is divided into equal fields according to the sown areas of cultivated plants. In this case, the difference
between the volumes of the fields should not exceed 5%. Each crop rotation consists of a certain number
of fields.
It is possible to improve the agro-physical properties and increase the fertility of the soil by the correct
rotation of monocotyledonous and perennial crops, cereals and legumes, as well as inter-row cultivated
and single-crop crops.
In order to use the clover fertility in the next crop fields for a long time and efficiently, it is necessary
to use the plowing operation correctly.
In order to keep the annual productivity in crop fields stable, priority should be given to the technology
of non-deep soil rotation every year, ie minimal cultivation techniques, innovative technologies, rather
than by applying high doses of mineral fertilizers.
Keywords: humus layer, productivity, crop rotation system
GİRİŞ
Respublikamızda uzun illər müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının və texnologiyaların tətbiqi zamanı
kənd təsərrüfatı bitkilərinin “mono kultura” üsulu ilə məhsul istehsalının artıtılmasına diqqət
yetirilmişdir. Yəni, torpağın strukturasının dağılması, onun humus qatının, onun münbitliyinin azalması
kimi vacib problem arxa plana çəkilmişdir. Ancaq bu gün innovativ texnologiyalar əsrində qeyd olunan
problemin həlli olmadan aqrar sahənin inkişafını təsəvvür etmək olmaz.
Əgər torpaq bioloji kütlədən və canlı orqanizmlərdən məhrum olarsa, o yararsız bir mineral suxura
çevrilə bilər. Məlumdur ki, torpağın üst münbit qatının 1 tonunda milyardlarla hüceyrələr vardır, bu isə
bir hektar sahədə 5-7 ton mikrob kütləsi deməkdir. Torpağın hər hektar alt qatında onu zənginləşdirən
bioloji kütlələrin müxtəlif növləri: nematodlar – 200 kq, gənələr və müxtəlif cücülər-100 kq,
enxitrendlər – 300 kq və yağış qurdları 100 kq mövcuddur.
ARAŞDIRMA
Təcrübələr göstərir ki, 10 – 15 il torpağın intensiv becərilməsilə onun humus qatı ən azı iki dəfə azalır.
(13%-dən 6-7 %-dək). Həmin humus qatını bərpa etmək üçün torpaq əlavə olaraq üzvü maddə və ya hər
hektara 12-25 ton peyin verilməlidir. Nəzəri cəhətdən hesablanmışdır ki, torpağın 0-100 sm təbəqəsində
humusun miqdarı hər hektarda 500 ton olması standart hesab oluna bilər.
İnkişaf etmiş Avropa ölkələri və ABŞ-da aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri göstərir ki, torpağın
sistemsiz intensiv becərilməsi, “monokultura” deyilən eyni sahədə eyni bitkinin uzun müddət
becərilməsi, eyni mineral gübrələrin böyük dozalarla torpağa verilməsi və s. kimi neqativ tədbirlər
torpağı zəiflədir və onun eroziyaya qarşı müqavimətini azaldır.
Məlumdur ki, normadan artıq azot birləşmələrinin torpağa verilməsi nitrat birləşmələrinin torpaqda
yığılmasına və gələcəkdə insanların, heyvanların təhlükəli xəstəliklərə tutulmasına və ətraf mühitin,
suyun, atmosferin çirklənməsinə gətirib çıxarır.
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Şəkil 1. Torpağa yüksək dozada mineral gübrənin verilməsi və intensiv becərilməsilə humus qatının
ilbəil azalması
Qrafikdən göründüyü kimi torpağın 0 – 100 𝑠𝑚 dərin təbəqəsində uzun illər formalaşan humus qatı
intensiv becərilmə və yüksək dozada (300 – 400 𝑘𝑞/ℎ𝑎 daha çox) mineral gübrələrin verilməsi ilə get
– gedə zəifləyir. Bununla da bitkinin məhsuldarlığı ilbəil aşağı düşməyə başlayır. Əgər toxum səpilmiş
əkin sahəsində birinci il humus qatı 100% hesabı ilə 500 ton/ha standartda mövcuddursa, 4 ildən sonra
həmin humus qatı 2%, 8 ildən sonra 4%, 12 və 16 ildən sonra uyğun olaraq 8 – 16 % azalmış olur.
Deməli torpağın 100 sm üst qatında olan humusun miqdarı azalırsa, mineral gübrələrin hətta yüksək
dozada verilməsilə məhsuldarlığı yüksəltmək iqtisadi cəhətdən səmərə vermir. Ona görə də müvəqqəti
səmərə verən yüksək dozada mineral gübrələrin verilməsilə yox, məhsuldarlıq təbii yolla yəni növbəli
əkin sisteminin tətbiq edilməsilə nail olunmalıdır
Nəzəri cəhətdən həmin humusun standartı mümkündürsə praktiki cəhətdən bu qeyri-mümkündür. Ona
görə də elmi əsaslarla sübut olunmuşdur ki, torpağın humus qatının bərpası və davamlı surətdə
məhsuldarlığın artırılması üçün əsas şərt ottarlalı, növbəli əkin sistemi işlənib hazırlanmalı və tətbiq
edilməlidir.
Keçən əsrin 20-30-cu illərində məhşur torpaqşünas alim V.R.Vilyams tərəfindən əkinçilikdə ottarlalı
növbəli əkin sisteminin əsası qoyulmuşdur. Həmin ideyanın əsasını torpağın təbii münbitliyinin
qorunması və bərpa edilməsinə sistemli yanaşmanın işlənməsi təşkil edir. V.R.Vilyamsın fikrincə
torpağın münbitliyini yalnız çoxillik bitkilər bərpa edə bilər.
Məlumdur ki, təbiətdə hər hansı bitki torpaqdan mənimsədiyi qida maddəsinin ¼ hissəsi (25%), bitkinin
özünə xərclənirsə, qalan ¾ hissəsi də (75%), yenidən torpağa qaytarılmalıdır. Əslində isə bugün biz
cəmi 20-25% bioloji bitki kütləsini torpaq qaytarırıq. Hər hektar taxıl sahəsindən orta hesabla 3-5 ton
üzvü maddə yenidən torpağa qaytarıla bilər.
Müəyyən edilmişdir ki, 5 ton küləşdə 20-35 kq azot, 11-16 kq fosfor və 71-108 kq kalium vardır.
Müəyyən edilmişdir ki,1 ton bitki məhsulu ilə torpaqdan (dənli bitkilər, yonca) 27,8-29,8 kq azot, 5,910,9 kq fosfor və 23,5-27,4 kalium çıxarılır.
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Şəkil 2. Taxılın məhsuldarlığından asılı olaraq torpaqdan çıxarılan NPK – nın miqdarının qrafiki
izahı
Qrafikdən göründüyü kimi taxılın məhsuldarlığı 20 sent/ha olarsa, torpaqdan hər il 16 kq fosfor, 50 kq
kalium və 60 kq azot çıxarılmış olar. Uyğun olaraq məhsuldarlıq artdıqca yəni, 30 sent/ha olarsa torpaq
hər il 24kq fosfor, 75 kq kalium və 90 kq azot itirir.
Məhsuldarlığı 40 sent/ha qiymətində itki 32 kq fosfor, 100 kq kalium və 120 kq azot təşkil edir.
Uyğun olaraq məhsuldarlığın respublikamızda ən yüksək hesab edilən 50 sent/ha qiymətində əkin sahəsi
40 kq fosfor, 125 kq kalium və 150 kq azot itirmiş olar.
Ona görə də bitkiçilik əkin sahələrində ilbəil məhsuldarlığı stabil saxlamaq üçün yüksək dozada mineral
gübrələrin verilməsi yolu ilə yox, növbəli əkin sisteminin tətbiqi ilə torpağın hər il dərindən
çevrilməməsi texnologiyasına yəni minimal becərilmə texnikalarına, innovativ texnologiyalara üstünlük
verilməlidir.
NƏTİCƏ
Beləliklə hər il taxıl biçimi zamanı küləş kombaynla eyni vaxtda xırdalanaraq yenidən sahəyə səpilərsə
əkin sahələrinin münbitliyi tədricən yüksələ bilər.
Torpaq münbitliyinin artıtılması və becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının
yüksəldilməsi istiqamətində aparılan aqrotexniki tədbirlər içərisində növbəli əkin sistemi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Az münbit olan torpaqlarda tətbiq ediləcək növbəli əkinlərdə sələf bitkilərinin sahəsi artırıla bilər. Sələf
bitkilərinin qarşısında duran əsas vəzifə torpağın münbitliyinin artırılmasını təmin etməkdən ibarətdir.
Deməli, münbit torpaqlarda tətbiq edilən növbəli əkinlərdə əsas bitkinin xüsusi çəkisini artırmaq
mümkün olduğu halda az münbit torpaqlarda əksinə, əsas bitkini sələflərlə daha tez əvəz etmək lazım
gəlir.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair strateji
Yol Xəritəsi, Bakı, 16 mart 2016, Prezidentin 1897 nömrəli sərəncamı.
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“Azərbaycan – 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası. Bakı, 29 dekabr 2012-ci il.
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Ə.Q. Əliyev, R.O. Şahverdiyeva. “İnformasiya iqtisadiyyatında innovasiyalar üzrə monitorinq
sisteminin ilkin göstəricilər bazasının işlənilməsinin konseptual əsasları,” İnformasiya cəmiyyəti
problemləri jurnalı, 2014, №2, s.50-60.
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UOT:633.635;631.8
ÇƏKİL BİTKİSİNƏ ÜZVİ VƏ MİNERAL GÜBRƏLƏRİN MÜXTƏLİF MÜDDƏTLƏRDƏ
VƏ DOZALARDA VERİLMƏSİNİN BARAMALARIN BİOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ
TƏSİRİ
THE EFFECT OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZERS ON THE BIOLOGICAL
PARAMETERS OF COCOONS AT DIFFERENT TIMES AND IN DIFFERENT DOSES

Məryəm Musayeva
baytarlıq elmləri fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Təranə Hacıyeva
böyük elmi işçi, Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
Musayeva Maryam
A doctor of Philosophy in Veterinary Science, Azerbaijan State Agrarian University
Hajiyeva Tarana
senior researcher, Scientific Research Institute of Animal Husbandry
ABSTRACT
Our research shows that the application of a part of nitrogen fertilizer for 2-3 periods, during the
period of bud opening, increases the feeding and nutritional value of the leaves. This method is more
effective in improving a number of biological and technological parameters of feeding, than in the
complete application of all fertilizers at once.
Keywords: mulberry, leaf, fertilizer, feeding, cocoon, productivity, biological indicators
Xülasə
Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, azot gübrəsinin bir hissəsini tumurcuqların açdığı dövrdə olmaqla
2-3 müddətə verilməsi yarpağın yemlik dəyərini və qidalılığını yüksəldir. Bu üsul yemləmənin bir sıra
bioloji və baramanın texnoloji göstəricilərinin yaxşılaşmasında, gübrənin hamısının bir müddətdə
tamamilə verilməsinə nisbətən daha yaxşı səmərə veir.
Açar sözlər: tut, yarpaq, gübrə, yemləmə, barama, məhsuldarlıq, bioloji göstərici
GİRİŞ
Tədqiqatlar göstərir ki, daim əkin altında olan torpaqlarda mineral maddələr ehtiyatı get-gedə azalır və
odur ki, istismar edilən tut bağlarının gübrələnməsinə həmişə ehtiyac olmuşdur.
Tutçuluq sahəsində tədqiqatlardan alınan nəticələr bu istiqamətdə tədqiqat işlərini davam etdirməyin
faydalı olduğunu göstərmişdir. Odur ki, bu tədqiqatda üzvi və mineral gübrələrin müxtəlif müddətlərdə
və dozalarda verilməsinin tut bitkisinin məhsuldarlığına, baramaların bioloji və texnoloji göstəricilərinə
təsirinin öyrənilməsi qarşıya aktual bir məsələ kimi qoyulmuşdur [1;2].
ARAŞDIRMA
Metodikada olduğu kimi, üzvi və mineral gübrələrin müxtəlif müddətlərdə və dozalarda verilməsinin
“Xanlar-tut” sortunun ümumi məhsuldarlığına təsirini öyrənmək məqsədilə yemsınaq yemləməsi
aparılmış, təcrübənin bioloji göstəricilərinə dair rəqəmlər 1-ci cədvəldə verilmişdir.
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Göründüyü kimi müxtəlif dozada və müddətlərdə mineral gübrələr verilmiş yarpaqla yemləmə
aparılmasına baxmayaraq variantlar arasında yemləmə müddətinə görə fərq alınmamışdır. Yemsınaq
yemləməsində bütün variantlar üzrə yemləmə müddəti I ili 27,0 sutka, II ili isə 29,0 sutka çəkmişdir.
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi hektara payızda 20 ton peyinin zəminində fosfor 45 kq, kalium 45 kq,
yazda tumurcuqlar açan vaxt 90 kq azot gübrəsi verildikdə qurdların yaşama qabiliyyəti 1-ci ildə 94%,
2-ci ildə 51,3%, 2 ildən orta hesabla isə nəzarət variantından 8,1% çox olmuşdur. Bundan fərqli oaraq
hektara təsiredici maddə hesabilə payızda 20 ton peyinin zəminində fosfor 60 kq, kalium 60 kq, yazda
tumurcuqlar açan vaxt isə 120 kq azot gübrəsi verildikdə qurdların yaşama qabiliyyəti 1-ci ildə 95,3%,
2-ci ildə 65%, 2 ildən orta hesabla nəzarət variantını 15,6% ötmüşdür. Ancaq bunlardan fərqli olaraq
payızda verilmiş 20 ton peyinin zəminində yazda azot 120 kq, fosfor 90 kq, kalium 90 kq (var.8)
verildikdə qurdların yaşama qabiliyyəti 1-ci ildə 92,3%, 2-ci ildə 57,7%, yəni 2 ildən orta hesabla
nəzarət variantından 10,5% artıq olmuşdur. 2-ci ili bizə məlum olmayan səbəblərdən qurdların yaşama
qabiliyyəti keçən ilə nisbətən çox aşağı düşmüşdür.
Yarpağın yemlik keyfiyyətini qiymətləndirərkən bir diri baramanın orta kütləsi əsas göstəricilərdən biri
hesab edilir. Təcrübə göstərir ki, bütün gübrə variantlarında baramanın orta kütləsi nəzarət (gübrəsiz)
variantdan üstün olmuşdur. Belə ki, payızda 20 ton peyinin zəminində fosfor 45 kq, kalium 45 kq, yazda
tumurcuqlar açan vaxt 90 kq azot gübrəsi verildikdə bir baramanın orta kütləsi 1-ci ildə 1,85 qr, 2-ci
ildə 2,18 qr olmuşdur ki, bu da 2 ildən orta hesabla nəzarət variantından 0,10 qr yəni 5,0% çoxdur [3;4].
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Cədvəl
Yemləmənin bioloji göstəriciləri
Qurdların yaşama qabiliyyəti

Üzvi və mineral gübrələrin dozaları
1-ci ili
Gübrələrin dozaları
Nəzarət /gübrəsiz/
Peyin 20 t/ha (zəmin)
Zəmin+N90P45K45
Zəmin+N90P60K60
Zəmin+N90P60K60
Zəmin+N120P60K60
Zəmin+ N120P90K90
Zəmin+N120P90K90

Noyabr (payızda)
Zəmin
Zəmin+P45K45
Zəmin
Zəmin+P60K60
Zəmin+P60K60
Zəmin+P90K90
Zəmin

1-ci ili

2-ci ili

27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0

29,0
29,0
29,0
29,0
29,0
29,0
29,0
29,0

Aprel (yazda)
N90
N90P60K60
N90
N120
N120
N120P90K90

X
91,0
91,0
94,0
93,7
93,3
95,3
90,3
92,3

2-ci ili
Sx
0,2
0,4
1,7
0,4
0,3
1,2
0,6
0,3

X
38,0
44,3
51,3
57,0
51,0
65,0
63,7
57,7

Bir baramanın kütləsi, qr
1-ci ili

2-ci ili

var.

Gübrələrin dozaları

Noyabr (payızda)

Aprel (yazda)

X

Sx

X

Sx

1
2
3
4
5
6
7
8

Nəzarət /gübrəsiz/
Peyin 20 t/ha (zəmin)
Zəmin+N90P45K45
Zəmin+N90P60K60
Zəmin+N90P60K60
Zəmin+N120P60K60
Zəmin+ N120P90K90
Zəmin+N120P90K90

Zəmin
Zəmin+P45K45
Zəmin
Zəmin+P60K60
Zəmin+P60K60
Zəmin+P90K90
Zəmin

N90
N90P60K60
N90
N120
N120
N120P90K90

1,78
1,83
1,85
1,88
1,85
1,89
1,89
1,87

0,02
0,03
0,03
0,02
0,41
0,01
0,01
0,03

2,04
2,08
2,18
2,21
2,18
2,18
2,24
2,17

0,16
0,21
2,02
0,41
0,41
0,41
0,17
0,07
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64,5
67,6
72,6
75,3
72,1
80,1
77,0
75,0

100 qurddan barama məhsulu, qr
Nəzarətə
görə %-lə

Üzvi və mineral gübrələrin dozaları

2 ildən orta

S.s

Sx
8,2
7,8
8,9
4,4
3,6
5,1
4,8
6,7

1,91
1,95
2,01
2,04
2,01
2,03
2,06
2,02

100
102
105
107
105
106
108
106

1-ci ili

2-ci ili

X

Sx

X

Sx

161,7
166,3
173,7
175,1
173,0
179,8
170,4
173,0

1,6
3,4
5,2
1,2
0,5
1,1
1,6
1,9

90,4
92,7
112,2
126,1
103,8
141,5
142,8
125,0

0,9
18,1
20,5
8,6
7,2
10,1
11,8
14,1

Nəzarətə
görə %-lə

var.
1
2
3
4
5
6
7
8

2 ildən orta

S.s

2 ildən
orta

Yemləmə müddəti,
sutka

126,0
129,5
142,9
150,6
138,4
160,6
156,6
149,0

100
103
113
119
110
127
124
118
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Cədvəlin davamı
Diri baramanın ipəkliliyi, %

1 qr qurddan barama məhsulu, qr

Gübrələrin dozaları

Noyabr (payızda)

Aprel (yazda)

X

Sx

X

Sx

1
2
3
4
5
6
7
8

Nəzarət /gübrəsiz/
Peyin 20 t/ha (zəmin)
Zəmin+N90P45K45
Zəmin+N90P60K60
Zəmin+N90P60K60
Zəmin+N120P60K60
Zəmin+ N120P90K90
Zəmin+N120P90K90

Zəmin
Zəmin+P45K45
Zəmin
Zəmin+P60K60
Zəmin+P60K60
Zəmin+P90K90
Zəmin

N90
N90P60K60
N90
N120
N120
N120P90K90

19,30
19,57
20,21
19,67
20,22
21,12
21,77
20,00

0,02
0,31
0,21
0,34
0,29
0,13
0,47
0,37

18,68
21,07
20,32
19,75
21,04
20,15
20,12
21,13

0,51
0,32
0,87
0,15
0,5
0,05
0,30
0,33
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18,99
20,32
20,26
19,71
20,63
20,63
20,94
20,56

2-ci ili

X

Sx

X

Sx

100
107
107
104
109
109
110
108

3,65
3,76
3,92
3,96
3,92
4,06
3,85
3,91

0,02
0,07
0,17
0,03
0,01
0,03
0,07
0,04

2,03
2,09
2,53
2,84
2,34
3,19
3,22
2,82

0,02
0,40
0,46
0,19
0,16
0,22
0,27
0,33

Nəzarətə
görə %-lə

var.

1-ci ili

2 ildən

2-ci ili

Nəzarətə
görə %-lə

1-ci ili

orta

Üzvi və mineral gübrələrin dozaları
2 ildən orta

S.s

2,84
2,92
3,22
3,40
3,13
3,62
3,53
3,36

100
102
113
120
110
127
124
118
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Payızda 20 ton peyinin zəminində təsiredici maddə hesabilə fosfor-60 kq, kalium-60 kq və yazda isə
120 kq azot (var.6) verdikdə baramanın orta kütləsi 1-ci ildə 1,89; 2-ci ildə 2,18; 2 ildən orta hesabla
isə 2,03 yəni 6% və yenə həmin zəmində fosfor 90 kq,
kalium 90 kq, yazda isə 120 kq azot gübrəsi (var.7)
verildikdə baramanın orta kütləsi 1-ci ildə 1,89, 2-ci ildə
2,24, 2 ildən orta hesabla 2,06 qr, yəni 8% nəzarətdən çox
olmuşdur. Bunlardan fərqli olaraq payızda hektara 20 ton
peyin, yazda isə azot 120 kq, fosfor 90 kq, kalium 90 kq
verildikdə bir baramanın orta kütləsi 2 ildən orta hesabla
2,02 q, yəni nəzarət (gübrəsiz) variantdan 0,11 q, yəni 6%
çox olmuşdur.
Müəyyən edilmişdir ki, müxtəlif dozalarda və müddətlərdə
verilmiş gübrələrin təsirindən 100 qurddan alınan barama məhsulu da xeyli çoxalmışdır. Cədvəldən
göründüyü kimi hektara t.e.m.hesabı ilə payızda 20 ton peyinin zəminində P45K45 kq, yazda isə
tumurcuqlar açan vaxt N90 kq (3var.) və yenə həmin zəmində P60K60, yazda isə N90 kq (5var)
verildikdə 100 qurddan barama məhsulu uyğun olaraq 2 ildən orta hesabla 10-13% nəzarət variantından
çox olmuşdur. Payızda 20 ton peyinin zəminində hektara t.e.m.hesabı ilə P60K60, yazda isə azot 120
kq gübrəsi verilmiş variantda 100 qurddan barama məhsulu 2 ildən orta hesabla 27% nəzarət
variantından artıq olmuşdur.
Cədvəldən göründüyü kimi, müxtəlif müddətlərdə və dozalarda verilmiş gübrələr diri baramanın
ipəkliliyinə də təsir etmişdir. Belə ki, payızda 20 ton peyinin zəminində hektara fosfor-60 kq, kalium60 kq və yazda isə 120 kq azot (var.6), yenə həmin zəmində fosfor 90 kq, kalium 90 kq, yazda isə 120
kq azot gübrəsi (var.7) verildikdə diri baramanın ipəkliliyi 2 ildən orta hesabla uyğun olaraq 1,64%,
1,95% nəzarətdən çox olmuşdur.
Yemsınaq yemləməsinin əsas göstəricilərindən biri də 1 qr qurddan alınmış barama məhsuludur.
Payızda 20 ton peyinin zəminində fosfor 45 kq, kalium 45 kq, yazda tumurcuqlar açan vaxt 90 kq azot
gübrəsi (var.3) və həmin zəmində payızda fosfor 60 kq, kalium 60 kq, yazda isə 90 kq verildikdə (var.5)
1 qr qurddan alınan barama məhsulu uyğun olaraq 2 ildən orta hesabla 10-13% nəzarətdən çox olmuşdur.
NƏTİCƏ
Cədvəldən göründüyü kimi hektara 20 ton peyinin zəminində fosfor-60 kq, kalium-60 kq və yazda isə
120 kq azot gübrəsi (var.6) verildikdə 1 qr qurddan alınan barama məhsulu 2 ildən orta hesabla 27%
nəzarəti (2,84 kq) ötmüşdür.
Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, azot gübrəsinin bir hissəsini tumurcuqların açdığı dövrdə olmaqla
2-3 müddətə verilməsi yarpağın yemlik dəyərini və qidalılığını yüksəldir. Bu üsul yemləmənin bioloji
göstəricilərinin yaxşılaşmasında, gübrənin hamısının bir müddətdə tamamilə verilməsinə nisbətən daha
yaxşı səmərə veir.
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ETHNOBOTANICAL UTILISATION OF BLIGHIA SAPIDA IN ABEOKUTA METROPOLIS,
SOUTH WESTERN NIGERIA
ONASANYA Abimbola Kofoworola, OLALEKAN Olawale Jubril*, ELUMALERO Gabriel
Olabode, OGUNBELA Adegboyega Ayo, APENAH Maria Olamide, AGBOOLA John Olatunji,
AJAYI Olalekan Kehinde
Forestry Research Institute of Nigeria, Forest Based Rural Resource Centre, Ikija-Ijebu, Ogun State.
ABSTRACT
Ackee (Blighia sapida) is an important source of raw materials for dye adsorbent, food and medicine,
used for landscaping and ornamentals with tremendous export potentials. The consumption of its unripe
fruit has caused illness and poisoning which is a major constraint to its usage and popularity and the
utilization of indigenous fruit bearing trees such as ackee is fast becoming more unpopular in Nigeria
thereby leading to its scarcity, unavailability and inevitable decline in economic viability. Hence, the
availability of the tree in the study location and its declining popularity despite its vast usefulness needs
to be assessed. The objective of this study is to document the ethnobotanical use of ackee amongst the
residents of Abeokuta Metropolis, Southwest Nigeria. The study location is geographically located at
latitude 7 0 10’N to 70 15’N and longitude 3 0 17’ E to 30 26’E. This study was conducted using structured
questionnaire in a completely randomized design with oral interview used to obtain data from 200
respondents. The results show that it is 84% scarce and 11.5% available and 4.5% not sure about its
familiarity. Information about its usage is mainly from family and friends at 22%. The fruit is the most
consumed part at 43%. The consumption rate is at 22% amongst respondent with 25% confirming that
they don’t eat it and 53% have no contact at all. The ethnobotanical use of ackee in Abeokuta cuts across
all demographic classification as its numerous usage among the locals is not yet fully maximized.
Keywords: Forest conservation, environmental management, Food security, Livelihoods security.

INTRODUCTION
Blighia sapida also known as ackee is a member of the Sapindaceae family, native to the Guinea Forest
of West Africa (Ekue et al., 2011). Although, ackee is native to West Africa, it has been meted with
negligence in this region and has found so much relevance in the Caribbean, Central America, Brazil,
South Florida and especially Mexico where it was imported to and has become their national tree
cultivated for its edible fruits. (Barceloux, 2008; Ouattara et al., 2010; Falloon et.al., 2014; Ojo et al.,
2018). The mature arils can be consumed freshly, made into sauce or fried in oil (Arbonnier et al., 2002;
Ekue et al., 2010).
A ripen ackee is considered to be ready for consumption after it has ‘smiled” or opened fully (Morton,
1987). Ouattara et al., (2010) affirmed that the rich nutritional component of ackee arils qualifies it to
be used in human diet. Mature arils are also processed and canned in Jamaica where it has become a
special cuisine and imported into the UK, USA and Canada (Orane et al. 2005). Other parts that are
consumed include the seeds and capsules of the fruit used in soap making (Ekue, 2010) with the seeds
also being used as adsorbent for dyes (Bello et al., 2013). Furthermore, ackee has medicinal usage due
to its vitamins (Isenberg et al., 2015; Isenberg et al., 2016; Aloko et al., 2019), export value which
generate foreign exchange (Webster et al., 2006) and it has usefulness as an ornamental and landscaping
plant (Maurya et al., 2013).
The utilization of indigenous fruit bearing trees such as ackee is fast becoming more and more unpopular
in Nigeria thereby leading to its scarcity, unavailability and inevitable decline in economic viability.
Reports of severe poisoning and illness from consumption of unripen fruit have been reported (Johannes
et al., 2017) and this constitutes a major constraints as regards its usage and consumption.
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However, paucity of information on the usefulness of this tree (ackee), its applications for medicine and
industrial purposes despite its vast availability in the study location. Hence, this research aims to
document the ethnobotanical utilization of ackee amongst the residents of Abeokuta metropolis, Southwestern Nigeria.

METHODOLOGY
Study Area
The study was carried out in Abeokuta metropolis of South Western Nigeria between January and June,
2021. The study location is geographically located at latitude 7 0 10’N to 70 15’N and longitude 3 0 17’
E to 30 26’E. This study was conducted using structured questionnaire in a completely randomized
design (CRD) with oral interview used to obtain data from 200 respondents.
The questionnaire administered addressed variables ranging from demographic distribution, usage and
awareness.
The data collected was subjected to statistical analysis using IBM SPSS V26. Frequency count and
simple percentage (%) was used to interpret the results.

RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 shows the demographic characteristics of the respondents with 48% male and 52% female and
the majority of the respondents (37%) are within the 30-39 age group with age group 20-29 making up
20% of the total respondents followed by age group 40-49 constituting 17.5% of the respondents. These
aforementioned groups represent the youth and the working class of the society. The 50-59 and 60above age groups are 8% and 10.5% respectively. This result shows that all age groups are vital in tree
conservation and preservation with the youths playing an important role. Similar observations is
observed by Onu and Maduka (2017) and Okunomo (2021) who reported that a youthful population is
essential in both the conservation and utilization of forest products. This result also shows that 43.5%
are single, 8.5% are widowed and 48% are married. This finding show that marital status may have no
influence on the utilization of Blighia sapida, however, 48% married respondents which comprised of
a good number of housewives who are directly involved in the welfare of their households could be
considered as good machinery in the enhancement of the utilization of Blighia sapida provided that the
rich nutritional and medicinal purposes is well spelt out.
Only 19% of the respondents had no formal education; the table shows that larger percentage of the
respondents had primary, secondary and tertiary education. Apparently, educational background may
not be a determining factor in the consumption of Blighia sapida and this finding is supported by
Subhrendu and Erin (2001), Jonsson et al., (2017) and Buongiono (2018) who reported that there are no
restrictions in consumption as regards households or qualifications and there is a wide range of use of
forest products which will keep increasing in the future.
Table 2 shows that 25% of the respondents were familiar with Blighia sapida while an alarming 75%
others were unfamiliar. Based on availability,11.5% said Ackee is available, 84% considered it to be
scarce and 4.5% were not sure. The information gathered shows that 1.5% of those who were familiar
with Blighia sapida got to know about it through the media, 22% of them got to know through
folktale/family and friends; another 1.5% got its prescription from an herbalist for the treatment of
certain ailments. This result is supported by the findings of Ekue et al., (2010), Bello et al., (2013) and
Wray et al., (2020) who reported that despite the numerous use of the tree, it is still being overlooked as
a viable option to many industrial use.
Figure 1 shows the Bar chart of a representation of the part(s) of Blighia sapida utilized by respondents.
The Bar chart revealed that 43 respondents had consumed ackee fruit. Some of them reported that the
aril is tasteless which may be another reason for its neglect while others believe that consumption of
ackee fruit aids digestion. The chart also revealed the number of respondents who utilized the bark,
flower, leaf, root and seed of the plant for various purposes such as medicinal, ornamental and special
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purposes like the concoction of the seed into love portion as claimed by an elderly respondent. This
report is supported by the findings of Bello et al., (2013), Bernaby and Williams (2017), Adetola and
Akinyemi (2019), Aloko et al., (2019) and Wray et al., (2020) who reported that Blighia sapida has
multidimensional usage as it contains essential vitamins (iron (Fe), sodium (Na), calcium (Ca),
phosphorus (P) and potassium (K)), heavy metals that are safe for human consumption and rich in
antioxidants.
From figure 2 which is a Pie chart showing history of Blighia sapida utilization by respondents, 53% of
respondents had no history of Blighia sapida utilization while 22% had made use of one or more parts
with 25% claiming no direct previous contact with the plant. Investigation into the reasons for the
negligence of a native African fruits such as ackee which is highly esteemed as a national fruit and
special dish in Jamaica and which has become so scarce and almost an orphan on its native soil revealed
that there is an ancient myth that says, consumption of ackee fruit that is not smiling (ripened) will cause
the protrusion of the tongue coupled with convulsion and eventually death. The myth was believed to
be a tactical means employed by elders to deter children from eating unripe ackee. Inadvertently, this
led to a complete avoidance and/or underutilization of ackee by the then young boys and girls who are
now full grown adults today. Regrettably, the potential benefits of ackee are underestimated to the extent
that no substantial scientific data is nationally available to allay these sentiments. The poisoning claims
by natives of the study location is supported by the findings of Ekue et al., (2010), Gallard et al., (2011)
and Ajayi et al., (2019) who reported that ackee can be poisonous when it is unripe and orally
administered.

CONCLUSION
The consumption of ackee in Abeokuta cuts across all demographic classification as its numerous usage
among the locals is not yet fully maximized. Therefore, it is recommended that more youths should be
encouraged into conservation and protection of ackee plant. Government, through enabling policy
should invest more into further research that will help boost production and processing of ackee into
finished consumable products thereby creating a leeway for its effective utilization.
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Table 1: Responses of respondents based on demographic classification on Blighia sapida
S/N

VARIABLES

1

GENDER
Male
Female
AGE
<20
20-29
30-39
40-49
50-59
60-Above
MARITAL ATATUS
Single
Married
widowed
Educational Background
No formal education
Primary education
Secondary education
Tertiary education

2

3

4
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FREQUENCY
n=200

PERCENTAGE (%)

96
104

48
52

14
40
74
35
16
21

7
20
37
17.5
8
10.5

87
96
17

43.5
48
8.5

38
57
49
56

19
28.5
24.5
28
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Table 2: Responses of Respondents Based On the Means of Awareness, Availability and Individual
Familiarity with Blighia sapida.
S/N VARIABLES
1

FAMILIARITY WITH ACKEE
Yes
No
AVAILABILITY
Available
Scarce
Not sure
MEANS OF AWARENESS
Media
Folktale/family and friends
Herbalist
Unaware

2

3

FREQUENCY
n=200

PERCENTAGE (%)

50
150

25
75

23
168
9

11.5
84
4.5

3
44
3
150

1.5
22
1.5
75

50
45

Percentage (%)

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Fruit

Leaf

Bark

Flower

Root

Seed

Parts of Blighia sapida utilized
Fig 1: Bar chart showing Parts of Blighia sapida consumed by the respondents.
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25%
53%
22%

No

Yes

No contact at all

Fig 2: Pie chart showing history of Blighia sapida utilization by respondents.
APPENDIX
UTILISATION OF ACKEE (ISIN) AMONG RESIDENTS OF ABEOKUTA METROPOLIS,
SOUTHWEST NIGERIA
The consumption of exotic fruits is growing at the expense of indigenous fruit bearing trees such as
Ackee (Isin) which are becoming unpopular in our society.
This survey is aimed at documenting the utilization of Ackee amongst the residents of Abeokuta
Metropolis.
Kindly tick the box(es) and fill in the blanks appropriately.
Name:_____________________________________________________________________________
___
Marital status: Single
Age Group: 20-29
50-59
SEX: Male

Married

Widowed

30-39

40-49

60-above
Female

Educational background:
No formal education:
Primary education:
Secondary education:
Tertiary education:
Religion: Christianity

Islam

traditional

Can you say you are familiar with Ackee: YES

NO

How did you know about Isin: Media
Family/friends

Herbalist
folktale

Have you ever consumed any part of Ackee: YES
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Which parts did you consume:
Fruits
Bark

Seed
Root

Leaf
flower

State effect(s) observed after consumption_____________________________________________
Would you consider Ackee to be scarce or readily available________________________________
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CİNS HEYVANLARIN QANININ KİMYƏVİ TƏRKİBİNƏ YEMİŞAN (CRATAEGUS L.)
BİTKİSİNİN YEM ƏLAVƏSİ KİMİ TƏSİRİ
ВЛИЯНИЕ БОЯРЫШНИКА (CRATAEGUS L.) КАК ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НА
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ ПОРОДИСТЫХ ЖИВОТНЫХ
INFLUENCE OF HAWTHORN (CRATAEGUS L.) AS A FOOD SUPPLEMENT ON THE
CHEMICAL COMPOSITION OF THE BLOOD OF PEDİGREED ANIMALS
Tamara Yuriy qızı Abbasova
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi
Kamandar Şükür oğlu Daşdəmirov
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Səfərova Fidan Urfan qızı
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, assistent
Əsgərova Aysel Habil qızı
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, assistent
XÜLASƏ
Son onilliklərdə təbiəti çirkləndirən təbii proseslərin intensivləşməsi, anormal iqlim dəyişmələri, insanın
təbiətə müxtəlif müdaxilələri, radiasiya və maqnit şüallandırıcı cihazların artması, ekoloji təmiz qida
məhsullarının azalması, ətraf mühitin müxtəlif mutagen, kanserogen, radioaktiv maddələrlə çirklənməsi
nəticəsində, stress vəziyyət yaranır, orqanizimdə normal metobalik prosseslərin getməsi pozulur,
hüceyrə və toxumalar zədələnir, immun sistemi zəifləyir. Aparılmış tibbi tədqiqatlarla müəyyən
edilmişdir ki, bu xəstəliklərin qarşısının alınması və müalicəsində antioksidant, antimutagen xassəyə
malik bioloji fəal maddələr ən effektli vasitədir. Tədqiqatçılar arasında belə bir möhkəm inam
yaranmışdır ki, bitki mənşəli polifenollar –flavonollar, antosianllar, katexinlər məhz belə xassəyə malik
olub, insan sağlamlığının qorunmasında olduqca önəmlidir. Ona görə də polifenol birləşmələri ilə
zəngin olan xammal mənbələrinin aşkar edilməsi, onlardan bioloji fəal qida əlavələri və tibbi preparatlar
alınması müasir dövürdə olduqca aktualdır.
Azərbaycan florası tərkibində müxtəlif təbiətli bioloji fəal alkaloidlər, flavonoidlər, antosianlar,
karotinoidlər, efir yağları, kumarinlər və başqa mineral maddələr saxlayan bitkilərlə zəngindir.
Azərbaycan florasında yayılmış bitkilər arasında qidalılıq və tibbi əhəmiyyətinə görə Gülçiçəklilər
(Rosaceae Juss.) fəsiləsinin Yemişan Crataegus L. cinsi növləri xüsusi yer tutur. Bu bitkinin yarpağı,
çiçəyi və meyvəsi keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinə görə canlıların həyat fəaliyyəti üçün vacib olan
zülallarla, karbohidratlarla, mineral maddələrlə, qidalı və bioloji fəal maddələrlə, sərbəst və
qlikozidləşmiş flavonoidlərlə, antosianlarla, katexinlərlə, karatinoidlərlə, amin turşularla, aşı maddələrlə,
makro və mikroelementlərlə, üzvi turşularla və vitaminlərlə zəngindir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
məlumat verir ki, gündə 400 q meyvə yeməklə 2,7 milyon insanın xərçəng və ürək-damar sistemi
xəstəliklərinə tutulmasının qarşısı alınmışdır.Ölkəmizdə əhalinin bitki mənşəli dərman preparatlarına,
qidaya olan tələbatının ödənilməsində və kənd təsərrüfatı heyvanların yetişdirilməsində bitkilər arasında
yemişanın potensial imkanları daha çoxdur.
Açar sözlər: Crataegus, analizator, yem əlavəsi, meyvə
РЕЗЮМЕ
Интенсификация природных процессов, загрязняющих окружающую среду в последние
десятилетия, аномальные изменения климата, различные вмешательства человека в природу,
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увеличение радиационных и магнитных радиационных приборов, сокращение экологически
чистых продуктов питания, загрязнение окружающей среды различными мутагенными,
канцерогенными, радиоактивными веществами - метаболические процессы разрушаются, клетки
и ткани повреждаются, иммунная система ослабевает. Медицинские исследования показали, что
биологически активные вещества, обладающие антиоксидантными и антимутагенными
свойствами, являются наиболее эффективным средством профилактики и лечения этих
заболеваний. Исследователи убеждены, что полифенолы растительного происхождения —
флавонолы, антоцианы, катехины — обладают этим свойством и очень важны для защиты
здоровья человека. Поэтому открытие источников сырья, богатого полифенолами, получение из
них биологически активных добавок к пище и лекарственных средств очень актуально в
современное время.
Флора Азербайджана богата растениями, содержащими различные биологически активные
алкалоиды, флавоноиды, антоцианы, каротиноиды, эфирные масла, кумарины и другие
минералы. Среди растений, распространенных во флоре Азербайджана, род Боярышник
Crataegus L,. семейства Rosaceae Juss занимает особое место благодаря своему пищевому и
медицинскому значению. Листья, цветки и плоды этого растения богаты белками, углеводами,
минералами, питательными и биологически активными веществами, свободными и
гликозидированными
флавоноидами,
антоцианами,
катехинами,
каротиноидами,
аминокислотами, макроэлементами, вакцинами, необходимыми для жизнедеятельности живых
существ. Богат микроэлементами, органическими кислотами и витаминами Всемирная
организация здравоохранения сообщает, что употребление 400 граммов фруктов в день
предотвратило рак и сердечно-сосудистые заболевания у 2,7 миллиона человек.
Ключевые слова: Crataegus, анализатор, кормовая добавка, плоды.
ABSTRACT
Intensification of natural processes polluting the environment in recent decades, anomalous climate
changes, various human interventions in nature, an increase in radiation and magnetic radiation devices,
a reduction in environmentally friendly food, environmental pollution with various mutagenic,
carcinogenic, radioactive substances - metabolic processes are destroyed, cells and tissues are damaged,
the immune system is weakened. Medical studies have shown that biologically active substances with
antioxidant and antimutagenic properties are the most effective means of preventing and treating these
diseases. Researchers are convinced that plant-derived polyphenols - flavonols, anthocyanins, catechins
- have this property and are very important for protecting human health. Therefore, the discovery of
sources of raw materials rich in polyphenols, the production of biologically active food supplements and
medicines from them is very important in modern times.
The flora of Azerbaijan is rich in plants containing various biologically active alkaloids, flavonoids,
anthocyanins, carotenoids, essential oils, coumarins and other minerals. Among the plants common in
the flora of Azerbaijan, the genus Hawthorn Crataegus L,. family Rosaceae Juss occupies a special
place due to its nutritional and medicinal value. The leaves, flowers and fruits of this plant are rich in
proteins, carbohydrates, minerals, nutrients and biologically active substances, free and glycosidated
flavonoids, anthocyanins, catechins, carotenoids, amino acids, macronutrients, vaccines necessary for
the life of living beings. Rich in trace elements, organic acids and vitamins The World Health
Organization reports that eating 400 grams of fruit a day prevented cancer and cardiovascular disease in
2.7 million people.
Key words: Crataegus, analyzer, feed additive, fruits.

GİRİŞ
Azərbaycanda əhalinin qida (ət və süd) təlabatının artırılması ən aktual məsələlərdən biridir.
Respublikamızda süd və ət məhsuldarlığının ödənilməsində iribuynuzlu mal qaranın qidalı yem bitkiləri
ilə yemləndirilməsinin potensial inkişafı daha önəmlidir. Artıq demək olar ki, bu sahədə Azərbaycan
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Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutunda, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tədris təcrübə
sahəsində xeyli işlər görülmüş və əhalinin ət və südə olan tələbatı yerli istehsalın hesabına tam ödənmək
üzrədir. Avropadan və digər ölkələrdən ət və süd məhsuldarlığı yüksək olan cins heyvanlar
Respublikamıza gətirilmiş, yerli cinslərlə çarpazlaşdırılmış, nəticədə isti və soyuğa, xəstəliklərə
dözümlü olan mələz yeni nəsil heyvanlar alınmışdır [3,6].
Ət və süd məhsuldarlığının artırılmasında heyvanların qanının tərkibinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Qan orqanizmin onun toxuma və hüceyrələrinin qidalanmasında, ekstrektor funksiyasında
tənəffüs prosesində südün əmələ gəlməsində (1 l südün əmələ gəlməsi üçün inəyin süd vəzisindən 400
l qan keçməlidir) iştirak edir, müdafiə rolunu oynayır və tənzimedici vəzifəsini daşıyır. Həmçinin qan
hüceyrələrə hormonları, mediatorları, vitaminləri həzm məhsullarını daşıyır və metabolitləri ifrazat
orqanlarına (böyrəklərə, ağciyərə və tər vəzlərinə) aparır [5].
Qanın əhəmiyyətli komponentlərindən biri də mineral maddələrdir. Mineral maddələr və ya makro və
mikroelementlər ətin (əzələnin) əsas mənbəyi hesab edilir. Əzələlərdə 15% qədər mineral maddələr olur.
Ətin 100 qr yeyilən hissəsində 150 mq F, 240 mq K, 2 mq Fe, həmçinin mikroelementlər (Cu, Zn, J)
olur. Bu elementlərin hamısı orqanizm tərəfindən yaxşı mənimsənilir [4,7].
Yemişan bitkisi keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinə görə canlıların həyat fəaliyyəti üçün vacib olan
bioloji aktiv maddələrlə zəngindir. Bu maddələr canlının (heyvan və insan) yaşam tərzini təmin etdiyi
üçün qida əlavəsi kimi bu bitkidən istifadə etmək müasir dövürdə olduqca vacibdir [1,2,8,9].
TƏDQIQATIN OBYEKTI VƏ MATERIALI: Tədqiqat ADAU-nun tədris təcrübə təsərrüfatında
aparılmışdır. Təcrübə məqsədilə Təmizcinsli qonur Qafqaz (I-qrup) və onun Kuba Zebusu ilə birinci
nəsil hibridindən (II-qrup) istifadə olunmuşdur. Təcrübə heyvanlarının yeminə yem əlavəsi kimi
yemişan (Crataegus L.) növlərinin meyvəsi əlavə olunmuşdur. Analiz nümunələri Azərbaycan Elmi
Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutunda və ADAU-nun kimya kafedrasında (əczacılıq ixtisasının II kurs
tələbələrinin iştirakı ilə) 3 paraleldə aparılmış və ortaq qiymət çıxarılmışdır.
Təcrübə üçün Gəncə - Göy-Göl – Aşıqlı - Hacıkənd - Toğana istiqamətində yemişan bitkisinin meyvələri
tam yetişmə fazasında toplanaraq 700C – də vakuumda Mikotest MKF – 07 peçində qurudulur. Quru
meyvələr “Super mikser ögütücü makinasında (model SM - 108) xırdalanır. Xırdalanmış meyvələr 70%
spirtdə fiksə edilmişdir (fermentsizləşdirilmişdir - bioloji fəal maddələri təyin etmək üçün). Müasir
sentrafuqanın TDL-4 köməyi ilə çöküntü təmiz ayrılmışdır.
TƏDQIQATIN METODIKASI: Tədqiqatda qravimetrik, kolorimetrik metodlardan istifadə
edilmişdir. Hər bir maddənin miqdarı və keyfiyyət tərkibinin təyininə dair çoxlu metodlar təcrübədən
keçirilmiş və əlverişliləri seçilmişdir.
Bitkinin bioloji tədqiqat analizləri göstərdi ki, yemişan meyvələrinin yem əlavəsi kimi istifadəsi
təmizcins və hibrid heyvanların ətin və südün bioloji dəyərliliyinin zənginləşdirilməsində mühüm rol
oynayır.
NƏTICƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKIRƏSI: Tədqiqat əsasən yemişan Crataegus L. bitkisinin
C.caucasica və C. pentagyna növlərinin meyvəsinin tərkibində mineral maddələrin miqdarının təyini
üzrə aparılmışdır. Alınmış nəticələr cədvəl 1-də verilmişdir.
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Cədvəl 1.
Yemişan Crataegus L. bitkisinin C.caucasica və C. pentagyna növlərinin meyvəsinin tərkibində
mineral maddələrin miqdarı (mq%)
Meyvənin növü
Kalsium
Natrium
Kalium
Maqnizium
Fosfor
Mis
Manqan
Sink
Dəmir

C.caucasica
Makroelementlər (mq%)
460,3
34,2
343,3
51,6
63,9
Mikroelementlər (mq%)
0,31
1,23
0,50
1,80

C. pentagyna
456,8
33,8
342,6
50,9
63,0
0,26
1,19
0,48
1,79

Aparılmış miqdari analizlərin nəticələri göstərir ki, yemişanın meyvələri qidalı və bioloji fəal
maddələrlə zəngindir (cədvəl 1). Cədvəldən görürük ki, tədqiq edilən növlər bir-birindən qidalı
maddələriıı miqdarına görə az fərqlənirlər. Növ mənsubiyyətindən asılı olaraq yemişan meyvələrində
makroelementlərdən kalsium 480,5 mq-la 476,8 mq, natrium 36,4 mq-la 35,8 mq, kalium 353,4 mq-la
352,6 mq, maqnezium 61,8 mq-la 60,9 mq, fosfor 73,2 mq-la 73,0 mq arasında tərəddüd edir.
Mikroelementlərdən isə mis 0,30 mq-la 0,29 mq, manqan 1,25 mq-la 1,2 mq, sink 0,51 mq-la 0,50 mq,
dəmir 1,82 mq-la 1,81 mq arasında tərəddüd edir.
Təcrübə məqsədilə ADAU-nun tədris təcrübə mərkəzində Təmizcinsli qonur Qafqaz (I-qrup) və onun
Kuba Zebusu ilə birinci nəsil hibridindən (II-qrup) və Azərbaycan Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq
İnstitutunda Holstein – Friz cinsli heyvanlardan istifadə olunmuşdur. Təcrübə heyvanlarının yeminə
yem əlavəsi kimi yemişan (Crataegus L.) növlərinin xırdalanmış meyvəsi əlavə olunmuşdur. Analiz
nümunələri heyvanların qanında öyrənilmişdir. Alınmış nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir.
Cədvəl 2
Təcrübə heyvanların qan plazmasında mineral maddələrin miqdarı (mq%)
Minearal
maddələr

I-qrup
Adi
Yem
yemləmə
əlavəsi

Kalsium
Natrium
Kalium
Maqnizium
Fosfor

0,006
0,36
0,04
0,003
0,04

Mis
Manqan
Sink
Dəmir

0,002
0,0035
0,0051
0,035

II-qrup
Adi yemləmə
Yem
əlavəsi
Makroelementlər (mq%)
0,0069
0,006
0,007
0,37
0,36
0,38
0,05
0,039
0,04
0,0034
0,0028
0,003
0,05
0,39
0,04
Mikroelementlər (mq%)
0,0022
0,002
0,0021
0,004
0,0036
0,0038
0,005
0,005
0,0054
0,036
0,0346
0,0342

Holstein – Friz
Adi
Yem əlavəsi
yemləmə
0,007
0,37
0,04
0,003
0,04

0,0075
0,38
0,05
0,0032
0,05

0,002
0,004
0,005
0,035

0,002
0,0042
0,0058
0,364

Qan bir sıra ən vacib kimyəvi komponentlər, o cümlədən bioloji aktiv maddələrlə xarakterizə olunan
mürəkkəb heterojen bir sistemdir. Yaşayarkən heyvan orqanizmlərinin qanı toxuma mübadiləsinin
müxtəlif məhsullarını (oksigeni, qidalı maddələri) alır, buna baxmayaraq bir növ daxilində qanın ümumi
kimyəvi tərkibi normal olaraq sabitdir və müxtəlif növlərdə fərqli ola bilər. Bu təsərrüfat heyvanlarının
saxlanma şəraitindən asılıdır.
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Cədvəl 2-dən də aydın oldu ki, saxlanma şəraitindən, yemlənməsindən, yaşından və cinsindən asılı
olaraq heyvanların qanında mineral maddələrin miqdarı müxtəlif cür dəyişir.
NƏTİCƏ
Tədqiqatımıza əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, təcrübə heyvanlarında (I-qrup Qonur Qafqaz, IIqrup Kuba Zebusu x Qonur Qafqaz və Holstein – Friz) adi yemləməyə nisbətən yem əlavəsi ilə
yemləmədə qan plazmasında makro və mikroelementlərin miqdarında cüzi də olsa artım müşahidə
olunmuşdur. Bu maddələrin qanda artması onlarda süd və ət məhsuldarlığının biosintezinə təkan verir.
Bu artım sübut edir ki, yem əlavəsi ilə qidalanma zamanı hibrid heyvanların biosintez prosesi daha
intensiv gedir. Azərbaycan şəraitində yerli cinslərin hibridləşmə yolu ilə birinci, ikinci nəsil mələzlərin
alınması, xəstəliklərə dözümlü, yerli iqlimə uyğunlaşan yeni cinslərin alınması, onların biokimyəvi
göstəricilərinin, həmçinin ət və süd məhsuldarlığının artmasına səbəb olur. Kənd təsərrüfatının
(fermaların) ərazisində bioloji aktiv maddələrlə zəngin bitkilərin və ya ağacların becərilməsi
məqsədəuyğundur.
ƏDƏBİYYAT
1.
Аббасова Т.Ю., Новрузов Э.Н., Расулов Ф.A. Биологические активные вещества
некоторых видов Crataegus произрастающих на Северном Малом Кавказе (в пределах
Азербайджана) // Растит. Ресурсы, 2013, т. 49, вып. 3, с. 257-261
2.
Abbasova Tamara Yuriy qızı “Kiçik Qafqazın şimalında yayılmış yemişan (Crataegus L.)
növlərinin bioekoloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri” biologiya elmləri sahəsində fəlsəfə doktoru almaq
üçün təqdim olunan dissertasiya, Gəncə - 2016, 175 səh.
3.
Дашдамиров К.Ш., Аббасова Т.Ю., Амиров Ш.А. Исследование белок и его фракционный
состав в томке гибридных животных в течение лактации. Украина, Переяслав, 2021, выпуск-9,
стр.70-72
4.
Дашдамиров К.Ш., Юсифов Н.М., Кулиева Н.А., Возделывание амаранта как кормовой
культуры в Азербайджане. Научные обеспечение развития АПК в условиях реформирования.
Научные труды Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2011, стр. 85- 87
5.
Daşdəmirov K.Ş., Abbasova T.Y., Əmirov Ş.A. Müxtəlif aylar üzrə cins heyvanların qanında
aminturşularının dəyişmə dinamikası, ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə, 2021, №3, səh. 40-42
6.
Daşdəmirov K.Ş., Xəlilov K.B., Yusifov N.M. Zebu hibridlərinətində sərbəst aminturşularının
dəyişmə dinamikası, Türkiyə Kars Universiteti XVII kimya konqresi, 2004, səh.112
7.

Yusifov N.M., İsgəndərov İ.B. Qida kimyası, Gəncə, 2000, səh.136

8.
Yang B., Liu P. Composition and health effects of phenolic compounds in hawthorn (Crataegus
spp.) of different origins // J. Sci. Food Agric., 2012, v. 92, No 8, p. 1578-1590
9.
Zuiter A.S., Sawwan J., Al Abdallat A. Designing universal primers for the isolation of DNA
sequences encoding proanthocyanidins biosynthetic enzymes in Crataegus aronia // BMC Res. Notes,
2012, v. 5, p. 427

PROCEEDINGS BOOK

382

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022
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ÖZET
Bu çalışmada, Ispanak bitkisinin 50 mM tuz stresi altında yetiştiriciliğinde yapraktan ve kökten
uygulanan bazı biyostimülantların tuz zararını azaltıcı etkileri incelenmiştir. Araştırma, Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Serasında yürütülmüştür. Ispanak çeşidi olarak AG tohum
firmasına ait Ranchero F1 kullanılmıştır. Her saksıda 3 bitki olacak şekilde ıspanak fideleri 2 litre
kapasiteli saksılara dikilmiştir. Bitkiler belli bir büyüklüğe gelince kademeli olarak tuz uygulanarak 50
mM NaCl dozuna ulaşılmıştır. Çalışmada 6 uygulama her uygulamada 4 tekerrür ve her tekerrürde 3
saksı her saksıda 3 bitki olacak şekilde tesadüf parselleri deneme desenine göre aşağıda ifade edilen 6
uygulama ile deneme kurulmuştur. Uygulamalar şu şekildedir; 1) Kontrol, 2) Tuz, 3) Tuz+Deniz
Yosunu, 4) Tuz+Vermikompost, 5) Tuz+Aminoasit, 6) Tuz+Bakteri. Bitki ağırlığında (g/bitki) sadece
tuz uygulamasına göre, tuz+aminoasit %32 ve tuz+vermikompost %27, tuz+deniz yosunu %20 ve
tuz+bakteri %15 atrış sağlamıştır. Yaprak sayısı bakımından sadece tuz uygulamasına göre,
tuz+aminoasit %26 ve tuz+vermikompost %26, tuz+deniz yosunu %10 ve tuz+bakteri %5 artış
sağlamıştır. Bitki habitüs genişliği bakımından sadece tuz uygulamasına göre, tuz+aminoasit %46 ve
tuz+vermikompost %43, tuz+deniz yosunu %26 ve tuz+bakteri %11 atrış sağlamıştır. Sonuç olarak,
tuzlu ıspanak yetiştiriciliği koşullarında kökten ve yapraktan aminoasit, vermikompost ve deniz yosunu
uygulamaları tuzun zararlı etkilerini azalmada sırasıyla en iyi, iyi ve orta etkin bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Spinacia oleracea, sodyum klorür, iklim değişikliği

ABSTRACT
In this study, the salt damage-reducing effects of biostimulants in the cultivation of spinach plant under
salt stress were investigated. The research was carried out in Çukurova University Faculty of Agriculture
Research Greenhouse. Ranchero F1 belonging to AG seed company was used as spinach variety.
Spinach seedlings were planted in pots with a capacity of 2 liters, with 3 plants in each pot. When the
plants reached a certain size, 50 mM NaCl dose was reached by applying salt gradually. In the study,
the experiment was established with the following 6 applications according to the randomized plots trial
design, with 6 applications in each application, 4 replications and 3 plants in each replication and 3
plants in each pot. The applications are as follows; 1) Control, 2) Salt, 3) Salt+Seaweed, 4)
Salt+Vermicompost, 5) Salt+Aminoacid, 6) Salt+Bacteria.
In spinach weight (g/plant), the rates of increases of biostimulants in comparison to salt application
were; salt + amino acid 32%, salt + vermicompost 27%, salt + seaweed 20% and salt + bacteria 15%. In
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terms of leaf length, the rates of increases of biostimulants in comparison to salt application were; salt
+ amino acid 26%, salt + virmicompost 26%, salt + seaweed 10% and salt + bacteria 5%. In terms of
plant habitus width, increases of biyostimulants were salt + amino acid 46%, salt + vermicompost 43%,
salt + seaweed 26% and salt + bacteria 11%. As a result, in the spinach cultivation the applications of
amino acids, vermicompost and seaweed were found to be the best, good and moderate, respectively, in
reducing the harmful effects of salt.
Key words: Spinacia oleracea, sodium chloride, climate change
GİRİŞ
Tarımda esas amaç verimi arttırmaktır. Bitkiler, verimi olumsuz yönde etkileyen çeşitli durumlara
maruz kalmaktadırlar. Bitkilerde büyüme, gelişme ve metabolizmayı olumsuz etkileyen ya da
engelleyen bu durumlara stres adı verilmektedir (Rhoades et al. 1992; Gürel, A., Avcıoğlu, R. 2001)..
Stres faktörleri, biyotik (mikroorganizmalar gibi canlı faktörler) ve abiyotik (kuraklık, tuzluluk gibi
çevresel faktörler) stres olmak üzere iki grupta incelenmektedir (Mahajan, S. and Tuteja, N. 2005).
Önemli abiyotik stres faktörlerinden biri olan tuzluluk, bitkilerin büyümesini ve verimliliğini
sınırlandırmaktadır (Allakhverdiev ve ark., 2000). Çözünebilir tuzlar, bitkiler tarafından kolayca
alınabilirler ancak bitki bünyesine giren tuz bileşikleri çeşidine ve miktarına göre belli bir
konsantrasyonu aşınca bitkiye zararlı olmaktadırlar. Bitki üzerinde, beslenme ve metabolizmayı bozmak
yoluyla zehirleyici etki yaparlar. Ayrıca tuz konsantrasyonunun artmasıyla, bitkinin su alımı
güçleşmekte, bitki gelişimi yavaşlamakta, hatta durmaktadır (Kanber ve ark., 1992; Güngör ve Erözel,
1994). Dünya topraklarının önemli sorunlarından olan tuzluluk nedeniyle her yıl 10 milyon ha arazi
elden çıkmaktadır (Kwiatowski, J., 1998). FAO/UNESCO tarafından hazırlanan raporlardaki verilere
dayanarak, dünya genelinde 954 milyon hektar tuzdan etkilenmiş ve üretkenliği kısıtlanmış toprak
bulunmaktadır. Türkiye Geliştirilmiş Toprak Haritası etütlerinde kullanılan tuzluluk ve sodyumluluk
kriterlerine göre yurdumuzda 1 518 722 hektar alanda tuzluluk ve sodyumluluk sorunu bulunmaktadır.
Bu miktarın %41’i hafif tuzlu, %33’ü tuzlu, %0,5’i alkali, %8’i hafif tuzlu alkali ve %17,5’i tuzlu
alkalidir. Çorak araziler ülkemiz yüzölçümünün %2’sine, toplam işlenen tarım arazilerinin %5.48’ine
eşdeğer büyüklüktedir. Toplam çorak alanların %74’ü tuzlu, % 25,5’i tuzlu-alkali ve % 0,5’i alkali
(sodyumlu) topraklardan oluşmaktadır. Çorak toprakların büyük bir kısmını tuzlu topraklar
oluşturmuştur (Sönmez ve Beyazgül, 2008). Biyostimülantlar (biyo-uyarıcılar); bitkilerin gelişimini,
beslenmesini, kalitesini ve verimini olumlu yönde etkilemek; biyotik ve abiyotik strese dayanımlarını
arttırmak amacıyla uygulanan materyallerdir. İçeriğinde organik veya inorganik bileşikler,
mikroorganizmalar bulundurabilmesinin yanı sıra bazılarının toprak yapısını düzenleyici etkileri de
vardır. Bitkilere yapraktan, topraktan veya tohuma uygulanabilmektedir (EBIC, 2013).
Biyostimülantlar; humik ve fulvik asitler, amino asitler ve diğer azotlu bileşikler, deniz yosunu ve bitki
ekstraktları, kitin ve kitosan benzeri polimerler, inorganik bileşikler, yararlı mantarlar ve yararlı
bakteriler şeklinde gruplanabilmektedir (du Jardin 2015). Ispanak (Spinacia oleracea L.) tek yıllık bir
serin iklim sebzesidir. Çiğ ya da pişirilerek tüketilebilen ıspanak düşük kalorili olmasına karşın askorbik
asit (Vitamin C) içeriği açısından oldukça zengin bir bitkidir (Toledo ve ark., 2003). Ispanak çabuk
sindirilen bir besin kaynağı olup bağırsakların çalışmasını rahatlatır. Sırt, boğaz ve bağırsak ağrılarının
azalmasına yardımcı olur, safraya iyi gelir. Kurutulmuş ıspanak yaprakları badem yağıyla karıştırılıp
yendiğinde sıtma hastalığını tedavi eder. Bir gram ıspanak tohumu kaynatılıp içilirse kalp ağrılarına iyi
gelir (Günay 2005). Ispanak besin değeri yüksek bir sebze olmasının yanı sıra fazla azotlu
gübrelemelerin sonucunda insan sağlığı açısından problemlere de yol açabilmektedir. Nitratın nitrite
dönüşmesiyle toksik etki oluşabilmektedir. Nitrit küçük çocuklarda methemoglobin oluşmasına neden
olmaktadır. Methemoglobin oksijeni absorbe etme ve bu nedenle oksijeni nakletme yeteneğinin
engellenmesi durumudur. Methemoglobin oluşumunun yetişkinlerdeki olumsuz etkisi çocuklara göre
daha azdır (Kara 1993).
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YÖNTEM
Çalışma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Deneme Serasında 2021-2022 kış
sezonunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bitkisel materyal olarak ENZA ZADEN tohum firmasına
ait Ranchero F1 hibrit çeşidi kullanılmıştır. 21 Ekim tarihinde tohum ekimi, 22 Aralık tarihinde de
fidelerin 2 litrelik saksılara transferi gerçekleştirilmiştir. Deneme; 6 uygulamalı, her uygulamada 4
tekerrür, her tekerrürde 3 saksı, her saksıda 3 bitki olacak şekilde tesadüf parselleri deneme desenine
göre kurulmuştur. Uygulamalar: 1)Kontrol, 2)Tuz, 3)Tuz+Aminoasit, 4)Tuz+Bakteri, 5)Tuz+Deniz
Yosunu, 6)Tuz+Vermikompost şeklindedir. Bitkiler belli bir büyüklüğe gelince kademeli olarak tuz
uygulanarak 20 mM dozdan 50 mM NaCl dozuna ulaşılmıştır. Biyostimülant dozları: Aminoasit (Amino
Gold) kökten; 150 gr/100 L, yapraktan; 40 gr/100L, Bakteri (RhizoFill) kökten; 100 ml/100 L, yapraktan
300 ml/100 L, Deniz Yosunu (Atocrop) kökten; 70 gr/100 L, yapraktan; 40 gr/100L, Vermikompost
(Ekosol) kökten; 200 ml/100 L, yapraktan; 175 gr/100 L şeklinde uygulanmıştır. Her 10 günde bir
kökten tuz ve biyostimülant uygulamaları besin çözeltisiyle uygulanmıştır. Yine her 10 günde bir
yapraktan biyostimülant uygulamaları yapılmıştır. 5 Nisan tarihinde hasat yapılmıştır. Hasat sorası
bitkilerin yaş ağırlıkları ile etüvde 70ºC ‘de kurutularak kuru ağırlıkları alınarak yüzde kuru madde
oranları hesaplanmıştır. Bitkilerin yaprakları adet/bitki bazında sayılarak kaydedilmiştir. Bitki habitüs
genişliği, yaprak ayası ve yaprak sapı uzunluğu mezura yardımıyla ölçülüp kaydedilmiştir. Bitkilerin
suyu sıkılıp; pH metre ve EC metre kullanılarak pH, EC değerleri belirlenip kaydedilmiştir. SÇKM ve
asitlik; refraktometre yardımıyla brokoli meyve suyu cihaza damlatılarak ve meyve suyu seyreltilerek
hesaplanmıştır. Makro ve mikro besin maddeleri analizleri yapılarak değerler kaydedilmiştir. JMP paket
program kullanılarak, analiz sonuçları LSD testine tabi tutulup uygulamaların istatistiksel
karşılaştırılması yapılmıştır.
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Bitki ağırlığında (g/bitki) bakımından, sadece tuz uygulamasına göre, sırasıyla tuz+aminoasit %32
tuz+vermikompost %27, tuz+deniz yosunu %20 tuz+bakteri %15 artış sağlamıştır (Şekil 1). Tuzlu
koşullarda yetiştirilen ıspanakların verimlilik bakımından etkilenmemesi için biyostimülant
uygulamaları faydalı olmuştur. Tuz moleküllerini oluşturan Na ve Cl elemelterinin alımı ve bitki
içerisinde taşınımını azaltarak biyostimülantlar, sadece tuz olan uygulamaya göre daha yüksek ağırlıklar
oluşturabilmiştir. Kara (2019) 150 mM dozunda farklı tuz kaynakları (kontrol, NaCl, KCl ve CaCl) ve
deniz yosunu (Ascophyllum nodosum) ekstraktı (kontrol, 2, 4 ve 6 cc/l) uygulamalarının ekinezya
(Echinacea purpurea L.) bitkisinde büyüme parametreleri ile biyokimyasal değişiklikler üzerine
etkilerini araştırmak amacıyla yürüttüğü çalışma sonucunda; tuz stresinin bitkinin kök yaş ve kuru
ağırlığını, gövde yaş ve kuru ağırlığını, kök ve gövde uzunluğunu, yaprak alanını, yaprak dokularında
bağıl su içeriğini, membran dayanıklılık indeksi ve klorofil miktarını azalttığı, lipid peroksidasyon
düzeyi (MDA), yaprak dokularında iyon sızıntısı, toplam antioksidan ve fenolik madde miktarında ise
artışlara neden olduğu belirlenmiştir. Deniz yosunu ile tuz stresinin bitki üzerindeki olumsuz etkileri
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Şekil 1: Tuz stresinde biyostimulantların ıspanak bitki ağırlığı üzerine etkisi(g/bitki)
Çalışmada incelenen yaprak sayısı (adet/bitki) bakımından sadece tuz uygulamasına göre,
tuz+aminoasit %26 tuz+vermikompost %26, tuz+deniz yosunu %10 tuz+bakteri %5 artış sağlamıştır.
Bitki ağırlığında olduğu gibi bitki başına yaprak sayısında da tuzlu koşullarda biyostimulant
kullanımının artırıcı etkileri görülmüştür (Şekil 2). Kaytez (2020) farklı amino asit düzeylerinin Guar
(Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Fidelerinde tuza tolerans üzerine etkisi adlı çalışmasında
aminoasitlerin (AA) kullanımının tuza tolerans üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırmada; kontrol,
tuz (150 mM NaCl), tuz + 300 mg L-1 AA, tuz + 600 mg/L AA, tuz + 1200 mg/L AA, tuz + 1800 mg/L
AA olmak üzere 6 farklı uygulama guar bitkisine uygulanmıştır. NaCl uygulaması ile kontrole göre
morfolojik ve fizyolojik parametrelerde %41-87 oranında azalma görülmüştür. Bunun yanı sıra, tuz
stresinde amino asit uygulamalarına bağlı olarak; yaş ağırlık, kuru ağırlık, sürgün uzunlukları, sap
kalınlığı, bitki yaprak sayısı ve yaprak alanı gibi büyüme bileşenlerinde AA uygulaması sonucunda
olumlu yönde artış olduğu tespit edilmiştir. Kontrol bitkileri ile AA uygulaması yapılan ve tuz stresine
maruz kalan bitkiler karşılaştırıldığında; morfolojik parametrelerde %39-392 oranında artış saptanmış,
amino asidin 600 mg/L dozunun stresin etkisinin azaltılmasında (%76-883) en etkin doz olduğu
belirlenmiştir.
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Şekil 2. Tuz stresinde biyostimulantların ıspanak yaprak sayısı üzerine etkisi(adet/bitki)
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Denemede incelenen bitki habitüs genişliği (cm) bakımından, sadece tuz uygulamasına göre,
tuz+aminoasit %46 tuz+vermikompost %43, tuz+deniz yosunu %26 tuz+bakteri %11 artış sağlamıştır
(Şekil 3). Altunlu (2020) Farklı tuzlu koşullar (1.5, 3, 6 dS/m) altında mikoriza (Glomus intraradices)
ve rizobakteri (Bacillus subtilis) uygulamasının biber (Capsicum annuum L. cv Seki F1 ) bitki gelişimi,
yaprak oransal su içeriği (YOS), membran geçirgenliği (MG), prolin ve klorofil içeriği üzerine etkisini
belirlemek amacıyla yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre artan tuzluluk bitki gelişimini olumsuz
etkilemiştir. Tuz uygulaması, prolin içeriği ve bitkinin MG’nde bir artışa neden olmuş, klorofil içeriği
ve YOS değerini ise azaltmıştır. Tüm tuz stresi seviyelerinde, mikoriza, rizobakteri ve mikoriza artı
rizobakteri uygulamaları, biber bitki gelişimini ve fizyolojik parametrelerini olumlu etkilemiştir. G.
intraradices ve B. subtilis’in birlikte uygulanması tuz stresinde incelenen parametrelerin tamamında en
yüksek etkiyi göstermiştir. Bu bitkileri sadece mikoriza uygulanan ve sadece Bacillus subtilis uygulanan
bitkiler izlemiştir.
Başdinç ve Kabay (2019) Tuz stresindeki ıspanakta vermikompost ve su yosununun bazı fizyolojik
unsurlara etkilerini araştırmıştır. Çalışmada Matador, Catrina ıspanak çeşitlerini kullanılarak, 50 - 100
mM tuz uygulamış ve saf su ile sulama yapılmıştır. İncelenen parametrelerde (yaprak membran
zararlanma indeksi ve yaprak oransal su içeriği, K, Ca, CAT ve APX) kontrol grubundaki Ispanak
çeşitleri tuz dozlarından daha çok etkilenirken, vermikompostlu ve su yosunlu üretim ortamlarında tuzun
olumsuz etkisinin azaldığı görülmüştür.
Tuz stresinde biyostimülant uygulamalarının ıspanak yaprak ayası boyu ve yaprak sapı boyu üzerine
etkileri önemsiz bulunmuştur (Şekil 4).
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Şekil 3. Tuz stresinde biyostimulantların bitki habitüs genişliği üzerine etkisi (cm)
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Şekil 4. Tuz stresinde biyostimulantların ıspanak yaprak ayası (adet/bitki) ve yaprak sapı uzunluğu (cm)
üzerine etkileri
Ispanak yaprakalrında suda çözülebilir kuru madde (SÇKM) bakımından biyostimülant uygulamalarının
etkisi tuz uygulaması ve kontrolden daha düşük bulunmuştur (Çizelge 1). Ispanak yaprak asitliği üzerine
etkide tuz+bakteri uygulaması artırıcı etki yapmıştır (Çizelge 1). Tuz yapraklarda pH değerini düşürücü
etki yaparken, biyostimülantlar artırmıştır. Ispanak yapraklarında toplam mineral element içeriği (EC)
üzerine biyostimülantlardan Deniz Yosununun artırıcı etkileri olmuştur (Çizelge 1).
Çizelge 1. Biyostimulantların, Tuz stresi altında ıspanak yapraklarında Suda Çözünür Kuru Madde
(SÇKM), Asitlk, pH ve EC üzerine etkileri

Uygulamalar
Kontrol
Tuz
Tuz+Aminoasit
Tuz+Bakteri
Tuz+Deniz Yosunu
Tuz+Vernikompost
P
LSD0.05

PROCEEDINGS BOOK

SÇKM (%)
5.15 a
4.65 b
3.25 c
1.95 e
3.08 d
3.25 c
0.001
0.1402

Asitlik (%)
1.82 b
2.65 ab
2.49 ab
3.41 a
1.96 b
2.58 ab
0.055
0.9948

388

pH
6.76 a
6.49 d
6.73 ab
6.58 cd
6.72 ab
6.63 bc
0.0022
0.0111

EC (µs m-1)
1285 c
1951 b
1456 c
1921 b
3135 a
1828 b
0.001
286.274
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Şekil 5. Ispanak tohumları ekilerek fide viyollerde ıspanak yetiştiriciliğinden görüntüler
Tuzlu koşullarda uygulanan biyostimülantların ıspanak yapraklarında fosfor alımı üzerine etkisi
önemsiz bulunurken, sadece tuz uygulamasına göre P içeriğini biraz azaltıcı etki yaptığı görülmüştür
(Çizelge 2). Yapraklardaki potasyum içeriği bakımından tuzlu koşullarda bakteri ve vermikompost
uygulamalarının K içeriğini artırdığı görülmektedir. Aminoasit ise K içeriğini kontrolün bile altına
düşürmüştür. Kalsiyum bakımından uygulamaların etkisi önemsiz bulunmakla birlikte, sadece tuz
uygulamasına göre Ca alımında bir miktar azalma görülmektedir (Çizelge 2). Magnezyum içeriği
bakımından tüm biyostimülantlar sadece tuz uygulamasına göre Mg içeriğini artırmıştır (Çizelge 2).
Çizelge 2. Biyostimulantların, Tuz stresi altında ıspanak yapraklarında MAKRO besin maddeleri içeriği
üzerine etkisi
Uygulamalar

Fosfor (P)

Kontrol
Tuz
Tuz+Aminoasit
Tuz+Bakteri
Tuz+Deniz Yosunu
Tuz+Vernikompost
P
LSD0.05

0.42
0.41
0.32
0.36
0.35
0.36
0.788
Ö.D.

Potasyum
(K)
2.80 b
3.21 b
2.62 b
3.71 ab
3.00 b
4.55 a
0.0353
1.160

Kalsiyum (Ca)

Magnezyum (Mg)

3.22
3.96
2.72
3.33
3.28
2.97
0.2500
Ö.D.

1.23 a
0.19 b
1.39 a
1.37 a
1.49 a
0.66 b
0.0011
0.5167

Demir ve Kıran (2019) tuz stresine (SS) maruz kalmış kıvırcık salata bitkisinin (Lactuca sativa var.
crispa) makro ve mikro besin içerikleri üzerine vermikompostun (V), etkisini belirlemek amacıyla
yaptıkları çalışmada V’un dozları ile; 0 (V0), %2.5 (V1) ve %5 (V2) (w/w), tuz stresi seviyeleri; kontrol
(SS0) (0 dS m-1 NaCl), orta derecede tuz stresi (SS4) (4 dS m-1 NaCl), şiddetli tuz stresi (SS8) (8 dS
m-1 NaCl) kullanılmıştır. Orta ve şiddetli tuz stresi bitkilerin P, K, Mg, Fe, Mn ve Zn
konsantrasyonlarını kontrole göre önemli seviyelerde azaltırken, N ve Na konsantrasyonlarında ise
artışa neden olmuştur. Vermikompost uygulamaları ile Na azalırken diğer mineral element içerikleri
önemli ölçüde artmış ve bu artışlar %5 V uygulamasında daha etkili bulunmuştur. SS x V
interaksiyonunun etkisi N, P, Mg, Na, Fe, Mn ve Zn bakımından istatistiksel olarak önemli bulunurken,
K, Ca ve Cu için önemsiz olmuştur. Tuzluluk probleminin bulunduğu alanlarda Vermikompost
uygulamalarının kıvırcık salata yetiştiriciliğinde, tuzluluğun bitki üzerine olan toksik etkisini azaltmaya
ve besin maddelerinin alımındaki dengesizliği iyileştirmeye katkıda bulunabildiğini göstermiştir.
Tuz stresinde ıspanak yapraklarında demir (Fe) önemli ölçüde azalmıştır. Biyostimülantların tuzlu
koşullarda Fe içeriğini önemli derecede artırdığı belirlenmiştir. En fazla artışı bakteri uygulamasının
yaptığı görülmektedir (Çizelge 3). Tuz stresinde ıspanak yapraklarında çinko (Zn ) önemli ölçüde
azalmıştır. Biyostimülantların aminoasit ve bakterinin Zn içeriğini artırdığı belirlenmiştir (Çizelge 3).
Tuzlu koşullar Mn içeriğini amioasit artırırken, diğer biyostimülantların azaltıcı etki yaptığı ve fakat
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kontrol seviyelerinde olduğu görülmektedir (Çizelge 3). Ispanak yaprağı bakır (Cu) içeriği üzerine tuzlu
koşullarda biyostimülant etkisi önemsiz bulunmuştur (Çizelge 3).
Çizelge 3. Biyostimulantların, Tuz stresi altında ıspanak yapraklarında MİKRO besin maddeleri içeriği
üzerine etkisi
Uygulamalar
Kontrol
Tuz
Tuz+Aminoasit
Tuz+Bakteri
Tuz+Deniz Yosunu
Tuz+Vernikompost
P
LSD0.05

Demir (Fe)
122 b
88 c
121 b
166 a
122 b
124 b
<0.0001
3.468

Çinko (Zn)
130 a
76 c
127 a
120 a
94 b
86 bc
0.0001
17.574

Mangan (Mn)
44.50 d
84.33 b
96.00 a
48,67 cd
42.67 d
55.67 c
0.0001
7.8595

Bakır (Cu)
8.67
10.67
12.68
11.67
10.33
10.00
0.512
Ö.D.

Şekil 6. Serada saksıda tuzlu ve tuz+biyostimülant uygulamaları ile yetiştirilen ıspanak bitkilerinden
görüntü
SONUÇ
Biyostimülant uygulamalarının tuzluluk stresinin etkilerini azalttığı birçok çalışmada ortaya konmuştur.
Yaptığımız çalışma da aynı doğrultuda olup, sonuç olarak tuzlu ıspanak yetiştiriciliği koşullarında
kökten ve yapraktan uygulanan aminoasit, vermikompost ve deniz yosunu uygulamaları tuzun zararlı
etkilerini azaltmada sırasıyla en iyi, iyi ve orta etkin bulunmuştur.
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ÖZET
Çalışma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Arazisi’nde marul
yetiştiriciliğinde biyostimülantların etkisini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Yedikule mini marul
çeşidi olarak Nunhems tohum firmasına ait Thicket çeşidi kullanılmıştır. Marul fideleri 26 Ekim 2021
tarihinde dikilmiş ve biyostimülant uygulamaları 12 Kasım 2021 tarihinde bitkiler 17 günlük iken
başlamıştır. Düzenli olarak 15 gün aralıklarla yapraktan püskürtme ile biyostimulant uygulaması
yapılmıştır. Uygulanan biyostimulantlar; aminoasit, kitosan, faydalı bakteri, vermikompost (solucan
gübresi), deniz yosunu ve humik fulvik asittir. Marullar 15 Şubat 2022 tarihinde 111 günlük iken hasat
edilmiştir. Toplam verim ile birlikte biyostimülant marul kalitesi üzerine etkilerini görmek için hasat
edilen mini Yedikule marullarda bitki boyu, en uzun yaprak boyu, marul baş çevresi, baş çapı, bitki
gövde çapı, yaprak sayısı, baş sertliği ölçümleri yapılmıştır. Verim bakımından aminoasit uygulanan
marullarda kontrol grubuna göre %10.6, vermikompost uygulananlarda %4.7 ve deniz yosunu
uygulamasında ise %3.4 artışlar belirlenmiştir. Fiziksel kalite özellikleri bakımından; marul baş (göbek)
çevresinde 67 cm ile deniz yosunu, bitki gövde çapında 31.96 mm ve yaprak boyunda 14.88 cm ile
aminoasit, marul baş (göbek) çapı bakımından 29.54 cm ile deniz yosunu kontrole göre artırıcı etkiler
yapmıştır. Yaprak sayısı ve marul baş (göbek) sertliği bakımından kontrol bitkileri, biyostimülant
uygulananlardan daha yüksek değerler vermiştir. Marul suyu çıkarılarak incelenen kimyasal özellikler
bakımından, pH bakımından birbirine yakın sonuçlar alınırken, EC, asitlik ve SÇKM bakımından en
yüksek değeler vermikompost uygulamasından alınmıştır. Sonuç olarak, bütün parametreler bir arada
incelendiğinde “Thicket” mini yedikule marul yetiştiriciliğinde sırasıyla aminoasit, vermikompost ve
denizyosunu biyostimülantlarının yapraktan uygulanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lactuca sativa var longifolia, verim, kalite, aminoasit, vermikompost, deniz
yosunu

ABSTRACT
The study was carried out to investigate the effect of biostimulants on lettuce cultivation. Thicket mini
lettuce variety belonging to Nunhems seed company was used as plant material. Lettuce seedlings were
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planted on October 26, 2021, and when the plants were 17 days old biostimulant applications began on
November 12, 2021. Biostimulant application was made by spraying on leaves regularly at 15-day
intervals. Applied biostimulants were amino acids, chitosan, beneficial bacteria, vermicompost (worm
castings), seaweed and humic fulvic acid. Harvest records were taken for total yield. In order to see the
effects of biostimulants on lettuce quality, plant height, longest leaf length, lettuce head circumference,
head diameter, plant stem diameter, leaf number, head firmness were measured. In terms of yield, 10.6%,
4.7% and 3.4% increases were obtained by amino acid, vermicompost and seaweed applications,
respectively in comparison to the control group. In terms of physical quality features; the seaweed was
the best with 67 cm in lettuce head circumference and 29.54 cm in lettuce head diameter, the aminoacit
was the best with 31.96 mm in plant stem diameter and 14.88 cm in leaf length in comparison to control.
The number of leaves and the lettuce head hardness were higher than the control treatment. In terms of
the chemical properties examined by extracting the lettuce juice, the results were similar for pH, the
highest values in terms of EC, acidity and SÇKM were obtained from the vermicompost application. As
a result, when all parameters are examined, the foliar application of amino acids, vermicompost and
seaweed biostimulants, respectively, were recommended in “Thicket” mini-yedikule lettuce cultivation.
Key words: Lactuca sativa var longifolia, yield, quality, amino acids, vermicompost, seaweed
GİRİŞ
Biyostimülantlar, bitki gelişimini, bitkilerin beslenmesini, ürün kalitesini ve verimini, bitkilerin strese
dayanıklılığını arttırmak amacıyla bitkilere yapraktan, topraktan veya tohuma uygulanan, içeriğinde
organik veya inorganik bileşikler, mikroorganizmalar bulundurabilen, ayrıca toprak yapısını düzenleyici
etkileri bulunan materyallerdir (Tarım et al., 2021). Kitosan, söz edilen yeni nesil bir biyostimülanttır,
mantar hücre duvarlarının, böcek dış iskeletlerinin ve kabuklu deniz hayvanlarının bir bileşeni ve doğal
olarak oluşan bir biyopolimer olan kitin'in deasetillenmiş formudur (Pichyangkura & Chadchawan,
2015). Hasat öncesi ve sonrasında raf ömrü ve bitkilerin muhafazası için biyokontrolör olarak kullanılan
kitosanın bitkinin stres metabolizması üzerinde de bir etki yaratacağı düşünülmüştür. Deniz yosunu
diğer bir biyostimülanttır, benzersiz biyoaktif bileşenleri ve etkileri nedeniyle bitkisel üretim
sistemlerinde hız kazandırmaktadır (Ali et al., 2021). Tarımsal üretimde ticari olarak en çok kahverengi
deniz yosunları kullanılmaktadır. Bunlar süspansiyon ve ekstraktlar halinde sebze ve meyve
yetiştiriciliğinin çeşitli safhalarında kullanılmış, sonuçta birçok yararlı etkileri ortaya konmuştur. Ayrıca
deniz yosunları tohum çimlenmesini de arttırmaktadır. Bakteriyel bitki biyostimülantları (BPB'ler), bitki
biyouyarıcılarının ana kategorisini oluşturur. PGPR (Plant Growth Promotion Rhizobacter),
mikroorganizmalar, bitki büyümesini iyileştirip, bitki patojenlerini kontrol etmekte, bitkilerde besin ve
mineral alımını iyileştirerek çeşitli biyotik ve abiyotik streslere karşı bitkilerin direncini artırmaktadır
(Hamid et al., 2021). Bir biyostimülant olarak hümik asit (HA), bitki büyümesi, verim ve çeşitli abiyotik
streslere karşı direncin artırılmasında önemli rolü olduğu bildirilmektedir (Arslan et al., 2016).
Vermikompost diğer güncel bir biyostimülant olarak, toprak solucanlarının organik atıkları
kompostlaştırması sonucu ortaya çıkan humus benzeri ürün olarak kullanılmıştır. Atıklar kullanılarak
ürün ortaya çıkarmak sürdürülebilirliği temsil ederken, kimyasal gübreyi azaltmaya yönelik kullanımları
çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik kullanılabilir. Biyostimulant olarak kullanılan vermikompost,
yüksek miktarda salisilik asit, benzoik asit ve amino-siklopropan karboksilik asit üreterek, -fonksiyonel
özelliklerin kademeli olarak bozulması- gibi bitki üzerindeki tuzluluk etkisini azalttığı rapor
edilmektedir (Rachidi et al., 2021).

MATERYAL METOD
Çalışma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Arazisi’nde marul
yetiştiriciliğinde biyostimülantların etkisini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Yedikule mini marul
olarak Nunhems tohum firmasına ait Thicket çeşidi kullanılmıştır. Marul fideleri 26 Ekim 2021 tarihinde
dikilmiş ve biyostimülant uygulamaları 13 Kasım 2021 tarihinde bitkiler 16 günlük iken başlamıştır.
Düzenli olarak 15 gün aralıklarla yapraktan püskürtme ile biyostimulant uygulaması yapılmıştır.
Biyostimulant olarak ticari ürünler tercih edilmiştir. Deniz yosunu biyostimulantı olarak Seasol, bakteri
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olarak Rhizofill, Kitosan olarak Adaga Nanowet, humik asit olarak Humas-15,vermikompost olarak
Ekosol, aminoasit olarak Solgroc A30 aminoasidi kullanılmıştır.

Şekil 1. Thicket Mini-Yedikule marul bitkileri
Toplam verim için hasat kayıtları yanında biyostimülant marul kalitesi üzerine etkilerini görmek için
hasat edilen mini Yedikule marullarda bitki boyu, en uzun yaprak boyu, marul baş çevresi, baş çapı,
bitki gövde çapı, yaprak sayısı, baş sertliği ölçümleri yapılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bitki boyu bakımından biyostimulant uygulanan mini marullarda en iyi sonucu deniz yosunu ve kitosan
uygulamarında görülmüştür (20.13-20,08 cm). Aminoasit (19.83 cm) uygulanan bitkilerde kontrole
(19.52 cm) göre artışlar görülmüştür. Diğer biyogübre uygulamaları bitki boyunda artış sağlayamamıştır
(Çizelge 1). Babaoğlu ve arkadaşlarının kuru fasulyede yaptığı çalışmada bakteri biyogübresi uygulanan
bitkilerin boyunda artışlar görüldüğü kaydedilmesine rağmen Florin ve ark. 2013’te yaptığı domates
bitkisinde kısıtlı sulama karşısında oluşan kuraklık stresine karşı mikroalg bazlı biostimulantlar
kullanmış ve bu uygulamalar kontrol grubuna göre %50’ye yakın düşüş göstermiştir (Çizelge 1).
Aminoasit biyostimülantı kullanımı en uzun yaprak boyu parametresinde en iyi sonucu vermiştir (14.88
cm). Bakteri ve kitosan dışında diğer biyogübreler kontrolden daha düşük çıksa da aynı istatistiksel
grupta yer almaktadır (Çizelge 1). Bayat ve arkadaşlarının civanperçeminde yaptığı çalışmada hümik ve
fulvik asitlerin çeşitli dozları kullanılmış ve bu biyostimulantların belirli dozlarının yaprak uzunluğunu
arttırdığı gözlemlenmiştir (Bayat et al., 2021). Deniz yosunun biyogübre olarak kullanımı baş çevresi
oluşturmada en iyi sonucu vermiştir (67 cm). Vermikompost ve amino asit kullanımı deniz yosunuyla
aynı istatistiksel grup içerisindedir. Deniz yosunu ve aminoasit kullanımı içerdikleri yüksek protein ile
baş oluşumu ve büyümesini teşvik etmişlerdir (Çizelge 1). Ergun ve arkadaşlarının marulda 2020’de
yaptığı çalışmada biyostimulant olarak mikroalg uygulaması, kontrol bitkilerinden daha yüksek baş
çevresi oluşturmuştur (Ergun et al., 2020).
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Çizelge 1. Mini Yedikule marullarda biyostimulant kullanımının bitki boyu, en uzun yaprak ve baş
çevresine etkileri
Uygulamalar
Kontrol
Vermikompost
Kitosan
Deniz Yosunu
Hümik Asit
Bakteri
Aminoasit

Bitki boyu
(cm)
19.52 ac
19.38 ac
20.08 a
20.13 a
19.08 bc
18.79 c
19.83 ab

En uzun yaprak
boyu (cm)
14.62 ab
14.83 ab
14.38 ab
14.75 ab
14.79 ab
14.29 b
14.88 a

Baş çevresi
(cm)
62.73 bc
64.58 ab
61.71 c
67.00 a
63.17 c
63.04 ab
64.46 bc

En yüksek baş çapı değeri 31,96 cm ile aminoasit biyogübresi uygulamasında bulunmuştur. Ayrıca deniz
yosunu, vermikompost ve hümik asit kullanımı bitki gövde çapını artırmıştır (sırasıyla 30,98-30,4730,82 cm). Kontrol bitkilerinde gövde çapı 29,96 cm’dir. Biyostimulant uygulamalarının bitki gövde
çapını arttırarak kök-gövde arası besin geçişini arttırdığı amaçladığı düşünülebilir. Kitosan kullanımı
bitki gövde çapını düşürmüştür (Çizelge 2). Vermikompost uygulamasında baş sertliği en yüksek
bulunmuştur (9,33 kg/cm3)). Kontrol bitkilerinde ise baş sertliği 9,31 kg/cm3 ile en iyi ikinci değere
ulaşmıştır. Bakteri biyogübresi 8,41 ile en düşük sonucu vermiştir (Çizelge 2). Vetrano ve arkadaşlarının
2020’de marulda yaptığı çalışmada NPK gübrelenen toprağa ekstradan bakteri uygulamanın etkilerini
araştırmıştır. Birçok diğer parametre gibi gübreleme ile birlikte biyostimulant olarak bakteri
uygulamanın gövde çapını arttırdığı görülmüştür (Vetrano et al., 2020). Çizelge 2’de görüldüğü üzere
tüm biyostimulantlar yaprak sayısını azaltmıştır ve en çok yaprak kontrol uygulamasında
oluşturulmuştur(48,72 adet/bitki).
Çizelge 2. Mini Yedikule marullarda biyostimulant kullanımının bitki boyu, en uzun yaprak ve baş
çevresine etkileri
Baş çapı
(cm)

Baş sertliği
(kg/cm3)

Yaprak sayısı
(adet/bitki)

Aminoasit

31.96 a

8.42 b

44.00

Bakteri

29.73 bc

8.41 b

44.50

Humik Asit

30.82 ac

8.75 ab

43.42

Deniz yosunu

30.98 ab

9.21 a

44.25

Kitosan

29.31c

8.65 ab

42.58

Vermikompost

30.47 ac

9.33 a

45.42

Kontrol

29.96 bc

9.31 a

48.72

Aminoasit uygulamasında (2966 kg/da) verim açısından diğer biyostimulantlara göre büyük fark
oluşturmuştur. Aminoasitlerin içerdiği proteinlerin bitkinin gelişiminde etkili olduğu ve bitkiyi
geliştirdiği düşünülmektedir. Petropoulos ve Chaski (2011) biostimulant uygulamaları ile (deniz yosunu,
aminoasit, CaO ve SiO2, marulda yapılan bir çalışmada, marul ağırlığı konusunda kontrol bitkilerine
(196.2g/bitki) göre uygulamaların tamamı daha yüksek değere ulaşmıştır. En iyi sonuç ise deniz yosunu
uygulamasından (288.3 g/bitki) alınmıştır.

PROCEEDINGS BOOK

395

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

Verim

2682,75 ab

2966,25 a

2808,38 ab

2487,75 b
2567,63 ab

2630,63 ab

2774,63 ab

Aminoasit

Bakteri

Hümik Asit

Kitosan

Vermikompost

Kontrol

Deniz Yosunu

Şekil 2. Biyostimülant uygulamalarının mini marul verimi üzerine etkileri (kg/da)
SONUÇ
En uzun yaprak, baş çevresi, gövde çapı ve en önemlisi toplam verim göz önünde bulundurulduğunda
kullanılan biyostimulantlar arasında aminoasit kullanımı verimi ve kaliteyi artırıcı etkiler gösterdiğinden
mini yedikule marul yetiştiriciliği için önerilebilir. Ayrıca deniz yosunu baş çevresi, bitki boyu açısından
en yüksek değerlere ulaşmış ve toplam verim açısından aminoasitten daha düşük sonuçlar versede aynı
istatistiksel grupta yer aldığından bir alternatif olarak düşünülebilir.
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ÖZET
Yeme içme faaliyetinin insanın varlığından itibaren temel yaşam gereksinimi olduğu bilinmektedir.
Tüketilen gıdaların güvenli olmadığı durumlarda sağlık ve güvenlik açısından olumsuz sonuçlar ortaya
çıkabilmektedir. Günümüzde gıda işletmeleri, toplum tüketimi adına yeme ve içme ürünleri üretimi
yapan işletmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıda işletmelerinde görülen sorunlardan birisi de
mikrobiyolojik problemlerdir. Mikrobiyolojik problemler ortaya çıkması yönetim ve sağlık açısından
sorunlara ve akabinde güvensizliklere neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların azaltılmasında görev alan
gıda yönetim uygulamaları, işletmelerde gıda üretiminin tarladan sofraya temizlik, sanitasyon, iyi hijyen
uygulamaları ve aktif paketleme süreçlerine kadar tüm aşamaları sorunsuz, sağlıklı ve güvenli biçimde
yürütülmesini kapsamaktadır.
Bu çalışmada TS EN ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sisteminin (GGYS) kurulu olduğu gıda üretim
tesisinde çeşitli kontaminasyon kaynakları mikrobiyolojik analizlerle incelenmesi amaçlanmıştır. Gıda
işletmelerinde gerekli uluslararası standartların mevcutluluğu karşısında mikrobiyolojik özellikler
incelenmiştir. Çalışmada incelenen gıda firması, sıcak yemek üretim faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Firma gıda üretim amaçlı hammaddelerini dışarıdan tedarik ederek üretim sürecine dahil etmekte ve
günlük 150 bin kişi ve üzeri sayıda gıda üretimi gerçekleştirmektedir.
Gıda işletmesinde GGYS’nin kurulu olmasına rağmen mikrobiyolojik analizlerle son ürünlerde üreme
olup olmadığı izlenmiştir. Bu kapsamda gıda üretimi yapan bir işletmede farklı bölümlerden alınan
toplam 188 numunenin mikrobiyolojik analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre gıda işletmesinde,
GGYS aktif olarak kullanılmakla birlikte yönetim sisteminin izlenebilirliği sağlanmış, yapılan
analizlerde görülen tek problem çapraz kontaminasyon olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, incelenen
işletmede GGYS olduğu, firmanın bu sistemi tüm proseslerine entegre ederek uygulamaya çalıştığı,
standardın şartlarını fiilen yerine getirdiği ancak iyileştirmesi gereken yönleri olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Gıda, Gıda Güvenliği, ISO 22000, Mikrobiyoloji
ABSTRACT
It is known that eating and drinking activity is a basic life requirement since the existence of human
beings. In cases where the food consumed is not safe, negative consequences may arise in terms of
health and safety. Today, food businesses appear as businesses that produce eating and drinking products
for public consumption. One of the problems seen in food businesses is microbiological problems. The
emergence of microbiological problems causes problems in terms of management and health and
subsequently insecurity. Food management practices, which take part in reducing these negativities,
cover all stages of food production in enterprises from field to table cleaning, sanitation, good hygiene
practices and active packaging processes in a problem-free, healthy and safe manner.
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In this study, it is aimed to examine various contamination sources by microbiological analysis in the
food production facility where the TS EN ISO 22000 food safety management system (GGYS) is
installed. Microbiological features were examined in the presence of the necessary international
standards in food businesses. The food company examined in the study carries out hot food production
activities. The company outsources its raw materials for food production and includes it in the
production process and produces food for 150 thousand people or more per day.
Although GGYS was installed in the food business, it was monitored whether there was any
reproduction in the final products with microbiological analyzes. In this context, microbiological
analysis of a total of 188 samples taken from different departments of a food production enterprise was
carried out. According to the research findings, although the FSMS is actively used in the food business,
the traceability of the management system has been ensured, and it has been determined that the only
problem seen in the analyzes is cross contamination. As a result, it has been seen that there is a GGYS
in the examined business, the company is trying to implement this system by integrating it into all its
processes, it actually fulfills the requirements of the standard, but there are aspects that need
improvement.
Keywords: Food, Food Safety, ISO 22000, Microbiology
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ В ПОЧВЕ
Х.Л. Рафиева1(к.х.н.), С.С. Байрамова2, Дж. Ш., Саигов, Т.Н. Аскерова2,
З.Р. Агаева2(д.х.н.)
1
2

Бакинский Государственный Университет

Институт Катализа и Неорганической химии им.ак. М. Нагиева АНАН
3

Азербайджанский Аграрный Университет

Проведен подбор сорбентов на основе алюмосиликатного сырья для использования в процессе
очистки почвы. Как исходное сырье применены местные горные породы: клиноптилолит и
бентонитовые глины. Приведена кристаллическая структура алюмосиликатов. Физикохимическими методами подтверждено качество сорбентов. Исследован элементный анализ
почвы территории около озера Гейгель.
Ключевые слова: сырье, глинистые минералы, загрязненная почва, токсичные элементы.
Введение
Развитие отдельных отраслей промышленности в том числе и добыча полезных ископаемых
привело к постепенному загрязнению окружающей среды, в свою очередь, почва в этих условиях
выступает как приемник отравляющих веществ.
В этом аспекте проблема изучения
экологического состояния почвы с целью принятия профилактических мер является одной из
важнейших задач современности. Особые трудности заключаются еще в том, что степень
загрязнения почвы носит сезонный характер, времена года вносят в изменения свои коррективы.
Экспериментальная часть
Среди многочисленных и разнообразных по-своему географическому положению зонГянжинскому региону отводится особое место. В первую очередь необходимо отметить
выгодное географическое положение, плодородные земли и огромные запасы природных
ископаемых. Кристаллическая структура цеолитов образована тетраэдрическими группами
SiO2/4 и AlO2/4, объединёнными общими вершинами в трёхмерный каркас, пронизанный
полостями и каналами (окнами) размером 2-15 А0. Внутри алюмосиликатного каркаса находятся
катионы металлов - которые уравновешивают заряд каркаса, чаще всего это кальций Ca2+, калий
K+, натрий Na+, магний Mg2+ и др.

Микропористое молекулярное строение цеолита
В работе в качестве цеолитов были использованы породы Ай-Дагского месторождения (Таузкий
район) и бентонитовых пород- глины месторождения Даш-Салахлы (Казахского района).
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Обсуждение результатов и выводы
Породы Даш-Салахлинского бентонита и Таузского клиноптилолита были отобраны
непосредственно на месторождениях. Готовили 3-5%-ную водную суспензию глины, тщательно
перемешивали ее с помощью механической мешалки до исчезновения комков, оставляли в
течение двух часов и декантировали наиболее высокодисперсную фракцию. Чистоту
(мономинеральность) полученных образцов проверяли с помощью методов рентгенографии и
спектроскопии (рис.3-4).

Рис.3. Рентнегенограмма Даш-Салахлинского бентонита

Рис.4. ИК-спектр бентонитовой породы месторождения Даш-Салахлы
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Выводы
Глинистые минералы при внесении в «легкие» почвы в качестве мелиорующего сорбента
улучшают структуру почвы и повышают их плодородие. Актуальность исследования глинистых
минералов каркасного и слоистого строения в качестве адсорбирующих материалов обусловлена
уникальными свойствами этих наноматериалов, так как он активно поглощают токсичные
вещества (процент поглощения ароматической составляющей составляет около 19 %). Также
глинистые минералы улучшают экологические показатели почвы
Литература
1.
Abbas A., Conway B.E. Investigation of Removal of Cr(VI), MO(VI), W(VI), V(IV) and V(V)
Oxyions from Industrial Wastewaters by Adsorption and Electrosorption at Higharea Carbon Cloth. J.
Coll. Interf. Sci. 2002. V. 251. P. 248-255. DOI: 10. 1006/jcis.2001.8157.
2.
З.Р.Агаева, Б.Г.Мамедова ,А.М.Кашкай, С.С.Байрамова, Н.Ф.Фархатова. Восстановление
эколого-минералогического состояния загрязненных земель глинистыми сорбентами. // Хим.
промышленность, №1, 2021, с.33-38.
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TORPAQDA GIL MINERALLARININ ISTIFADƏSI İ.
USE OF CLAY MINERALS IN SOIL
H. L.Rəfiyeva1(f.e.n.), S.S. Bayramova2, C. Ş., Saiqov, T.N., Əsgərova2, Z.R. Ağayeva2(k.e.d.)
1
2

Bakı Dövlət Universiteti,

AMEA, Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu. M.Nağıyeva,
3

Azərbaycan Aqrar Universiteti.

Torpağın təmizlənməsi prosesində istifadə üçün alüminosilikat xammalı əsasında sorbentlərin seçimi
aparılmışdır. Xammal kimi: klinoptilolit və bentonit gilləri, yerli süxurlardan götürülmüşdür.
Alüminosilikatların kristal quruluşu verilmişdir. Fiziki-kimyəvi üsullar sorbentlərin keyfiyyəti
təsdiqlədirilib. Göygöl yaxınlığındakı ərazinin torpağının element analizi öyrənilmişdir.
The selection of sorbents based on aluminosilicate raw materials for use in the process of soil cleaning
has been рcarried out. Local rocks were used as raw materials: clinoptilols and bentonite clays. The
crystal structure of aluminosilicates is given. Physico-chemical methods confirmed the purity of the
sorbents. The elemental analysis of the soil of the territory near lake Goygol was studied.
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“VERGİ GÜZƏŞTLƏRİNİN HÜQUQİ FUNKSİYALARININ VƏ XÜSUSİ NÖVLƏRİNİN
VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİNƏ TƏTBİQİNİN HÜQUQİ ƏSASLARININ VERGİ
QANUNVERİCİLİYİNDƏ TƏHLİLİ İMKANLARI”
Allahverdiyev Ömər
Magistr
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Vergi)
XÜLASƏ
Mövzunun əsas məqsədi vergi güzəştlərinin və xüsusi vergi güzəştlərinin hüquqi funksiyalarının vergi
qanunvericiliyi, vergi nəzəriyyələri baxımından müqayisəli təhlilini apararaq dövlətin vergi siyasətində
vergi güzəştlərinin əhəmiyyətini və iqtisadi artıma müsbət təsirini artırmaqdır. və xarici ölkələrin
praktiki əsasları. Müasir dövrdə hər bir dövlət mövcud vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergi
ödəyicilərini müəyyən edir və vergi ödəyicilərinə bu və ya digər formada vergi güzəştləri tətbiq etməklə
ölkə iqtisadiyyatında gedən iqtisadi proseslərə təsirini aktivləşdirir. Odur ki, inkişaf etdirmək istəyən
dövlətin həyata keçirəcəyi siyasət alətlərindən biri də vergi ödəyicilərinə tətbiq edilən vergi
güzəştlərinin hüquqi əsasları və onun effektivliyidir. Məsələnin aktuallığı ondan ibarətdir ki, vergi
ödəyicilərinə tətbiq olunacaq vergi güzəştləri yeni qaydalar şəklində özünü göstərib. Dövlət sektorunun
maliyyələşdirilməsində ən mühüm gəlirlərdən biri olan vergilər vergi güzəştləri vasitəsi kimi öz yerini
tutmuşdur. Maddənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, vergi qanunvericiliyinin 12.1 və 12.2-ci
maddələrinin şərhi əsasında vergi güzəştlərinin qanunla müəyyən edilməsi vergitutma üçün məcburi şərt
sayıla bilməz, ona görə də vergi güzəştlərinin tətbiqi qanunvericilik normalarına uyğun olmalıdır. vergi
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuşdur. Mövzudan induksiya və deduksiya, analiz və sintez, empirik
analiz, sintez, müqayisəli hüquqi təhlil kimi üsullardan istifadə edilmişdir. Mövzunun elmi yeniliyi və
praktiki əhəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş vergi
güzəştlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı vergi güzəştlərinin mahiyyəti həm nəzəri, həm də praktiki
cəhətdən öyrənilmişdir.
Açar sözlər: Vergi güzəştləri, hüquqi funksiyalar, hüquqi əsaslar, xüsusi vergi güzəştləri.
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DETERMINING THE LIFE STAGES OF STRAWBERRY PLANT BY DEEP LEARNING
Selami KESLER1
1

Electrical and Electronics Engineering, Engineering Faculty, Pamukkale University, Denizli, Turkey
ORCID NO: 0000 0002 7027 1426
Abdil KARAKAN2*
2

Department of Electrical, Dazkırı Vocational School, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar,
Turkey
ORCID NO: 0000 0003 1651 7568
Yüksel OGUZ3
3

Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Technology, Afyon Kocatepe University,
Afyonkarahisar, Turkey
ORCID NO: 0000-0002-5233-151X

ABSTRACT
The nutritional needs of the people living in the world are mostly based on agricultural products. The
world population is increasing day by day. The nutritional needs of this population are met by the
increase in productivity in agricultural products. Productivity increase in agricultural products can also
be achieved with developing technology. The most important of the developing technology is deep
learning. Deep learning is mostly used as a detection process with image processing in agricultural
activities. The detection process increases the efficiency in plants with a small life stage, such as the
strawberry plant. Strawberry plant has three different life stages: seedling, flowering and crop. The air
conditioning needs of each life stage are different. The fast these needs are met, the high the efficiency.
In the study, the determination of three different life stages of the strawberry plant was carried out by
deep learning. 500 photographs were obtained from each life stage of the strawberry plant. A data set of
1500 photos was created for deep learning with the collected photos. The data set was used in the
AlexNet architecture in the MATLAB program. As a result of deep learning, an accuracy rate of 94.75%
was determined. In normal people, the detection process is with a margin of error between 5-10%. With
the study, a high-quality accuracy rate as a normal human has been achieved.
Keywords: Deep learning, convolutional neural networks, matlab, classification, productivity
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PREDICTION OF RAINFALL VALUES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN)
Dr. Mohammad Reza Khaleghi
Department of Range and Watershed Management, Torbat-e-Jam Branch, Islamic Azad University,
Torbat-e-Jam, Iran
Dr. Vahid Gholami
Department of Range and Watershed Management and Dept. of Water Eng. and Environment, Faculty
of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, 1144, Guilan, Iran
ABSTRACT
Rainfall can be predicted using various machine learning techniques. In this paper, Artificial Neural
Network (ANN) such as Feed Forward Neural Network (FFNN) model is built for predicting the rainfall.
The normal multi-layer perceptron form of ANN (MLP–ANN) is selected as the baseline ANN model.
For improved computed performances, efficiencies of the GDX, CG and L–M training algorithms are
compared. The inputs of ANN were included temperature, evaporation, air pressure, humidity and wind
velocity. Based on the results, the L–M algorithm is more efficient than the CG and GDX algorithm, so
it is used to train six ANN models for rainfall intensity forecasting in 10 minute increment. The results
show that the prediction model based on ANN indicates acceptable accuracy.
Keywords: Intensity, Rainfall, Algorithm, ANN, Kechik Station.

PROCEEDINGS BOOK

406

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

UDK 633.511:631.
MÜXTƏLİF SƏPİN ÜSULLARININ, GÜBRƏ NORMALARININ, UCVURMANIN VƏ
YIĞIM MÜDDƏTLƏRİNİN PAMBIQ SORTLARININ ÜMUMİ İNKİŞAF DİNAMİKASINA
VƏ ƏSAS GÖVDƏNİN HÜNDÜRLÜYÜNƏ TƏSİRİ
Nizami Yaqub oğlu Seyidəliyev
Azərbaycan Dövlət Aqrar Unuversiteti, Gəncə
Xaliq Qurban oğlu Xəlilov
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə
Mina Zaman qızı Məmmədova
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,Gəncə
ANNOTASİYA
Pambıq qiymətli texniki bitki olduğu üçün ölkəmizdə onun istehsalının artırılmasına xüsusi fikir verilir.
Pambıq bitkisindən sənayenin müxtəlif sahələrində istifadə olunsa da o əsasən lifinə görə becərilir.
Müxtəlif səpin üsullarının və gübrə normalarının optimal müddətdə tətbiqi nəticəsində fermerlər
üçün daha optimal və səmərəli aqrotexnikanın hazırlanması istiqamətində elmi texniki işlər
aparılmaqdadır.
Bu qiymətli bitkinin məhsuldarlığı və lifin keyfiyyəti sortun bioloji və morfoloji xüsusiyyətlərindən asılı
olmaqla, səpin üsullarının və sahəyə verilən gübrə normasının düzgün və vaxtında tətbiqindən, bitkilərin
sahədə düzgün yerləşdirilməsindən, suvarmaların vaxtında tətbiqindən və s. faktlardan asılıdır.
Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, müxtəlif səpin üsullarının, gübrə normalarının,
ucvurmanın və yığım müddətlərinin pambıq sortlarının toxumlarına təsir edilməsi sortların bioloji
və morfoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bir-birindən fərqli təsirə malik olmuşdur. Bitkinin
müxtəlif inkişaf fazalarında da həmin təsir müşahidə edilmişdir Aparılmış tədqiqatlarda eyni sort
daxilində az da olsa müəyyən fərqlərin müşahidə olunması, iqlimin, eləcədə suvarmaların təsirindəndir.
Beləki, Gəncə-103 sortunda 90x10x1 (111 min ədəd bitki) səpin sxemi, N100P50K00 gübrə norması, 01
avqust tarixində ucvurmanın aparılması və sentyabrın 25-də yığım aparılan variantda 1-ci həqiqi yarpaqlar
13.V tarixində, 2-ci həqiqi yarpaqlar 20.V; 3-cü həqiqi yarpaqlar 27.V; qönçələmə fazası 13.VI; çiçəkləmə fazası 05.VII;
yetişmə fazası isə 26. VIII aya tərəddüd edtmişdir. Həmin göstəricilər digər variantlardada 3-4 gün fərq etmişdir.
Gəncə-103 sortunda 90x15x1(74 min ədəd bitki) səpin sxemi, N120P75K50 gübrə norması, 12 avqust
tarixində ucvurmanın aparılması və sentyabrın 25-də yığım aparılan variantda
əsas gövdənin
hündürlüyü 114-116 sm; Gəncə-110 sortunda gövdənin hündürlüyü daha yüksək olmuşdur. Gəncə103 sortunda isə 90x15x1(74 min ədəd bitki) səpin sxemi, N120P75K50 gübrə norması, 12 avqust tarixində
ucvurmanın aparılması və sentyabrın 25-də yığım aparılan variantda əsas gövdənin hündürlüyü digər
variantlarla müqayisədə daha hündür 117-125 sm olmuşdur.
Açar sözlər: Pambıq sortları, səpin üsulları, adi səpin, tirəyə səpin, gübrə normaları, ücvurma,
əsas gövdə, həqiqi yarpaqlar, inkişaf fazaları.
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APPLICATION OF REMOTE SENSING AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
ON ENVIRONMENTAL CHANGES STUDIES (CASE STUDY: THE EAST OF
MAZANDARAN)

Dr. Vahid Gholami
Department of Range and Watershed Management and Dept. of Water Eng. and Environment, Faculty
of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, 1144, Guilan, Iran.
Dr. Mohammad Reza Khaleghi
Department of Range and Watershed Management, Torbat-e-Jam Branch, Islamic Azad University,
Torbat-e-Jam, Iran.
ABSTRACT
The availability of water, both in quantity and quality is the prime factor in deciding the sustainable
growth of mankind and also for the development of towns and cities. Cartography is used to provide
different kinds of maps such as land use, slope, and DEM. To provide these maps is very timeconsuming. Today, many maps are provided using Remote Sensing (RS) in a short time and with
acceptable accuracy. In this study, ASTER and ETM+ (LANDSAT) images have been used to provide
land use, DEM, and drainage density maps. Kasilian Watershed (northern Iran) land use has been
investigated using a supervised classification technique and ETM+ image. Then ETM+ image ability in
terms of different land uses separation was investigated. Also, Digital Elevation Model (DEM) was
generated using an ASTER image in the south of Gorgan Gulf and then DEM accuracy was investigated.
Channels network map was extracted by analyzing topographic conditions by using DEM in GIS
(ArcView) and results from accuracy were controlled and confirmed by comparing these results with
topography maps. The results proved the capability of RS in environmental studies and to provide
different maps. It will allow users to search, access, visualize, understand, analyze and look into context
and study spatial patterns.
Keywords: Remote Sensing; Cartography; Environmental changes; Iran.
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MARMARA BÖLGESİ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GENEL DURUMU VE
POTANSİYELİ
GENERAL SITUATION AND POTENTIAL OF FRUIT GROWING IN THE MARMARA REGION
Yük. Lis. Öğr. Nuray KOŞ1
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri, Bilecik,
Türkiye.
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ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8978-0837

ÖZET
Türkiye geniş ve üretime elverişli olan verimli tarım arazileriyle birlikte bölgelerindeki ekolojik
farklılıklar sebebiyle meyve ve sebze üretimini en iyi ve kaliteli koşullarda yapabilen dünyadaki ender
ülkelerden bir tanesidir. Subtropik meyve türlerinin yanında kültürü yapılan 138 meyve türü ile birlikte
75 tür yetiştirmekte ayrıca son yıllarda bazı tropik meyve türlerinin üretiminide yapmaktadır. Türkiye
uygun coğrafi yapısı, sulanabilir alanların fazlalığı, ulaşım şartlarının kolaylığı ile her yöreye özgü
markalaşma gösteren meyve çeşitlerinin üretimi açısından dünyadaki birçok ülke ile kıyaslandığında
yedi coğrafik bölgesinde ve dört mevsiminde meyvecilik yapılmakta ve bu sayede birçok meyve türünde
dünyada en büyük üretici konumunda yer almaktadır. Bu bölgelerden biri olan Marmara Bölgesi,
4,730.688 da’lık meyve üretim alanının %13,16’sını, 2,420.179 ton meyve üretim miktarının %9,72’sini
oluşturarak bitkisel üretim alanlarında Türkiye’de 3. sırada yer almaktadır. Bölgenin uygun iklim ve
toprak koşullarının yanında üretim alanlarının ve tarım sanayisinin artışıyla birlikte gelişmiş olması
ürünlerin değerlendirilmesi açısından büyük pazarlara olan yakınlıkları bölgenin meyve
yetiştiriciliğinde ekonomik olarak önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Marmara Bölgesi’nde
yaygın olarak kapama bahçelerinde, karışık meyve bahçelerinde ve evlerin bahçelerinde meyve
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yetiştiriciliği yapılan meyve türü olarak Türkiye’nin lider konumda olduğu
ayva üretiminin %73,49’luk kısmı bu bölgeden karşılanmaktadır. Bu meyve türünün yanında
ahududu’nun %97,53’ü, böğürtle’nin %72,9’u ve kivi’nin %54,08’lik üretimindeki büyük payları ülke
üretimine katkıda bulunmaktadır. Marmara Bölgesi’nde sert-yumuşak ve üzümsü meyveler dışında sert
kabuklu olan ceviz, fındık, kestane, badem ve antep fıstığı gibi meyvelerin üretimide yapılmaktadır. Bu
çalışmanın amacı Marmara Bölgesi’ndeki meyve üretiminin genel durumunu detaylı olarak ele alarak
verilen istatistiki bilgiler ışığında bölgede yapılan meyve yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve
potansiyelini belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: Marmara, meyvecilik, meyve yetiştiriciliği, üretim alanı, üretim miktarı

ABSTRACT
Turkey is one of the rare countries in the world that can produce fruits and vegetables in the best and
quality conditions due to the ecological differences in its regions, along with its large and fertile
agricultural lands suitable for production. In addition to subtropical fruit species, it grows 75 species
along with 138 fruit species cultivated, and also produces some tropical fruit species in recent years.
Compared to many countries in the world, in terms of its suitable geographical structure, abundance of
irrigable lands, ease of transportation conditions, and the production of fruit varieties that show branding
specific to each region, fruit growing is carried out in seven geographical regions and in four seasons,
and thus, it is the largest producer in the world for many fruit species. Marmara Region, which is one of
these regions, is in the 3rd place in Turkey in plant production areas, constituting 13,16% of the fruit
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production area of 4,730,688 decares and 9,72% of the fruit production amount of 2,420,179 tons. The
fact that the region has developed with the increase of production areas and agricultural industry, in
addition to suitable climate and soil conditions, its proximity to large markets in terms of the evaluation
of products shows that the region has an economically important place in fruit growing. In the Marmara
Region, fruit cultivation is commonly carried out in closed gardens, mixed orchards and gardens of
houses. 73.49% of quince production, in which Turkey is the leading fruit species, is met from this
region. Besides this type of fruit, 97.53% of raspberry, 72.9% of blackberry and 54.08% of kiwi
contribute to the country's production. Apart from hard-soft and berry-like fruits, hard-shelled fruits
such as walnuts, hazelnuts, chestnuts, almonds and pistachios are also produced in the Marmara Region.
The aim of this study is to examine the general situation of fruit production in the Marmara Region in
detail and to determine the current situation and potential of fruit growing in the region in the light of
the statistical information given.
Keywords: Marmara, fruit growing, fruit growing, production area, production amount
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ÇELTİK BİTKİSİNDE DEMİR TOKSİSİTESİ
IRON TOXICITY IN RICE PLANT
Güney AKINOĞLU
Arş. Gör. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,
Samsun/Türkiye
ORCID ID: 0000-0003-4624-2876
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Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,
Samsun/Türkiye
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İlkay ÇOKA
Öğretim Görevlisi, Mersin Üniversitesi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve
Hayvansal Üretim Bölümü, Mersin/Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-8387-8457

ÖZET
Çeltik, dünya nüfusunun yarısından fazlasının besin kaynağı olarak yararlandığı en önemli tahıl
mahsullerinden birisidir. Aynı zamanda bu mahsul, dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler
içerisinde ikinci sırada yer almaktadır. Dünya genelinde toprakların % 18’i demirce toksiktir. Çeltik
yetiştirme alanlarının önemli bir kısmını içine alan Çin, Hindistan, Filipinler, Tayland, Malezya ve
Endonezya ve bazı Batı Afrika ülkelerindeki topraklar Fe toksisitesinden olumsuz yönde
etkilenmektedir. Fe toksisite şartları, çeltik toprakları ile su altında kalan toprak koşullarında meydana
gelir. Toprak drenajının yetersizliği, bitki kökünden çıkan organik bileşiklerin toprak solüsyonuna
salınması, coğrafi farklılıklar, toprak oksidasyon-redüksiyon potansiyelinde meydana gelen azalma
aktivitesi, toprakta hidrojen sülfürün fazla miktarda oluşumu, toprak solüsyonundaki iyonik şiddetin
artışı, düşük toprak verimliliği ve pH’sı, toprak organik madde içeriğinin azlığı, toprak ve kökteki
mikrobiyal aktivite etkileşimleri ve besin maddelerinin birbirleriyle olan etkileşimi (antagonizmsinergizm) ve genotiplerin genetik değişkenliği çeltik bitkisinde Fe toksisitesinin oluşum şiddetini
etkiler. Reaktif oksijen türleri (ROS) üretimi, çeltik bitkisinde ağır metal toksisitesine verilen ilk tepkidir.
ROS, doğrudan Haber-Weiss reaksiyonları yoluyla üretilir ve aşırı ROS üretimi bitkide oksidatif strese
neden olur. Bununla birlikte, ağır metal stresinin ikincil dizisi; hücrede iyon dengesini ifade eden besin
homeostazı, elektron taşıma zinciri ve antioksidan sistem işleyişini sekteye uğratmasıdır. Ayrıca ağır
metal toksisitesi, lipid peroksidasyonuna ve biyomembran parçalanmasına da neden olmak suretiyle
bitkilerin fizyolojik, morfolojik ve biyokimyasal özelliklerini de olumsuz etkiler. Öte yandan bitkiler,
ağır metal stresi ile başa çıkabilmek için değişik mekanizmalar geliştirebilir. Bu mekanizmalar aynı
zamanda bitkilerin toprakta bulunan ağır metallere maruz kalmasını önlenmeye veya metalleri
detoksifiye ederek tolerans sağlamaya odaklanır. Asit karakterli toprakları kireçleme, bitkinin belirli
gelişim aşamalarında iken toprak verimliliğini ve toprak drenajını iyileştirme, Fe+2 ile antagonistik bir
etkileşim gösteren manganezli bileşikleri toprağa uygulama, silisyumlu gübrelerin toprağa uygulanması
ve Fe+2’ye toleranslı çeltik çeşitlerinin yetiştirilmesi gibi uygun yönetim uygulamaları sayesinde çeltik
bitkisinde Fe toksisitesi önlenebilir. Fe toksik koşullara toleranslı çeltik çeşitlerinin geliştirilmesi için
demir regülasyonu ve alınımı ile translokasyon mekanizmalarının moleküler ve fizyolojik temellerinin
anlaşılması önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çeltik, demir toksisitesi, reaktif oksijen türleri
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ABSTRACT
Rice (Oryza sativa L.) is an essential food crop, feeding more than half of the world’s population. In
addition, this crop is the second most grown crop in the world. The rate of iron-toxic soils in the world
is 18%. Soils in China, India, Philippines, Thailand, Malaysia, Indonesia, and some West African
countries, which cover a significant part of rice cultivation areas, are adversely affected by Fe toxicity.
Fe toxicity conditions occur in rice soils and submerged soil conditions. Poor soil drainage, release of
organic compounds from plant roots into soil solution, geographical differences, decrease activity in soil
oxidation-reduction potential, excessive formation of hydrogen sulfide in soil, increase in ionic strength
in soil solution, low soil fertility and pH, soils with lower organic matter contents, microbial activity
interactions in soil and root, interaction of nutrients (antagonism-synergism) and genetic variability of
genotypes affect the severity of Fe toxicity in rice plant. Reactive oxygen species (ROS) production is
the initial response to heavy metal toxicity in the rice plant. ROS is produced directly through HaberWeiss reactions, and excessive ROS production causes oxidative stress in the plant. Beside, the
secondary sequence of heavy metal stress is the disruption of nutrient homeostasis, electron transport
chain and antioxidant system functioning, which expresses the ion balance in the cell. In addition, heavy
metal toxicity adversely affects the physiological, morphological and biochemical properties of plants
by causing lipid peroxidation and biomembrane degradation. On the other hand, plants can develop
different mechanisms to cope with heavy metal stress. These mechanisms focus on preventing plants
from being exposed to heavy metals in the soil or providing tolerance by detoxifying the metals. Fe
toxicity in rice plants can be prevented by appropriate management practices such as liming acidic soils,
improving soil fertility and soil drainage at certain developmental stages of the plant, applying
manganese compounds that have an antagonistic interaction with Fe+2 to the soil, application of silicon
fertilizers to soil, and growing iron-tolerant rice varieties. Understanding the molecular and
physiological basis of iron regulation and uptake and translocation mechanisms in the plant is very
important for the development of rice varieties that are tolerant to iron-toxic conditions.
Keywords: Rice, iron toxicity, reactive oxygen species
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DOMATESİN BESİN ÖĞELERİ
NUTRITIONAL COMPOSITION IN FRESH TOMATO

Ahmet KORKMAZ
Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,
Samsun/Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-5595-0618
Güney AKINOĞLU
Arş. Gör. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,
Samsun/Türkiye
ORCID ID: 0000-0003-4624-2876
İlkay ÇOKA
Öğretim Görevlisi, Mersin Üniversitesi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve
Hayvansal Üretim Bölümü, Mersin/Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-8387-8457
ÖZET
Domates, dünyada en çok üretilen, tüketilen ve ticarete konu olan tarım ürünleri arasında yer almaktadır.
Bununla birlikte, gıda sanayinde dondurulmuş, konserve, salça, ketçap, turşu gibi çok çeşitli kullanım
alanlarına sahip olması nedeniyle önemli sebzelerin başında gelmektedir.
Domatesin bileşimi başta domatesin tipi [sofralık (beef, iri tip), kiraz (cherry) vb.] çeşit, uygulanan
kültürel işlemler, yetiştirme ortamı (tarla, sera), bölge ve hasat zamanı gibi faktörlere göre değişkenlik
gösterebilmektedir. Domatesin bileşiminin önemli bir kısmını diğer birçok meyvede ve sebzede olduğu
gibi su (%91-96) oluşturmaktadır. Domatesin besin bileşimini karbonhidratlar (5.96 g /100 g), toplam
protein (17.71 g/100 g), lipitler (4.96 g /100g), mineraller (kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum,
sodyum, çinko, manganez, vd.), vitaminler (A ve C vitaminleri, tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik
asit ve piridoksin) oluşturur. Bununla birlikte, domates meyvesi fenolik bileşikler (fenolik asitler ve
flavonoidler), karotenoidler (likopen, beta-karoten) ve glikoalkaloidler (tomatin) bakımından da iyi bir
kaynaktır. Fenolik bileşikler ve karotenoidler, olgunlaşmış domateslerde bulunan biyolojik olarak aktif
başlıca bileşiklerdir. Domatesin besinsel önemi büyük ölçüde vitaminler, karotenoidler ve fenolik
bileşiklerin de dahil olduğu insan sağlığına faydalı çeşitli bileşiklerden ileri gelmektedir. Bu biyoaktif
bileşikler; anti-inflamatuar, anti-alerjik, anti-mikrobiyal, vazodilatör, antitrombotik, kardiyo-koruyucu
ve antioksidan etkileri içeren çeşitli fizyolojik özelliklere sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Domates, likopen, karotenoid, fenolik bileşikler, vitamin, mineral, biyoaktif
bileşikler
ABSTRACT
Tomatoes are among the most produced, consumed and traded agricultural products in the world.
Moreover, it is one of the most important vegetables in the food industry due to its wide range of uses
such as frozen, canned, tomato paste, ketchup, pickles. The composition of tomato may vary according
to factors such as the type of tomato [beef (large type), cherry etc.] variety, the cultural treatments
applied, growing in a greenhouse or in an open field, region and harvest time. Water (91-96%)
constitutes an important part of the composition of tomatoes, as in many other fruits and vegetables.
Carbohydrates (5.96 g /100 g), total protein (17.71 g/100 g), lipids (4.96 g /100g), minerals (calcium,
magnesium, phosphorus, potassium, sodium, zinc, manganese, etc.), vitamins (Vitamin A and C,
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thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid and pyridoxine) make up the nutritional composition of
tomatoes. In addition, tomato fruit is also a good source of phenolic compounds (phenolic acids and
flavonoids), carotenoids (lycopene, beta-carotene) and glycoalkaloids (tomatine). Phenolic compounds
and carotenoids are the main biologically active compounds found in ripe tomatoes. The nutritional
importance of tomatoes is largely due to the various compounds beneficial to human health, including
vitamins, carotenoids and phenolic compounds. These bioactive compounds have various physiological
properties including anti-inflammatory, anti-allergic, anti-microbial, vasodilator, antithrombotic,
cardioprotective and antioxidant effects.
Key words: Tomato, lycopene, carotenoid, phenolic compounds, vitamins, minerals, bioactive
compounds
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BİBER GENOTİPLERİNDE MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYON
ÇALIŞMALARI
MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION STUDIES ON PEPPER
GENOTYPES
Mevlüde TATAR
Alata Horticulture Research Institute, 33740, Mersin, Turkey
ORCID NO:0000-0002-3707-1721
ÖZET
Solonaceae familyasının Capsicum cinsinden olan biber, tüm dünyada ve ülkemizde yetiştirilen sebze
türlerinden biridir. Dünya’da biber üretimi açısından Çin ile Meksika’dan sonra Türkiye gelmektedir.
Biberin anavatanı olmamasına rağmen ülkemizin iklim yapısının biber yetiştiriciliğine uygun olması,
her bölgede uyum sağlaması nedeniyle önemli oranda çeşitlilik göstermiştir. Gen kaynaklarının ıslah
araştırmalarında olduğu gibi gen bankaları içinde çok önemlidir. Bu amaçla toplanan genetik
kaynakların bitki özellikleri bilinmelidir. Bitki gen kaynaklarını karakterize edilirken, aynı zamanda
popülasyonlar arasındaki varyasyon oranını göstermektedir. Gen kaynakları karakterize edilmedikçe
herhangi bir ıslah çalışmasında kullanılamadığı gibi zaman içinde kaybolabilir. Biber popülasyonlarında
varyasyon düzeyi, morfolojik özelikler UPOV ve IPGRI kriterlerine göre belirlenmektedir. Aynı
zamanda popülasyonların varyasyon oranını moleküler yöntemlerden (SRAP, ISSR, SSR, RAPD)
yararlanarak tespit edilebilmektedir. Son dönemlerde yerel biber popülasyonlarında morfolojik ve
moleküler yöntemler kullanılarak karakterizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışma dünyada ve
ülkemizde yapılan biber gen popülasyonlarında morfolojik ve moleküler yöntemlerle yapılan
araştırmalar ve son dönemlerdeki gelişmeler özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gen kaynakları, karakterizasyon, varyasyon, moleküler, morfolojik

ABSTRACT
Pepper, which is from the Capsicum genus of the Solonaceae family, is one of the vegetable species
grown all over the world and in our country. In terms of pepper production in the world, Turkey comes
after China and Mexico. Although it is not the homeland of pepper, the climate of our country has varied
considerably due to the fact that it is suitable for pepper cultivation and that it adapts to each region. It
is very important in gene banks as well as in breeding research of gene resources. The plant
characteristics of the genetic resources collected for this purpose should be known. While characterizing
plant gene sources, it also shows the rate of variation between populations. Unless the gene sources are
characterized, they cannot be used in any breeding studies and may be lost over time. Variation level
and morphological characteristics in pepper populations are determined according to UPOV and IPGRI
criteria. At the same time, the variation rate of populations can be determined by using molecular
methods (SRAP, ISSR, SSR, RAPD). Recently, characterization studies have been carried out in local
pepper populations using morphological and molecular methods. In this study, researches made by
morphological and molecular methods in pepper gene populations in the world and in our country and
recent developments are summarized.
Keywords: Gene sources, characterization, variation, molecular, morphological
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NUTRITION KONWDLEGE, SNACKING BEHAVIOUR AND ANTHROPOMETRIC
STATUS OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN ABIA STATE NIGERIA
Arigbo Precious Obinna and Arigbo Ifeyinwa Joy
Department of Agricultural Extension
University of Nigeria Nsukka
ORCID NO: 0000000348688046
ABSTRACT
The study was conducted in Abia State, Nigeria. The aim was to investigate the nutrition knowledge,
snacking behaviour, anthropometric status and the relationship between nutrition knowledge and
anthropometric status of undergraduate students. A multi stage random sampling technique was used to
select sample size of 270 students from the two universities in the State. Questionnaire was used to
obtain information on nutrition knowledge and snacking behaviour while the body mass index (BMI)
and waist hip ratio (WHP) were measured as the anthropometric index. Data were analysed using
descriptive statistics and Pearson Product Moment Correlation (PPMC). The nutrition knowledge score
showed that a good proportion (49.3%) of the students have good nutritional knowledge. The most
favourite snack was biscuit and the major reason for snacking was to make up for missed meals. The
result of the anthropometric status showed that majority (68.1%) were in the normal category BMI
(18.50-24.99kg/m2) and the WHP showed that majority (52.2%) have a normal WHR of (<0.9 for male
<0.8 for female). The relationship between the nutrition knowledge and the anthropometric status
showed that there was a significant and positive relationship between nutrition knowledge and waist hip
ration (WHP) (r = 0.186 P≤ 0.01). The study recommended that the students should be encouraged to
apply their knowledge of nutrition in making food and snack choices.
Key Word: Nutrition Knowledge, Snacking Behaviour and Anthropometry
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GENETIC DIVERSITY IN THE PARTIAL CYTOCROME-B (CYTB) GENE OF SPANISH
IBEX (Capra pyrenaica): A META-ANALYSIS STUDY
Widya Pintaka Bayu PUTRA
Research Center for Applied Zoology - National Research and Innovation Agency, Bogor, Indonesia
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1102-6447
ABSTRACT
Spanish ibex (Capra pyrenaica) is a wild goat at Europe mainly Spain region. According to IUCN Red
List, this species has a conservation status of Leas Concern. This study was carried out to observe the
genetic diversity in the partial mitochondrial Cytochrome-b (Cyt-b) gene (342 bp) of Spanish ibex with
a meta-analysis study. Total fifty (50) Cyt-b gene sequence of Spanish ibex were collected from the
GenBank database. Four (4) molecular spftwares of BioEdit, MEGA-X, DNAsp and NETWORK were
used in this study for sequence analysis. Research showed that six (6) haplotypes of partial Cyt-b were
detected in Spanish ibex. However, haplotype 1 was detected as the common haplotype in Spanish ibex
(52%). The haplotype diversity (Hd) in animal study was 0.65 and included of high category. According
to the Neighbor-joining tree, Spanish ibex consisted of two clades based on partial Cyt-b gene. It can be
concluded that the genetic diversity in the partial Cyt-b gene of Spanish ibex was high with two clades
of A (haplotype 1, 3 & 4) and B (haplotype 2, 5 & 6).
Keywords: Cyt-b gene, GenBank, Meta-analysis, Spanish ibex,
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ETKİN MİKROORGANİZMALARIN (EM) VE BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYEN
BAKTERİ (PGPR) UYGULAMALARININ ÖRTÜ ALTINDA DEMRE SİVRİ VE YALOVA
ÇARLİSTON ÇEŞİTLERİ TOHUM ÜRETİMİNDE TOHUM VERİMİ VE KALİTESİ
ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF EFFECTIVE MICROORGANISMS (EM) AND PLANT GROWTH
REGULATIONS (PGBR) APPLICATIONS ON SEED PRODUCTION AND QUALITY OF
DEMRE SIVRI AND YALOVA CHARLISTON VARIETIES IN THE GREENHOUSE
Mustafa DEMİRKAYA1
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ÖZET
Bu araştırmada, ülkemizde yaygın olarak ve çok fazla tüketilen bir sebze türü olan biberde tohum üretimi
ve tohum kalitesi üzerine organik gübre ile gübreleme ve etkin mikroorganizma (EM) ve yerli bir bakteri
karışımı olan PGBR uygulamalarının etkileri incelenmiştir. Çalışmada yaygın olarak yetiştirilen Demre
Sivri ve Yalova Çarliston çeşitleri kullanılmıştır. Bitki besin elementlerinin, bitki tarafından alınabilir
miktarı üzerine etkilerini belirlemek üzere, kontrol, organik gübre, PGBR, EM bakteri, PGPR+organik
gübre, EM+organik gübre olacak şekilde deneme kurulmuştur. Deneme modeline uygun olarak EM ve
PGBR 3 L/da dozunda uygulanmıştır. Deneme sonunda her iki bakteri karışımı her iki çeşitte tohum
verimi ve kalitesini arttırmıştır. Organik gübre uygulaması Demre sivri çeşidinde daha olumlu sonuçlar
vermiştir. Demre sivri çeşidinde en yüksek veri 79,22 kg/da ile 3 L/da PGBR + 1 L/da sıvı organik gübre
uygulamasından elde edilmiş kontrol bitkilerinden ise 52 kg/da verim alınmıştır. Yalova Çarliston
çeşidinde ise en yüksek verim 44 kg ile 3 lt/da EM+ 1L/da sıvı organik gübre uygulamasından elde
edilmiş, kontrol bitkilerinin tohum verimi 26,13 kg/da olmuştur. Bu uygulamalar sonucunda Demre sivri
çeşidinde kontrole göre %52,35, Yalova Çarliston çeşidinde kontrole göre %68.39 oranında artış
sağlanmıştır. Bitki besin element içerikleri değerlendirildiğinde, Yalova Çarliston biber çeşidinde, en
yüksek tohum Mg ve S içeriği, EM+organik gübre; Na, P ve K içeriği ise sadece organik gübre
uygulamalarından elde edilmiştir. Demre Sivri çeşidinde ise, en yüksek tohum Mg içeriği, EM+organik
gübre uygulamalarından, Na, P, S ve K içeriği ise sadece PGPR uygulamalarının yapıldığı alandan elde
edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, Kök sistemi zayıf olan ve hızlı gelişen yaprakları tüketilen ve kısa
sürede gelişen sebzelerde gelişim üzerine ve kalite üzerine olumlu etkiler sunabileceği
değerlendirilmektedir. Organik gübre kullanımı, birim alana atılacak kimyasal gübre miktarı
azaltılacağından, çevre ve insan sağlığı açısından önemli katkılar sağlanacaktır. Aşırı kimyasal gübre
kullanımı sonucunda bozulan bitki besin element dengesinin yeniden sağlanması ve gübre kullanım
etkinliğinin artırılması bakımından önemli çarpan etkisi olacaktır. Tohum kalitesindeki sorunlar,
organik gübre uygulamaları ile giderildiğinde, çiftçilerin daha kaliteli tohum elde etmesine ve bunun
sonucunda ekonomik düzeyde artış sağlanacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biber, bakteri, besin element
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ABSTRACT
In this study, the effects of fertilization with organic fertilizers and PGPR, a mixture of effective
microorganisms (EM) and local bacteria, on seed production and seed quality of pepper, which is a
widely consumed vegetable in our country, were investigated. Widely grown Demre Sivri and Yalova
Charleston cultivars were used in the study. In order to determine the effects of plant nutrients on the
amount that can be taken by the plant, a trial was established as control, organic fertilizer, PGBR, EM
bacteria, PGPR+organic fertilizer, EM+organic fertilizer. In accordance with the trial model, EM and
PGBR were applied at a dose of 3 L da-1. At the end of the experiment, both bacteria mixtures increased
the seed yield and quality in both cultivars. Organic fertilizer application gave more positive results in
Demre pointed cultivar. In Demre pointed cultivar, the highest data was obtained from 79.22 kg da-1
and 3 L da-1 PGBR + 1 L da-1 liquid organic fertilizer application, and 52 kg da-1 yield was obtained
from control plants. In Yalova Çarliston variety, the highest yield was obtained from the application of
3 L da-1 EM+ 1L da-1 liquid organic fertilizer with 44 kg, and the seed yield of the control plants was
26.13 kg da-1. As a result of these applications, an increase of 52.35% was achieved in Demre pointed
cultivar compared to the control, and 68.39% in Yalova Çarliston cultivar compared to the control.
When the plant nutrient content was evaluated, the highest seed Mg and S content in Yalova Charleston
pepper cultivar was EM+organic fertilizer; Na, P and K contents were obtained only from organic
fertilizer applications. In Demre Sivri cultivar, the highest seed Mg content was obtained from
EM+organic fertilizer applications, while the Na, P, S and K content was obtained from the area where
only PGPR applications were made. As a result of this study, it is evaluated that it can have positive
effects on the development and quality of vegetables with weak root system and fast growing leaves that
are consumed and develop in a short time. Since the use of organic fertilizers and the amount of chemical
fertilizers to be applied per unit area will be reduced, significant contributions will be made in terms of
environment and human health. It will have an important multiplier effect in terms of restoring the plant
nutrient balance and increasing the efficiency of fertilizer use, which is deteriorated as a result of
excessive use of chemical fertilizers. It is predicted that when the problems in seed quality are eliminated
with organic fertilizer applications, farmers will obtain better quality seeds and as a result, an increase
in economic level will be achieved.
Keywords: Pepper, bacteria, nutrients
Bu araştırma TUBİTAK 1002 hızlı destek programı 120O343 kodlu proje ile desteklenmiştir.
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AQRAR SAHƏ SUBYEKTLƏRİNİN RƏQABƏT POTENSİALININ YAXŞILAŞDIRLMASI
İSTİQAMƏTLƏRİ
DIRECTIONS TO IMPROVE THE COMPETITIVE POTENTIAL OF AGRICULTURAL
SECTORS

Osmanova Gunel Rahim gizi
dissertation student of ADAU
Place of work: ADAU, Senior Lecturer, Department of Finance and Economic Theory

Açar sözlər: rəqabət, inhisar, səmərə, rəqabət potensialı, stimullaşma, tənzimləmə.
Qloballaşma proseslərinin dərinləşməsi ilə əlaqədar olaraq beynəlxalq və daxili bazarlarda baş verən
dəyişikliklər aqrar siyasətin qarşısında yeni vəzifələr qoyur. Bu baxımdan ilk növbədə iqtisadi
subyektlərin normal fəaliyyət göstərməsi üçün azad rəqabət mühitinin formalaşdırılması özünü daha
qabarıq şəkildə biruzə verir. Rəqabət bazarların inkişafına şərait yaratmaqla, istehlakçıların
tələbatlarının ödənilməsini stimullaşdırır və əsassız inhisarçılıq hallarından qorunmasını təmin edir.
Araşdırmalar göstərir ki, artan rəqabət nəticəsində iqtisadi subyektlər üçün daha yüksək parametrlər
müəyyən edilir.
Son illərin iqtisadi təcrübəsi göstərir ki, rəqabət şəraitinin və müvafiq olaraq inhisarçılığın
tənzimlənməsinin yetərsizliyi, bəzi hallarda aqrar sahədə subyektlərin, eləcədə kənd təsərrüfatı
məhsulları bazarının fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Bu kontekstdə rəqabət mühitinin inkişafı
tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsi, bazar araşdırmaları ilə bağlı marketinq fəaliyyətinin rasional şəkildə
planlaşdırılması, subyektlərin rəqabət potensialının qiymətləndirilməsi əsas məsələlər kimi özünü təsdiq
edir. Beləliklə, rəqabət mühitinin və potensialının formalaşdırılması aspektlərinin əhəmiyyəti hazırda o
baxımdan əhəmiyyətlidir ki, aqrar sektorda böhran əleyhinə tədbirlərin həyata keçirilməsi
mexanizmində son illər müəyyən çətinliklər yaranır. Çünki aqrar sahədə baş verən sosial-iqtisadi
dəyişikliklər müəssisələrin rəqabətqabiliyyətli fəaliyyətinə, həmçinin kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçıları və istehlakçılarının maraqlarının tarazlığına ciddi təsir edir.
Qeyd edildiyi kimi, aqrar-ərzaq sferasının dinamik inkişafı ilk növbədə rəqabətli bazarın formalaşması
ilə mümkündür. Eyni zamanda, rəqabətin dinamikası kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və
satışı üzrə proseslərin aktivləşməsində özünü göstərir. Araşdırmalara əsaslanaraq demək olar ki, belə
şərtlər daxilində kənd təsərrüfatı strukturlarının rəqabət potensialının inkişafı üçün prioritet tədbirlər
aşağıdakı istiqamətlərlə xarakterizə oluna bilər: rəqabətin inkişafı üçün normativ-hüquqi bazanın sosialiqtisadi proseslərinin inkişaf meylindən asılı olaraq davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi; yeni idarəetmə
texnologiyalarından istifadənin genişləndirilməsi; bazar infrastrukturunun inkişafı; istehsalçılara
informasiya dəstəyinin göstərilməsi; rəqabətə zidd halların qarşısının alınması; potensial rəqiblərin
bazara daxil olması üçün inzibati, iqtisadi və texnoloji maneələrin aradan qaldırılması; əmtəə
istehsalçılarının qorunmasının təmin edilməsi; “haqsız rəqabətin qarşısının alınmasının və aradan
qaldırılmasının təşkilati-hüquqi əsaslarınının formalaşdırılması” və s. Bütün bunlar ərzaq bazarlarında
normal rəqabət mühitini formalaşdırmağa imkan verir ki, bu da son nəticədə kənd təsərrüfatı
subyektlərinin rəqabət potensialının və bütövlükdə aqrar-ərzaq sektorunun dayanıqlı inkişafına zəmin
yaradır.
Araşdırmalar göstərir ki, aqrar təsərrüfat subyektlərini rəqabət potensialına və qabiliyyətinə görə
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: istehsal olunan məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinə əsaslanaraq;
səmərəli rəqabət imkanlarına əsaslanaraq və kompleks yanaşmaya görə.
Subyektlərin rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin və potensialının qiymətləndirilməsi imkanlarının təhlili
belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, hazırda ən konstruktiv olan inteqrasiya olunmuş subyektlər, rəqabət
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mühitinin ümumi vəziyyətini müəyyən edən müqayisəli və rəqabət üstünlüklərinin xüsusiyyətləri nəzərə
alınmaqla fəaliyyət göstərir.
Keywords: competition, monopoly, efficiency, competitive potential, stimulation, regulation.
Changes in international and domestic markets due to the deepening of globalization processes pose
new challenges to agrarian policy. From this point of view, first of all, the formation of a free competitive
environment for the normal functioning of economic entities is more pronounced. Rəqabət bazarların
inkişafına şərait yaratmaqla, istehlakçıların tələbatlarının ödənilməsini stimullaşdırır və əsassız
inhisarçılıq hallarından qorunmasını təmin edir. Araşdırmalar göstərir ki, artan rəqabət nəticəsində
iqtisadi subyektlər üçün daha yüksək parametrlər müəyyən edilir.
The economic experience of recent years shows that the lack of competition and, accordingly, the
regulation of monopolies, in some cases have a negative impact on the activities of agricultural entities,
as well as the market of agricultural products. In this context, the identification of measures for the
development of a competitive environment, the rational planning of marketing activities related to
market research, the assessment of the competitive potential of entities prove themselves as key issues.
Thus, the importance of aspects of the competitive environment and capacity building is currently
important in terms of the fact that in recent years there have been some difficulties in the implementation
of anti-crisis measures in the agricultural sector. Because the socio-economic changes in the agricultural
sector have a serious impact on the competitive activities of enterprises, as well as the balance of
interests of producers and consumers of agricultural products.
As noted, the dynamic development of the agro-food sector is possible primarily through the formation
of a competitive market. At the same time, the dynamics of competition is reflected in the activation of
processes for the production, processing and sale of agricultural products. At the same time, the
dynamics of competition is reflected in the activation of processes for the production, processing and
sale of agricultural products. Based on research, it can be said that under such conditions, priority
measures for the development of competitive potential of agricultural structures can be characterized by
the following areas: continuous improvement of the regulatory framework for the development of
competition, depending on the development trend of socio-economic processes; expanding the use of
new management technologies; development of market infrastructure; providing information support to
producers; prevention of anti-competitive situations; elimination of administrative, economic and
technological barriers to entering the market of potential competitors; ensuring the protection of
commodity producers; "Formation of organizational and legal bases for prevention and elimination of
unfair competition", etc. All this allows to create a normal competitive environment in the food markets,
which ultimately creates the basis for the sustainable development of the competitive potential of
agricultural entities and the agro-food sector as a whole.
Research shows that agricultural entities can be grouped according to their competitive potential and
ability as follows: based on the competitiveness of products; based on effective competitive
opportunities and a comprehensive approach.
An analysis of the ability of entities to assess their level of competitiveness and potential suggests that
the most constructively integrated entities currently operate with the characteristics of comparative and
competitive advantages that determine the overall state of the competitive environment.

PROCEEDINGS BOOK

421

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

TƏSƏRRÜFAT BALIQLARINDA İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏRİN BACİLLUS CİNSLİ
BAKTERİYALAR TƏRKİBLİ PROBİOTİKLƏRLƏ MÜALİCƏSİ VƏ PROFİLAKTİKASI
A.F.A. Tağıyeva Səfadə Ədalət qızı
Azerbajan Fish Farm, Mikrobioloq
ATU Həkim-mikrobioloq, AMEA Mikrobiologiya institutunun sabiq doktorantı
ABSTRACT
Fish farming serves protection of natural fish resources in the world and in Azerbaijan, providing the
population with a complete solution of food products and the successful development of the country's
economy. The main problems of the fish farming are related to diseases and losses. Infectious diseases
of farmed fish are caused by bacterial, viral, parasitic and fungal microorganisms. Bacterial diseases
includes furunculosis in fish, bacterial hemorrhagic septicemia, enteric septicemia, yersiniosis,
pasteurellosis, vibriosis, Cold Water Disease, Bacterial Respiratory Disease and others. Viral diseases
are mainly VHSV (Viral hemorrhagic septicemia virus), ISAV (Infectious salmon anemia virus), IPN
(Infectious pancreatic necrosis), IHN (Infectious hematopoietic necrosis), VHS (Viral Hemorrhagic
Septicemia) and VHN (Viral hemorrhagic) Septic Viral hemorrhagic septicemia). In the fight against
this and other infections, usually, antibiotics and antifungal agents are appliyed. Longlasting and
uncontrolled usage of antibiotics is leads to antibiotic resistannce of pathogens on farms, increases the
virulence of microorganisms, reduces the growth of animals. In this regard, probiotics have recently
been preferred in medicine and veterinary. The article provides an overview of the general
characteristics and effects of probiotics contains diferent species of genus Bacillus.
Key words: fish diseases, probiotic, Bacillus, bacteriosin.
XÜLASƏ
Balıqartırma dünyada və Azərbaycanda təbii balıq sərvətlərinin qorunması, əhalinin yüksək keyfiyyətli
qida məhsulları ilə təmin olunması və ölkə iqtisadiyyatının uğurla irələməsi kimi vəzifələrini yerinə
yetirir. Balıqartırmanın səmərəli olmasının əsas problemləri balıqların xəstələnməsi və tələf olması ilə
bağlıdır. Təsərrüfat balıqlarının infeksion xəstələnməsi bakterial, viruslu, parazitar və göbələk
mikroorqanizmlərlə törədilir. Bakterial xəstəliklərdən balıqlarda furunkulos, bakterial hemorragik
septisemiya, enteric septisemia, yersinioz, pasterellyoz, vibrioz, Soyuq Su Xəstəliyi, Bakterial
Solungaç Xəstəliyi və digərləridir. Virus xəstəlikləri, əsasən, VHSV (Viral hemorragic septicemiya
virus), ISAV (Infectious salmon anaemia virus), IPN (Infectious pancreatic necrosis), IHN (Infectious
haematopoietic necrosis), VHS (Viral Hemorrhagic Septicemia) və VHN (Viral hemorrhagic necrosis
virus) virusları ilə ötürülür. Achlya, Aphanomyces, Leptolegnia, Leptomitus, Pythiopsis, Saprolegnia
göbələkləri təsərrüfat balıqları əsas göbələk patogenləridir. Bu və digər xəstəliklər ilə mübarizədə,
adətən, kimyəvi antibiotik və antifunqal maddələr tətbiq olunur. Antibiotiklərin daimi və geniş
istifadəsi, öz növbəsində, təsərrüfatda patogenlərin antibiotiklərə davamlı ştamlarının yaranmasına və
xəstəlik müddətinin daha uzun davam etməsinə səbəb olur, bunun nəticəsində isə mikroorqanizmlərin
virulentliyi dəfələrlə artır, heyvanların təhlükəsizliyi və çəki artımı aşağı düşür. Bununla əlaqədar olaraq
son vaxtlar tibbdə və baytarlıqda daha təhlükəsiz olan probiotiklərə üstünlük verilir. Məqalədə onlara
qarşı istifadə olunan Bacillus cinsli bakteriyalar tərkibli probiotiklərin (3) ümumi xarakteristikası və
təsir xüsusiyyətlərinin təhlili verilmişdir.
Açar sözlər: balıq xəstəlikləri, probiotik, Bacillus, bakteriosin.
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GİRİŞ
Antibiotiklərə alternativ olaraq son zamanlar probiotik maddələrə üstünlük verilir. Onların tərkibində
olan mikroorqanizmlər patogenlərin təbii düşmanları olaraq, bakteriostatik və bakterisid təsir edirlər.
Eyni zamanda probiotiklər balıqların müqavimətini artırır, immun stimullaşdırıcı təsir göstərir və belə
dolayı yollarla balıqlarda infeksion xəstələnmənin qarşısını alıb, balıq itkilərini azaldırlar. Onlar
balıqları müxtəlif stresslərdən qorumaq üçün də zəruridir.
Probiotik şəklində ən çox Bacillus cinsli bakteriyalar (2,4) istifadə olunur. Onlar sintez etdiyi otuzdan
çox bakteriosinlər balıq bağırsağında patogenli bakteriyalar üçün toksik bakteriosinlər (5) ifraz edir və
normal mikrofloranı dəstəkləyirlər. Əlavə olaraq, Bacillus cinsli bakteriyalar müxtəlif bioloji maddələr
mənbəyi olaraq, balıqlarının ümumi rifahını dəstəkləyir, onların normal inkişafına və çəki yığmasına
kömək edir. Elmi ədəbiyyat əsasında Bacillus spp. tərkibli bəzi probiotiklərin xüsusiyyətləri aşağıda
göstərilmişdir.
ARAŞDIRMA
Balıq yeminə, xüsusilə, tərkibində Bacillus subtilis (8) və Bacillus licheniformis yarım-növlərinə
məxsus bakteriyalar əlavə olunur. Balıqçılıqda onlar həm körpə balıqların normal inkişafına, həm də ki
yetkin balıqların kütlə yığmasına və sağlamlığına xeyirlidir.
Məsələn, Probiotik OLIN (OLIN) və digər probiotiklər qızılbalıq və nərə balıqlarının (alabalıq, nərə,
sterlet, ulduzlu nərə, bölqə, sünbül), sazan və digər balıqların yetişdirilməsində aşağıdakı məqsədlər
üçün istifadə olunur:
•

balıq məhsuldarlığının artırılması və balıq zavodlarında yem xərclərinin azaldılması.

•

bakterial, viral və göbələk mənşəli yoluxucu xəstəliklərin qarşısının alınması və müalicəsi.

•

yem komponentlərinin balığın tələb etdiyi nisbətdə və tam həcmdə təmin edilməsi.

•

müqavimətin və immunitetin artırılması, antibiotiklərdən sonra faydalı mikrofloranın bərpası.

•

daşınmadan sonra stressin aradan qaldırılması, yemin dəyişdirilməsi və saxlanma şəraiti.

•

ekoloji təmiz məhsulların istehsalı.

Tərkibində Bacillus subtilis (VKPM 10172) və Bacillus licheniformis (VKPM 10135) faydalı
bakteriyalar Spore Probiotic OLIN balıqların bağırsağında bioloji aktiv maddələri aktiv şəkildə ifraz
edir və müxtəlif enzimləri və fermentləri istehsal edir. Probiotic OLIN-in istifadəsi mürəkkəb üzvi
birləşmələri parçalayır və ekosistemdə patogen bakteriyaların antibiotiklərə davamlı ştamlarının
yaranma ehtimalını azaltmaqla su obyektlərinin epizootik və ekoloji vəziyyətini əhəmiyyətli dərəcədə
yaxşılaşdırmağa imkan verir.
Digər Probiotik Subalin, həmçinin balıq təsərrüfatlarında immuniteti yaxşılaşdırır və ixtioftirioz,
arqullyoz, lerneoz kimi xəstəliklərin qarşısını almağa kömək edir. Göstərilən probiotik preparatın tərkib
hissəsi olan Bacillus subtilis VKPM B-4759 bakteriyası patogen mikrofloraya qarşı təbii antaqonist
xüsusiyyətlərə malik olmaqla yanaşı, antiviral və immunomodulyator təsir göstərən interferon-alfa
sintez etmək qabiliyyətinə malikdir.
Probiotik Subtilis-S torpaqdan təcrid olunmuş Bacillus Subtilis VKM B-2250 və/və ya Bacillus
licheniformis VKM B-2252 və/və ya mal-qaranın qarın nahiyəsindən təcrid olunmuş Bacillus Subtilis
VKM B-2287 ştamları ilə zənginləşdirilib. Sera ImmunPro mini bütün dekorativ balıqlar üçün balıq
yetişdirən yemdir. Onun da tərkibində Bacillus Subtilis (quru ot çöpü) mövcuddur. Onlar uzun müddət
həzm prosesinin yaxşılaşdırılmasını, balıqların sürətli böyüməni, inkişafı dəstəkləyir və immun
sistemini gücləndirir, balıqları sağlam saxlayır. Bu cür yemlərlə qidalanarkən, immunitetin artması
səbəbindən balıqların xəstələnmə azalır. Bundan əlavə, balıqlar üçün zəhərli olan və arzuolunmaz
yosunların böyüməsini təşviq edən balıq tullantıları məhsulları ilə suyun çirklənməsi əhəmiyyətli
dərəcədə azalır. Tərkibində Enterococcus faecium 1-35 ştamının canlı bakteriyaları və Bacillus
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megaterium B-4801 ştamının canlı bakteriyaları olan probiotik aktivliyə malik "Profort" maddəsi də
balıqçılıq üçün tövsiyə olunur.
"Profort" probiotikin birinci variantında Enterococcus faecium 1-35 bakterial ştamın canlı
bakteriyalarının titri 1,3×108-1,8×108 CFU, Bacillus megaterium B-4801 bakteriya ştamın canlı
bakteriyaların titri 1,0×108 CFU miqdarında mövcuddur. İkinci variantda Tripoli 1 q yem əlavəsində
canlı bakteriya Enterococcus faecium 1-35 1,3×108 CFU və canlı bakteriya Bacillus megaterium B4801 3,3×108 CFU istifadə olunur. İxtiralar qrupunun həyata keçirilməsi qızartmanın təhlükəsizliyini
artırmağa və balıqların diri çəkisinin artımına imkan verir.
Bacillus subtilis / Probiotic gida əlavəsində Bacillus subtilis və Pediococcus Acidilactici bakteriosin
produsentləri mövcuddur. Onlar müxtəlif fermentləri (1) və bakteriosinləri (7) ifraz edərək, balıqların
infeksion və qeyri-infeksion xəstələnməni nəzarətdə saxlamaq üçün səmərəli vasitələrdən biridir. Digər
bakteriya tərkibli Bakto-health preparatın əsasını təşkil edən Bacillus amyloliquefaciens ştamı nərə və
qızılbalıqların xəstəliklərinə səbəb olan bakteriyalara qarşı yüksək antaqonist aktivliyi və fermentativ
təsirinə görə balıqların həzmini stimullaşdırmaq qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur; nərə və qızılbalıq
balıqlarının orqanizminin təbii (qeyri-spesifik) müqavimətinə müsbət təsir göstərir. Laborator
müayinələr təsdiqləyir ki, bu probiotik nərə və qızılbalıq balıqlarının qan zərdabının bakterisid
aktivliyini - müvafiq olaraq 32,2% və 69,4% artırır, leykositlərin faqositar aktivliyini - 30,9% və 48,9%
gücləndirir, faqositar indeksini - 109% və 83,8% artırır; faqositlərin sayını isə 1,7 dəfə artırır.
NƏTİCƏ
Bacillus cinsli bakteriyalar (6) bakteriosinlərin hesabına tərkibli probiotiklər mürəkkəb balıq
orqanizmində üzvi birləşmələri məhv etməklə və ekosistemdə patogen bakteriyaların antibiotiklərə
davamlı ştamlarının yaranma ehtimalını azaltmaqla su obyektlərinin epizootik və ekoloji vəziyyətini
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmağa imkan verir. Onların isifadəsi Azərbaycanda balıqçılıq sektorunu
inkişaf etdirmək, ölkəni balıq məhsulları ilə təmin etmək, müxtəlif balıq xəstəliklərinin yayılmasının
qarşısını almaq üçün zəruridir.
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THE EFFECTS OF LAND-USE CHANGE ON SOIL EROSION AND RUNOFF
GENERATION
Dr. Mohammad Reza Khaleghi
Department of Range and Watershed Management, Torbat-e-Jam Branch, Islamic Azad University,
Torbat-e-Jam, Iran
Dr. Vahid Gholami
Department of Range and Watershed Management and Dept. of Water Eng. and Environment, Faculty
of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, 1144, Guilan, Iran
ABSTRACT
Land use dynamics, in general, and the conversion of the natural vegetation cover into cultivated land,
in particular, are major human-induced problems in Iran, which have played a significant role in
increasing the rate of soil erosion and altering the hydrological balance in the country. The effect of land
use and precipitation on annual runoff and sediment loss was investigated in eight different sites along
Kasilian Watershed located in Iran. Destroy of forest lands and land-use changes have caused
undesirable effects on the watershed's hydrologic conditions. Land use and vegetation are important
factors in soil erosion and runoff generation. This research has been done by using a runoff-rainfall
model, a sediment-erosion model, Geographical Information System, and Remote Sensing to determine
the hydrologic effects of deforestation in Kasilian Watershed(north of Iran). A runoff-rainfall model has
been presented by using GIS (HEC-GeoHMS extension) and hydrologic model (HEC-HMS). The SCS
method has been used for presenting the hydrologic model. It is noted that the optimized model is
evaluated by the other six events of floods. Then, the optimized model has been validated. EPM model
has been applied in the GIS environment to simulate soil erosion and sediment rate. According to the
results from research, the runoff and sediment generation potential have been increased in the Kasilian
watershed because of deforestation forty years ago. The land-use changes in the study watershed have
considerably decreased runoff and soil loss.
Keywords: Deforestation, Runoff, Sediment, Kasilian watershed.
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IN VITRO MICROCLONAL PROPAGATION OF STONE ROOTSTOCKS
ÇƏYİRDƏKLİ MEYVƏ BİTKİLƏRİNİN CALAQALTISININ İN VİTRO ŞƏRAİTİNDƏ
MİKROKLONAL ÇOXALDILMASI
Gambarova P.I1., Nabiyeva G.R2
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Azerbaijan State Agrarian University, Biotechnology Center, Ganja AZ2000, Heydar Aliyev487,
Azerbaijan State Agrarian University, PhD
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Recently, the use of in vitro method in the cultivation of fruit crops has become widespread in the world.
In a number of countries, intensive research is being carried out to obtain seedlings that produce early
fruit, create conditions for growing different fruits in critical climates, are resistant to various diseases
and pests, and do not show incompatibility. One of the most important issue in this direction is the rapid
propagation of seedlings by vegetative means. The main goals of the research are to reduce the cost of
production by increasing productivity, obtaining virus-free plants, obtaining many plant samples in a
short time and regardless of the seasons, obtaining high quality, long shelf life fruits at low prices. To
achieve these goals, it is important to integrate traditional production programs into modern
biotechnological research. During the research, one-year-old shoots of Garnem, a rootstock of peach
and almond from a garden in Gapanli village, Shamkir city, were used as an explant of an experiment.
The shoots were cut into pieces and sterilized so that there was a single node on them. Captan fungicide
and sodium hypochlorite solutions were used in the sterilization process. Samples for induction of the
initiation period were included in the hormone-free MS (Murashige and Skoog) culture medium. After
4 weeks, the germinated shoots were transferred to an MS nutrient medium with 0.5 mg / L BAP + 0.01
mg / L IBA. The proliferation phase consisted of 5-6 subcultures, with a time between each subculture
of one month. Plants are included in the next stage - the stage of rhizogenesis. At this stage, 1 mg / L of
IBA added MS nutrient medium was used.
Keywords: Garnem, in vitro, microclonal propogation, proliferation, MS medium
Son zamanlarda dünyada meyvə bitkilərinin becərilməsi zamanı in vitro üsulundan istifadə etmək geniş
yayılmışdır. Bir sıra ölkələrdə erkən meyvə verən, kritik iqlim şəraitində müxtəlif meyvələrin
yetişdirilməsinə şərait yaradan, müxtəlif xəstəliklərə-zərərvericilərə davamlı, calaq uyğunsuzluğu
göstərməyən calaqaltıların alınması üçün intensiv tədqiqat işləri aparılır. Bu istiqamətdəki ən mühüm
məsələlərdən biri də calaqaltıların vegetativ üsullarla sürətlə çoxaldılmasıdır. Aparılan tədqiqatların
əsas məqsədi məhsuldarlığı artırmaqla istehsal maya dəyərini azaltmaq, virusdan azad bitkilərin əldə
edilməsi, qısa müddətdə və ilin fəsillərindən asılı olmayaraq çoxlu bitki nümunəsinin əldə edilməsi,
aşağı qiymətə yüksək keyfiyyətli, uzun saxlama müddəti olan meyvələr əldə etmək kimi sıralamaq olar.
Bu məqsədlərə nail olmaq üçün ənənəvi istehsal proqramlarından müasir biotexnoloji tədqiqatlara
inteqrasiya etmək çox vacibdir. Tədqiqat zamanı Şəmkir şəhər, Qapanlı kəndində yerləşən bağdan
şaftalı və badamın calaqaltısı olan “Garnem” bitkisinin bir illik zoğlarından eksplant nümunəsi kimi
istifadə edilmişdir. Zoğlar üzərində tək buğum olacaq şəkildə hisssələrə ayrılmış və sterilizasiya
edilmişdir. Sterilizasiya prosesində “Captan” fungisid, natrium hipoxlorid məhlullarından istifadə
olunmuşdur. Inisiasiya mərhələsinin induksiyası üçün nümunələr hormonsuz MS (Murashige and
Skoog) qida mühitinə daxil edilmişdir. 4 həftədən sonra cücərmiş tumurcuqlar 0,5 mq/L BAP+0,01
mq/L İBA əlavə edilmiş MS qida mühitinə köçürülmüşdür. Proliferasiya mərhələsi 5-6 subkultivasiyanı
əhatə etmiş və hər subkultivasiya arasındakı zaman bir ay olmuşdur. Əmələ gələn bitkiciklər növbəti
mərhələyə-rizogenez mərhələsinə daxil edilmişdir. Bu mərhələdə 1 mq/L İBA əlavə edilmiş MS qida
mühiti istifadə olmuşdur.
Açar sözlər: Garnem, in vitro, mikroklonal çoxaldılma, proliferasiya, MS qida mühiti

PROCEEDINGS BOOK

427

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

BIOCHEMICAL MARKERS OF ADAPTATION OF ANIMALS TO TOXIC
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ABSTRACT
Monitoring studies of degree of environmental pollution concern mostly chemical analysis of the
pollutants’ levels not taking into account their effects on animals and adaptation potential of the latter
to the impact of toxic substances. Our studies were carried out on the bystranka fish (Alburnoides
bipunctatus eichwaldi) dwelling in the rivers flowing through territory of Azerbaijan, having high levels
of phenol exceeding three (the Kura and Araz rivers) or four (the Agstafachay river) times its acceptable
concentration, and on the sazans (Cyprinus carpio Linne) in laboratory conditions. In the first series of
studies, specimens of bystranka were caught in the said rivers and samples of the liver and gills were
taken off, and their protein extracts were used as antigens to determine the levels of cytochrome P-450
and serotonin-modulating anticonsolidation protein (SMAP) with indirect ELISA-test. The levels of
cytochrome P-450 in the liver and gills of this fish were lower than in the fish of the uncontaminated
Hudat river (p<0.001). However, the levels of SMAP in the liver and gills of the fish from Kura and
Araz rivers exceeded its level of the fish from the Hudat river (p<0.001), but in the samples of the fish
from the Agstafacay river its level was lower (p<0.001). In the second series of studies, specimens of
sazan were culled into two groups: 1) positive control group (n=17), exposed to lethal concentration of
neonicotinoid insecticide actara (400 mg/L), and 2) experimental group (n=15) whose animals were
administered intramuscularly with SMAP (1 mg per 10 g of body mass) and put into container with the
same concentration of actara. After 5 days of exposure all animals of the experimental group survived,
although in the positive control group just 35% of animals were alive (p<0.001). These data altogether
indicate to possessing by serotonergic system of high adaptation potential to the impact of toxic agents
at lethal concentration.
Key words: fish, phenol contamination, liver, gills, cytochrome P-450, serotonin-modulating
anticonsolidation protein, ELISA-test.
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IN VITRO MICROCLONAL PROPAGATION OF POTATO (SOLANIUM TUBEROSUM)
KARTOF BITKISININ (SOLANIUM TUBEROSUM) IN VITRO ÜSULU İLƏ MIKROKLONAL
ÇOXALDILMASI

Huseynova S.A
Azerbaijan State Agrarian University, Biotechnology Center, Ganja AZ2000, Heydar Aliyev487,
Azerbaijan State Agrarian University
ABSTRACT
One of the most widespread areas of biotechnology in the world is microclonal propagation of plants in
vitro. Work in this area has been developing in our country in recent years. Fruits, vegetables and
ornamental plants are grown in vitro at the Biotechnology Center established under the Azerbaijan State
Agrarian University. One type of vegetative propagation of potato plants from vegetable crops is the
method of microclonal propagation in vitro. Microclonal reproduction refers to mass asexual
reproduction in which plants propagated by this method are genetically identical to the parent plant.
Meristems obtained from Sevinj and Telman varieties were used as seedlings during the research.
Meristems isolated from tubers kept in the dark for 10 days were first washed in 75% alcohol solution
for 1-2 minutes and diluted 3 times with autoclaved water (5 minutes each). Meristems were cleaned of
extraneous leaves under a microscope, planted in MS (Murashige and Skoog) nutrient medium and at a
temperature of 22 ± 2 C0, 50-60% humidity, 4000-5000 lux. kept in a well-lit condition. After 21 days,
germination was observed in the meristems and they were subcultured in the same nutrient medium.
After 21 days, the stolons developed. In this case, the meristem seedlings were transferred to the
propagation medium. Within 20-25 days, sufficiently elongated plants were separated from the stems
and transferred to new nutrient media. Sufficiently propagated plants were transferred to the micro-tuber
stage of microclonal reproduction. Plants in the micro-tuber stage for 3 months 1500-2000 lux. lighting,
kept at a temperature of 22 ± 2 C0 and 50-60% humidity. At the end of this stage, the obtained microtubers are cleaned of agar and kept in the dark for 3 months.
Keywords: in vitro, potato, microclonal reproduction
Dünyada geniş yayılmış Biotexnologiya sahələrindən biri də bitkilərin in vitro şəraitdə mikroklonal
çoxaldılmasıdır. Bu sahədə işlər son illər ölkəmizdə də inkişaf etdirilir. Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universitetinin nəznində yaradılmış Biotexnologiya mərkəzində in vitro üsulu ilə meyvə-tərəvəz və
bəzək bitkiləri yetişdirilir. Tərəvəz bitkilərindən kartof bitkisinin vegetativ yolla çoxaldılmasının bir
növü in vitro şəraitdə mikroklonal çoxaldılma üsuludur. Mikroklonal çoxaldılma dedikdə kütləvi qeyricinsi çoxaldılma nəzərdə tutulur ki, bu üsulla çoxaldılan bitkilər genetik cəhətdən ana bitki ilə identik
olurlar. Tədqiqat zamanı eksplant qismində Sevinc və Telman sortlarından əldə edilmiş meristemlər
istifadə edilmişdir. 10 gün qaranlıq şəraitdə saxlanmış yumrulardan izolə edilmiş meristemlər ilk öncə
75%-li spirt məhlulunda 1-2 dəq. ərzində yuyulmuş və avtoklav olunmuş su ilə 3 dəfə (hər biri 5 dəq.
müddətinə) durulaşdırılmışdır. Meristemlər mikroskop altında kənar yarpaqlardan təmizlənmiş, MS
(Murashige and Skoog) qida mühitinə əkilib və 22±2 C0 temperaturda, 50-60% nəm, 4000-5000 lux.
işıqlanma şəraitində saxlanmışdır. 21 gündən sonra meristemlərdə cücərmə halları müşahidə olunmuş
və onlar eyni tərkibli qida mühitinə subkultivasiya edilmişdir. 21 gündən sonra stolonlar inkişaf etmişdir.
Bu zaman meristem cücərtiləri çoxaltma maddəsinə köçürülmüşdür. 20-25 gün müddətində kifayət
qədər uzanmış bitkilər buğumaralarına ayrılaraq yeni qida mühitlərinə köçürülmüşdür. Kifayət qədər
çoxalmış bitkilər mikroklonal çoxaldılmanın mikroyumru mərhələsinə köçürdülmüşdür. 3 ay
mikroyumru mərhələsində olan bitkilər 1500-2000 lux. işiqlanma, 22±2 C0 temperaturda və 50-60%
nəm şəraitində saxlanılmışdır. Bu mərhələnin sonunda əldə edilmiş mikroyumrular aqardan təmizlənib,
3 ay qaranlıq şəraitdə sükünətdə saxlanılır.
Açar söz: in vitro, kartof, mikroklonal çoxaldılma
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EVALUATION OF SOYBEAN CULTIVARS FOR THEIR REACTIONS TO BEAN
COMMON MOSAIC NECROSIS VIRUS
SOYA FASULYESİ ÇEŞİTLERİNİN BEAN COMMON MOSAIC NECROSIS VIRUS’E
REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
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ABSTRACT
Soybean [Glycine max (L.) Merr.] is a leguminous crop belonging to the Fabaceae family. Its rich protein
(approximately 35-42%) and oil (20%) contents make it a valuable food source. However, soybean
production is threatened by several pathogenic and non-pathogenic diseases. Among them, virus
diseases cause considerable yield losses in soybean. Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) is
one of the major viruses infecting soybean in the world. BCMNV is a member of the Potyvirus genus
of the Potyviridae family. It is transmitted by aphid vectors and seeds of the infected plants. So far,
BCMNV infection has only been reported in common bean crops in Turkey, but it has been detected in
soybean areas in several countries such as South Korea, Kenya and Iran. However, there have been
limited studies on the reactions of soybean genotypes to BCMNV. In this study, twenty soybean
cultivars were tested through phenotypic scoring and serologically for their responses to BCMNV.
Seeds of soybean cultivars were provided by the Black Sea Agricultural Research Institute. Soybean
seeds were planted in plastic pots filled with a peat-based growing mix with five replications and placed
in a growth room. Ten days after planting, the primary leaves of soybean seedlings were mechanically
inoculated with the NL-5-like strain of BCMNV. Symptoms were weekly recorded from 7 to 35 days
after virus inoculation. DAS-ELISA was performed twice to detect the presence of BCMNV infection
in soybean cultivars at three and five weeks post-inoculation.
According to phenotypic evaluations and ELISA-based screening, out of 20 soybean cultivars, 11
(Adasoy, Arısoy, Ataem, Atakişi, Atlas-3616, Blaze, Cinsoy, Ilksoy, May 5451, Ohio and SA-88) were
found to be susceptible to BCMNV. This result suggests that BCMNV could be a potential risk to
soybean production in Turkey. On the other hand, the virus was not detected in nine cultivars (Gapsoy16, Mona, Nazlıcan, Prota, Safir, Samsoy, Soyanam, Srebrina and Umut-2002). However, these
cultivars are needed to be further tested to determine their resistance levels to BCMNV, and the use of
resistant ones in breeding studies is recommended.
Keywords: BCMNV, DAS-ELISA, Soybean
ÖZET
Soya fasulyesi [Glycine max (L.) Merr.], Fabaceae familyasına ait bir baklagil bitkisidir. Zengin protein
bileşimi (yaklaşık %35-42) ve yağ içeriği (%20) ile soya fasulyesi değerli bir gıda kaynağıdır. Soya
fasulyesi üretimi, çeşitli patojenik ve patojenik olmayan hastalıklar tarafından etkilenmektedir. Bunlar
arasında virüs hastalıkları, verimi önemli düzeyde azaltmaktadır. Bean common mosaic necrosis virus
(BCMNV) dünyada soyayı enfekte eden başlıca virüs türleri arasında yer almaktadır. BCMNV,
Potyviridae familyası, Potyvirus cinsinin bir üyesidir. Virüs, vektör yaprak bitleri ve enfekte olmuş
bitkilerin tohumları ile taşınır. Şimdiye kadar, BCMNV enfeksiyonu Türkiye’de sadece fasulyede rapor
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edilmiştir. Güney Kore, Kenya ve İran gibi bazı ülkelerde ise, BCMNV soya üretim alanlarında
saptanmıştır. Ancak günümüzde, soya fasulyesi genotiplerinin BCMNV'ye reaksiyonları ile ilgili olarak
sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, 20 soya fasulyesi çeşidinin BCMNV’ye
reaksiyonlarının fenotipik ve serolojik yöntemlerle belirlenmesine çalışılmıştır.
Soya fasulyesi çeşitlerinin tohumları, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir.
Her bir çeşide ait tohum, torf ilave edilmiş plastik saksılara beş tekerrürlü olarak ekilmiş ve iklim
odasına yerleştirilmiştir. Ekimden 10 gün sonra, soya fasulyesi bitkilerinin primer yaprakları
BCMNV'nin NL-5-benzeri ırkı ile mekanik olarak inokule edilmiştir. İnokulasyonu takiben, 7-35 gün
boyunca bitkilerde oluşan simptomlar haftalık olarak kayıt edilmiştir. BCMNV-enfekteli çeşitleri
belirlemek için, bitkiler inokulasyondan üç ve beş hafta sonra DAS-ELISA yöntemi ile 2 defa test
edilmiştir.
Fenotipik değerlendirmeler ve ELISA sonuçlarına göre, 20 soya fasulyesi çeşidi arasında, 11 tanesinin
(Adasoy,Arısoy,Ataem,Atakişi, Atlas-3616, Blaze, Cinsoy, Ilksoy, May 5451, Ohio and SA-88)
BCMNV'ye hassas olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, BCMNV’ nin Türkiye soya üretimi için potansiyel
bir risk olabileceğini göstermiştir. Diğer taraftan, dokuz soya fasulyesi çeşidinde (Gapsoy-16, Mona,
Nazlıcan, Prota, Safir, Samsoy, Soyanam, Srebrina and Umut-2002) ise BCMNV enfeksiyonu
saptanmamıştır. Bu çeşitlerin BCMNV’ye dayanıklılık düzeylerinin belirlenmesi için çalışmalara
devam edilmesi ve dayanıklı olanların gelecekte ıslah materyali olarak kullanılması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: BCMNV, DAS-ELISA, Soya Fasulyesi
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SANCTIONS AND SOCIAL WELFARE EVOLUTION: EVIDENCE FROM THE RUSSIAN
INTENSION
Dr. Ehsan Rasoulinezhad
Faculty of World Studies, University of Tehran, Iran
ABSTRACT
It is widely accepted that the 2022 West's imposed sanctions against the Russian economy negatively
affect different economic aspects of this country. One of the most important aspects of Russia's economy
is social welfare, and the effects of economic sanctions on this variable have been declared significant
and negative by a vast number of scholars. Assuming this statement, this research seeks to answer the
question “what factors will affect Russian people's adaptation to new conditions in their social welfare?”
To this end, a survey methodology based on two theories of Sanctions Acceptance Model (SAM) and
the Ulrich Beck’s theory of risk society is employed to analyze the opinions of 135 respondents who are
experts in the fields of economic sciences, economic resistance, economic development and sociology
of development. The results reveal that the role of government’s organizations and institutions in
adapting the society to the conditions under sanctions is very important. Next important factors are
included in the sanctions’ context which relates to the characteristics of the imposed sanctions.
Characteristics of the imposed sanctions such as the target of the sanctions, the duration of the sanctions,
the depth of the impact of the sanctions, the threat or imposition of sanctions, the unilateral or
multilateral nature of sanctions play impressive role on acceptance level of changes in social welfare by
the Russian people. Another important context is individual one which related to the mind and
perception of people about the imposed sanctions. As practical policy implications, using of the power
of media to interpretation of reality of sanctions and Issuing and implementation of strategic plans to
increase economic resilience in Russia are highly recommended.
Keywords: sanctions; social welfare; SAM approach; Russia
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SEASONAL VARIATION: A CONTRIBUTORY FACTOR AFFECTING OLIGOCHAETES
DISTRIBUTION IN TROPICAL LAKES
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ABSTRACT
Oligochaetes are aquatic worms from the phylum Annelida mostly in abundance in lentic freshwater
ecosystems. They are bio-indicators used for water quality assessment by aquatic ecologist. Their
abundance or scarcity largely depend on seasonal factors although these organisms largely are pollution
tolerant and are able to deal with environmental stress due to their sessile nature. This study investigated
seasonal variations as a factor that affect the distribution of Oligochaetes in two tropical lakes. Four
stations in total from Obazuwa and Ozomu Lakes were investigated for twelve months (July 2020 - June
2021) taking into account the rainy and dry seasons. Methods applied in collection of bottom dwelling
Oligochaetes was the modified Ekman grab with sodium chloride added for about three to five minutes
for the organisms to float with substrates closely examined to ensure no organisms were attached, with
preservation done with 10% formalin and 4% for sorting and identification in the laboratory. The results
from the study showed that Oligochaetes had peak abundance in the rainy season at both lakes than the
dry season due to organic matter depletion and other factors such as receding of the lake far into the
rainforest due to lack of rainfall, reduced influx of organic matter from anthropogenic activities and
runoffs. From this result, although organic matter due to influx of leaves from forest trees into the
receding lakes during the dry season, it did not significantly escalate the abundance of Oligochaetes in
both lakes. Rainfall was the determining factor in this study that induced the abundance and dispersal
of Oligochaetes in both lakes.
Keywords: Bioindicators, Obazuwa Lake, Oligochaetes, Ozomu Lake, Tropical Lakes
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SEYHAN NEHRİ, ZAMANTI ÇAYI’NDAKİ (KAYSERİ) SALMO PLATYCEPHALUS
(BHENKE, 1968) POPULASYONUNUN BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE ÜREME
PERFORMANSI
SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF
SALMO PLATYCEPHALUS (BHENKE, 1968) POPULATION IN SEYHAN RIVER, ZAMANTI
STREAM (KAYSERI)
Mustafa ÜSTÜNDAĞ
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MERSİN
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ÖZET
İlk kez 1968 yılında, Behnke tarafından Pınarbaşı yakınındaki Seyhan Nehri’nin üst kollarından
bildirilen Salmo platycephalus ülkemize endemik bir alabalık türüdür. Sadece Seyhan ırmağı sisteminde
Uzunyayla’dan Kayseri’ye kadar uzanan Zamantı çayı ve kollarında (Soğuksu, Karagöz, Uzunyayla)
bulunan Salmo paltycephalus’un dağılım alanı sınırlıdır. Bu çalışmada, IUCN listesinde kırmızı listede
bulunan Salmo paltycephalus’un Zamantı çayındaki popülasyonuna ait bazı morfolojik özellikleri ve
büyüme performansı incelenmiştir. 2017 yılı kasım ayında Zamantı çayından elektroşok cihazı ile
toplanan 8 örnekte Salmo paltycephalus’un ağırlık, boy ve göz çapı gibi bazı büyüme özellikleri ile
Gonadosomatik indeks (GSI), kondisyon faktörü, mutlak yumurta verimi, nisbi yumurta verimi,
yumurta çapı gibi üreme özellikleri saptanmıştır. Dişi ve erkek bireylerin toplam boy (cm) ve ağırlıkları
(g) sırasıyla 20,5-26,5 cm ve 119,09-129,05 g; 22,5-30,2 cm ve 140,59-370,61 g arasında değişmektedir.
Balıkların göz çapları 0,6-1,0 (H) ve 0,8-1,1 (V) arasında değişmektedir. Kondisyon faktörü 0,7 ile 1,28
arasında değişkenlik göstermiştir. Cinsiyet oranı 1 Dişi: 3 Erkektir. Gonadosomatik indeks, erkek
bireylerde 0.08-10.88, dişi bireylerde 11,34-22,39 arasında değişiklik göstermiştir. Mutlak yumurta
verimi 425-1300 yumurta/birey, nisbi yumurta verimi 3,57-10,07’dir. Yumurta çapları 2,73-4,22 mm
arasında değişiklik göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: S. platycephalus, büyüme, üreme, Zamantı Çayı, Seyhan Nehri

ABSTRACT
Flathead trout (Salmo platycephalus), which was first reported by Behnke in 1968 from the upper
tributaries of the Seyhan River near Pınarbaşı, is an endemic trout species in our country. Salmo
paltycephalus, which is only found in the Zamantı stream and its tributaries (Soğuksu, Karagöz,
Uzunyayla) extending from Uzunyayla to Kayseri in the Seyhan river system, has a limited distribution
area. In this study, some morphological characteristics and reproductive performance of Salmo
paltycephalus, which is on the red list in the IUCN list, were examined in Zamantı stream. In November
2017, some morphological characteristics such as weight, height and eye diameter, and reproductive
characteristics such as gonadosomatic index (GSI), condition factor, absolute egg yield, relative egg
yield, egg diameter of Salmo paltycephalus were determined in 8 samples collected with an electroshock
device from Zamantı Stream. Total height (cm) and total weight (g) of females and males ranged from
20.5-26.5 cm and 119.09-129.05 g, 22.5-30.2 cm and 140.59-370.61 g, respectively. The eye diameters
of the fish ranged from 0.6-1.0 (H) and 0.8-1.1 (V). The condition factor ranged between 0.7 and 1.28.

PROCEEDINGS BOOK

434

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

The sex ratio is 1 Female: 3 Male. Gonadosomatic index ranged between 0.08-10.88 in males and 11.3422.39 in females. Absolute fecundity ranged between 425-1300 eggs/individual, relative fecundity was
between 3.57-10.07. Egg diameters varied between 2.73-4.22 mm.
Keywords: S. platycephalus, growth, reproduction, Zamantı Stream, Seyhan River
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DOĞAL ALABALIK ÜRETİLMESİ VE ORMANİÇİ SULARIN BALIKLANDIRILMASI
PROJESİ KAPSAMINDA İZLEME - KONTROL: MERSİN- ÇAMLIYAYLA
RED-SPOTTED TROUT PRODUCTION, AND FISH RELEASING IN INLAND WATERS AT
FOREST AREAS UNDER THE PROJECT MONITORING AND CONTROL: MERSİNÇAMLIYAYLA
Mustafa ÜSTÜNDAĞ *
Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mersin Şubesi,
MERSİN
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2990-4981
Gülsemin ŞEN AĞILKAYA
Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mersin Şubesi,
MERSİN
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5108-0109
ÖZET
Balıklandırma, habitat kaybı, yasadışı/aşırı avcılık ve kirlilik gibi nedenlerle doğal balık stoklarında
ciddi çöküşlerin meydana gelmesi sebebiyle kültür ortamında yetiştirilen bireylerin, stokların takviyesi
amacıyla doğaya bırakılmasıdır. Ülkemizde ve dünyada yaygın bir uygulama haline gelen
balıklandırmaların izlenmesi amacıyla kuluçkahanelerde üretilen balıkların salıverilme öncesi
markalanması veya etiketlenmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada kültür ortamında yetiştirilen doğal kırmızı benekli alabalıkların markalandıktan sonra
Mersin – Çamlıyayla ilçesinde yer alan Kadıncık, Cehennmedere ve Cocak dere ırmaklarına salınması
ve ardından belirli aralıklarla yeniden yakalanarak doğal ortama adaptasyonlarının belirlenmesi,
büyüme performansları ve kondisyon faktörlerinin yerinde incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada kullanılan doğal alabalık yavruları, Kadıncık, cehennemdere ve cocak dere ırmaklarından
yakalanan damızlık balıklardan üretilmiştir. Yakalanan damızlıklar Doğa Koruma ve Milli Parklar
Mersin Şube Müdürlüğü, Çamlıyayla Bahçe Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu’na getirilmiştir.
Damızlıklardan üretilen larvalar başlangıçta Artemia spp. ve artemia muadili başlangıç yem ile daha
sonra ticari alabalık yemleri ile beslenmiştir. 15 ay sonunda ortalama 15,85±2,57 cm boya ve
62,85±31,43 gram ağırlığa ulaşan 5000 adet balık Visible Implant Elastomer Tag (VIE) ile
markalanmıştır. Markalandıktan sonra balıklar havuzlarda 10 gün boyunca gözlemlenmiş ve sonrasında
damızlıkların alındığı ırmak üzerindeki 800-1400 m rakımlı istasyonlara salınmıştır. Balıkların
bırakıldığı istasyonların koordinatları kayıt altına alındı. Koordinatlardan belirli aralıklarla elektroşok
cihazı ile örnekleme yapıldı.
Boy ve ağırlıkları ölçüldükten sonra doğal habitatına geri bırakılan markalı bireylerin büyüme özellikleri
belirlenerek aynı ortamdaki doğal türdeşleriyle karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, balıklar
bırakıldıkları koordinatlarda yakalanarak ortama adapte oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca balıkların
doğadaki türdeşleriyle benzer büyüme performansı gösterdikleri belirlenmiş ve veriler ışığında
balıkların türdeşleri ile uyum içerisinde yaşadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kırmızı benekli alabalık, Salmo trutta macrostigma, Balıklandırma, Markalama,
Mersin

ABSTRACT
Restocking is the release of individuals grown in hatchery stocking to nature environment for the
purpose of supplementing the stocks, due to the serious collapse of natural fish stocks because of habitat
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loss, illegal/overfishing and pollution. On the purpose of monitoring restocking, which has become a
common practice in our country and in the world, the fish produced in hatcheries must be marked or
labeled before release.
In this study, it was aimed to determine the adaptation to the natural environment, and to examine the
growth performance and condition factors of the young natural red spotted trout reared in the culture
environment, after marking them, to be released into the Kadıncık, Cehennmedere and Cocak streams
in Mersin – Çamlıyayla district, and then to be recaptured at regular intervals.
Brown trout fry, used in this survey, were obtained from hatchery stocked brood earlier than their natural
spawning in natural environment (Kadıncık, Cennetdere and Cocak streams). The captured trout breed
stocks were brought to the General Directorate of National Conservation and Nature Parks, Mersin
Office, Çamlıyayla Bahçe Trout Breeding Station. Larvae obtained from trout brood stock Larvae were
initially isolated from Artemia spp. and artemia equivalent starter feed and then commercial trout diets..
15th months old fry 5000 fish with an average length of 15.85±2.57 cm and a weight of 62.85±31.43
grams were marked with the Visible Implant Elastomer Tag (VIE). After marking, the fish were
observed under culture conditions for 10 days and then released to stations at an altitude of 800-1400 m
above the river where the trout brood stock were taken. The coordinates of the stations where the fish
were released were recorded. Sampling was done with an electroshock device at certain intervals from
the coordinates.
After measuring their height and weight, the growth characteristics of the branded individuals released
back to their natural habitat were determined and compared with their natural counterparts. As a result
of the study, it was determined that the fish were caught in the coordinates where they were left and
adapted to the environment. In addition, it has been determined that the fish show similar growth
performance with their congeners in nature, and in the light of the data, it has been determined that the
fish live in harmony with their congeners.
Keywords: Red-spotted trout, Salmo trutta macrostigma, Balıklandırma, Markalama, Mersin
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FLOOD HAZARD ZONING USING HEC-RAS MODEL AND GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEM (GIS) IN THE BABOL CITY
Vahid Gholami1, Mohammad Reza Khaleghi2*
(1)

(2)

Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, University of
Guilan, Sowmeh Sara, 1144, Guilan, Iran.

Department of Range and Watershed Management, Torbat-e-Jam Branch, Islamic Azad University,
Torbat-e-Jam, Iran.

ABSTRACT
Flood hazard zoning is very important for urban management. Further, the flood plains are fertile
terrains that are endangered floods. Flood hazard mapping is one of the basic methods of flood fighting.
To decline flood damages, the simulation of rivers' hydraulic behavior during flood occurrence is very
important. In this study flooding areas were zoned along Siahrood and Goharrood rivers (northern of
Iran, Babol City). The rivers bed of Goharrood and Siahrood and their bank's terrains were simulated
by using HEC-GeoRAS (GIS) extension and digital map (scale:1000). Peak discharges with different
return periods were estimated by using stochastic analysis. HEC-RAS software and Geographical
Information System (GIS) have been applied for simulating rivers' hydraulic behavior and providing
flood zoning maps. The GIS was an efficient tool for data-processing and mapping stages. Finally, the
flood zones and associated with 2, 10, 25, 50,100, and 200 years return periods were mapped and
necessary analysis was conducted during the present research. The results showed that some parts of
Babol City (Rivers bank terrains) are endangered flood hazards.
Keywords: Flood hazard, Time return, HEC-GeoRAS, Babol city
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FARKLI PATLICAN ANAÇLARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DIFFERENT EGGPLANT
ROOTSTOCKS
Ayhan GÖKSEVEN1
1

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa, Türkiye.
1
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ÖZET
Islah yoluyla geliştirilen veya doğadan seleksiyon yoluyla elde edilen çeşit adayının, ticari olarak
kullanılabilmesi için mevzuatlar çerçevesinde Farklılık, Yeknesaklık, Durulmuşluk testleri (FYD) ile
tür tespitinin yapılması ve morfolojik özelliklerinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu kapsamda
çeşidin morfolojik özelliklerinin ve diğer çeşitlerden farklılıklarının belirlenmesinde Uluslararası Yeni
Bitki Çeşitlerinin Korunması Birliği (UPOV) tarafından her türe özgü olarak hazırlanan test
rehberlerinden yararlanılmaktadır. Ancak kültür patlıcanı (S. melongena L.) ve domates anaçları dahil
olmak üzere neredeyse her türün kendine özgü test rehberi olmasına rağmen yabani patlıcan anaç türleri
için herhangi bir test rehberi bulunmamaktadır. Bu sebeple her araştırmacı kendi tecrübesine göre farklı
gözlem zamanlarında ve gözlem yerlerinde inceleme yapmakta olup gözlemlerde metot birliği
sağlanamamaktır. Ayrıca anaçların gelişim özelliklerinin bilinmemesi ve piyasada satışa sunulan anaç
çeşit sayılarının artması sebebiyle anaç/kalem kombinasyonlarında uyumsuzluklar meydana
gelebilmekte ve kalem çeşidin verimi, meyve kalitesi olumsuz şekilde etkilenebilmektedir.
Patlıcan anacı olarak kullanılan türlerin tanınması, üreticilerin en uygun potansiyel anaç/kalem
kombinasyonunu seçmesine de katkı sağlayacak olup herhangi bir anlaşmazlıkta üreticinin doğru anacı
alıp almadığının tespiti de kolaylaşmış olacaktır. Çalışmada patlıcan anacı çeşitleri arasındaki
farklılıkların belirlenmesinde kullanılabilecek ve anaçların tanınmasını sağlayacak morfolojik özellikler
patlıcan test rehberi temel alınarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda çiçeklenmeye başlangıç
zamanı, fizyolojik olgunluk zamanı, fizyolojik olgunluktaki meyve rengi, çiçek renginin koyuluğu,
meyve şekli, yaprak ve gövde diken varlığı, diken rengi, gövde tüylülüğünün rengi ve yaprak kenarında
dalgalanma gibi morfolojik özelliklerin çeşitler ve türler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde
kullanılabilecek önemli özelliklerden olduğu belirlenmiştir. Ayrıca metot birliğinin sağlanması
amacıyla ve yabani patlıcan anaçlarının vejetasyon periyodunun uzun olması sebebiyle çeşitlerden
uygun zamanda ve doğru gözlem noktasından gözlem alınmasının önemli olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aşılı fide, Kombinasyon, Solanum torvum, Tür tespiti, UPOV

ABSTRACT
In order to the variety candidate which is developed through breeding or obtained through selection
from nature to be used commercially, it is necessary to determine the species and reveal its
morphological characteristics with the Distinctness, Uniformity and Stability Tests (DUS) within
legislation. In this context, test guides prepared for each species by The International Union for the
Protection of New Varieties of Plants (UPOV) are used to determine the morphological characteristics
of the variety and its differences from other varieties. However, although almost every species, including
cultivated eggplant (S. melongena L.) and tomato rootstocks, has its own test guideline, there is no test
guideline for wild eggplant rootstocks. For this reason, each researcher makes examinations at different
observation dates and observation sections according to his own experience, and therefore, method unity
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cannot be achieved in observations. In addition, due to the unknown plant growth characteristics of
rootstocks and the increase in the number of rootstock varieties offered for sale in the market,
incompatibilities may occur in rootstock/scion combinations and the yield and fruit quality of the scion
variety may be adversely affected.
Recognition of the species used as eggplant rootstock will also contribute to the selection of the most
suitable potential rootstock/scion combination, and it will also be easier to determine whether the
producer has taken the right rootstock in any dispute. In the present study, morphological characteristics
that can be used to determine the differences between eggplant rootstock varieties and that will enable
the identification of rootstocks were evaluated with based on eggplant test guidelines. Morphological
characteristics such as flowering time, physiological maturity time, fruit color at physiological maturity,
intensity of flower color, fruit shape, presence of prickliness on stem/leaf, color of prickliness, and color
of stem pubescence and leaf sinuation of margin are important criteria used in determining the
differences between cultivars and species. In addition, in order to ensure method unity and because the
vegetation period of wild eggplant rootstocks is long; it is important to take observations from the
varieties at the appropriate observation time and observation section.
Keywords: Combination, Grafted seedling, Solanum torvum, Species identification, UPOV
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ULTRASON UYGULAMASININ KEÇİBOYNUZU UNU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ
PROBİYOTİK YOĞURDUN BAZI KALİTE KRİTERLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF ULTRASOUND APPLICATION ON SOME QUALITY CRITERIA OF
PROBIOTIC YOGURT ENRICHED WITH CAROB FLOUR
Vildan AKDENİZ1
1
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ÖZET
Birçok kronik hastalığın insan beslenmesi ile yakından ilişkili olduğunun ortaya çıkması ile sağlık
bilincine sahip tüketiciler tarafından özellikle probiyotik içeren fonksiyonel gıdalar oldukça talep
edilmektedir. Sağlık yararları ve besin değerinin yanı sıra, gıda kalitesine de artan bir tüketici ilgisi
mevcuttur. Bu nedenle, yüksek kaliteli fonksiyonel gıdalara olan tüketici taleplerini karşılamak için gıda
üretim yöntemleri de önemli ölçüde değişmektedir. Yeşil bir teknoloji olarak kabul edilen ve aynı
zamanda güvenli, uygun maliyetli, enerji açısından verimli olarak kabul edilen ultrason uygulamaları,
ürünlerin fonksiyonel özelliklerini iyileştirmekte ve kalite özelliklerini geliştirmektedir. Günümüzde
bilinçli tüketicilerin artmasıyla birlikte fonksiyonel gıda pazarını, yeni gıdaların kabulüne yönlendiren
güç, sadece ürünün kalitesine değil, ürüne eklenen fonksiyonelliğe de bağlıdır. Bu amaçla,
keçiboynuzunun kolesterol düşürücü, antikanser, antidiyareik, hipoglisemik ve antimikrobiyal etkileri
gibi sağlığı geliştirici etkileri nedeniyle keçiboynuzu unu (KU) ile zenginleştirilmiş fonksiyonel
probiyotik yoğurtlar üretilmiş ve üretimde ultrason uygulaması kullanılmıştır. Üretimin farklı
aşamalarında (aşılamadan önce (Grup B), aşılamadan önce ve sonra (Grup C) ve aşılamadan sonra (Grup
D)) ultrason uygulamasının KU ile zenginleştirilmiş probiyotik yoğurtların fizikokimyasal özellikleri,
viskozitesi, su tutma kapasitesi (STK), probiyotik bakteri canlılığı ve duyusal özellikleri üzerindeki
etkisi 28 günlük depolama süresince araştırılmıştır. Aşılama öncesi 15 dakika 400 W ultrason, aşılama
sonrası 5 dakika 100 W ultrason uygulanmıştır.
Ultrason uygulaması, KU ile zenginleştirilmiş probiyotik yoğurtların toplam kurumadde, yağ ve protein
miktarları gibi fizikokimyasal özelliklerinde önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. Bununla birlikte,
ultrason uygulanan grupların daha yüksek pH ve daha düşük laktik asit değerlerine sahip olduğu
görülmüştür. Ultrason uygulanan tüm grupların probiyotik bakteri sayıları, depolama boyunca işlem
görmemiş kontrol grubundan daha yüksek olarak saptanmıştır. Sonuçlar, farklı üretim aşamalarında
uygulanan ultrason işleminin örneklerin viskozitesini ve STK'sını önemli ölçüde etkilediğini
göstermiştir. Depolamanın başında ve sonunda, B (inokülasyon öncesi ultrason uygulaması) ve C
(inokülasyon öncesi ve sonrası ultrason uygulaması) grupları daha yüksek viskozite ve STK değerlerine
sahip iken, D grubunun (sadece inokülasyon sonrası ultrason uygulaması) işlem görmemiş kontrol grubu
(A) ile benzer değerlere sahip olduğu saptanmıştır. Üretimin farklı aşamalarında ultrason uygulaması,
KU ile zenginleştirilmiş probiyotik yoğurtların duyusal özelliklerini olumsuz yönde etkilememiş, aksine
B ve C grublarında yapı ve kıvamı ve B, C ve D grublarında toplam kabul edilebilirliği iyileştirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ultrason, probiyotik, fonksiyonel yoğurt, keçiboynuzu unu ile zenginleştirilmiş
yoğurt

ABSTRACT
Functional foods, especially containing probiotics, are highly demanded by health-conscious consumers
since it is considered that many chronic diseases are closely related to human diet. Besides the health
benefits and nutritional value, there is also an increasing consumer attention for food quality. Thus, the
food production methods also change significantly to meet consumer demands for high quality
functional foods. Ultrasound applications, which are considered as a green technology and also safe,
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cost-effective, energy-efficient, improve the functional properties of the products and develop their
quality characteristics. Nowadays, with the increase in conscious consumers, the power that drives the
functional food market in the acceptance of new foods does not only depend on the quality of the product,
but also on the functionality added to the product. For this purpose, functional probiotic yogurts enriched
with carob flour (CF) were produced due to the health-promoting effects of carob such as cholesterollowering, anticancer, antidiarrheal, hypoglycemic and antimicrobial effects, and ultrasound application
was used in production. The effect of ultrasound application at the different stages of production (before
inoculation (Group B), both before and after inoculation (Group C), and after inoculation (Group D))
on the physicochemical properties, viscosity, water holding capacity (WHC), probiotic bacteria viability
and sensory properties of probiotic yogurt enriched with CF was researched during 28 d stoage. Before
inoculation 400W ultrasound was applied for 15 min, after inoculation 100W ultrasound was applied
for 5 min.
Ultrasound application did not cause a significant change in the physicochemical properties such as total
solids, fat, and protein contents of probiotic yogurts enriched with CF. However, ultrasound treated
groups had higher pH and lower lactic acid values. The probiotic bacteria counts of all ultrasound-treated
groups were higher than the untreated control group during whole storage. The results showed that
ultrasound treatment at different stages of production significantly affected viscosity and WHC of
samples. While B (ultrasound treatment before inoculation) and C (ultrasound treatment both before and
after inoculation) groups had higher viscosity and WHC values, D group (ultrasound treatment only
after inoculation) had similar values with untreated control group (A) at the beginning and end of storage.
Ultrasound treatment at different stages of production did not negatively affect the sensory properties of
probiotic yogurts enriched with CF, on the contrary, it improved the texture for B and C group, and
overall acceptability for B, C and D group.
Keywords: Ultrasound, probiotic, functional yogurt, yogurt enriched with carob flour
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KÜLTÜR BİTKİLERİNİN MARKIR DESTEKLİ SELEKSİYONU VE ISLAHI
MARKER ASSISTED SELECTION AND BREEDING OF CROP PLANTS
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ÖZET
Moleküler markırlar, çok yönlülükleri nedeniyle bitki biyoteknolojisinde ve genetik çalışmalarda
devrim yaratmıştır. Bu markırlar, ikincil metabolitler ve makromoleküller, yani proteinler ve
deoksiribonükleik asitler (DNA) gibi biyokimyasal bileşenleri içerir. Birincil ve ikincil metabolitlerin
üretimi gibi tüm biyokimyasal süreçler DNA'ya dayandığından, DNA tabanlı moleküler markır
teknolojisinin geliştirilmesi, bitki biyoteknolojisi ve genetik çalışmalarında çok önemlidir. İkincil
metabolitler belirli bitki türlerine özgüdür, bu nedenle bitkilerin doğru tanımlanması oldukça önemlidir.
DNA tabanlı moleküler markırlar bitki türleri için daha uygundur ve geleneksel fenotipik markırlara
göre çeşitli avantajlara sahiptir. Moleküler markırlar (örn. AFLP, RFLP, SSR), DNA'nın belirli bölgeleri
için popülasyondaki bireyler arasında var olan varyasyonların veya polimorfizmlerin tespitini hızlı bir
şekilde sağlarlar. Markır destekli seleksiyon (MAS), DNA markır uygulamaları arasında bitki ıslahı için
en umut verici tekniktir, çünkü bu teknik uygun maliyetlidir, hızlıdır ve çok sayıda örnekle çalışan
araştırmacılara ve çok çeşitli melezlemelerin ıslah programında uygulanmasına olanak tanır. Moleküler
markırlar, bitki ıslahında, bitki genetiğinde, abiyotik direnç gibi daha karmaşık özellikleri geliştirmede,
genomik seleksiyonda ve genomun düzenlenmesinde kaydedilen ilerleme, DNA markırlarının kapsamlı
bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmuş ve kültür bitkilerinde genetik çeşitlilik hakkında birkaç kanıt
ortaya koymuştur. MAS'taki bazı yöntemlerin en büyük dezavantajı ise bazı durumlarda ek ve fazla
zaman alıcı laboratuvar çalışması gerektiren genomun ön bilgisine ihtiyaç duymasıdır. Sonuç olarak
MAS, dünya çapında bitki ıslahçılarına aynı genotipteki hedef özellikleri daha az kayıpla ve daha az
seçim döngüsüyle bir araya getirme potansiyeli sunar.
Anahtar Kelimeler: Gen, DNA markır, Kültür Bitkileri, DNA Polimorfizm

ABSTRACT
Molecular markers have revolutionized plant biotechnology and genetic studies due to their versatility.
These markers include biochemical components such as secondary metabolites and macromolecules,
namely proteins and deoxyribonucleic acids (DNA). Since all biochemical processes, such as the
production of primary and secondary metabolites, rely on DNA, the development of DNA-based
molecular marker technology is very important in plant biotechnology and genetic studies. Secondary
metabolites are specific to the particular plant species therefore, accurate identification of plants is
essential. DNA-based molecular markers are more suitable for plant species and have several advantages
over traditional phenotypic markers. Molecular markers (e.g. AFLP, RFLP, SSR) provide rapid
detection of variations or polymorphisms that exist among individuals in the population for specific
regions of DNA. . Marker-assisted selection (MAS) is the most promising technique for plant breeding
among DNA marker applications since this technique is cost-effective, rapid, and allows to researchers
working with large number of samples and wide variety of crosses to be applied in the breeding program.
Advances in molecular markers, plant breeding, plant genetics, developing more complex traits such as
abiotic resistance, genomic selection, and editing of the genome have contributed to a comprehensive
understanding of DNA markers and have provided some evidence for genetic diversity in crop plants.
The major disadvantage of some methods in MAS is that it requires prior knowledge of the genome,
which in some cases requires additional and time-consuming laboratory work. As a result, MAS offers
plant breeders worldwide the potential to combine target traits of the same genotype with less loss and
fewer selection cycles.
Keywords: Gene, DNA marker, Crop Plants, DNA Polymorphism
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METHOD
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ÖZET
Köpük kurutma teknolojisi kuruma süresinin kısa olması ve düşük sıcaklıkta kuruma sağlaması gibi
sebeplerle gıdaların besleyici öğelerindeki önemli kayıpları azaltan bir yöntem olarak bilinmektedir.
Dondurarak kurutma yöntemi ile elde edilen toz ürün kalitesine yakın ürün elde edilebilmesi, hassas
gıdalardan toz ürün eldesinde kullanılabilmesi nedeniyle diğer kurutma yöntemlerine alternatif olarak
görülebilecek bir yöntemdir. Bu çalışmada, ülkemizin çeşitli bölgelerinde yetiştirilmekte olan, gıda
sanayiinde taze ve işlenmiş olarak kullanılan, besleyici ve biyoaktif özellikleri yüksek, çarpıcı siyahmor rengi ile katıldığı gıdalara güçlü renk verici özellikli bir sebze olan siyah havuçtan, köpük kurutma
yöntemi ile siyah havuç tozu üretilmesi; böylelikle gıda teknolojisinde renk maddesi olarak kullanım
potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Köpük kurutma ile elde edilen siyah havuç tozlarının geleneksel yöntemlere göre üretilen toz ürünlere
göre instant bir yapıda ve üstün biyoaktif özelliklere sahip toz ürünler olması gibi avantajları
araştırmanın çıkış noktası olmuştur. Bunun yanı sıra, köpük kurutma yönteminin diğer toz gıda üretim
yöntemlerine göre pratik ve düşük enerji maliyetleri gerektirmesi de avantaj sağlamaktadır.
Yerel pazardan temin edilen siyah havuçlar yıkama, ayıklama işlemlerinden sonra el tipi parçalayıcı ile
sıvı/yarı sıvı hale getirilen siyah havuçlara, köpürtme yardımcı maddeleri olarak karboksi metil selüloz
ve yumurta akı tozu ilave edilerek köpük oluşumu sağlanmıştır. Elde edilen köpükler paslanmaz çelik
tepsilerde, konvektif kurutucuda 65°C, 70°C ve 75°C’lerde yaklaşık % 3 nem içeriğine kadar
kurutulması sağlanmıştır. Kurutulmuş köpük yapı ev tipi öğütücüde öğütülmüş ve siyah havuç tozları
elde edilmiştir. Elde edilen siyah havuç tozlarının toz ve kalite özelliklerini belirlemeye yönelik analizler
yapılmıştır. Bu amaçla köpük kurutma ile 65°C, 70°C ve 75°C’lerde kurutulan siyah havuç tozlarında
su aktivitesi, higroskopisite, toplam çözünür kuru madde gibi, toz ürünlerde öneme sahip parametrelerin
analizleri yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Toz ürünlerin antioksidan aktivite, toplam
monomerik antosiyanin miktarları ve renk (Hunter L, a, b) değerleri incelenmiştir. Elde edilen havuç
tozlarının nem içerikleri % 2,87-3,07; su aktivite değerleri 0,208-0,219; higroskopisite değerleri 0,4670,475 aralığında bulunmuştur. Siyah havuç tozlarının Troloks Eşdeğeri Antioksidan Kapasite değeri
1,53-2,33 mM TE/g; toplam monomerik antosiyanin miktarı 1858-3574 mg/kg aralığında bulunmuştur.
Siyah havuç tozlarının renk değerlerinden Hunter L değeri 32,163-34,647; Hunter a değeri 6,782-7,51
ve Hunter b değeri -2,352– -2,792 aralığında bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda köpük
kurutma yöntemi ile elde edilen siyah havuç tozlarının doğal renk maddesi ve biyoaktif içeriği yüksek
fonksiyonel toz ürün olarak gıda işlemenin çeşitli aşamalarında kullanım potansiyeli taşıyacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Siyah havuç, renk maddesi, sebze tozu, köpük kurutma, toplam monomerik
antosiyanin
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ABSTRACT
Foam mat drying technology is known as a method that reduces the significant losses in the nutritional
elements of foods due to the short drying time and low-temperature drying. It is a method that can be
seen as an alternative to other drying methods because it can be used to obtain powder products close to
the quality of powder products obtained by the freeze-drying method and can be used to obtain powder
products from sensitive foods. In this study, it was aimed to produce black carrot powder by foam mat
drying method from black carrot, which is grown in various regions of our country, is used fresh and
processed in the food industry, has high nutritional and bioactive properties, and is a strong coloring
vegetable with its striking black-purple color. Thus, it is aimed to evaluate the potential of use as a
colorant in food technology.
The advantages of black carrot powder obtained by foam mat drying compared to powder products
produced according to traditional methods, such as powder products with an instant structure and
superior bioactive properties, have been the starting point of the research. In addition, the foam mat
drying method provides an advantage compared to other powder food production methods, as it is
practical and requires low energy costs.
Black carrots were obtained from a local market. After washing, black carrots were made liquid/semiliquid with a hand-held shredder. Carboxymethylcellulose and egg white were added as foaming aids to
the black carrots puree. The foams obtained were dried on stainless steel trays in a convective dryer at
65°C, 70°C and 75°C to a moisture content of approximately 3%. The dried foam structure was ground
in a household grinder and black carrot powders were obtained. Analyzes were made to determine the
powder and quality characteristics of the black carrot powders obtained. For this purpose, water activity,
humidity in black carrot powders, hygroscopicity, and total soluble dry matter were analyzed and the
results were evaluated in powder products. Antioxidant activity, total monomeric anthocyanin content
and color (Hunter L, a, b) values of the powders were investigated. The moisture content water activity
and hygroscopicity values of the black carrot powders were in the range of 2.87-3.07%; 0.208-0.219;
0.467-0.475, respectively. Trolox Equivalent Antioxidant Capacity and amount of total monomeric
anthocyanin of black carrot powders were in the range of 1.53-2.33 mM TE/g and 1858-3574 mg/kg.
The Hunter L a b color values of the black carrot powders were 32,163-34,647; 6.782-7.51; -2,352 – 2,792, respectively. In line with the results obtained, it is thought that black carrot powders obtained by
the foam mat drying method will have the potential to be used in various stages of food processing as a
natural colorant and functional powder product with high bioactive content.
Keywords: Black carrot, food colorant, vegetable powder, foam mat drying, total monomeric
anthocyanin,
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TORPAQ TƏDQIQATLARINDA SPEKTRAL ƏKSETDİRMƏ
QABİLİYYƏTİNDƏN ISTIFADƏ MÜMKÜNLÜYÜ
Ç.G.Gülalıyev1 a.e.ü.e.d. dos., S.Ə.Köçərli2a.e.ü.f.d. dos., Ə.M.Cəfərov2 a.e.ü.f.d. dos.
1
2

AMEA ak.H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu,

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu,

Açar sözlər: spektr, torpaq, karbonatlıq
Son dövrlərdə torpaq –bitki örtüyünün öyrənilməsində müasir üsul kimi aerofotoşəkillərdən istifadə
etməklə onların vəziyyəti haqqında ekspres məlumatların əldə edilməsi işləri aparılır. Xüsusən belə işlər
elektromaqnit dalğalarının görünən və infraqırmızı şüa oblastlarında həyata keçirilir. Görünən
elektromaqnit dalğaları oblastında torpaqaların işığı əksetdirmə qabiliyyətinin öyrənilməsi bu işi daha
da asanlaşdırır. Bu mənada tərəfimizdən müxtəlif torpaq tiplərinin laboratoriya şəraitində işığı
əksetdirmə qabiliyyətinin görünən elektromaqnit dalğaları oblastında tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir.
Torpaq olduqca mürəkkəb cisim olduğundan, onun əksetdirmə əmsallarına təsir edən amillərin sayı da
çoxdur.
Bunlardan əsasları torpağın tipləri, fiziki, kimyəvi tərkibi, qranulometrik tərkibi, udma tutumu, mineral
tərkibi, üzvü maddələrin miqdarı, nəmliyi və eləcə də onların torpaqda paylanma qanunauyğunluqlarını
qeyd etmək olar.
Tədqiqat məqsəd ilə laboratoriya şəraitində SF-18 spertrofotometri cihazı vasitəsilə işığı əksetdirmə
xassəsinə (əksetdirmə əmsalı və inteqral əksetdirmə) təsir edən torpağın əsas tərkib xassələrindən olan
nəmlikdən, qranulometrik tərkibdən, humusdan, quru qalıqdan, karbonatlıqdan və s. asılı olaraq
elektromaqnit dalğalarının 450-750 nm oblastında tədqiqat işləri yerinə yetrilmişdir.
Alınan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, hər torpaq tipinin spektral əyriləri onun
xassələrindən asılı olaraq elektromaqnit dalğalarının müəyyən hissəsində daha intensiv dəyişməyə
məruz qalır. Müəyyən olunmuşdur ki, torpaqların xassələrindən asılı olaraq spektral əksetdirmə
qabiliyyəti quru qalıqla, karbonatlıqla, fiziki gillə düz mütənasib olub, humusun miqdarı ilə tərs
mütənasiblik təşkil edir.
Bu da imkan verir ki, gələcəkdə torpaqları müasir üsullarla öyrənməklə onun daxili xüsusiyyətlərinin,
diaqnostik əlamətlərinin təyinində, torpaq xəritəsində müəyyən korrektirovka işlərinin aparılmasında və
s. mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər.
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RAISING AWARENESS OF CONSUMER FOOD CHOICES
Aliyeva Rubaba Hilal
Azerbaijan State Agricultural University
Business administration and management
Azerbaijan Technological University
ABSTRACT
For the progressive realization of the right to health, governments should develop and update food and
nutrition guidelines with regard to different population groups, and in particular vulnerable groups such
as children, women and low-income groups.
This guidance should be developed on the basis of scientific evidence and with the participation of
communities, civil society organizations and other stakeholders. In order to be effective, it is equally
important to ensure that these guidelines and information on balanced nutrition are disseminated to the
population in an easily accessible way. Among the regulatory approaches that states should consider are
methods of providing consumers with information on the nutritional value of foods, in which products
are evaluated in terms of their various nutrient contents.
Educational activities as well as awareness programmes can help the public make healthier food choices.
Informative food labelling is one popular way of raising awareness and encouraging consumers to make
informed decisions about their diets. In some countries, for example, supermarkets as well as food and
beverage companies are obliged to use 'traffic light colours' in the labelling of foodstuffs, which are
placed on the front of the pack. In this way, consumers are made aware of healthier alternatives when
choosing food, which has a beneficial effect on their decisions. Within food labelling, using 'traffic light
colours', red, yellow and green are used to represent high, medium and low levels of a food ingredient,
respectively. Considering that children are particularly at risk of acquiring NCDs during the later stages
of their life cycle as a result of consuming unhealthy foods at an early age, governments should engage
schools in educating children about the benefits of healthy foods in a manner that is accessible to them.
Keywords: food, balanced nutrition, products, food labelling, food choices
XÜLASƏ
İstehlakçıların qida məhsullarının təhlükəsizliyi barədə maarifləndirilməsi istehlakçılara sağlam seçim
etməkdə kömək edir və ərzaq təhlükəsizliyinin artırılmasına təşviq edir. Dövlətlər məktəbliləri sağlam
qida məhsullarının üstünlükləri barədə maarifləndirməlidirlər.
РЕЗЮМЕ
Просвещение в вопросах безопасности пищевых продуктов помогает потребителям делать
осознанный и здоровый выбор и способствует повышению безопасности продовольственного
обеспечения. Государствам следует привлекать школы к информированию детей о
преимуществах здоровых продуктов питания.
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ÖZET
Günümüzde sağlık problemlerinin artışına bağlı olarak fonksiyonel gıdalara tüketici talepleri artmıştır.
Tüketicilerin sağlıklı beslenme bilincinin artışının yanında, kullanım kolaylığı gibi avantajları nedeniyle
toz hazır gıdalara talebin artması doğrultusunda, araştırmacılar doğal gıda renklendiricisi üretiminde
meyve ve sebzelerden toz ürün üretilmesine yönelik çalışmalara yönelmektedir. Kızılcık meyvesi,
fenolik bileşenlerden antosiyaninlerin önemli bir kaynağıdır ve yüksek antioksidan içeriğine sahiptir.
İçerdiği antosiyanin pigmentlerine bağlı olarak parlak bordo-kırmızı renge sahiptir. Yılın belirli
dönemlerinde yerel pazarlarda kısıtlı olarak bulunabilen kızılcık meyvesi, yüksek nem içeriği
dolayısıyla kolay bozulabilmektedir ve meyveyi muhafaza etmek amacıyla çeşitli kurutma yöntemleri
uygulanabilmektedir. Kurutma, gıda muhafaza için yaygın ve pratik bir yöntem olmakla birlikte bilinen
en yaygın kurutma yöntemi sıcak hava ile konvektif kurutmadır. Ancak ürünün kalite ve besleyici
özelliklerinde önemli kayıplar oluşturması gibi dezavantajlara sahip olması nedeni ile ürün kalitesi,
kurutma süresi ve enerji tüketimi açısından en uygun yöntemi belirlemek gerekmektedir. Köpük
kurutma tekniği; ürünün köpük haline getirilerek, yüzey alanının artırılması ve gıdada suyun
difüzyonunu daha kısa sürelerde gerçekleştirerek, uzun süren proses sürelerini kısaltmayı, gıda kalitesini
iyileştirerek, enerji maliyetini azaltmayı amaçlayan bir tekniktir. Köpük kurutma yöntemi ile kurutulan
gıdalar uzun yıllar boyunca muhafaza edilebilen, uzun raf ömrüne sahip, kolay rehidre edilebilir bir
yapıya sahip ve yüksek kalitede ürün elde edilmesi açısından avantajlı bir yöntemdir. Köpük gelişimiyle
birlikte yüzey geriliminin artması, köpük yapısının boyutunun genişlemesine bağlı olarak köpük
yoğunluğunun düşmesi ve böylelikle kurutma hızının artarak, sürenin kısalmasını sağlayan köpük
kurutma yönteminde, köpük yapısının oluşmasına yardımcı olan köpürme ajanları kullanılabilmektedir.
Çalışmada kızılcık meyvesi, kısa süreli kaynamış suda bekletildikten sonra kabuk ve çekirdek kısımları
ayrılmış ve brix değeri 5.0’e ayarlanmıştır. Köpürtme ajanı olarak yumurta akı tozu %0.5 oranında
kullanılmıştır. Ön denemeler sonucunda el tipi karıştırıcı kullanılarak 3 dk çırpma süresi sonunda elde
edilen köpükler 3-5 mm kalınlığında yayılarak. kurutma tepsilerine aktarılmıştır. Elde edilen köpükler
60, 65 ve 70 °C sıcaklıklarda, nem içeriği %3 düzeyine düşene kadar kurutulmuştur. Yapılan toz
analizlerinde su aktivitesi, toplam çözünür kuru madde, rehidrasyon kapasitesi, yığın yoğunluk, partikül
yoğunluğu, pH, dağılabilirlik, kekleşme derecesi ve higroskopite değerleri belirlenmiştir. Renk değerleri
Minolta CR400 kolorimetre ile ölçülmüştür. Toz örneklerin biyoaktif özelliklerini belirlemek için
antioksidan aktivite (TEAC), toplam fenolik madde, toplam monomerik antosiyanin (TMA) miktarları
analiz edilmiştir. Toz analizlerinden su aktivitesi değerleri 0,09-0,11; toplam çözünür kuru madde 5,56,4; pH 3,35-3,7; dağılabilirlik 0,406-0,518, yığın yoğunluk 0,397-0,619 ve partikül yoğunluğu 1,2151,698 olarak bulunmuştur. Biyoaktif özelliklerden, antioksidan akitivite değerleri 0,25-0,35 TE/g;
toplam fenolik madde 0,222-0,287 TMA aralığında bulunmuştur. Hunter L, a, b değerleri sırasıyla
37,85-43,98, 21,21-30,18 ve 6,25-9,01 aralığında bulunmuştur. Elde edilen kızılcık tozlarının teknolojik
özellikler bakımından çeşitli gıdalarda renk maddesi olarak aynı zamanda fonksiyonel özellikleri yüksek
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bir ürün olarak gıda işlemenin çeşitli aşamalarında kullanılma potansiyelinde olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca köpük kurutma yönteminin kızılcık tozu üretimi için kısa kurutma süreleri ile alternatif bir
yöntem olarak kullanılmasının uygun olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kızılcık, köpük kurutma, doğal renk maddesi, antioksidan, antosiyanin içeriği

ABSTRACT
Today, consumer demands for functional foods have increased due to the increase in health problems.
In line with the increase in the demand for powdered ready-to-eat foods due to advantages such as ease
of use, as well as the increase in consumers' awareness of healthy nutrition, researchers are turning to
studies on producing powder products from fruits and vegetables in the production of natural food
colorants. Cornelian cherry fruit is an important source of anthocyanins from phenolic compounds and
has a high antioxidant content. It has a bright burgundy-red color depending on the anthocyanin
pigments it contains. The fruit, which can be found in limited periods in local markets during certain
periods of the year, is easily perishable due to its high moisture content, and various drying methods can
be applied to preserve the fruit. Although drying is a common and practical method for food preservation,
the most common drying method is convective drying with hot air. However, it is necessary to determine
the most appropriate method in terms of product quality, drying time and energy consumption, since the
product has disadvantages such as significant losses in quality and nutritive properties. Foam drying
technique; It is a technique that aims to shorten the long process times, improve food quality and reduce
energy costs by making the product foam, increasing the surface area and realizing the diffusion of water
in the food in shorter times. Food dried by foam drying method is an advantageous method in terms of
obtaining high-quality products that can be preserved for many years, have a long shelf life, and have
an easily rehydratable structure. Foaming agents that help the formation of the foam structure can be
used in the foam drying method, which provides an increase in surface tension with foam development,
and a decrease in foam density due to the expansion of the size of the foam structure, thus increasing
the drying rate and shortening the time. In the study, after the cornelian cherry fruit was kept in boiling
water for a short time, its peel and seed parts were separated and set as Brix 5.0. As a foaming agent,
0.5% egg white powder was used. As a result of the preliminary trials, the foams obtained after 3 minutes
of whipping using a hand blender are spread in 3-5 mm thickness. transferred to drying trays. The foams
were dried at temperatures of 60, 65, and 70 °C, up to a moisture content of 3%. Water activity, total
soluble dry matter, rehydration capacity, particle density, pH, dispersibility, caking degree and
hygroscopicity values were determined in the powder analysis. Color values were measured with a
Minolta CR400 colorimeter. To determine the bioactive properties of powder samples, antioxidant
activity (TEAC), total phenolic substance, and total monomeric anthocyanin (TMA) amounts were
analyzed. Water activity values from dust analysis were 0.09-0.11; total soluble dry matter 5.5-6.4; pH
3.35-3.7; dispersibility was 0.406-0.518, bulk density was 0.397-0.619, and particle density was 1.2151.698. Among the bioactive properties, antioxidant activity values are 0.25-0.35 TE/g; total phenolic
substance was found in the range of 0.222-0.287 TMA. Hunter L, a, b values were found in the range of
37.85-43.98, 21.21-30.18 and 6.25-9.01, respectively. It is thought that the obtained Cornellian cherry
powders have the potential to be used in various stages of food processing as a product with high
functional properties, as well as as a colorant in various foods in terms of technological properties. In
addition, it is thought that it may be appropriate to use the foam drying method as an alternative method
for the production of cornelian cherry powder with short drying times.
Keywords: Cornelian cherry, foam drying, natural food colorant, antioxidant, anthocyanin content
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With the rapid and global emergence of antibiotic-resistant pathogenic bacteria, new methods for the
development of new and more effective antibacterial compounds are required. AZ-130 strain that has
strong antibacterial activity in the supernatant against gram-positive opportunistic pathogens was
isolated from an oil-contaminated soil sample of Azerbaijan in 2014. As a result of the sequencing of
the 16S rRNA gene, the AZ-130 strain was identified as Bacillus vallismortis. The goal of this study is
to obtain a preliminary idea about the structure of the AZ-130 biomolecule, as well as to remove some
components contained in the medium and supernatant by their precipitation. First, from a culture of AZ130 grown for 24 hours at 32°C and 220 rpm, the supernatants were purified by centrifugation at 10000
g for 15 minutes at 4°C and filtered through 0,22 μm PES. The collected supernatant was analyzed for
antibacterial activity against S. aureus ATCC 29213 by the growth inhibition assay. To determine if the
antimicrobial compound is soluble in an organic solvent, the supernatant of AZ-130 strain was extracted
with 40% acetonitrile (ACN) containing 0,1% TFA. TSB was extracted as a control to prove that
ACN/0,1% TFA did not inhibit the growth of indicator strains. At the next stage, the organically soluble
phase was analyzed by HPLC, factions were collected. All collected fractions and the loaded into the
column material were analyzed for the presence of activity by the growth inhibition assay. The addition
of an organic solvent promotes the precipitation of some components. The AZ-130 supernatant had an
activity of 11 mm, loaded into the HPLC column material - 14 mm, fraction 13 - very weak and fraction
14 - 5 mm against S. aureus ATCC 29213. The control had no activity. The peak in the AZ-130
chromatogram with a retention time of 12,648 min corresponds to the bioactive molecule produced by
strain AZ-130.
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“VERGİ GÜZƏŞTLƏRİNİN HÜQUQİ FUNKSİYALARININ VƏ XÜSUSİ NÖVLƏRİNİN
VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİNƏ TƏTBİQİNİN HÜQUQİ ƏSASLARININ VERGİ
QANUNVERİCİLİYİNDƏ TƏHLİLİ İMKANLARI”
Allahverdiyev Ömər
Magistr
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Vergi)
XÜLASƏ
Mövzunun əsas məqsədi vergi güzəştlərinin və xüsusi vergi güzəştlərinin hüquqi funksiyalarının həm
vergi qanunvericiliyi, həm də vergi nəzəriyyələri baxımından müqayisəli təhlilini apararaq dövlətin
vergi siyasətində vergi güzəştlərinin əhəmiyyətini və iqtisadi artımına müsbət təsirini artırmaqdır.
Müasir dövrdə hər bir dövlət mövcud vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergi ödəyicilərini müəyyən
edir və vergi ödəyicilərinə bu və ya digər formada vergi güzəştləri tətbiq etməklə ölkə iqtisadiyyatında
gedən iqtisadi proseslərə təsirini aktivləşdirir. İnkişaf etmək istəyən dövlətin həyata keçirəcəyi siyasət
alətlərindən biri də vergi ödəyicilərinə tətbiq edilən vergi güzəştlərinin hüquqi əsasları və onun
effektivliyidir. Mövzunun aktuallığı vergi ödəyicilərinə tətbiq olunacaq vergi güzəştləri yeni qaydalar
şəklində özünü göstərirərək dövlət sektorunun maliyyələşdirilməsində ən mühüm gəlirlərdən biri olan
vergilər vergi güzəştləri vasitəsi kimi öz yerini tutmuşdur. Vergi qanunvericiliyinin 12.1 və 12.2-ci
maddələrinin şərhi əsasında vergi güzəştlərinin qanunla müəyyən edilməsi vergitutma üçün məcburi şərt
sayıla bilməz, ona görə də vergi güzəştlərinin tətbiqi qanunvericilik normalarına uyğun olmalıdır.
Mövzuda induksiya və deduksiya, analiz və sintez, empirik, analiz, sintez, müqayisəli hüquqi təhlil kimi
üsullardan istifadə edilmişdir. Mövzunun elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş vergi güzəştlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
vergi güzəştlərinin mahiyyəti həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən köməklik göstərilməsidir.
Açar sözlər: Vergi güzəştləri, vergi siyasəti, hüquqi funksiyalar, hüquqi əsaslar, xüsusi vergi güzəştləri.
GİRİŞ
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyanın 2-ci bölməsinin “Vətəndaşların əsas vəzifələri” adlanan 4-cü
fəslinin 73-cü maddəsində qeyd olunur ki, vergiləri və digər dövlət ödənişlərini vaxtında və bütövlükdə
ödəmək hər kəsin vəzifə borcudur. Hüquqi baxımından analoji normalar vergi qanunvericiliyində öz
əksini tapmışdır, həmçinin ödənilməli olan bütün vergilər vergi qanunvericiliyində əks olunmuşdur.
Vergi qanunvericiliyinin ümumi hissəsinin maddə 13-cü normasına istinadən əsas anlayışların tərifi
açıqlansa da vergi güzəştlərinin bu anlayışlar sırasına aid olunmaması xüsusi hissənin öyrənilməsində
çətinliklər yaradır. Qanunvericiliyin xüsusi hissəsinə nəzər yetirdikdə isə burada “vergi güzəştləri”
anlayışı konkret şəkildə qeyd olunmayıb. Vergi qanunvericiliyinin maddə 102-ci normasına, maddə
106-cı normasına, maddə 164-cü normasına, maddə 165-ci normasına, maddə 188-ci normasına, maddə
199-cu normasına və maddə 207-ci normalarına istinadən qeyd edə bilərik ki, ayrı-ayrı vergilər. Məsələn,
fiziki şəxslərin gəlir vergisi, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, ƏDV, aksizlər, əmlak vergisi,torpaq
vergisi üzrə müxtəlif səviyyəli vergi güzəştləri, azadolmalar və digər güzəşt xarakterli anlayışlar da
mövcuddur. Beləliklə, vergi güzəştlərinin qanunla müəyyənləşdirilməsi vergitutmanın məcburi şərti
sayıla bilməz. Həmçinin, güzəştlərin tətbiq olunması da vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş
hüquqi normalara uyğun gəlməlidir.
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ARAŞDIRMA
Vergi güzəştlərinin mahiyyətini izah etmək üçün ilk öncə vergi siyasətini araşdırmaq lazımdır. “Vergi
siyasəti, dövlətin müvafiq orqanları tərəfindən birgə şəkildə işlənib hazırlanmış, vergi siyasətində
cəmiyyətin qarşısında vergi vəzifələrinin bu və ya digər şəkildə həyata keçirməyə yönəlmiş tədbirlər
məcmusu başa düşülür” [9,s.134].
Fikrimizcə, vergi siyasəti tətbiq edilərkən cəmiyyətin müəyyən təbəqələri nəzərə alınmalıdır.
“Vergi siyasəti, cəmiyyətin ayrı-ayrı sosial qruplarının maliyyə və iqtisadi tələbatlarının təmin olunması,
həmçinin ölkə iqtisadiyyatının normal inkişaf etdirilməsi məqsədilə iqtisadi resurslarının yenidən
bölüşdürülməsi hesabına dövlət öz ölkəsinin vergi sistemini formalaşdırmaq üçün ilk nöbvədə həyata
keçirdiyi tədbirlər hüquqi, iqtisadi və maliyyə tədbirlərinin ümumi məcmusu başa düşülür” [16,s.3536,].
Vergi siyasətinin ilk öncə formalaşması üçün vergi mexanizminin əsas alətləri hesab edilən dərəcələri
vergitutma bazası və vergi güzəştləri, dərəcələri hesab olunur. İqtisadi baxımından inkişaf etmiş
dövlətlərdə maliyyə və iqtisadi münasibət şəraitində hökümət tərəfindən qəbul edilən qərarlarda vergi
üsulları aşağıdakı məqsədlər üçün həyata keçirilir
1.İstehsalın və ərazi miqyaslarının bazar şəraitində inkişafı;
2.Çalışan işçilərin əmək haqqı nəzərə alınmaq aldıqları məvaciblərin səviyyəsinin strukturunun
dəyişdirilməsi məqsədilə ümuxili məhsulun bölüşdürülməsi üçün istifadə edilir [13,s.5-6].
Vergi siyasəti həyata keçirilərkən büdcənin və vergi ödəyicilərinin gəlirlərinin inflyasiadan müdafiəsi,
yəni büdcənin maraqları çərçivəsində, inflyasiya amilinin nəzərə alınması, vergi ödəyiclərinin
müflisləşməsinin və vergiyə cəlb olunan bazanın azalmasının qarşısının alınması, vergi ödəyicilərinin
hüquqlarının qorunması başa düşülür. İctimai faydalı fəaliyyət növlərinin inkişafının stimullaşdırılması
və zərərli fəaliyyət növlərinin qarşısının alınması, yəni səmərəli vergi sistemi qurmaqla intehsal təyinatlı
investisiya fəallığının və iqtisadi aktivliyin artırılması hesabına cəmiyyət qarşısında duran problemlərin
həll edilməsinim, ətraf mühit və insan sağlamlığı və fəaliyyət üçün təhlükə törədən fəaliyyət növlərinin
qarşısının yüksək vergi dərəcələri müəyyən etməklə alınmasının təmin edilməsi [7,s.397-398].
Vergi siyasəti həyata keçirilərkən müəyyən prinsiplərə əsaslanmalıdır. Prinsip latın sözü olub, “rəhbər”,
“ideya”, “başlanğıc” deməkdir. Məhz buna görə də vergi siyasətinin hərtərəfli təhlil edərkən prinsiplərin
qeyd edilməsi məqsədə uyğundur. Ümumi məqsədyönlülük, fiskal səmərəlilik prinsipləri qeyd olunur.
1.Ümumi məqsədyönlülük, yəni vergi sisteminin, vergi tutma bazasının hazırlanmasında, inkişaf
etdirilməsində və səmərəliliyin artırılmasında onların ölkənin inkişafına birlikdə təsirindən çıxış etməsi.
2.Fiskal siyasət, mahiyyəti budur ki, hökümətin və vergi ödəmək vəzifəsi olan insanların müvafiq vergi
növlərinin toplanması ilə bağlı xərclərin vergi daxilolmalarından müəyyən edilmiş qaydaya uyğun
olaraq dəfələrlə az şəkildə olması, belə halın əksi olaraq dövlətin əsas xərclərinin maliyyələşdirilməsinə
vəsait çatışmamazlığının labüdlülüyü [8,s.14].
Rus alimi Ходов isə universallıq prinsipini irəli sürərək onun fikrincə, universallıq prinsipi, yəni
müxtəlif kateqoriyalı vergi ödəyicilərinə, sahələrə və fəaliyyət növlərinə vergitutma məqsədi ilə
yanaşma müxtəlifliyinin təmin edilməsi [14,s.105].
Fikrimizcə, vergi siyasəti vergiqoyma bazasının genişləndirilməsi üçün xarici ölkələrin mövcud vergi
siyasətini araşdırmaqla vergi güzəştlərinin azaldılması hesabına iqtisadiyyata investisiya qoyuluşuna
cəlb edilməsinə, rezident və qeyri-rezident vergi ödəyiciləri arasında vergi yükünün
balanslaşdırılmasına, cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrinin gəlirlərinin nəzərə alınması, kiçik və orta
sahibkarlıq subyektləri üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına yönəldilməsi məqsədə uyğun hesab etmək
olar.
Vergi güzəştlərin vergi ödəyicilərinə tətbiqi ilə bağlı ədalətsiz olduğu ilə bağlı ədəbiyyatlarda müxtəlif
fikirlər mövcuddur:
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Vergişünas J.Langın fikrincə, "Vergi hüququ əhatəsində güzəştlər tətbiq etməklə geniş diferensasiya
ədalətə xidmət etmir, əksinə cəmiyyət arasında vergi bərabərliyini pozur və beləliklə, nəticə olaraq
səmərəsizliyə və ədalətsizliyə səbəb olur" [10,s.3].
Buna oxşar fikri J.Stiglitz qeyd edərək, o aşağıdakı nəticəyə gəlir: "Müəyyən xüsusi müddəanın
mahiyyəti nə olursa olsun, onların məcmusu ədalətsizlik və səmərəsizliklə dolu vergi sisteminə səbəb
olur" [2, s.430].
Biz ədalət və ya vahidlik prinsipi adlandırılan A.Smitin birinci prinsipinə müraciət etməyi düzgün hesab
edirik. Prinsipdə qeyd edilir ki, hər kəsin qazancına sərvətinə mütənasib olaraq vergi ödəmək vəzifəsini
ödəməyə borclu olmasıdır. Bu prinsipə toxunan vergişünas F.Nittinin fikrincə, “Ölkədə yaşayan
vətəndaşlığı olan və vətəndaşlığı olmayan bütün şəxslər vergiyə cəlb edilməlidir. Heç kim, həm fiziki,
həm də hüquqi şəxslər istisna olmamalıdır. Ancaq, kiçik gəlirlər, xüsusilə çox böyük ailələrə xidmət
edənlər vergidən azad edildikdə bəzi istisnalar var". Müəllif vergilərin əhəmiyyətli olmasının sosialkommersiya funksiyasını belə izah etmişdir: "Verginin mahiyyətini birbaşa iqtisadi qanunların kiçik
ortamında qapalı vəziyyətdə olmamaq üçün həyata keçirilən güclü siyasət kimi də başa düşmək olar".
Müəllif vergi güzəştlərinin həm nəzəri, həm də təcrübi baxımından diqqətli şəkildə yanaşmasına
baxmayaraq, buna rəğmən hesab edir ki, qaydaların tətbiqi zamanı istisnanın zəruriliyinə görə mümkün
olaraq vergitutma düzəlişlərini qəbul etməyi düzgün hesab edir [3, s.241, 261-262].
Güzəştlərə şübhəli baxışa alman iqtisadçısılarının tədqiqatlarında rast gəlmək mümkündür. Bununla
birlikdə, ədalətlilik prinsipini ortaya qoyularaq qeyd edilmişdir ki, “Vergi güzəştləri qarşıya qoyulan
məqsədə çatmaq üçün heç də həmişə müsbət nəticələr verməyə bilər. Ona görə də gəliri yalnız yaşamaq
üçün kifayət edən insanları vergiyə cəlb etmək mümkün deyil. Belə qənaətə gəlmək olar ki, əhalinin
sosial cəhətdən həssas qrupları və sənayenin prioritet sahələri üçün güzəştlər özünü doğrulda bilər və
buna görə də müasir dövlətlərin bütün vergi sistemlərində onların yeri var”.
Vergi hüquq nəzəriyyəsində verginin hüquqi funksiyası anlayışına kifayət qədər əhəmiyyət verilməmiş,
ümumiyyətlə, bu məsələ heç vaxt hüquq alimlərinin dərin tədqiqat predmetinin təşkil etməmişdir. Vergi
funksiyalarının köməyi ilə onun cəmiyyətdə sosial təyinatını, dinamikasını müəyyən etmək olar.
Verginin bütün funksiyaları ölkədə vergiqoyma sahəsində qayda, cəmiyyətin, dövlətin, cəmiyyətin hər
bir üzvlərinin hərəkətlərində zəruri olan təşkilatçılıq, əlaqəlilik, dayanıqlılıq, inam yaratmaq vəzifəsi
daşıyır [5, s.468-46].
Afət Mirzəyeva tərəfindən fiskal funskiya və sosial həvəsləndirici funksiyalarının vergi güzəştlərinin
hüquqi əsaslarında əhəmiyyət kəsb etdiyini xüsusi olaraq qeyd edir. Fiskal funksiya, vergilər dövlətin
pul vəsaiti fondlarının başlıca vasitəsidir. Bu funksiyanın vasitəsilə vergilərin başlıca ictimai həyatınabüdcə fondlarını formalaşdırmağa nail olunur. Büdcə və vergilər bir-birilə sıx bağlı olan anlayışlardır,
əlaqələri ikitərəflidir, çünki büdcəni vergisiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Vergilər öz təbiəti etibarilə
dövlət gəlirləri əldə etmə vasitəsi kimi məzmuna malik olmalıdır. Verginin fiskal funksiyası dövlətin
mövcud olduğu və inkişaf etdiyi bütün dövrlərdə mövcud olmuş və olacaqdır. Sosial həvəsləndirici
funksiya, vergiqoymada sosial yönümlü prinsipi nəzərdə tutur. Vergi qanunvericiliyi vətəndaşların ayrıayrı kateqoriyaları barəsində (milli qəhrəmanlar, müharibə veteranları, pensiyaçılar və s.) bəzi istehsal
sahələri, xüsusilədə, kənd təsərrüfatına münasibətdə güzəştlər tətbiq edilir [4, s.45, 47-48].
Абрютина və Грачев həmmüəllifləri nəzarət funksiyasını da qeyd edirlər. Nəzarət funksiyası, dövlət
vergilər vasitəsilə müəssisələrin və vətəndaşların maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət edir, həmçinin
nəzarət vasitəsilə dövlət büdcəsinə və vergi sisteminə bu və ya digər düzəlişlərin edilməsinə zərurəti
müəyyənləşdirilir. Hüquqi və fiziki şəxslərin maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti üzərində vergiqoyma
vasitəsilə dövlətin həyata keçirdiyi nəzarət başa düşülür. Konkret olaraq, dövlət tərəfindən gəlir
mənbələri və vəsaitlərin xərc istiqamətləri üzərində nəzarət olunur. Bu funksiya vergi orqanlarına
büdcəyə vergiləri vaxtında və tam həcmdə daxil olmasını təmin edir [1, s.157].
Майбурд müəllifinin fikrincə, bölgü funksiyası da mühüm yer tutur. Bölgü funksiyası, vergilər büdcəyə
daxil olur, sonradan dövlətin maliyyə ehtiyatları kimi formalaşaraq cəmiyyətin üzvlərinin müxtəlif
təbəqələri arasında bölüşdürülür. Məsələn, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənilən ayırmalara
münasibətdə. Dövlət əhalidən vergi qismində pul vəsaitlərinin bir hissəsini alır və təbii ki, bu zaman
onlara maddi cəhətdən sanki ziyan dəymiş olur. Lakin həmin pullar əhalinin digər təbəqələrinin maddi
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ehtiyaclarına xərclənir. Deməli, vergilər yığılan iqtisadiyyatın inkişafına, tənzimlənməsinə yönəlir [6,
s.98-99].
Hüquqşünas Пемров aşağıdakı vergi funksiyalarını qeyd edir.
1.Konstitusion funksiya, mahiyyəti budur ki, verginin müəyyən edilməsi yolu ilə dövlətin
səlahiyyətlərinin reallaşdırılması;
2.Əlaqələndirici funksiya, əhəmiyyəti vahid bazarın yaradılması üçün ümumi vergi rejiminin
formalaşdırılması;
3.Sahələrarası təsir funksiya, belə ki, vergi münasibətlərinin iqtisadiyyat və maliyyə sahəsində müasir
hüququn inkişafı üçün müxtəlif maliyyə və hüquq sahələrinin qarşılıqlı əlaqələrini təmin etmək üçün
şəraitin yaradılmasına təsiri;
4.Hüquqi funksiya, tədiqatçıların fikirlərinə əsasən vergi qanunvericiliyi normaları sisteminin
formalaşdırılması;
5.Xarici iqtisadi funksiya, müəyyən xüsusiyyətlərə əsasən dövlətin xarici iqtisadi təhlükəsizliyini təmin
edən xüsusi vergi rejimlərinin yaradılması, gömrük və valyuta öhdəliklərinin təmin olunması yolu ilə
milli iqtisadi maraqların müdafiə olunması [15, s.145].
Vergi güzəştləri necə müəyyən olunur, sualına cavab isə dövlət vergiləri, Naxçıvan Muxtar Respublikası
vergiləri və yerli özünüidarə vergilərinə bölgüsünü nəzərə almalıyıq.
Vergi qanunvericiliyinin maddə 4.2-ci normasına istinadən dövlət vergilərinə aid bütün vergilər vergi
qanunvericiliyilə müəyyən olunur. Həmin məcəllənin maddə 4.4-cü normasının şərhinə əsasən yerli
özünüidarə orqanları öz ərazi hüdudları daxilində vergi ödəmək vəzifəsi daşıyan fiziki və hüquqi
şəxslərin kateqoriyalarını müvafiq növlü yerli vergilərdən qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada bu və ya
digər formada azad etmək yəni, tam və qismən azad etmək, həmçinin vergi dərəcələrini yüngülləşdirmək
barəsində qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdirlər. Həmçinin, qanunvericilikdə qeyd olunan hər bir
vergi növünə müvafiq olaraq konkret güzəştlər verilməklə yanaşı, bələdiyyələrin öz ərazilərində həmin
məcəllənin maddə 4.4-cü normasına əsasən güzəştlər tətbiq etmək hüququna malik olması da qeyd
olunmuşdur.
Vergi güzəştləri yalnız vergi ödəyicilərinin özlərinə təqdim olunur. Vergi qanunvericiliyinin maddə
17.2-ci normasına əsasən vergi ödəyicilərin hüquqlarından istifadə edən vergi agentlərinə vergi
güzəştləri tətbiq edilə bilməz, çünki güzəştlərdən istifadə etmək hüququ yalnız vergi ödəyicilərinə
məxsusdur. Vergi agentləri vergi ödəyicilərin vergi məbləğlərini hesablayarkən güzəştləri nəzərə
almalıdır.
Qanunverici vergi güzəştlərini müəyyən edərkən ümumi vergi ödəyicilər dairəsindən elə qrupları seçir
ki, onlar hər hansı əlamətə görə digərlərindəm fərqlənir, çünki onların güzəşt əldə etməsi üçün kifayət
qədər əsasları olmaldır. Məsələn, əlillər, pensiyaçılar, müharibə veteranları və əlillər, şəhid ailələri
həmin məcəllənin maddə 102.2-ci normasına istinadən əsasən gəlir vergisindən, həmin məcəllənin
maddə 199.3-cü normasına istinadən əmlak vergisindən, həmin məcəllənin maddə 207.2-ci normalarının
şərhinə əsasən torpaq vergisindən bu və ya digər formada azad edilirlər.
Евсмигнеее fikrincə, vergi güzəştlərindən istifadənin əsasları olmalıdır. Əsaslar qismində hüquqi
faktlar çıxış edir. Hüquq ədəbiyyatında həmin əsaslar 2 qrupa bölünmüşdür.
1.Vergi güzəştlərindən istifadə edən şəxslərin bilavasitə dairəsini müəyyən edən əsaslar olmalıdır.
Məslən, əlillər, pensiyaçılar, işçilərin ümumi sayının ən azı 50% (əlli faiz)-i əlillərdən ibarət istehsal
müəssisələri, şəhid ailələri və s);
2.Konkret şəxslərin dairəsini müəyyən etmədən vergi güzəştlərinin təqdim edilməsi üçün əsaslar.
Məsələn, vergi qanunvericiliyinin maddə 164-cü normasına əsasən ƏDV ödəməkdən azad edilmə,
maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi, orta məktəb dərslikləri, uşaq ədəbiyyatının və büdcədən
maliyyələşdirilən dövlət əhəmiyyətli nəşrlərin istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya
fəaliyyəti və s. üçün nəzərdə tutulur [3, s.32].
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Beləliklə, vergi güzəştləri üçün əsaslar kimi fəaliyyət növü, dövriyyənin həcmi, təşkilatın strukturu və
s. ola bilər. Vergi güzəştləri, ümumiyyətlə, vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyinin həcmini azaltmağa
qadirdir.
Vergi güzəştlərinin məzmunu və mahiyyəti ilə əlaqədar onu qeyd edə bilərik ki, onlar ya bir, ya da bir
neçə elementə təsir göstərmək imkanına malikdir. Bu təsir nəticəsində ya vergi ödəyicilərinin dairəsi
azalır, ya vergi məbləği aşağı düşür, ya da vergi ödəyicilərinin xərci azalır. Beləliklə, vergi güzəştləri
qalan digər elementlərə təsir edə bilən elementdir.
Ногина fikrincə, təsir mexanizmi kimi vergi güzəştlərinin hüquqi sferada hüquq ədəbiyyatında
aşağıdakı növlərini fərqləndirir.
1.

Vergi subyektlərinin dairəsi üzrə güzəştlər;

2.

Vergi tutma obyektləri üzrə müəyyən edilən güzəştlər;

3.

Vergi bazası üzrə müəyyən edilən güzəştlər;

4.

Vergi dərəcəsi üzrə müəyyən edilən güzəştlər;

5.

Vergi dövrü üzrə müəyyən edilən güzəştlər;

6.

Verginin hesablanması qaydası üzrə;

7.

Verginin ödənilməsi qaydası və müddətlər ilə əlaqədar güzəştlər;

8.

Vergi hesabatlarının təqdim edilməsi üzrə güzəştlər [12, s.108-111].

Vergi bazası üzrə müəyyən olunan güzəştlər qanunvericilikdə elə nəzərdə tutulur ki, müəyyən məbləğlər
həmin bazaya daxil edilmir. Vergi məcəlləsində belə güzəştlər gəlir və mənfəət vergiləri üzrə müəyyən
edilmişdir. Həmin məcəllənin 109-114-cü normalarının şərhinə görə belə güzəştlərə gəlirdən və ya
mənfəətdən çıxılmalar deyilir.
Vergi dərəcəsi ilə müəyyən olunan güzəştlərə həmin məcəllənin 165-ci normasına görə bəzi işlərin
görülməsinə, xidmətlərin yerinə yetirilməsinə və əməliyyatların aparılmasına görə ƏDV-nin 0%
dərəcəsinin müəyyən edilməsini aid etmək olar.
Vergi dövrü üzrə güzəştlər vergi qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur. Bu barədə həmin məcəllənin
maddə 85.10-cu normasında birbaşa göstəriş vardır. Belə ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda
həmin məcəllənin maddə 85.6-ci normasının şərhinə görə müvafiq hüquqi əsaslar qanunda əks olunarsa,
bu zaman vergi ödəmək vəzifəsinin müddəti cari il üzrə 1-9 ay zaman daxilində uzadıla bilməsi
müəyyənləşdirilməsi mümkünlüyü qeyd edilmişdir. Həmin müddətə vergi hüququnda hüquq alimləri
“vergi tətili” adlandırırlar.
Verginin ödənilməsi müddəti ilə əlaqədar güzəştlər tətbiq edən qanunvericilik vaxtilə vergi ödəyicisi
olan bir qrup şəxsləri müəyyən müddətə vergiqoyulmadan azad edilmişdir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 1999-cu il 22 mart tarixli Fərmanı ilə ailə kəndli təsərrüfatları 5 il müddətinədək müddətə
bütün vergilərdən (torpaq vergisindən başqa) azad edilmişlər.
Vergi məcəlləsinin maddə 149.5-ci normasına əsasən, bəyannamə verməli olmayan fiziki şəxs verginin
yenidən hesablanması və vəsaitlərin qaytarılması haqqında tələb irəli sürülən bəyənnamə verə bilər.
Bununla da, vergi hesabatlarının təmin edilməsi ilə bağlı güzəşt bu qaydada nəzərdə tutulmuşdur.
Vergi dərəcəsinin aşağı salınmasına maddə 106.2-ci normasının şərhinə istinad edirik. Belə ki, əlillərin
ictimai təşkilatlarına məxsus olan, işçilərin ümumi sayının azı 50% faizi əlillərdən ibarət olan istehsal
müəssisələrinin mənfəət vergisinin dərəcəsi 50% azaldılır.
Verginin ödənilməsində möhlət verilməsi, yəni vergi krediti vergi ödənilməsi müddətlərinin
dəyişdirilməsini nəzərdə tutan maddə 85.10-cu norması ilə tənzim olunur.
Vergi hüquq ədəbiyyatlarında bəzi hüquqşünas alimlərinin həm nəzəri, həm də MDB dövlətlərinin vergi
təcrübələrini araşdıraraq vergi güzəştlərinin hüquqi qüvvəsinin “Vergi krediti”, “Vergi amnistisiyası”,
“Xarici vergilərə kredit” kimi xüsusi formaları mövcuddur ki, aşağıda hüquqi baxımından müvafiq
qaydada təhlil edilmişdir.
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“Vergi krediti” mahiyyəti etibarilə güzəştdir. Lakin “kredit” sözünün mənasını bu halda olduğunu
anlamaq bir qədər düzgün deyil. Belə ki, vergi kreditlərinin heç də bütün növləri əvəz deyildir. Çünki
şərt əvəzli, lakin “pulsuz” vergi krediti növləri də vardır. Vergi krediti vergi ödəyicisinin vergi
öhdəliyinin bilavasitə azaldılmasıdır. Vergi kreditlərinin əksər növləri əvəzsiz və qaytarılmayandır.
Həmin məcəllənin maddə 85.10-cu normasının şərhi belə verilir ki, vergi krediti 1-9 ayadək müddətədək
uzadıla bilər və bu müddət ərzində vergi ödəyicisinə faizlər hesablanmır. Deməli, vergi krediti
respublikamızda əvəzsiz olaraq tətbiq olunur.
Keçmişdə ödənilmiş verginin geri qaytarılmasının digər adı bəzi alimlərinin tədqiqatına görə “Vergi
amnistisiyası” adlanır. “Vergi amnistisiyası” tətbiq edən dövlətlərdə, məsələn, Rusiya Federasiyası
(Rusiya Federasiyasının Vergi qanunvericiliyinin maddə 165, maddə 176-cı maddələrinə istinadən),
yaxud bəzi inkişaf etmiş Avropa ölkələrində əlavə dəyər vergisinin ödənilməsi ilə əlaqədardə olunan
mallar və xidmətlər ixrac edilərkən verginin məbləği həmin malların və xidmətlərin alıcısına geri
göndərilir.
Keçmişdə ödənilmiş verginin nəzərə alınması ilə əlaqədar vergi qanunvericiliyinin maddə 127-ci
normasının şərhinə əsasən ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması məqsədilə tətbiq olunur. Vergi
hüququnda hüquqşünas alimlərinin tədqiqatına əsasən belə güzəştə “Xarici vergilərə kredit” adlanır.
Belə ki, həmin məcəllənin maddə 127.1-ci normasının şərhinə görə, ölkə ərazisi çərçivəsindən kənarda
mənbəyi Azərbaycanda olmayan gəlirdən ödənilmiş müvafiq gəlir vergisinin ödənişləri vergi orqanları
tərəfindən ölkə ərazisində vergi ödənişləri həyata keçirilərkən nəzərə alınır. Həmin məcəllənin maddə
127.2-ci normasının şərhinə görə, müəyyən edilmiş məbləğ Respublikada həmin gəlirdən yaxud da
mənfəətdən əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş vergi ödənişindən çox olmamalıdır.
NƏTİCƏ
Vergi güzəştlərinin hüquqi əsasları ilə bağlı vergi qanunvericiliyində təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər
verilmişdir:
1.Vergi qanunvericiliyinin ümumi hissəsinin 13-cü maddəsi əsas anlayışlar adlanır, lakin vergi
güzəştləri anlayışı həmin maddədə qeyd edilməyib. Anlayışın qeyd edilməsi həm nəzəri, həm də təcrübi
baxımından fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılmasına səbəb ola bilər.
2.Vergi qanunvericiliyinin xüsusi hissəsində “Vergi güzəştləri” adlı bölmənin yaradılmasına müəyyən
səbəblərə görə ehtiyac var:
Birincisi, təkrarçılığa lüzum qalmır, çünki vergi güzəştləri yalnız vergi qanunvericiliyinin xüsusi
hissəsində tez-tez təkrarlanır.
İkincisi, qanunun hamı və hər kəsə üçün sadə, konkret, aydın şəkildə başa düşülə bilməsi üçün “Vergi
güzəştləri” adlı bölmədə müvafiq vergi növlərinə güzəştlərin hansı şəkildə tətbiq oluna bilmək
mümkünlüyü qeyd edilməlidir.
3.Vergi qanunvericiliyinin nəzəri baxımından təhlil edərkən həm vergitutma obyekti, həm vergi
ödəyicisi subyekti baxımından, həm də Müstəqil Dövlətlər Birliyinin təcrübələrini nəzərə alaraq vergi
qanunvericiyində “Vergi tətili”, “Vergi krediti”, “Vergi amnistisiyası”, “Xarici vergilərə kredit” kimi
anlayışların daxil edilməsinə zərurət var, habelə vergi ödəyicilərinə tətbiq olunan qanunun təkcə hüquqi
baxımından təfsir edilməsi ilə yanaşı, iqtisadi cəhətdən də əsaslandırılmalıdır.
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SİİRT FISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERDE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE YÖNTEMLER VE
YAKLAŞIMLAR
METHODS AND APPROACHES ON THE ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY IN SIIRT
PISTACHIO FARMS
Belma DOĞAN ÖZ1
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ÖZET
Son yüzyılda teknolojik açıdan yaşanan hızlı gelişim ve değişimden tarım sektörü de büyük ölçüde
etkilenmiş ve tarımsal verimliliğin artırılması yoğun teknolojilerin kullanımı ile olanaklı duruma
gelmiştir. Tarımda modernleşme ile birlikte gübre kullanımı, tarımsal ilaç kullanımı ve enerji kullanımı
artmış, sulama olanakları daha fazla yaygınlaşmış ve toprak işleme biçimleri büyük ölçüde değişmiştir.
Bu değişim, tarımsal üretimde büyük artışlar sağlamakla birlikte, bir takım çevresel sorunları da
beraberinde getirmiştir. Dünyada konvansiyonel tarımın çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin gündeme
gelmesiyle, üretimin her aşamasının kontrol edildiği sürdürülebilir tarım konusu önem kazanmıştır.
Sürdürülebilir tarım; çevre sağlığı, ekonomik karlılık ve sosyo-ekonomik eşitlik sağlamayı hedefleyen
bir yaklaşım şeklidir. Sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutunu kapsayan birçok
sürdürülebilirlik ölçme yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerin kullanımında, göstergelerin seçimine
dikkat edilmeli, yapılan değerlendirmeler doğrulanabilmeli, güvenilir ve tekrarlanabilir olmalıdır. Bu
çalışmanın amacı literatür taramasına dayalı olarak Siirt fıstığı yetiştiren işletmelerin sürdürülebilirlik
düzeyinin ölçülmesine yardımcı olacak yöntemler, göstergeler ve çerçevelerin tartışılmasıdır. Siirt
fıstığı tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan sert kabuklu meyve türlerinden olup, Siirt yöresinde
yetiştirilen ekonomik anlamda en önemli tarımsal üründür. Siirt fıstığı, yetiştiriciliğinde geleneksel
tarım yöntemleri kullanılmakla birlikte son yıllarda artan bilinçsiz gübre, enerji ve zirai ilaç kullanımı,
aşırı toprak işleme ve sulama faaliyetlerinin başlaması, Siirt fıstığı işletmelerinde sürdürülebilirlik
düzeyinin belirlenmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Çalışma bu açıdan, gelecekte yapılacak
çalışmalar için yol gösterici nitelikte olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirliğin ölçülmesi, Sürdürülebilirlik göstergeleri, Siirt fıstığı
ABSTRACT
In the last century agricultural sector has also been greatly affected by the rapid development and change
in technology, and increasing agricultural productivity has become possible with the use of intensive
technologies. With agricultural modernization, the use of fertilizers, pesticides and energy have
increased, irrigation opportunities have become more widespread and soil cultivation methods have
changed to a great extent. While this change provided great increases in agricultural production, it also
brought some environmental problems. With the negative effects of conventional agriculture on the
environment coming to the agenda in the world, the issue of sustainable agriculture, in which every
stage of production is controlled, has gained importance. Sustainable agriculture is an approach that
aims to provide environmental health, economic profitability and socio-economic equality. There are
many sustainability measurement methods including the economic, social and environmental
dimensions of sustainability. In the use of these methods, should be attention to take in selection of
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indicators, evaluations should be verifiable, reliable and repeatable. The aim of this study is to discuss
the methods, indicators and frameworks that will help measure the sustainability level of Siirt pistachio
farms based on the literature review. Siirt pistachio is one of the nut fruits species that have an important
place in agricultural production and is the most economically important agricultural product grown in
Siirt region. Although traditional agricultural methods are used in the cultivation of Siirt pistachio, the
increasing unconscious use of fertilizers, energy and pesticides, excessive tillage and irrigation activities
emphasize the necessity of determining the sustainability level in Siirt pistachio farms. In this respect,
the study will be a guide for future studies.
Keywords: Measuring sustainability, Sustainability indicators, Siirt pistachio
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KƏND TƏSƏRRÜFATINDA SÜNİ İNTELLEKT TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ
MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
RESEARCH OF APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES IN
AGRICULTURE
Hüseynova Dilkəş Bəxtiyar qızı
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, assistent
XÜLASƏ
İlk insan cəmiyyətinin təşəkkül tapdığı dövrdən müasir günümüzədək aqrar istehsalat sektoru
iqtisadiyyatın əsas aparıcı sektorlarından biri olmaqdadır. Yəni aqrar sektor iqtisadiyyatın ən
əhəmiyyətli sektorudur. Aqrar sektorun başlıca istehsal sahəsi isə münbit torpaqlardır. Müasir dövrdə
əhalinin sayının artımı və qlobal iqlim dəyişikliyi səbəbindən yaranan torpaq qıtlığı və ərzaq
məhsullarına tələbatın artması bütün dövlətlərdə özünü biruzə verməkdədir. Bu isə əhalinin ərzağa olan
tələbatının ödənilməməsinə, ərzaq qıtlığının yaranmasına gətirib çıxarır ki, bu da ölkələrin ərzaq
təhlükəsinin yaranmasına səbəb olur. Bu cür problemlərin aradan qaldırılmasının, ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin müasir üsullarından biri və ən əhəmiyyətlisi aqrar sektorda müasir
informasiya sistemlərinin naliyyətlərindən istifadə etməkdir. Bu cür texnologiyalardan biri də sünni
intellekt texnologiyalarıdır. Buna görə də, kənd təsərrüfatında süni intellekt (Sİ) şəklində təzahür edən
rəqəmsal texnologiyaların modifikasiyaları getdikcə artmaqdadır. Süni intellekt sistemləri aqrar
istehsalat sahəsi üzrə mütəxəssislərə real vaxt rejimində resursların optimal idarəedilməsinə, kənd
təsərrüfatı istehsalında məhsuldarlığının artırılmasına dair optimal qərarların qəbul edilməsinə yardım
etmək məqsədi daşıyır. Kənd təsərrüfatında süni intellekt texnologiyası özünü aşağıdakı əsas
kateqoriyalarda göstərir:
kənd təsərrüfatı robototexnika,
torpaq və məhsul monitorinqi,
proqnozlaşdırma və təhlil.
Kənd təsərrüfatında süni intellekt texnologiyalarının avanqardını bir neçə kənd təsərrüfatı işinin
öhdəsindən asanlıqla gələ bilən avtonom robotlar hesab etmək olar. Bu robotlar insanlardan daha sürətli
və daha böyük həcmdə məhsul yığa və qablaşdırmağa qadirdir. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı robotları
məhsulları məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuş herbisid kimyəvi maddələrə davamlı ola biləcək zərərli
alaq otlarından qoruya bilir.
Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) texnologiyası məhsulların monitorinqinə, lazımi kənd təsərrüfatı
məlumatlarının toplanması üçün sahələrin skan edilməsinə və təhlilinə kömək edə biləcək yüksək
keyfiyyətli şəkillərin istehsalı üçün məşhurdur. Dronlar multispektral kameralar və bitki örtüyünün
göstəricilərindəki dəyişiklikləri izləyə bilən, həmçinin məhsulu proqnozlaşdıra bilən kameralarla təchiz
edilib. Multispektral təsvir eyni vaxtda elektromaqnit şüalanma spektrinin müxtəlif zonalarında eyni
ərazinin bir sıra şəkillərini formalaşdırır ki, bu da görünən spektrdə təsvirdə müəyyən edilməsi çətin
olan müxtəlif prosesləri qurmağa imkan verir. Təqdim olunan məqalədə kənd təsərrüfatında pilotsuz
uçuş aparatlarının tətbiqi məsələləri araşdırılmış və tətbiq sahələrinin təsnifatı verilmişdir. Məqalədə,
həm bitkiçilikdə, həm də heyvandarlıqda ağır əmək tələb edən proseslərin avtomatlaşdırılmasına imkan
verən problemlərin həlli üçün maşın görmə texnologiyaları təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: aqrar istehsalat, səmərəlilik, süni intellekt, elektron kənd təsərrüfatı

ABSTRACT
From the time of the formation of the first human society until today, the agricultural sector has been
one of the leading sectors of the economy. That is, the agricultural sector is the most important sector of
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the economy. The main production area of the agricultural sector is fertile lands. In modern times, due
to population growth and global climate change, land shortages and growing demand for food are
reflected in all countries. This leads to unmet food needs of the population, food shortages, which leads
to food insecurity in countries. One of the modern ways to eliminate such problems and ensure food
security, and most importantly, is to use the achievements of modern information systems in the
agricultural sector. One such technology is artificial intelligence. Therefore, modifications of digital
technologies in the form of artificial intelligence (AI) in agriculture are increasing. The purpose of
artificial intelligence systems is to help agricultural specialists to make optimal decisions in real time on
optimal resource management and increase productivity in agricultural production. In agriculture,
artificial intelligence technology manifests itself in the following main categories:
agricultural robotics,
soil and crop monitoring,
forecasting and analysis.
The vanguard of artificial intelligence technologies in agriculture can be considered autonomous robots
that can easily cope with several agricultural tasks. These robots are able to collect and pack faster and
faster than humans. In addition, agricultural robots can protect their crops from harmful weeds that may
be resistant to herbicide chemicals.
Unmanned aerial vehicles (UAVs) technology is known for producing high-quality images that can help
monitor products, scan and analyze areas to gather the necessary agricultural data. The drones are
equipped with multispectral cameras and cameras that can monitor changes in vegetation indicators, as
well as predict the product. Multispectral imaging simultaneously forms a series of images of the same
area in different zones of the electromagnetic radiation spectrum, which allows the construction of
different processes in the visible spectrum that are difficult to identify in the image. The presented article
examines the application of unmanned aerial vehicles in agriculture and provides a classification of
areas of application. The article analyzes machine vision technologies to solve problems that allow to
automate labor-intensive processes in both crop and livestock production.
KEYWORDS: agrarian production, efficiency, artificial intelligence, e-agriculture
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BAZI SUSAM (Sesamum indicum L.) GENOTİPLERİNİN DOĞU AKDENİZ GEÇİT
KOŞULLARINDA VERİM VE VERİM KOMPONENTLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF SOME SESAME (Sesamum indicum L.) GENOTYPES ON YIELD AND
YIELD COMPONENTS UNDER EASTERN MEDITERRANEAN TRANSITION CONDITIONS
Mustafa YILMAZ1
Oil Seed Research Institute, Cevdetiye-Osmaniye/TURKEY
1
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ÖZET
Bu araştırma, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağında bazı susam genotiplerinin performanslarını belirlemek
amacıyla 2020–2021 yıllarında ikinci ürün koşullarında yürütülmüştür. Çalışma tesadüf blokları deneme
deseninde 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Deneme materyali olarak 13 farklı (Arslanbey, Baydar
2001, Boydak, Cumhuriyet 99, Düziçi-1, Kadirli-1, Hatipoğlu, Muganlı 57, Osmaniye-1, Osmanlı 99,
Sarısu ve Toprakkale-1) genotip kullanılmıştır. Çalışmada bitki boyu, dal sayısı, kapsül sayısı, 1000
tohum ağırlığı, tohum verimi, kapsülde tane sayısı, protein oranı ve yağ oranı özellikleri incelenmiştir.
Bitki boyu 129.56 cm (Arslanbey) ile 173.05 cm (Sarısu) arasında; dal sayısı 3.43 adet/bitki (Osmanlı
99) ile 5.37 adet/bitki (Osmaniye) arasında; kapsül sayısı 64.15 adet/bitki (Düziçi-1) ile 134.73
adet/bitki (Osmaniye-1) arasında değiştiği saptanmıştır. 1000 tohum ağırlığı en düşük 3.17 g ile Düziçi1 hattı bulunurken, en yüksek ise 4.70 g ile Osmaniye-1 hattı bulunmuştur. Protein oranı %16.76
(Düziçi-1) ile %22.25 (Osmanlı-99) arasında değişirken; yağ oranı %43.31 (Muganlı 57) ile %50.31
(Osmaniye-1) arasında bulunmuştur. Dekara tohum verim bakımından Boydak (157.39 kg/da) ve
Osmaniye-1 hattı (156.31 kg/da) verim bakımından en yüksek belirlenmiş olup, ikinci ürün koşullarında
Osmaniye-1 ve Boydak genotipleri Doğu Akdeniz Geçit Kuşağında ümitvar olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Susam, Sesamum indicum L., adaptasyon, Osmaniye, verim, verim komponentleri.

ABSTRACT
This research was carried out under second crop conditions in 2020-2021 to determine the performances
of some sesame genotypes in the Eastern Mediterranean Transition Zone. The study was arranged in a
randomized block design with 3 replications. 13 different genotypes (Arslanbey, Baydar 2001, Boydak,
Cumhuriyet 99, Düziçi-1, Kadirli-1, Hatipoğlu, Muganlı 57, Osmaniye-1, Osmanlı 99, Sarısu and
Toprakkale-1) genotypes were used as trial material under second crop conditions. In the study, plant
height, number of branches, number of capsules, 1000 seed weight, seed yield, number of grains in the
capsule, protein ratio and oil ratio were investigated. Plant height is between 129.56 cm (Arslanbey) and
173.05 cm (Sarısu); the number of branches is between 3.43 per plant (Osmanlı 99) and 5.37 per plant
(Osmaniye-1); It was determined that the number of capsules varied between 64.15 units/plant (Düziçi1) and 134.73 units/plant (Osmaniye-1). The lowest 1000 seed weight was found in Düziçi-1 line with
3.17 g, while the highest was found in Osmaniye-1 line with 4.70 g. While the protein ratio varies
between 16.76% (Düziçi-1) and 22.25% (Osmanlı-99); fat ratio was found between 43.31% (Muganlı
57) and 50.31% (Osmaniye-1). In terms of seed yield per decare, Boydak (157.39 kg/da) and Osmaniye1 lines (156.31 kg/da) were determined to be the highest in terms of yield, and Osmaniye-1 and Boydak
genotypes were determined as promising in the Eastern Mediterranean Transition Zone in second crop
conditions.
Keywords: Sesame, Sesamum indicum L., adaptation, Osmaniye, yield, yield components.
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DENİZ HIYARLARININ GONAD GELİŞİMİNDE SU SICAKLIĞININ ETKİSİ
EFFECT OF WATER TEMPERATURE ON SEA CUCUMBER’S GONAD MATURATION IN
CAPTIVITY
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ÖZET
Deniz hıyarının uzak doğu ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde artan talebi ve ticari değeri
karşısında aşırı ve kontrolsüz avcılığı nedeniyle doğal stoklarının risk altına girmesi, farklı coğrafik
bölgelerde birçok deniz hıyarı türünün yetiştiricilik şartları altında üretilmesini cazip hale getirmiştir.
Ancak, yılın her mevsiminde gonad gelişimi ve yumurtlama imkanına sahip olan tropikal deniz hıyarı
türlerin aksine, özellikle Kuzey yarımkürede dağılım gösteren birçok ılıman deniz hıyarı türleri
mevsimsel üreme döngüsüne sahip olup yılda bir kez gonad geliştirerek belirli ve sınırlı dönemlerde
yumurtlamaktadırlar. Bu durum yetiştiricilik işletmeleri için önemli bir risk oluştururken, ılıman deniz
hıyarı türlerinin üretim ve işletme maliyetlerini yüksek değerlere ulaştırabilmekte ve deniz hıyarı
yetiştiriciliğinin gelişimi önünde önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır.
Dünya geneline yayılmış olan 1700’den fazla deniz hıyarı türü oldukça kısıtlı hareket yetenekleriyle
yaşadıkları bölgelerin ekolojik parametrelerine uyumlu bir yaşam ve biyolojik döngü sürdürmektedirler.
Tropikal, ılıman veya soğuk suda yaşayan deniz hıyarlarının üreme biyolojileri arasında önemli farklar
bulunması ve üreme dönemlerinin farklılık göstermesi bu olgu için en önemli kanıtlardandır. Deniz
hıyarlarının doğal ortamlarında gonad gelişimi sıcaklık, biyotop ve çevresel koşullar gibi çeşitli biyotik
ve abiyotik faktörlerden etkilenmektedir. Farklı deniz hıyarı türlerinin doğadaki üreme biyolojileri
üzerinde yapılan araştırmaların önemli bir kısmı, su sıcaklığının deniz hıyarlarında gonad gelişimi ve
cinsel olgunlaşma üzerinde güçlü ve pozitif yönlü etkisi olduğunu bildirmektedir. Bu kapsamda
gerçekleştirilen araştırmada, Akdeniz’de dağılım gösteren ılıman ve ekonomik bir deniz hıyarı türü olan
Holothuria tubulosa anaç bireylerinin izole edilmiş yetiştiricilik ortamında su sıcaklığı manipulasyonu
ile mevsim dışı gonad gelişimi incelenmiştir. Ocak-Mayıs 2022 tarihleri arasında yürütülen denemelerde
doğadan toplanan 132,05±23,55gr ağırlığındaki H.tubulosa ergin bireyleri, 120 gün süreyle ortalama
23,01±1,07 °C sabit su sıcaklığında tutulmuştur. 30 gün aralıklarla deniz hıyarları kesilerek gonad
gelişimi incelenmiş ve eşzamanlı olarak doğadan toplanan bireylerin gonad gelişimi ile
karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, gonadları tamamen pasif düzeyde olan bireylerde ilk 30
günden itibaren gonad gelişimini sayısal olarak ifade eden gonad indeksi artmaya başlarken 120. gün
sonunda doğadan örneklenen bireyler ile deneme tankındaki bireylerin gonad indeksleri arasında
anlamlı düzeyde farklılık görülmüştür. Bu anlamda su sıcaklığının, yetiştiricilik tanklarında tutulan
anaç bireylerin gonad gelişimini tetikleyici özelliğe sahip olduğu ve kontrollü ortamda sıcaklık
manipülasyonu ile H. tubulosa gonadlarının mevsim dışı ve yılda birden fazla kez geliştirilmesinin olası
olduğu görülmüştür. Bu sonuç, H. tubulosa gibi yıllık üreme döngüsüne sahip deniz hıyarı türlerinin
yetiştiriciliğinin yapılmasında biyolojik ve ticari anlamda önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Holothuria tubulosa, Deniz hıyarı, Gonad gelişimi, Sıcaklık, Yetiştiricilik.

PROCEEDINGS BOOK

464

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

*Bu bildiri Bengi Bayoğulları’nın “Deniz hıyarı gonadlarının termal uyarım ile mevsim dışı gelişiminin
incelenmesi” isimli Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.
ABSTRACT
The natural stocks of sea cucumbers are at high risk due to excessive and uncontrolled fisheries in the
face of increasing demand and commercial value throughout the world, especially in the Far East
countries, has made it attractive to produce many sea cucumber species under aquaculture conditions in
different geographical regions. However, unlike tropical sea cucumber species, which have the
opportunity to develop gonads and lay eggs at all times of the year, many temperate sea cucumber
species, especially those distributed in the Northern Hemisphere, have seasonal reproductive cycles,
develop gonads once a year and lay eggs in certain and limited periods. While this circumstance poses
a substantial risk for aquaculture operations, it can also increase the production and operating expenses
of temperate sea cucumber species to high values and thus emerge as a key hurdle to the development
of sea cucumber farming.
More than 1700 species of sea cucumbers dispersed over the world retain a life and biological cycle
compatible with the ecological conditions of the locations they reside in, due to their very limited
mobility. The most noteworthy evidence for this phenomenon is that there are considerable changes in
the reproductive biology of sea cucumbers living in tropical, temperate or cold seas and that their
breeding periods differ. The gonad development of sea cucumbers in their natural environment is
affected by many biotic and abiotic factors such as temperature, biotope, and environmental factors.
Most of the studies on the reproductive biology of different sea cucumber species in nature suggest that
water temperature has a strong and beneficial effect on gonad development and sexual maturation in sea
cucumbers. In this study, out-of-season gonad development of adult individuals of Holothuria tubulosa,
a temperate and economical sea cucumber widespread in the Mediterranean, was investigated by
manipulation of water temperature in an isolated aquaculture environment. During the trials carried out
between January and May 2022, adult H.tubulosa individuals weighing 132.05±23.55g collected from
nature were retained at an average constant water temperature of 23.01±1.07 °C for 120 days. The results
of the study indicate that, the gonad index, which numerically expresses gonad development, began to
increase from the 30th day of the study, and there was a significant difference between the gonad indices
of the individuals collected from the wild and those in the test tank by the end of the 120th day. In this
regard, it has been discovered that water temperature has the ability to induce the development of gonads
of broodstock kept in aquaculture tanks, and that temperature manipulation in a controlled environment
can be used to generate H. tubulosa gonads outside of season and more than once a year. This finding
is both biological and commercially significant in the aquaculture of sea cucumber species with annual
reproductive cycles, such as H. tubulosa.
Keywords: Holothuria tubulosa, Sea cucumber, Gonadal development, Temperature, Aquaculture
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SOĞUK İKLİM KOŞULLARINA UYGUN BESİ SIĞIRI AHIRLARININ PLANLANMASI;
VAN İLİ ÖRNEĞİ
PLANNING OF BARN OF BEEF CATTLE FOR COLD CLIMATE CONDITIONS; SAMPLE OF
VAN PROVINCE
Ünal ŞİRİN1
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ÖZET
Ülkemizde sığırcılık işletmelerinde yaygın olarak süt ve besi sığırcılığı yapılmaktadır. Süt sığırcılığında
besi sığırcılığına göre daha fazla mekanizasyon kullanılması ve iş gücü gereksinimi olması nedeniyle
gerekli özenin gösterilmesine karşın besi sığırcılığı işletme yapılarına yeterli önem verilmemektedir.
Ancak insanoğlunun en önemli protein kaynaklarının başında gelen et üretimi için planlanan besi sığırı
ahırlarında da süt sığırcılığı ahırlarında ki koşulların asgari düzeyde sağlanması gerekir. İşçilerin çalışma
koşullarınin iyileştirilmesi, hayvanların beslenme rasyonlarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerine uygun olması, hijyenik ortamda et üretiminin gerçekleştirilebilmesi en önemli yapısal
özellikler arasında sıralanmaktadır. Bu nedenle besi sığırı ahırlarının teknik ve uygulama açısından
günümüz teknolojisi ile birlikte yapıldığı yöreye uygun olarak planlanması ve projelendirilmesi
gerekmektedir. Bu çalışmada; soğuk iklim bölgeri için besi sığırı ahırlarını planlanma ve projeleme
kriterleri belirlenerek Van İli koşullarına uygun 50 ve 100 başlık besi sığırı ahırı geliştirilerek
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Besi sığırı, Soğuk iklim, Ahır, Tarımsal yapılar, Biyosistem

ABSTRACT
In our country, dairy and fattening cattle are widely practiced in cattle farms. Due to the use of more
mechanization and the need for labor compared to beef cattle, the necessary attention is paid to the dairy
cattle barns, but not enough attention is paid to the beef cattle business structures. However, in cattle
barns planned for meat production, which is one of the most important protein sources of human beings,
the conditions in dairy barns should be provided at a minimum level. Improving the working conditions
of the workers, conforming the physical, chemical and biological characteristics of the animals'
nutritional rations, and being able to produce meat in a hygienic environment are among the most
important structural features.For this reason, it is necessary to plan and project the beef cattle barns in
terms of technique and application, in accordance with the region where they are built, together with
today's technology. In this study; Planning and designing criteria for beef cattle barns for cold climate
regions were determined and 50 and 100 cattle barns suitable for Van Province conditions were
developed and presented.
Keywords: Beef cattle, Cold Climate, Barn, Agricultural Structures, Biosystems.
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SPOR TAKVİYELERİNİN KULLANIMI: AMAÇLARI, FAYDALARI VE YAN ETKİLERİ
USE OF SPORTS SUPPLEMENTS: ITS AIMS, BENEFITS AND SIDE EFFECTS
Emine Okumuş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Zeve Kampüsü,
65080, Tuşba, Van, Türkiye.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5266-8633
ÖZET
Sağlık sorunlarını tedavi etmek ve ruh halini iyileştirebilmek amacıyla çeşitli gıda takviyelerinin
kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Günümüzde yaşam kalitesinin artması ile birlikte, sağlıklı
beslenmeye ek olarak performans üzerinde olumlu etkileri bulunan gıda takviyelerinden
yararlanılmaktadır. Özellikle rekabetin olduğu spor müsabakalarında ve antrenmanlarda iyileşmeyi
hızlandırmak, performansı geliştirebilmek, ağrıyı önlemek ve iltihabı azaltmak amacıyla spor
takviyeleri (SS) kullanılmaktadır. Yarışma sezonunda sporcularda artan enerji gereksiniminin düzenli
olarak karşılanamaması, takviye kullanımını gerekli kılmakta ve SS’yi günlük diyetin vazgeçilmez bir
parçası haline getirmektedir. Ayrıca, ticari olarak giderek artan SS ürünlerinin çeşitliliği, reklamlardaki
pazarlama stratejileri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar birçok sporcuyu kondisyonunu
geliştirmek için takviye kullanımına teşvik etmektedir. Ancak SS kullanımının olumlu etkilerinin yanı
sıra yan etkileri de bulunmaktadır. Bu çalışma, spor takviyelerinin kullanım amaçları, faydaları ve bazı
yan etkileri hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: Spor takviyeleri, kullanım amacı, yararları, yan etkileri

ABSTRACT
The use of various food supplements to treat health problems and improve mood is as old as the history
of humanity. Today, with the increase in the quality of life, in addition to healthy nutrition, food
supplements that have positive effects on performance are also used. Sports supplements (SS) are used
to accelerate recovery, improve performance, prevent pain and reduce inflammation, especially in
competitive sports competitions and training. The inability to regularly meet the increasing energy needs
of the athletes during the competition season necessitates the use of supplements and makes SS an
indispensable part of the daily diet. In addition, the increasing variety of SS products commercially,
marketing strategies in advertisements, and sharing on social media encourage many athletes to use
supplements to improve their fitness. However, besides the positive effects of the use of SS, there are
also side effects. This study was created to provide information about the purposes, benefits, and some
side effects of sports supplements.
Keywords: Sports supplements, aims, benefits, side effects.
1. GİRİŞ
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) tanımına göre gıda takviyesi, normal bir diyeti
tamamlamayı amaçlayan, besinsel veya fizyolojik etkisi bulunan gıda maddeleridir. İnsan diyetini
desteklemek için kullanılabilecek besinsel takviyeler ilk olarak 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri
ve Avrupa’da kullanılmaya başlanmıştır. Bu takviyelerin hedef kitlesini ilk olarak hamile veya emziren
kadınlar, yaşlılar, bebekler ve büyümekte olan çocuklar oluşturmuştur (Stearns ve ark., 1936; Teel,
1938). 1940’lı yıllara gelindiğinde ise gıda takviyesi, sporcularda ergojenik destek olarak kullanılmaya
başlanmıştır (Bourne, 1948). Sporculardaki kullanım amacı ise yüksek yoğunluklu fiziksel
antrenmanların, kardiyovasküler, lokomotor ve bağışıklık sistemi gibi farklı sistemler üzerinde
oluşturduğu talebi karşılama ihtiyacıdır. Bu artan talep, enerji gereksinimlerini sağlamak amacıyla
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(Maughan ve ark., 2007) bazı besinlerin daha yüksek alımını ve bağışıklık sistemini uyaran
postbiyotiklerin kullanımını ortaya çıkarmıştır (Paparo ve ark., 2014) (Şekil 1).

Şekil 1. Sporcular tarafından takviye kullanımı için bildirilen yaygın nedenler (Garthe ve Maughan,
2018).
SS, geçmiş yıllarda sadece profesyonel sporcular tarafından performansı artırmak, iyileşmeyi
hızlandırmak veya ağrıyı hafifletmek için kullanılan takviyeler olmasına rağmen (Garthe ve Maughan,
2018), artık günümüzde daha düşük seviyeli sporcular, amatörler ve halk tarafından kullanılmaktadır
(CRN, 2018). Sporda takviyesinin kullanım oranı 1960’larda %23 iken 2010’lı yıllarda %49’a çıkmıştır
(Dickinson ve MacKay, 2014). Ayrıca, genel popülasyonun yaklaşık %62’sinin SS kullandığı
belirlenmiştir (Wardenaar ve ark., 2016). Sporculardan genel nüfusa kadar günümüzde SS kullanımının
bu kadar yaygın olmasının temel nedenlerini bilimsel veriler, beslenme stratejilerinin optimizasyonu,
sağlığın korunması ve uzun ömür beklentisi oluşturmaktadır. Bununla birlikte günümüzde, spor
takviyeleri kullanımı ile “fit” görünme isteği (Mooney ve ark., 2017), egzersiz bağımlılığı, görünüm
kaygısı, zayıf benlik algısı ve şiddetli obsesif-kompulsif davranışlar (Beden Dismorfik Bozukluğu
(BDM), Kas Dismorfisi (MD)) arasında da bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Corazza ve ark., 2019).
2. EN YAYGIN KULLANILAN SPOR TAKVİYELERİ
Yıllar boyunca, potansiyel olarak yararlı çok sayıda SS önerilmiştir. Ancak pazar payı oluşturma
girişimleri ve sporcular tarafından test edildikten sonra çoğu SS ortadan kaybolmuştur. Bununla birlikte,
çeşitli nedenlerle bazı SS’ler ticari değerini korumuş ve bunlara yeni maddeler de dahil edilmiştir (Şekil
2).
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Şekil 2. En yaygın kullanılan SS ve kaynakları (Alonso ve Fernandez-García, 2020)
2.1. Pancar suyu
Bu fonksiyonel gıda, yüksek sodyum nitrat içeriği nedeniyle günümüzde en yaygın kullanılan
takviyelerden biridir. Kullanımı, 20. yüzyılın ortalarında doktorların anjina pektoris hastalarda
nitrogliserin (sodyum nitrata benzer bir ilaç) tedavisi ile başlamıştır. Mekanizması, kalp hızında bir
değişiklik olmaksızın atım hacmindeki artışa bağlı olarak kalp debisinin artması ve ventrikülün enerji
harcamasının azaltılmasından oluşmaktadır (Hoeschen ve ark., 1966). Bu etki mekanizması sayesinde
kardiyovasküler yükün fazla olduğu spor dallarında (atletizm, bisiklete binme vb.) kullanımlarının
denenmesine yol açmıştır. Ancak nitrozaminlerde kanserojen etkiye sahip dönüşümü nedeniyle dozun
3 mg/kg’ı aşması önerilmemektedir. Uygulama dozu, pancar suyu içeren doğal bir ürünün 400 mg olarak
tüketimidir (Alonso ve Fernandez-García, 2020).
2.2. Beta-alanin
20. yüzyılın başında karnosin molekülü tanımlanmıştır (Guiotto ve ark., 2005). Karnosin, amfibiler ve
kaplumbağalar gibi büyük anaerobik kapasiteye sahip hayvanların kas dokularında bulunan yüksek
konsantrasyonlar nedeniyle büyük ilgi gören β-alanin ve histidin tarafından oluşturulan bir amino asittir
(Clifford, 1921). Vücut geliştiricilerin kaslarında önemli miktarda β-alanin varlığı (Tallon ve ark., 2005)
bu amino aside olan ilgiyi daha da artırmıştır. β-alanin’in oral yoldan uygulanmasının, kas karnosininde
artışa neden olduğu, yüksek yoğunluklu egzersiz sırasında tampon kapasitesini arttırdığı ve performansı
iyileştirdiği belirlenmiştir (Stout ve ark., 2008). Ayrıca β-alanin ile yüksek glisemik indeksli
karbonhidratların kombinasyonu, emilimi iyileştirebilmektedir (Perim ve ark., 2019). Ancak farklı
çalışmalar, insülin infüzyonu ile β-alanin’de herhangi bir değişiklik bulamamış ve bu durumun başka
bir mekanizmadan kaynaklandığı sonucuna varmıştır (Goncalves ve ark., 2020).
2.3. Bikarbonat
Anaerobik kapasite, çeşitli sporlarda performansla ilgili önemli bir kriterdir (Fernandez-Garcia ve ark.,
200). Kas anaerobik metabolizması, kuvvet üretimini azaltan hidrojen iyonlarında artışa neden
olmaktadır (Metzger ve Moss, 1990). Bu bağlamda hidrojen iyonlarını tamponlamak amacıyla
bikarbonat kullanılmaktadır. Bikarbonat, iskelet kası tampon kapasitesini arttırmakta ve bu fizyolojik
değişim kısa sprint aktivitelerinde performansı iyileştirebilmektedir. Tampon kapasitesine ek olarak,
alkaloz, K+ düzenlemesini değiştirmekte (Sostaric ve ark., 2006), mitokondriyal biyogenezi
geliştirmekte (Percival ve ark., 2015) ve performansın iyileştirilmesinin altında yatan kalp fonksiyonunu
düzenlemektedir (Wang ve ark., 2014). Bununla birlikte “alkali diyet” kavramı son birkaç yılda
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yaygınlaşmış olsa da bu diyet uygulamasıyla artan performans sonucuna ilişkin herhangi bir veri henüz
bulunmamaktadır (Alonso ve Fernandez-García. 2020).
2.4. Kafein
Kafein, belirli bir maddenin etki mekanizmasına yönelik araştırmalardaki ilerlemenin sporda
kullanımını nasıl değiştirdiğini belirleyen önemli bir örnektir. 1980’li yılların sonlarında, antidoping
ajansları kafeini kantitatif olarak yasaklamıştır. Ancak 2003 yılında ‘Yasaklılar Listesi’nden çıkarılmış
ve kısmen kafein içerikli ürünlerin çoğu içecekte düzenli olarak kullanılması nedeniyle Dünya AntiDoping Ajansı’nın İzleme Programına dahil edilmiştir. Kafein başlangıçta, sadece 6-9 mg/kg’lık yüksek
bir dozda istatistiksel olarak anlamlı ergojenik etkilere sahip bir maddeyken (Hespel ve ark., 2006),
günümüzde 1-2 mg/kg gibi düşük dozlarda tüketilmesinin özellikle zihinsel yorgunluk dönemlerinde
oldukça faydalı olduğu belirlenmiştir (Close ve ark., 2016).
2.5. Karbonhidratlar
Sporda performans için karbonhidratların (CHO) önemi, karbonhidratların egzersiz kapasitesi (Mills,
1938) ve hipoglisemi (Haldi ve Wynn, 1946) ile ilişkilendirildiği 1930’lu yıllarda başlamıştır. Yoğun
ve sürekli egzersizlerden sonra kas glikojen depolarının tükendiğinin belirlenmesi (Hermansen ve ark.,
1967), egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında CHO ihtiyacını gidermek amacıyla farklı beslenme
stratejilerini gündeme getirmiştir. 1990’larda, glikojen depolarını korumak, yüksek yoğunluklu
antrenman ve yarışma sırasında maksimum performansı sağlamak için CHO alımının toplam enerji
alımının %60-70’ine ulaşması önerilmiştir (Coyle, 1991). Glikoz ve fruktoz (Trommelen ve ark., 2017),
maltodekstrinler ve fruktoz veya glikoz ve sakaroz (Davis ve ark., 1990) gibi farklı şekerlerin
kombinasyonunun CHO’nun bağırsak emilimini arttırdığı belirlenmiştir (Jeukendrup, 2017). Bu
nedenle sporda en çok önerilen dozaj, farklı tür ve miktarlarda şekerlerin kombinasyonu yoluyla
sindirim sisteminde bulunan farklı karbonhidrat taşıyıcılarının doygunluğunu sağlamaktır. Daha yakın
zamanlarda ise tüketiminin yanı sıra karbonhidratlı içecekle ağız çalkalamanın bile performans artışına
neden olduğu saptanmıştır (Baltazar-Martins ve Del Coso, 2019).
2.6. Kreatin
1970’li yıllarda sporcular, kreatin’i atletik performansı geliştirmek amacıyla kullanmaktaydı. Ancak
daha sonra Harris ve ark. (1992), kreatin takviyesinden sonra ATP içeriğinde değişiklik olmaksızın kasta
kreatin artışını belirlemiştir. Greenhaff ve ark. (1993) ise kreatin takviyesinin kas liflerinin işlevini
geliştirerek, kas aktivitesini iyileştirebildiğini bildirmiştir. Yıllar içerisinde kreatin ile ilgili elde edilen
bu verilerin yanı sıra kreatin popülaritesine, Barselona’daki 1992 Olimpiyatları’nda 100 metre altın
madalyalı Linford Christie gibi sporcuların kullandığını açıklamasıyla ulaşmıştır. Ayrıca günümüzde
kreatin kullanımı, sarkopeni de dahil olmak üzere (Devries ve Phillips, 2014), bilişsel işlevleri iyileştiren
(Turner ve ark., 2015) yeni etki mekanizmalarının keşfinin bir sonucu olarak giderek yaygınlaşmıştır
(Bernat ve ark., 2019). Bütün bunlar, kreatin’i bugün sporda dünyada en çok tüketilen besin
takviyelerinden biri haline getirmiştir.
2.7. Demir
Demir, dünya çapında en çok kullanılan SS’lerden biridir. Hemoglobin seviyelerinin korunması ve kan
oksijen taşınmasındaki önemi uzun yıllardır bilinmektedir. Demir seviyeleri dikkate alındığında
sporcular, ortalama değerlerden daha düşük absorpsiyon ve daha yüksek eliminasyon oranlarına sahiptir
(Ehn ve ark., 1980). Kadın sporcular ise, menstrüasyonla demir kaybı nedeniyle anemiye daha yatkındır
(Cooter ve Mowbray, 1978). Önerilen diyet alımı günlük 15 mg demirdir. Ancak sporcularda ihtiyaç
duyulan uygun miktar henüz iyi bilinmemektedir. Ferritin, hücrelerde demir depolayan bir proteindir.
Klinik çalışmalara göre demir takviyesi için kriter, plazma ferritin konsantrasyonunun 15 mcg/mL’nin
altında olmasıdır. Günümüzde gıda endüstrisi, demirin askorbik asit ile kombinasyonu ve lipozom
moleküllerinin kullanımı ile demir emilimi kolaylaştıran takviyeler geliştirmiştir (Cengiz ve ark., 2019).
2.8. Omega-3 yağ asitleri
Omega-3 yağ asidi takviyesinin, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, protein sentezi (Okamura ve ark.,
2020), ve anti-inflamatuar iyileşmeler sağlayarak (Lammi-Keefe ve ark., 1982) spor performansı
üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir (Heshmati ve ark., 2019). Mevcut faydalı etkisini hücre zarlarını
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onarması, eritrositlerin deformasyon kapasitesini arttırması ve hemolizi geciktirmesi ile oksijen
taşınmasını kolaylaştırması sayesinde gerçekleştirmektedir (Ochi ve Tsuchiya, 2018). Diyetteki birincil
omega-3 yağ asitleri kaynağı balıktır. Ancak keten tohumu gibi yağlı tohumlar ve krill yağı da omega3 yağ asitleri açısından zengindir. Yapılan çalışmalarda bağışıklığın koruması ve kas hipertrofisi gibi
sporla ilgili bazı etkiler krill yağına atfedilmiştir (Da Boit ve ark., 2017). Gıda endüstrisinin omega-3
yağ asidi ilaveli süt, kurabiye, jöle vb. çok sayıda güçlendirilmiş gıda üretmesi sayesinde de takviyeler
haricinde sporcuların bu yağ asidi grubunu tüketmesini sağlamıştır.
2.9. Probiyotikler
Günümüzde probiyotikler, sporcuların takviyesinde SS bileşeni olarak yer almaya başlamıştır (Jager ve
ark., 2019). Yapılan çalışmalar, bağırsak mikrobiyota bileşiminin performans üzerindeki etkisi ve
probiyotik takviyesi ile performans arasındaki önemli bir ilişki olduğunu belirlemiştir (Scheiman ve ark.,
2019). Bununla birlikte, antrenman ve müsabaka sırasında hangi mikroorganizma gruplarının ve
postbiyotiklerinin sağlığı ve performansı iyileştirmede etkili olduğu konusunda halen bilgi eksikliği
bulunmaktadır (Fernandez-Sanjurjo ve ark., 2020).
2.10. Proteinler
1940’larda, protein alımının kas kütlesini arttırdığı belirlenmiştir. Daha sonra, nitrojen dengesi ile kas
kütlesinin gelişimi ve korunması arasındaki ilişkiden dolayı protein takviyelerinin kullanımı sporda
vazgeçilmez bir hale gelmiştir (Arnal ve ark., 1987). Başlangıçta, powerlifting, sprinter vb. gibi güç ve
hız sporları yapan atletler başlıca protein kullanıcılarıydı. Ancak son zamanlarda, dayanıklılık sporcuları
da protein takviyelerinin kullanımını beslenme programlarına dahil etmişlerdir. Protein takviyesinin
performans üzerindeki etkisi henüz net olmamasına rağmen karbonhidratların emilimini kolaylaştırdığı,
aynı zamanda yoğun fiziksel egzersizden sonra uygulandığında anti-inflamatuar etki göstererek daha
etkili kas gelişimini sağladığı belirtilmiştir (D’Lugos ve ark., 2016). Protein takviyesinin tüm bu
etkilerine rağmen, direnç antrenmanı sırasında dahi, fazla proteinin oksitlenmesi nedeniyle büyük
miktarlarda protein alımının gerekli olmadığını savunan çalışmalar da bulunmaktadır (Tipton ve ark.,
1999). Son yıllarda ise soya fasulyesi, badem vb. gibi hayvansal olmayan kaynaklardan protein üretimi
de önemli bir yeniliktir. Elde edilen bu bitkisel proteinlerin izoflavon kaynağı olması, anabolik etkiye
sahip olması ve vegan sporcuların kabul edilebilir protein kaynaklarından olması gibi avantajları
bulunmaktadır (Messina ve ark., 2018).
2.11. C vitamini
Sporda C vitamini (askorbik asit) takviyesinin kullanımı ve tüketimi farklı aşamalardan geçmiştir.
Başlangıçta yüksek C vitamini alımının üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemede etkili olduğu
düşünülürse, daha sonra etkisi metabolik bir uyarıcı olarak kabul edilmiştir (Margaria ve ark., 1964).
Ancak günümüzde etkisi sadece demir emilimini iyileştirmekle sınırlıdır (Manore ve ark., 2011). Öte
yandan sinyal yollarında değişikliğe neden olduğuna dair bulgular nedeniyle vitamin C’nin takviye
olarak kullanımı azalmıştır (Paulsen ve ark., 2014).
2.12. D vitamini
D vitamini veya kolekalsiferol, ilk olarak 1940’larda kemik sağlığını korumak amacıyla kullanılmıştır
(McGowan, 1942). Filippella ve ark. (2020), futbolcularda sezon boyunca serum D vitamininin
azaldığını, bu durumun bağ, kemik ve kıkırdak yaralanmaları ile ilişkili olduğunu belirlemiştir. Bu
nedenle D vitamini uygulamasının, eksiklikten kaynaklı yaralanmaları önleyebileceği öne sürülmüştür.
Ramezani Ahmadi ve ark. (2020) ise D3 vitamin takviyesi ile aktif deneklerde daha düşük serum kortizol
ve paratiroid hormon seviyeleri ile birlikte yüksek performans belirlemiştir. Ancak aynı çalışmada, “D3
vitamininin anabolik hormonların serum konsantrasyonu üzerindeki etkisi için daha fazla araştırmaya
ihtiyaç olduğunu” bildirilmiştir.
2.13. B vitaminleri
B vitaminleri, çoklu metabolik reaksiyonlara katılmaları sebebiyle önemli bir vitamin grubudur.
Nörotrofik ajanlar olarak kabul edilirler ve eritropoezisde (eritrosit yapımı) görev alırlar (Pate, 1983). B
vitaminleri serotonin seviyesini arttırır (Dakshinamurti ve ark., 1990) ve omega-3 yağ asitleri ile birlikte,
hipokampus üzerinde etkilidir (Rathod ve ark., 2016). Ancak ilk çalışmalarda sporda takviye olarak
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kullanımına ilişkin veriler bulunamamıştır (Montoye ve ark., 1955). Bununla birlikte olumlu etkileri
sayesinde sporda B vitamin takviyeleri kullanımının performans üzerinde etkili olabileceği
düşünülmektedir.
3. YAN ETKİLER
Performansı artırmak için ilaç ve takviyelerin kullanımı, sporcuların vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak
birçok antrenör ve spor hekimliği pratisyeni SS kullanımının riskleri hakkında bilgi sahibi değildir.
Dopingle mücadele laboratuvarları, potansiyel sağlık riskleri taşıyan takviyeleri sürekli olarak
incelemektedir (Davani-Davari ve ark., 2019). Bazı takviyeler, kasıtlı veya kasıtsız olarak etiketinde
belirtilmeyen ve potansiyel olarak doping kuralları tarafından yasaklanmış maddeler içerebilmektedir
(Maughan, 2005). Bununla birlikte, doping kullanımının (sporcuların sadece antrenmanla mümkün olan
sınırların ötesinde gelişmiş bir spor performansı elde etmeyi amaçlayan uyuşturucu veya yöntemleri
kasıtlı olarak kullanmaları) neden olduğu potansiyel sağlık tehlikelerini vurgulayan birçok çalışma da
bulunmaktadır (Mazzeo ve Volpe, 2016; Mazzeo ve Raiola, 2018; Mazzeo, 2019).
35 yaşında bir bayan sporcunun şiddetli karın ağrısı ve sklerada sarılık şikayetleri ile hastaneye sevk
edildiği bir vakada, son üç haftadır glutamin tozu kullandığı belirlenmiştir. Yapılan incelemede hastada
bozulmuş karaciğer fonksiyon testi ve görüntüleme değerlendirmesi, hepatotoksisitenin geliştiğini
göstermiştir. Tedavi sırasında sporcunun glutamin alımının kesilmesi ile iyileşmesi nedeniyle, gelişen
karaciğer hasarının glutamin kullanımının olası bir yan etkisi olduğu sonucuna varılmıştır (Hatami ve
ark., 2020).
Eritropoietin kullanımının bisikletçiler ve diğer dayanıklılık sporcularında çoklu ölümlerle sonuçlandığı
bildirilmiştir (Tokish ve ark., 2004). Amfetamin kullanımının ise anksiyete, ventriküler ritim
bozuklukları, hipertansiyon ve halüsinasyonlar da dahil olmak üzere bir dizi olumsuz yan etkiler ile
ilişkilendirilmiştir. Ayrıca haltercilerde amfetamin kullanımının bağımlılığa sebep olduğu belirlenmiştir
(Gruber ve Pope, 1998).
Yüksek kafein dozları (~9.0 mg/kg), uyku bozukluğu, sinirlilik, ajitasyon ve gastrointestinal problemler
gibi yan etkilere sebep olabilmektedir (Pallarés ve ark., 2013). Kafein takviyesi kullanan sporcularda
taşikardi/kalp çarpıntısı ve uykuya dalamama en yüksek prevalansa sahiptir. Ayrıca enerji içeceklerinde
kafein ve ginseng ile kombinasyon halinde yohimbin alımı çok sayıda olumsuz etkiye neden
olabilmektedir (Woolsey ve ark., 2014). Yohimbin kullanımının neden olduğu en yaygın yan etkiler
arasında artan kan basıncı, taşikardi, anksiyete, huzursuzluk ve sinirlilik yer almaktadır (Cimolai ve
Cimolai, 2011). Efedrin/kafein ile kombinasyon halinde salisilat içeren kilo verme takviyeleri alan
kişilerde ise görülen birçok kardiyovasküler semptomlar nedeniyle, bu takviyeler yasaklanmış içerikli
maddeler bölümüne dahil edilmiştir (Jędrejko ve ark., 2021).
Farklı bir çalışmada, takviye tüketicilerinde östrojen raportör gen tahlilleri kullanılarak hormonal
aktivite ölçülmüş ve insan sağlığı için risk değerlendirmesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda tahmin
edilen hormonal etki, genç erkek çocuklar ve menopoz sonrası kadınlarda büyük endişe kaynağı
olduğunu göstermiştir. Çalışma, spor takviyelerinin sporcuları yüksek düzeyde östrojenik endokrin
bozuculara maruz bırakabileceğini belirlemiştir (Plotan ve ark., 2014).
Fenibut, online olarak satılan beyin/bilişsel güçlendirici kategorisindeki diyet takviyelerinin bir
bileşenidir. Fenibut, tolerans gelişimi ve belirli bir yoksunluk belirtileri ile bağımlılık potansiyeline
sahiptir (Kupats ve ark., 2020). Fenibut kullanımının kesilmesinin belirtileri arasında görsel ve işitsel
halüsinasyonlar, uykusuzluk, kaygı, sinirlilik, dış uyaranlara (ışık, ses ve sıcaklık) aşırı duyarlılık, kas
ağrısı, titreme, halsizlik ve iştah azalması yer almaktadır (McCabe ve ark., 2019).
Sporcular koenzim Q10, glutatyon, N-asetil sistein gibi bazı SS’leri, antioksidan moleküller üzerindeki
koruyucu etkileri, sağlığı geliştirdikleri ve performans artışı sağladıkları için kullanılmaktadır (McLeay
ve ark., 2017). Bununla birlikte, epidemiyolojik çalışmalar antioksidan kullanımıyla ilişkili
kardiyovasküler riskte bir artış olduğunu (Bjelakovic ve ark., 2007) ve antioksidanların sporda
kullanımını sorgulayan bazı tutarsızlıkların ortaya çıktığını belirlemiştir (Gomez-Cabrera ve ark., 2012).
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Sporcular tarafından yüksek miktarlarda tüketilen peynir altı suyu proteini, böbrek fonksiyonlarını
olumsuz yönde etkileyebilir ve karaciğer hasarına neden olabilir. Ayrıca kemiklerde mineral
dengesizliğine yol açarak kemikte mineral yoğunluğunun azalmasına ve osteoporoza yol açabilir. Peynir
altı suyu proteini tüketmenin bir başka olası yan etkisi ise kanın pH’nda artışa sebep olmasıdır. Kandaki
aşırı protein, böbreğin onu metabolize etmesini zorlaştırmaktadır (Tunick, 2008).
Spor takviyelerinin yukarıda belirtilen yan etkilerinin yanı sıra bazı kullanım amaçları ve zararlı etkileri
Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Spor takviyelerinin bazı olası zararlı etkilerine ilişkin veriler (Deldicque ve Francaux, 2016)
Ergojenik yardım
Mitokondriyal verimliliği artırarak
Nitrat
uzun süreli olaylar sırasında artan
performans
Membran
fizikokimyasal
özelliklerini, gen ekspresyonunu ve
Omega-3 yağlı
eikosanoid
metabolizmasını
asitler
değiştirerek
artan
egzersiz
performansı
Tampon kapasitesini artırarak yüksek
β-alanin
yoğunlukta tekrarlanan sprintler
sırasında artan performans
Higenamin
Kilo kaybı ve uyarıcı
Takviye

Olası zararlı etkiler
Düşük C vitamini ve yüksek nitrit
seviyelerinde nitrozasyon ve mide kanseri
Yüksek dozlarda
kanama süresi

kullanımda

artan

Parestezi, alerji ve kaşıntı

Baş dönmesi ve mide bulantısı
Zayıflamış bağışıklık sistemine sahip
Tekrarlanan sprintler sırasında artan
Kreatin nitrat
kişilerde lenfositler ve monositler
performans
üzerinde etki
Tekrarlanan
sprintler
sırasında Mide
bulantısı,
iştahsızlık,
karın
Guanidinoasetik
ergojenik etkiye sahip olan kreatin şişkinliği, ishal ve yüksek serum kreatinin
asit
biyosentezini artırmak
insidansı
Çok
bileşenli Bileşenlere bağlı olarak etkisi Birleştirildiğinde olası test edilmemiş
takviyeler
değişkendir
etkileşimler
4. TİCARİ DESTEK VE YASAL DÜZENLEMELER
SS kullanımına karşı artan talep ve son yıllardaki yaygın tüketim, ticari açıdan önemli bir ekonomik
etkidir. Gıda endüstrisi bu ürünlerin ortaya çıkarılması, tasarımına, sunumuna ve dağıtımına kadar
birçok alanda yatırım yapmaktadır. Üretilen SS’ler ise yalnızca profesyonel sporcular için değil, aynı
zamanda eğlence amaçlı sporcular ve hatta genel nüfus için çok çekici hale gelmektedir. Takviyelerin
kullanıma teşvik amaçlı reklamlarının yapılması, bu ürünlerin yeni psikoaktif maddeler, yasadışı
uyuşturucular veya etiketlemede açıklanmayan bileşenlerin potansiyel (kasıtlı veya kazara) tağşişlerine
ilişkin şüpheleri arttırmaktadır (Dastjerdi ve ark., 2018; Tucker ve ark., 2018; Cohen ve ark., 2020).
1994 yılında ABD Kongresi tarafından yayınlanan Diyet Takviyesi Sağlık ve Eğitim Yasası (DSHEA)
besin takviyelerini düzenlemiştir (NIH, 1994). Bu yasa ile takviyelerin kullanımına ilişkin sıkı kontroller
ciddi bir şekilde azaltılarak serbestleştirmiştir. Bu süreçten sonra, doktor reçetesine gerek kalmadan,
takviyelere erişim kolaylaşmıştır. Ancak bu kolay erişim, proandrojenik hormonlar gibi hormon benzeri
maddelerin serbestleştirilmesi nedeniyle eleştirilere neden olmuştur. Bu nedenle 2006 yılında,
şirketlerin güvenliği ve uygun kullanımı beyan etmeleri için 109-462 numaralı yasal yaptırım kamu
kanunu çıkarılmıştır (PL, 2006). Ardından diğer dünya ülkeleri, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ile
Avrupa ve Avustralya’daki Terapötik Ürünler İdaresi aracılığıyla, DSHEA kurallarını uygun hareket
etmiştir.

PROCEEDINGS BOOK

473

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

5. SPOR TAKVİYELERİNİN GELECEĞİ
Günümüzde SS kullanımının hızlı bir değişim sürecine girmesi düşünülmektedir. Bu süreçte etkili olan
faktörler:
1) Takviye kullanımına bağlı olarak yaşlanma karşıtı stratejiler sayesinde artan uzun ömür,
2) Doping kurallarında sağlık ve güvenliği koruyacak, kasıtlı kontaminasyonu önleyecek, düzenlenmiş
kurallar altında takviyelerin artan mevcudiyeti,
3) Sağlıkla ilgili artan endişeler nedeniyle dengeli beslenmede takviyelerle rekabet edecek diyet
stratejilerinin geliştirilmesi,
4) SS’lerin performans ve kronik hastalıkları önleme konusundaki bilgi düzeyinde artış,
5) Antrenman tipine bağlı olarak SS’nin daha programlı, minimalist ve spesifik kullanımı,
6) Yeni ürünler ve yeni etki mekanizmalarının keşfi ile spordaki uygulamaların gelişmesi,
7) Nutrigenetik ve nutrigenomik gibi bilim dallarının gelişimi ve bu sayede daha doğru bir SS
programlamasının oluşmasıdır (Alonso ve Fernandez-García, 2020).
6. SONUÇLAR
SS, ortaya çıkışından bu yana yüksek antrenman yükleri, rekabet ortamında sağlığı ve performansı
iyileştirmenin bir tamamlayıcısı olarak kabul edilmektedir. Müsabakalarda spor performansındaki
gerçek farklılıklar çoğu zaman önemsizdir. Ancak bu durum, dereceye girmede küçük bir iyileştirmenin
dahi büyük sonuçlarının olabileceği gerçeğini değiştirmemektedir. SS kullanımının sağlığa ve
performansa olumlu etkileri, günlük diyette bazı bileşenlerin yeterli düzeyde alınamaması ve içeriğinde
yasaklı maddelerin bulunmayışı gibi nedenler, yaygınlaşmasında en önemli etkenlerdir. Ancak spor
performansı üzerine olumlu etkileri kadar yan etkileri de bulunmaktadır. Özellikle günlük diyetle alınan
bazı gıda bileşenleri ile etkileşimi sonucunda istenmeyen etkilerin ortaya çıkması söz konusudur. Bu
nedenle SS içeriğinin yasal olarak izin verilen bileşenlerden oluşması, kullanımının sadece uzman kişiler
tarafından önerilmesi, sporcunun ihtiyaç duyduğu takviyeleri uygun dozlarda kullanarak düzenli sağlık
kontrollerinden geçmesi ile SS kullanımında meydana gelebilecek olası sağlık riskleri önlenebilecektir.
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COLOUR DIVERSITY BETWEEN THE NUTRACEUTICAL-COLOURED WHEAT AND
ANALYSED WHEAT LINE WITH HIGH ANTHOCYANIN CONTENT: A REVIEW
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ABSTARCT
Among cereals wheat takes an important place in food items and also plays a vital part in a balance and
healthy diet. Wheat is a good source of starch, proteins, minerals and dietary fibre however; further
enhancement in its nutraceutical value can make an increase in its demand. Anthocyanins are the major
constituents of fruits and vegetables. Anthocyanins and photochemical found in plants work as
antioxidants that may reduce the risk of cardiovascular disease and diabetes as well as inflammation and
cancer. This has evoked interest among the Researchers in studying regarding anthocyanins.Coloured
wheatoffers a variety of characteristics that may have health advantages. Coloured wheat lines have
shown high iron and zinc content in comparison to white wheat indicating double bio-fortification.There
are various methods to utilise this coloured wheat, such as in making bread, pasta, and biscuits; it is a
versatile grain. Since biofortified crops have a huge market possibility, there is an ample scope of
industrial utilization of these developed coloured wheat lines which may lead to the creation of new
products from unconventionally coloured wheat with superior nutritional and functional qualities.
Key words: Anthocyanin, coloured wheat, antioxidant, biofortification, nutraceuticals
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THE EFFECT OF CHEMICAL FERTILIZER AND VERMICOMPOST ON THE BIOLOGY OF
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ÖZET
Polifag bir zararlı olan Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) biber üretim alanlarında, Genel yaprakbiti
zararına ek olarak virüs hastalıklarına vektörlük yaparak, ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bitki
yetiştirme aşamasında toprak verimliliğini arttırmak için kullanılan gübreleme yöntemleri toprağın
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin optimal olmasına önemli ölçüde katkı sağlamakta, bu da o
topraklarda yetişen bitkilerin hastalık ve zararlılara daha dirençli olmasına imkan sağlamaktadır. Son
yıllarda, Kimyasal gübrelemenin negatif etkilerini ortadan kaldırabilecek doğa dostu, organik tarımda
da kullanılabilen, gübre uygulamaların arttırılmasına yönelik çalışmalar hızla artmaktadır.
Bu çalışmada, popülasyon artışına bağlı olarak kimyasal ve vermikompost gübresi uygulanan biber
bitkilerinde beslenen, zararlının popülasyonunun baskılanmasında, gübrenin etkisinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Popülasyon parametrelerinin varyansları ve standart hataları, TWOSEX-MS Chart
yazılımı kullanılarak Bootstrap yöntemine göre elde edilmiştir. Sonuç olarak; Gübrelerin M.
percicae’nin biyolojisi üzerine etkisi önemli olarak belirlenmiş ve zararlının yaşam döngüsü açısından
vermikompostun en uygun gübre olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan uygulama zararlı için
ekolojik kontrol yöntemi olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Vermikompost, Popülasyon Parametreleri, Kimyasal gübre , Yaşam çizelgesi.
ABSTRACT
Peach aphid (Myzus persicae), which is a polyphagous pest, causes economic losses in pepper
production areas by being a vector for viral diseases in addition to general aphid damage. Fertilization
methods used to increase soil fertility in the plant growing stage contribute significantly to the optimal
physical, chemical and biological properties of the soil, which allows plants grown in those soils to be
more resistant to diseases and pests. In recent years, studies have been increasing rapidly to increase the
application of nature-friendly fertilizers that can be used in organic agriculture, which can eliminate the
negative effects of chemical fertilization.
In this study, it was aimed to determine the effect of fertilizer on the suppression of the growth of the
pest fed on pepper plants treated with chemical and vermicompost fertilizers, depending on the
population growth. Variances and standart errors of population parameters were obtained according to
Bootstrap method by using TWOSEX-MS Chart software. In conclusion; The effect of fertilizers on the
biology of M. percicae was determined as significant and it was found that vermicompost was the most
convenient fertilizer in terms of the life cycle of M. percicae. The application used in this study can be
used as an ecological control method for the pest.
Keywords: Vermicompost, Population parameters, Chemical fertilizer, Life table
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RESPUBLİKAMIZIN QƏRB ZONASINDA YETİŞDİRİLƏN QOYUNLARIN ƏT
MƏHSULDARLIĞINA MÜXTƏLİF AMİLLƏRİN TƏSİRİ
THE INFLUENCING OF VARIOUS FACTORS TO SHEEPS' PRODUCTIVITY BREEDING IN
WEST REGIONS OF OUR REPUBLIC
Əmiri Günel Sərdar
Doktorant,müəllim
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,Azərbaycan
Nəcəfova Gülbəniz Kamil
Müəllimə
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,Azərbaycan
XÜLASƏ
Məqalədə müxtəlif amillərin qoyunların ət məhsuldarlığına təsiri öyrənilmişdir. Ətlik-yunluq
istiqamətli cins qoyunlar yüksək tez yetişkənliyə malik olur ki, onları bir yaşına qədər ətliyə vermək
olur. Bu cür məhsuldarlıq istiqamətinə malik olan qoyun cinsləri yüksək orta gündəlik artıma malik
olmaqla, orqanizmə ət və piy çox toplanır. Tədqiqat işi Şəmkir rayonunda yerləşən “Qapanlı” kəndli
fermer təsərrüfatında, “Zoomühəndislik fakültəsinin” “Kənd təsərrüfatı heyvanların yetişdirilməsi və
yemləndirilməsi” kafedrasının laboratoriyasında aparılmışdır.Apardığımız tədqiqat zamanı məlum oldu
ki, tez yetişən qoyun cinsləri yüksək orta sutkalıq canlı kütlə artımına malik olmaqla 1 kq artıma daha
az yem sərf edirlər. Cavan heyvanlar yaşlılara nisbətən daha tez inkişaf edib, kökəlir və yüksək gündəlik
çəki artımı verir.
Açar sözlər: qoyun, yem vahidi, ət, məhsuldarlıq, orta sutkalıq artım,cəmdək, sümük, əzələ, piy
ABSTRACT
In this article it was learned influencing various factors to sheeps' productivity. Sheep breeding for
slaughter and wool case are very ripening, so at 1 age they can be given for meat breeding. Thus cases
sheep can gain meat and fat very rapidly. The investigation work was held in Shamkir region's“Qapanli”
farmer in the faculty of “Zoo engineering” and in the laboratory of the department “Breeding and
feeding of agricultural animals”. According our investigation work it turned out that for 1 kg fatting it
was used low food. Young animals improve very rapidly, fattening and give dairy weight case
comparing with old animals.
Key words: sheep, unit of feeding, meat, productivity, the 24 hours weight case, carrion, bone, muscle,
fat
Azərbaycanda qoyun əti digər ölkələrlə müqayisədə daha çox istehlak olunur. Qoyun ətinin tərkibi
heyvanın cinsi, yaşı, cinsiyyəti, qidalanması, bəslənməsi, həmçinin stres amilləri ilə əlaqədar olaraq
dəyişir. Kimyəvi tərkibinə görə qoyun əti zülallar, yağlar, ekstraktiv və mineral maddələr, fermentlər,
vitaminlər, karbohidratlar, su və digər qida maddələrindən ibarətdir. Qida əhəmiyyətinə görə quzu əti
daha keyfiyyətli və diyetik sayılır. Qoyun ətinin enerji dəyəri 190-300 kkal/100 qr intervalında dəyişir
[1].
Qoyun ətinin əzələ toxumasında birləşdirici toxuma zülalları (kollagen, elastin, mutsin, mukoidlər və s.)
istisna olmaqla, zəngin və yüksək bioloji dəyərə malik zülal kompleksi cəmləşir. Onların sırasına
miogen, mioqlobin, qlobin, mioalbumin, miozin, aktin, aktomiozin, troponin, tropomiozintitin,
desmolin və başqalarını da aid etmək olar [2].
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Qoyun ətinin tərkibindəki ekstraktiv maddələr də xüsusi əhəmiyyəti ilə seçilir. Belə ki, azotlu ekstraktiv
maddələr (kreatin, kreatinin, qlutation, karnozin, amin turşuları, purin və pirimidin əsasları və s.) ətin
orqanoleptik xüsusiyyətlərini (konsistensiyası, dadı, qoxusu və s.), azotsuz ekstraktiv maddələr isə
(qlikogen, dekstrinlər, qlükoza, süd turşusu, piroüzüm turşusu və s.) onun yetişmə prosesini tənzimləyir.
Qoyun ətində qlikogenin miqdarı az (0,8 faiz) olsa da, heyvan kəsildikdən sonra onun süd turşusuna
parçalanması ilə ətin pH göstəricisi turşuluğa doğru (pH<7,0) dəyişərək ətin yetişməsini sürətləndirir.
Bu zaman yaranan turş mühit mikroorqanizmlərin inkişafı üçün əlverişsiz olduğundan ətin tez xarab
olmasının qarşısı alınır.Əzələ toxumasında lipidlərin (yağların) tərkibi heyvanın cinsi, yaşı, yemlənməsi
və bəslənməsindən asılı olaraq dəyişir. Əzələ toxumasındakı yağların tərkibində mono-, di- və
triasilqliserinlər, sərbəst yağ turşuları, sterinlər, fosfolipidlər, quyruqda toplanan yağların tərkibində isə
doymuş ali yağ turşuları (stearin, palmitin, miristin və s.) ilə zəngin triasilqliserinlər (neytral yağlar)
üstünlük təşkil edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, mal ətinə nisbətən qoyun ətinin tərkibində zərərli
xolesterolun miqdarı az, faydalı lesitinin miqdarı isə çoxdur. Məhz bu səbəbdən quzu əti həm də
diyetikdir. El arasında qoyun ətinin “ağır” olması kimi fikir dolaşır. Bu da lipidlərin tərkibində doymuş
ali yağ turşularının çox olması ilə əlaqədardır [6,7].
Qoyun ətinin faydalı xüsusiyyətləri ilə yanaşı, zərərli təsirləri də vardır. Belə ki, yağlı qoyun ətində
doymuş yağ turşuları çox olduğundan hipertoniya və mədə-bağırsaq xəstəlikləri zamanı istehlakı tövsiyə
edilmir. Tərkibində çox olan purin əsaslarının sidik turşusuna çevrilməsinə görə oynaq, böyrək və öd
kisəsi disfunksiyasından (artrit, nefrit, podaqra, xolesistit və s.) əziyyət çəkən xəstələr üçün bu növ ətin
istehlakı zərərlidir [5].
Digər ət növləri kimi qoyun əti də sanitar-gigiyenik qaydalara uyğun tədarük və istehlak edilmədiyi
təqdirdə bir sıra virus, mikroorqanizm və parazit mənşəli təhlükəli zoonoz xəstəliklərin və qida
toksikoinfeksiyalarının mənbəyi ola bilər. Odur ki, müvafiq müşayiətedici baytarlıq sənədləri olmayan
qoyunların kəsiminə yol verilməməli, həmçinin ətin satışı sanitar-gigiyenik tələblər çərçivəsində həyata
keçirilməlidir [3,4].
Material və metodika.Tədqiqat işi Şəmkir rayonunda yerləşən “Qapanlı” kəndli fermer təsərrüfatında,
“Zoomühəndislik fakültəsinin” “Kənd təsərrüfatı heyvanların yetişdirilməsi və yemləndirilməsi”
kafedrasının laboratoriyasında aparılmışdır. Şəmkir rayonu ərazisi Gəncə-Qazax zonasına aid edilir.
Ərazi quru, düzənlik və isti qışa məxsusdur. Havanın orta illik temperaturu 13-140C-dir. Ən soyuq ayyanvar, ən isti avqust ayıdır. İyul-avqust aylarlnda temperaturu-25-300C-yə çatır. Yaz dövrü çox qurudur.
İllik su yığımı 250-350 mm-çatır. Yaz dövründə havanın nəmliyi 70-75% , yay dövründə isə 55-57%,
bəzən də 25-40%-enən günlər də olur. Şəmkir rayonun Qapanlı fermer təsərrüfatı Şəmkir rayonu
ərazisində yerləşmiş və qoyunçuluq üçün əsas ərazi Ceyrançöl hesab olunur. Təcrübə və nəzəriyyə
təsdiq edir ki, qoyunların ət məhsuldarlığına təsir edən əsas amillər valideynlərin cinsi, iriliyi və yaşıdır.
Məlumdur ki, diri kütləsi yüksək olan cinslərin quzuları da iri doğulur. Həmçinin iri quzu doğulmasına
valideynlərinin yaşının da təsiri az deyil. Tam inkişafı başa çatmamış cavan anaclardan doğulan balanın
diri kütləsi yaşlılardan alınan balaya nisbətən az olur. İlk dəfə 2,5 illik şişəklərdən alınan quzuların diri
kütləsi yaşlı qoyunların quzularından geri qalmayır. Ona görə də quzuların boyca kiçik olmasına başlıca
səbəb qoyunların ilk dəfə cütləşdirilərək onların diri kütlələrinin az olmasıdır. Burada törədici qoçların
quzularının diri kütləsinə və iriliyinə təsirini yaddan çıxarmaq olmaz. Ona görə kiçik boylu anacları, iri
qoçlarla cütləşdirdikdə quzuların böyüklüyü, anacların diri kütləsi və iriliyinə qeyri-mütənasib
olduğundan, doğumun gedişi və quzuların südlə təmin olunması çətinləşir.Apardığımız araşdırmalar
göstərir ki, cəmdəyin əsas kütləsi (93-94%) əzələ, sümük, qığırdaq, birləşdirici toxuma, qalan qismi (67%) isə piy, qan, limfa və ilikdən ibarətdir. Yağlı ətdə isə bu nisbət xeyli dəyişə bilir.
Alınan nəticələrin və onların müzakirəsi.Ətlik-yunluq istiqamətli cins qoyunlar yüksək tez
yetişkənliyə malik olur ki, onları bir yaşına qədər ətliyə vermək olur. Bu cür məhsuldarlıq istiqamətinə
malik olan qoyun cinsləri yüksək orta gündəlik artıma malik olmaqla, orqanizmə ət və piy çox toplanır.
Bunu cədvəl 1-də görmək olur:
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Cədvəl 1.
Müxtəlif cins cavan qoyunların ət məhsuldarlığı
Göstəricilər
5-7 aylıqkökəltmədə orta
sutkalıq artım,qr
7 aylıq axta toğlunun
cəmdəkdə əzələ toxumanın inkişafı, % sümük
əzələ
piy
1 kq canlı kütlə artımına
yem sərfi,yem vahidi ilə

Ətlik, yunluq cinslər
tez yetişən, orta tez yetişən, gec yetişən, qısayunlu,kənliyə malik
zərifyunlu, Qorki cinsinən olan uzunyunlu, Stavropol, Şimali Qafqaz
260
222
130
100

100

100

391

335

227

106
4,5

77
5,0

39
7,6

Beləliklə,cədvəl 1-dən məlum olur ki, tezyetişən qoyun cinsləri yüksək orta sutkalıq canlı kütlə artımına
malik olmaqla 1 kq artıma daha az yem sərf edirlər. Cavan heyvanlar yaşlılara nisbətən daha tez inkişaf
edib, kökəlir və yüksək gündəlik çəki artımı verir.
Odur ki, İngiltərə, yeni Zellandiya,Avstraliya vəs. ölkələrdə kəsilmiş 30-32 milyon baş qoyunun 6570%-ni cavanlar təşkil edir. Bolqarıstanda tədarük edilən qoyun ətində quzu əti 10% təşkil edir. ABŞda isə bu göstərici 93% olur. Azərbaycanda isə tədarük edilən ümumi qoyun ətində quzu əti 11% təşkil
edir. Ona görə də, hazırda qoyunçuluğun sənaye əsasında inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar olaraq
komplekslərdə kökəldilən heyvanların 80%-ni cavanlar təşkil edir.
Təcrübələrlə sübut edilmişdir ki, qoyunları cavan yaşlarında ət üçün kəsmək böyük iqtisadi səmərə verir.
Cavan qoyun əti zərif, spesifik, qoxusuz olmaqla, onda əvəz oluna bilməyən amin turşuları-metioninin,
valin, leysin, izoleysin, lizin və triptofan daha çox olur.
Qoyunlar yaşa dolduqca inkişaf zəifləyir, əzələ və piy toplanması çox yavaş gedir və bununla əlaqədar
olaraq vahid canlı kütlə artımına yem məsarifi çoxalır. Cavan heyvanların 1 kq canlı kütlə artımına 4-5
yem vahidi sərf edilərsə, yaşlı qoyunların artımına isə 7-9 yem vahidi sərf edilir.
Kənd təsərrüfatının intensivləşməsi və qoyunçuluğun sənaye təməlinə keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq
qoyun əti istehsalının artırılması üçün əsas amillərdən ən başlıcası qoyunların çox bala verməsi və
onların poliestrik olmalarıdır. Qoyundan nəqədər çox bala alınarsa, hər bir baş anacdan ət istehsalı bir o
qədər çox olur. Əkiz doğan anac qoyunlar tək doğanlardan 70% çox ət verməklə, yemdən 30-35% yaxşı
istifadə edirlər.
Qoyun əti istehsalına təkan verən amillərdən biri də sürüdə anac qoyunların xüsusi çəkisinin
artırılmasıdır. Ətlik-yunluq istiqamətli sürüdə anac qoyunlarının xüsusi çəkisinin 40-50 %-dən 60-80%ə qədər yüksəldilməsi qoyun ətinin 25-30% artmasını təmin edir.
Nəticə.Aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticəsindən aydın olmuşdur ki,komplekslərdə qoyun əti
istehsalının artırılması mənbələrindən və ən aktual tədbirlərdən biri qoyunların sənaye
mələzləşdirilməsidir. Qoyun əti istehsalını artırmaq məqsədi ilə mürəkkəb, çox cinsli mələzləşdirmə və
dəyişkən mələzləşdirmədən istifadə edilir. Bu zaman 1 nəsil cavanlar yüksək heterozis qüvvəsinə malik
olmaqla, 7-8 aylıq yaşda onları ət üçün kəsmək iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olur. Belə cavanlar yüksək
orta sutkalıq canlı kütlə artımına malik olmaqla 1 kq canlı kütlə artımına ən az yem sərf edirlər.Son
zamanlar ölkəmizdə yüksək canlı kütləyə malik olan zərifyunlu qoyun cinsləri qaba və yarımqaba yunlu
qoyunlarla çarpazlaşdırılmış və alınan mələzlər 8 aylıqda 30-40 kq canlı kütləyə malik olub, 54-55%
kəsim çıxarı verir.
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ABSTRACT
This study was carried out to determine the population dynamics of Chrysopa formosa species in Pinus
areas between 2017-2018. To understand the different patterns of seasonal variation of Ch. formosa
Brauer, 1850 assemblages, in the present study, we were assessed for seasonal population dynamics of
Ch. formosa under Eastern Turkey conditions. These findings would be helpful to the pine forest
managers to adopt proper management strategies keeping in the biocontrol of pine forests using Ch.
formosa population.
Keywords: Population dynamics, Chrysopa formosa, diversity, Pinus, Turkey
INTRODUCTION
Chrysopa formosa (Neuroptera:Chrysopidae), is one of the most common predator species feeding on
small, soft-bodied arthropods (mainly aphids), and the so-called glyciphagous and pollinivorous species
making use of pollen and sweet liquids: nectar of flowers, honeydew, besides being widely distributed
in agroecosystems. The larval stages of these chrysopids are key predators of the three main pests in
olive groves: Prays oleae, Saissetia oleae, and Euphyllura olivina (Campos, 1980; Alrouechdi et al.,
1980; Ramos et al., 1984). Chrysopa spp. are also of important biological control unlike most green
lacewings, adults are also predatory (Bozsik 1992; Canard 2001). In green lacewings, including Ch.
formosa; can give different responses to various pheromone components. Synthetic flower foods may
have the potential to attract both sexes of the Chrysoperla carnea complex (Koczor et al., 2010).
The ubiquity, plant-associated biologies, and sessile lifestyles of scale insects combine to render them a
major class of prey species for many predaceous neuropterids. The high levels of host plant specificity
exhibited by scale insects suggest that specialized scale feeding might help explain many cases of
neuropterid “host plant” association (Miller et al., 2004).
The purpose of the study was to determine the population dynamics and growth of Ch. formosa in the
pine forests in the Eastern part of Turkey and to explore its functional role in the ecosystem.
MATERIAL AND METHODS
This study was carried out in the pine forests during May 2017 to October, 2018 in 40 different localities.
The locations were chosen considering the topography and biodiversity of the region. Adult, free flying
specimens were collected from the olive trees using standard insect nets (modified net and light traps).
The specimens were preserved in 70% alcohol and kept separate by placing them in envelopes, labelled
properly with details like species, date and place of collection. Specimens were taken during 9.00 to
12.00 hours in the survey area at fifteen points at weekly interval. All the sampling material was
transported to the Entomology Laboratory at the Faculty of Science, University of Kırşehir Ahi Evran,
where the specimens were identified.
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STUDY AREA
Study area is situated between 22º 57’ (N) Lati¬tude and 720 93’ (E) Longitude in the eastern part of
Turkey. The total area of the district is 2, 94,751 hectares which is 1.52 per cent area of East
Mediterranean of Turkey. East Mediterranean Area (EMA) is one of the key biodiversity areas with
high floristic and faunistic richness. It has more than 800 species of flora with high endemism rate.
Anatolian diagonal provides a major route in terms of arthropod diversity in this area (Bozdogan et al.
2018; Bozdoğan and Satar 2018; Güzelmansur and Lise 2013).
RESULTS AND DISCUSSION
The highest species abundance was recorded in August (1672) in 2017. In 2018, the least species were
collected in May and the most in October (1265) in Table 1, 2. Zeleny (2008) reported in her study in
Bohemian forests that she encountered the most insect specimens from Chrysopidae (Chrysoperla
carnea) (Stephens, 1836). There is a need for more phenological-based studies in the Eastern
Mediterranean Region.
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2017 Abundance
Rainfall
(mm)

Relative
humidity (%)

49
50
18
22
15
10
60
25
22
9
16
11
8
12
19
44
32
25
16
55
10
14
15
38
17
33
11
15
22
40
16
22
19
14
9
12
30
20
14
15

55
50
62
49
75
39
45
49
56
59
61
64
69
63
54
57
49
46
44
39
47
43
36
70
60
50
40
55
60
65
57
53
49
50
50
64
57
63
48
55

Sex
♂
♀
♀
♀
♀
♂
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♂
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♂
♂
♀
♀
♀
♂
♂
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♂
♂
♀
♀
♀
♀

Months
Mean
Temperature
(°C)
34
28
28
30
31
33
30
29
42
40
26
39
39
37
44
35
32
31
35
33
42
40
41
36
33
30
43
28
34
42
30
36
26
41
30
44
35
33
39
40

M

J

J

A

S

O

14
9
15
29
46
20
8
18
27
12
41
48
7
11
4
19
18
59
33
9
38
6
55
27
51
4
43
45
24
38
7
33
38
22
59
37
31
35
7
19

26
61
25
22
45
22
7
25
26
43
72
31
53
33
25
11
48
33
26
38
42
22
64
36
41
53
22
12
43
4
58
16
19
22
29
64
24
16
44
21

40
10
17
56
71
30
44
28
76
54
45
9
10
70
24
15
16
29
9
27
36
19
10
60
27
38
19
35
9
26
42
31
70
14
39
35
77
37
22
59

66
55
71
14
77
10
11
30
65
50
16
45
58
43
46
45
44
72
53
15
44
6
24
31
38
24
38
11
38
54
58
51
41
70
41
70
36
52
37
22

62
44
80
15
53
40
30
36
47
54
50
43
34
46
22
64
33
46
26
36
6
43
6
42
34
15
51
37
70
41
43
44
41
35
45
38
64
41
39
18

59
20
32
12
29
60
30
40
17
60
10
16
50
49
50
72
34
27
46
39
15
12
38
6
45
16
51
35
24
5
10
46
66
36
44
46
13
45
48
6

Table 1. Distribution of lacewings according to Ecological Parameters and months (2017)
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2018 Abundance
Rainfall

Relative

M

J

J

A

S

O

(mm)

humidity (%)

88

70

♂

29

17

23

27

30

33

38

76

65

♀

31

25

40

12

52

60

19

9

25

♂

30

14

33

50

32

45

41

19

30

♂

27

10

9

50

20

8

8

15

30

♂

26

34

17

39

20

21

51

26

25

♂

30

6

11

14

12

43

14

8

30

♂

32

59

31

19

11

17

25

18

20

♀

37

10

25

71

13

24

8

10

30

♀

34

33

27

51

34

32

46

50

50

♀

33

50

51

19

39

32

13

66

45

♂

35

9

8

10

13

18

30

30

50

♂

28

22

67

32

7

25

44

44

45

♀

38

10

10

6

10

9

9

33

50

♂

29

18

9

16

15

9

33

45

60

♂

32

60

14

56

27

18

12

21

20

♂

45

10

12

22

34

41

31

23

40

♀

32

21

8

15

8

42

7

40

45

♂

40

14

28

14

55

59

43

35

50

♂

44

21

56

22

46

51

44

19

30

♀

33

22

6

14

11

35

88

22

62

♀

31

36

60

14

42

22

34

10

50

♂

34

20

33

39

9

8

56

11

30

♂

35

10

47

34

60

6

6

30

50

♂

36

8

6

38

27

44

28

15

50

♀

37

45

37

14

21

11

42

81

40

♀

37

24

66

20

20

6

40

45

40

♀

38

15

33

19

44

45

27

14

50

♀

37

13

55

28

14

24

52

60

62

♀

41

17

22

56

12

27

34

16

60

♀

33

28

16

26

28

46

9

PROCEEDINGS BOOK

Sex

Months
Mean
Temperature (°C)

490

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

35

20

♂

40

19

43

20

56

7

45

8

50

♂

41

24

17

38

33

34

42

12

50

♀

31

8

36

44

50

24

55

18

30

♂

35

43

12

19

55

52

22

23

55

♂

40

11

12

46

66

17

44

15

40

♂

30

50

38

30

13

24

34

27

45

♀

41

19

47

31

32

64

26

15

55

♀

37

15

33

13

12

38

31

22

62

♂

32

51

28

44

11

45

20

30

18

♂

33

10

22

35

31

37

14

Table 2. Distribution of lacewings according to Ecological Parameters and months (2018)
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KOYUN VE KEÇİLERDE ORTA VE İLERİ GEBELİK İLE DOĞUM SONRASI
MATERNAL KAN PROGESTERON HORMON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF MATERNAL BLOOD PROGESTERONE HORMONE LEVELS IN
MIDDLE AND LATE PREGNANCY AND AFTER PARTURITION IN SHEEP AND GOATS
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ÖZET
Gebeliğin oluşmasından doğuma kadar etkin olan ve gebeliğin devamlılığını sağlayan ana hormon
progesterondur. Koyun ve keçilerde bu süreçte progesteron kaynağı farklılık göstermektedir. Bu kaynak;
keçilerde korpus luteum (CL) iken, koyunlarda ilk 50-60 gün CL, sonrasında ise plasentadır. Çalışmada
koyun ve keçilerde orta gebelik, ileri gebelik ve doğum sonrası maternal kan progesteron
konsantrasyonlarının değişimi ve bu değişime fetüs sayısının etkisinin araştırılması amaçladı.
Çalışmanın hayvan materyalini; 8 adet İvesi koyunu ve 8 adet Halep keçisi oluşturdu. Tüm hayvanlara
kendi üreme mevsimlerinde östrüs senkronizasyon programı uygulandı. Çiftleşmeyi takiben 50. günde
transabdominal ultrasonografi yöntemi ile hayvanların gebelikleri teyit edildi. Hayvanların 60., 90.,
100., 120., 150. gebelik günü ve doğum sonu kan numuneleri alındı. Serum numunelerinden progesteron
analizleri gerçekleştirildi. Maternal kan progesteron konsantrasyonlarının gebe keçilerde 100. güne
kadar artarak maksimum konsantrasyona (22,55±5,85 ng/ml, p<0,001) ulaştığı ve doğuma kadar
azalarak doğum sonrası minumum konsantrasyona (0,27±0,09 ng/ml, p<0,001) düştüğü belirlendi. Gebe
koyunlarda ise ortalama P4 konsantrasyonun 120. güne kadar artarak maksimum konsantrasyona
(29,15±8,34 ng/ml, p<0,001) ulaştığı ve doğum sonrası minumum konsantrasyona (0,30±0,09 ng/ml,
p<0,001) düştüğü belirlendi. Ortalama P4 konsantrasyonları gebeliğin 60., 90. ve 150. günlerinde
koyunlar (sırasıyla 8,39±2,44; 29,15±8,34; 28,06±12,92 ng/ml ) ve keçiler (sırasıyla 12,76±4,02;
18,75±5,40; 15,58±5,99 ng/ml) arasında anlamlı olarak farklı bulundu (p<0,001). Maternal kan
progesteron konsantrasyonlarının değişimine fetüs sayısının etkisinin belirlenmesinde doğum
sonrasında alınan yeni doğan kayıtları kullanıldı. Keçilerde ikiz ve tekiz yavru taşıyan annelere ait kan
progesteron konsantrasyonları benzerdi. Koyunlarda gebelik boyunca ikiz taşıyan annelerin kan P4
konsantrasyonlarının tekiz taşıyanlardan yüksek olduğu tespit edildi (p<0,001). Sonuç olarak gebeliğin
orta ve ileri dönemlerindeki koyun ve keçilerde kan P4 konsantrasyon değişim ve seyrinin farklı olduğu
ortaya koyuldu. Koyun ve keçilerde fetüs sayısının maternal progesteron üzerine olan etkisinin
progesteron kaynağındaki farklılıktan kaynaklandığı düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, progesteron, fetüs, keçi, koyun,
ABSTRACT
Progesterone is the main hormone that is active from the onset of pregnancy until birth and provides the
continuity of pregnancy. In this process, the source of progesterone differs in sheep and goats. This
source; while it is the corpus luteum (CL) in goats, it is CL in the first 50-60 days in sheep and then the
placenta. The aim of this study was to investigate the changes in maternal blood progesterone
concentrations in middle, late pregnancy and postpartum in sheep and goats and the effect of the number
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of fetuses on this change. The animal material of the study consisted 8 Awassi sheep and 8 Damascus
goats. Estrous synchronization program underwent in all animals within their breeding season. The
pregnant animals were confirmed by transabdominal ultrasonography on the 50th day following mating.
60th, 90th, 100th, 120th, 150th gestational days and postpartum blood samples were taken from the
animals. Progesterone analyzes were performed from serum samples. Maternal blood progesterone
concentrations increased until the 100th day in pregnant goats and reached the maximum concentration
(22.55±5.85 ng/ml, p<0.001) and decreased until the parturation and reached minimum concentration
in postpartum (0.27±0.09 ng/ml, p<0.001) was determined. In pregnant sheep, mean P4 concentration
increased until the 120th day and reached the maximum concentration (29.15±8.34 ng/ml, p<0.001) and
reached minimum concentration in postpartum (0.30±0.09 ng/ml, p<0.001) was found. Mean P4
concentrations were found at 60th, 90th and 150th days of gestation in sheep (8.39±2.44; 29.15±8.34;
28.06±12.92 ng/ml, respectively) and goats (12,76±4.02; 18.75±5.40; 15.58±5.99 ng/ml, respectively)
were found to be significantly different (p<0.001). Neonatal records taken after birth were used to
determine the effect of fetus number on the change in maternal blood progesterone concentrations. In
goats, blood progesterone concentrations of carrying twins and singletons were similar. It was
determined that the blood P4 concentrations of carrying twins during pregnancy in sheep were higher
than those carrying singletons (p<0.001). As a result, it was revealed that the change and course of the
maternal blood P4 concentration were different in the middle and late stages of pregnancy in sheep and
goats. It is thought that the effect of the number of fetuses on maternal progesterone in sheep and goats
differs due to source of progesterone.
Keywords: Pregnancy, progesterone, fetus, goat, sheep,
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ABSTRACT
Tarım insanlara gıda, endüstriye hammadde sağlama, istihdam yaratma ve döviz kazandırma açısından
büyük önem taşımaktadır. Bu sebepten ekonomimizin temellerinden birini oluşturuyor denebilir.
Azerbaycan ve Türkiye için de ayrıca önem taşımaktadır. Ekonomiyi 3 başlık altında: sanayi, hizmet,
tarım sektörleri olarak değerlendirirsek tarım her iki ülkenin ekonomisinde farklı yüzdelerle paya
sahiptir. 2019 verilerine göre GSYH-ta tarım Türkiye ekonomisinde %8,5, Azerbaycan
ekonomisinde %6,2 oranında paya sahiptir. Türkiye’nin genel coğrafik yapısına bakarsak dağlık arazidir.
Nemli bölgelerinde ormancılık, yüksek dağlık ve kurak bölgelerinde hayvancılık ve her bölgesinde
bitkisel üretim yapılabilmektedir. Azerbaycan’da ise tarımsal faaliyetlerin çoğu Kür ve Aras nehirleri
civarında yapılmaktadır. Tarım Azerbaycan ekonomisinin petrolden sonra ikinci önemli sektörüdür. Bu
nedenle toplam işgücünün %40’ı tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Türkiye’de tarımsal üretim
değerinin büyük bölümü bitkisel üretim tarafından oluşturulmaktadır. Aynı durum Azerbaycan tarımı
için de söz konusudur. Türkiye’de tahıl üretimi tarım sektörünün olduğu kadar genel Türkiye
ekonomisinin de temelini oluşturmaktadır. Tahıldan başka arpa, mısır, pirinç, pamuk, tütün gibi ürünler
de tarımda önemli rol oynuyor. Azerbaycan’ın başlıca tarım ürünleri ise pamuk, tütün, çay, zeytin, sebze
ve meyvedir. Her iki ülkede tarımın payı, hangi yıllarda artmış hangi yıllarda azalmış ve bunlara neden
olan faktörler nelerdir? Araştırma Türkiye’de 1970-li yıllardan, Azerbaycan’da ise 1991 senesinden
günümüze kadar olan zaman periyotunu kapsamaktadır. Azerbaycan 1991 yılında bağımsızlığını ilan
ettiği ve karmaşık bir devirden geçtiği için 1991-1994 yıl aralığında tarımın payında bazı değişiklikler
olmuştur. 1993’te GSYH –ta tarımın payı %27, 1994’te %32 olmuştur. Fakat bu dönemde yani 1994
yılında enflasyon ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında
GSYH-ta tarım yüksek yüzdeye sahip olmuş, ilerleyen yıllarda azalan grafikle bu rakam düşmüştür.
Azerbaycan’da 2000 senesinde tarım artış göstermiş, 2002 döneminde ise azalmıştır. 2006’da tarımın
payı %0,6 gibi çok düşük bir rakam olmuştur. Bu dalgalanmaların da nedeni irdelenmiş ve bilgi
verilmiştir. Araştırma literatür taraması, her iki ülkenin istatistik kurumu verileri gibi ikincil kaynaklar
üzerinden yapılmakla artma ve azalmaların nedenlerine ilişkin müelliflerin yorumları da eklenmiştir.
Keywords: GSYH, Tarım, Türkiye, Azerbaycan, Ekonomi dalgalanmaları.
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ABSTRACT
Bacterial canker, caused by Pseudomonas syringae pv. syringae (P. s. pv. syringae ) is one of the most
economically important diseases of stone fruit trees. Disease symptoms include blossom blast and spur
dieback, leaf and fruit lesions, cankers with associated gummosis of woody tissue, loss of scaffold limbs,
and overall decreased fruit yields. In the presented study, field trials were conducted on cherry (Prunus
avium L.) (the variety of Ziraat 900) to evaluate the efficacy of some copper compounds including
copper hydroxide, copper sulfate, copper oxychloride, and fosetyl-al and copper+mancozeb separately,
on the severity and incidence of this disease. A visual rating system of 0 to 5 was used to the severity of
bacterial canker associated with symptoms on the tree. Randomly, the fifty branches were collected from
each tree to evaluate the incidence of bacterial canker. Results indicate that the use of copper hydroxide
significantly reduced bacterial canker as determined by overall disease rating among all trees and disease
severity among infected trees, compared with the untreated inoculated control (85.72%). Also, the use
of copper sulfate and copper oxychloride decreased the percentage of disease severity by 80.96% for
both. According to the results, all treatments were effective in decreasing bacterial canker on cherry.
However, the use of copper compounds especially copper hydroxide was showed a highly controlling
P. s. pv. syringae in the cherry orchard.
Keywords: cherry, copper, chemical control, bacterial canker
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MATRIMONIAL CEREMONIES IN PESHAWAR: TRENDS AND PERCEPTIONS (FROM
ISLAMIC PERSPECTIVE)
Dr. Naseem Akhter (Associate Professor)
Department of Islamic Studies,
Shaheed Benazir Bhutto Women University, Peshawar, Pakistan
ABSTRACT
Marriage is the union of two people in a conjugal relationship. This bond is crucial in Islam because it
forms a family, which then transforms into a clan, which then moves through society. Because this link
is held in such high regard in Islam, simplicity is preferred in this relationship. The goal of this study
was to look at the marital rituals in Peshawar. According to the investigation, the vast majority of people
in the Peshawar region of Khyber Pakhtunkhwa accept non-Sharia wedding rites. The majority of
wedding rituals in Peshawar are based on Hindu customs. For data collection, a statistical technique was
adopted, and 200 samples were made, each with ten questions. The results were displayed in a variety
of measurement tables after the samples were distributed at random among the participants (males and
females). According to the majority of individual opinions, the Peshawar region is embracing nonShariah wedding rites. It is an explanation for those who do not understand Islamic teachings.
Individuals are headed toward ruin as time passes due to a lack of information about Islam. In this way,
there is a great need for Islamic principles to be followed and for wedding rites to be simple. For scholars
and readers in this topic, this research paper can be useful and informative.
Keywords: Islamic teachings, Trends, Matrimonial ceremonies, Peshawar region, Male and female

PROCEEDINGS BOOK

496

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

HONESTY'S IMPORTANCE IN BUILDING A PEACEFUL SOCIETY (IN THE LIGHT OF
ISLAMIC TRADITION)
Dr. Naseem Akhter (Associate Professor)
Department of Islamic Studies
Shaheed Benazir Bhutto Women University, Peshawar, Pakistan
ABSTRACT
Honesty is a positive quality and an Almighty Allah blessing. Almighty Allah bestows this attribute on
anyone He pleases. The best attributes are honesty and sincerity. Because Islam is a religion of peace
and security, it seeks to live in a peaceful society. Dishonesty, betrayal, deception, corruption, lying,
and deception are all forbidden in Islam. Islam has identified the correct and incorrect paths, and it is
now up to the individual to choose one of these paths, whether the good road or the bad one. However,
it is a proven fact that people who become ethical and honest spend their lives in a society that is
prosperous and peaceful. When it comes to modern civilization, it is undeniable that we will deteriorate
over time. We have disregarded Islam's precepts, as a result of which unethical principles, such as
dishonesty, robbery, deceit, treachery, kidnapping, murder, violence, and corruption, are prevalent
throughout society. People's honesty and integrity are essential for a society's advancement and
prosperity; when people are honest, society's environment is calm. The purpose of this study is to
demonstrate how honesty is critical to the development of a peaceful community.
Keywords: Role of Honesty, Islamic teachings, Society, Establishment of a peaceful society
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ABSTRACT
Microgreens are young plants that are consumed at the seedling stage, which have a short production
cycle (about 14 days) and require little space for growth. Microgreens are emerging functional foods of
the 21st century gaining interest for their sustained nutraceutical properties and are an optimistic
prospect for expanding especially for the consumption of the population in large urban areas and in
terms of food security. The hydroponic production of microgreens has potential to develop, both at an
industrial, and family level, due to the improved production platforms. Production of microgreens using
hydroponic systems must be organized with care for controlling the many environmental and production
parameters to achieve desired outputs that are of an adequate quality and quantity. From the literature
review it results numerous researches which recommend procedures, parameters and best intervals for
the development of microgreens. Procedures and parameters proposed to be monıtored ın order to
ımprove the performance of mıcrogreen productıon ın hydroponıc platforms are: (1) different
determinations: in controlled settings (setting the optimal ranges) and in operational environments
settings (weather conditions in the area/ testing period); (2) procedures and parameters related to
microgreen growth (obtaining the microgreens seedling, determining microgreen germination,
measurements on the morphology of plants, microgreens harvesting); (3) microgreens production and
quality (fresh biomass yield, dry matter content, water use efficiency, bioactive compound analysis,
statistical analysis). Procedures and parameters monitored will provide us with the evaluation
information of the hydroponic platforms to ensure a positive influence on the quality of microgreens
with higher concentrations of active substances and nutrients valuable for human health.
Keywords: microgreens; hydroponic; production and quality paremeters.
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ABSTRACT
Cryptosporidium has a worldwide distribution and this protozoan is considered the agent of an emerging
zoonosis. The low infectious dose of directly infective oocysts, prolonged survival in moist
environments and resistance to most disinfectants explains the difficulty of eradication when the parasite
is established on a calves farm. The causative agent is most often Cryptosporidium parvum, C. bovis
and C.andersoni. The mode of transmission is oral infections with oocysts through contaminated food
and water. The site of parasitism is the microvillous epithelium of the small intestine and colon. Infection
has been found worldvide in both diarrhoeic and normal calves with the prevalence ranging between
5% and 50% in calves aged between 7-84 days old across all seasons.
During 2018, was examined 120 calves kept on public and private farms in the Belgrade area. We
examined total of 60 calves aged up to 15 days, 20 calves aged 16 to 30 days, 20 aged 31 to 60 days and
20 aged 61 to 90 days. Fresh feces were examined using the Sheather flotation method and by the
modified Ziehl-Neelsen's method. During examination we did not include molecular identification of
the cryptosporidia genotype. The majority of positive cases was detected among the calves aged up to15
days. Clinical symptoms occur 3-7 days after infection and include a profuse watery diarrhoea,
inappetance, gastrointestinal discomfort, abdominal tension, nausea and a mild fever. The onset of
clinical signs coincides with the shedding of oocysts in the dung. Severe infections may lead to
dehydration. Calves, while becoming depressed and experiencing severe diarrhoea, often continue to
feed quite well during infection.
Key words: Cryptosporidium sp., calves, Serbia

PROCEEDINGS BOOK

499

https://www.scienceazerbaijan.org/agro

AGRO
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE

Azerbaijan State Agrar University
June 04-06, 2022

NUTRACEUTICALS DENIPLANT IN THE NEUROPATHIC PAIN IN DOG WITH SPINAL
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ABSTRACT
Background After spinal cord injury, intestinal dysfunction has a serious impact on physical and mental
health, quality of life. The dysbiosis is thought to impair recovery by decreasing the production of shortchain fatty acids which play a role in suppressing inflammation within the central nervous system. The
neuropathic pain, is directly or indirectly related to gut dysbiosis, which may be mediated by "gut-brain"
interactions.
Objective Remodeling gut microbiota could be beneficial for the recovery of motor function after spinal
cord injury. Targeting gut dysbiosis could have significant therapeutic value in the management of
spinal cord injury. The objective of this presentation is to discuss the scientific evidence supporting the
efficacy of nutraceuticals Deniplant in the neuropathic pain.
Materials and methods While surgical decompression is the recommended treatment for compressive
injury, information is lacking on what treatment best targets contusive injury. Several methods for
treating the contusive injury have been investigated in dogs but an optional treatment has yet to be
determined. We will overview neuropathic pain and the use of nutraceuticals in spinal cord injury
management, evaluated by clinical trials.
Results Studies have demonstrated the presence of gut dysbiosis secondary to spinal cord
injury. Nutraceuticals and dietary supplements derived from herbs have been used and there is
considerable evidence that nutraceuticals may play an important role in inflammation and motor
function after spinal cord injury.
Conclusion The dysbiosis contributes to the onset and progression of intraspinal pathology after spinal
cord injury. Canine studies have demonstrated that inflammatory mechanisms may play a critical role
in canine spinal cord injury.
Keywords: gut microbiota, spinal cord injury, ”microbiota-gut-brain” axis, nutraceuticals Deniplant
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KNOWLEDGE AND ADAPTATION STRATEGIES OF FARMERS TO THE EFFECT OF
FUSARIUM WILT DISEASE OF OIL PALM IN ENUGU NORTH AGRICULTURAL ZONE,
ENUGU STATE, NIGERIA

Juliana Chinasa Iwuchukwu, Sunday Alagba Obazi and Eunice Chidiogo Onu
Department of Agricultural Extension, University of Nigeria Nsukka, Enugu State, Nigeria
ABSTRACT
This study assessed knowledge and adaptation strategies of farmers on the effect of fusarium wilt disease
of oil palm in Enugu-North Agricultural zone, Enugu State, Nigeria. Multistage sampling procedure was
used to select 108 oil palm farmers. Data were obtained through interview schedule and analysed with
statistical product and service solution using percentage and mean score. Results revealed that majority
(81.5%) of the farmers had moderate knowledge of the occurrence of fusarium wilt disease on oil palm.
The perceived effects of the disease were reduction in market value of palm fruits (M=2.61); reduction
in quantity oil palm fruits (M=2.32) and low growth performance of young palms (M=2.11). Results
also indicated that treating of oil palm seeds with wood ash before planting (67.6%), mixed cropping
practice (65.7%) and removal of infected leaf parts (60.2%) were some of the adaptation strategies
employed by farmers. Furthermore, results revealed that information on how to prevent the occurrence
of fusarium wilt disease (M=1.77); good agronomic practices on the field (M=1.49) and proper
management of fusarium wilt disease (M=1.41) were some of the information needs of farmers to adapt
to the effect of fusarium wilt disease of oil palm. Thus, the study recommended that extension workers
in collaboration with the Ministry of Agriculture should organize on-farm teaching and demonstration
to educate the oil palm farmers on how to prevent, mitigate and adapt to the effect of the disease. Also,
the government should provide disease resistant and improved oil palm seeds/seedlings to farmers in
order to cushion the effect of the disease and improve the quality/quantity of oil palm produced.
Keywords: Oil palm, disease, adaptation, crop.
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SYNTHESIS AND TOXICITY ASSESSMENT OF IRON NANOPARTICLES FROM
HERBAL EXTRACTS
Yuwvaranni.S1, Chamundeeswari2. M*
St. Joseph’s College of Engineering, OMR, Chennai- 600 119, Tamil Nadu, India
ABSTRACT
The current study focuses on an eco-friendly and simple synthesis of iron nanoparticles (FeNPs) using
an aqueous extract of Azadirachta indica (neem leaves), Piper betel (betel leaves), and a combination
of ayurvedic herbs such as Asparagus racemosus (shatavari), Symplocos racemosa (lodhra). Plant
extracts served as both reductants and capping agents in the formation of nanoparticle. The
characterization of the synthesized nanoparticle was further studied using UV-vis spectroscopy, Fourier
Transform - Infra Red Spectroscopy (FT-IR) and Vibrational Sample Magnetometer (VSM). Visual
inspection of colour change from orange-red to black and a peak at 325nm using the UV-Vis
spectroscopic technique showed the existence of Fe ions. FT-IR analysis had shown different functional
groups like amine (NH – 606 cm-1), alcohol (1073cm-1), phenolic (3433 cm-1 ) and hydroxyl ( 3254-cm1)
of plant extracts and supported by the peaks at 468,496,505,541 cm-1 for FeNps. The VSM analysis
proved the existence of hysteresis loop, indicating the presence of magnetic property. The synthesized
FeNPs were subjected to haemolytic assay, Immune toxicity study using Mononuclear cells and Phyto
genotoxicity in Onion root-Chromosomal DNA to check the biocompatibility nature. The synthesized
FeNPs by this method was found to be biocompatible and hence could be used in wide variety of field
like drug carrier molecule, MRI contrast agent, photothermal therapy, Theragnostic agent cancer cell
treatment and Waste water treatment in future.
Key Words: Iron nanoparticle, Plant extract, Toxicity assay, Biocompatible
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THE TREATMENT OF LACTATING COWS
A. V. Berezovsky
doctor of vet. sciences, professor Research and production company "Brovafarma", Brovary, Kyiv
region, Ukraine
T.I. Fotina
Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Sumy National Agrarian University, Ukraine
A.A. Fotina
Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Sumy National Agrarian University, Ukraine
ABSTRACT
It is known that cattle diseases caused by ectoparasites are quite widespread in most regions of Ukraine.
In this regard, we were given the task to compare the therapeutic and prophylactic efficacy of a new
antiparasitic drug from the group of macrocyclic lactones "Eprin" in ectoparasitosis of cows. To conduct
production tests, an experimental batch of a new antiparasitic drug "Eprin" produced by LLC
"Brovafarma" was used. It was a sterile, transparent, slightly light yellowish liquid, without mechanical
inclusions and containing 20 mg of eprinomectin in one cm3 solution, as well as excipients:
butylhydroxytoluene, glycerol and dimethyl sulfoxide. The experiment was carried out during the
winter-stall keeping of animals on cows of the Holstein dairy breed of the «Kozatskoe» dairy farm in
the Konotop district of the Sumy region. At the beginning of the experiment, skin scrapings were taken
from all cows of the experimental and control groups from the lesions along the perimeter of the borders
of inflamed and healthy skin areas.
The scrapings were examined for the presence of live Psoroptes bovis mites.
The effectiveness of the compared agents was evaluated in two repeated studies of new samples of
scrapings from cows of the experimental and control groups.
In the samples of scrapings from the experimental group of cows on the 8th day after the administration
of the preparations, a small number of mites with signs of their mobility were isolated only in samples
from 3 animals (EE = 70%). In the control group of cows, ticks with signs of mobility were found only
in one sample (EE=80%).
After the use of comparison preparations, during the observation period, the average daily milk yield in
the experimental group of cows increased by 23.7%. In the combined samples of milk from cows of the
experimental group, taken after the introduction of "Eprin" on the second, fifth and eighth day during
the morning milking, the presence of eprinomectin (within the sensitivity of the device) was not detected.
Conclusion. In the course of production experience, it was found that the insecticidal efficacy of the
experimental drug "Eprin" at a dose of 2 mg per 10 mg of body weight (according to ADV), when
administered subcutaneously to cows, was 100% and corresponded to the indicators of the reference
drug. At the same time, eprinomectin, the active ingredient of the new drug, was not excreted in the milk
of treated cows.
Keywords: ticks, cattle, "EPRIN"
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОГО ПРЕПАРАТА
«ЭПРИН» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
А. В. Березовский, доктор вет. наук, профессор
Научно-производственная фирма «Бровафарма», г. Бровары Киевская обл., Украина
Т.И. Фотина, доктор ветеринарных наук, профессор Сумского национального аграрного
университета, Украина
А.А. Фотина, доктор ветеринарных наук, профессор Сумского национального аграрного
университета, Украина
РЕЗЮМЕ
Известно, что болезни крупного рогатого скота, вызываемые эктопаразитами, достаточно
широко распространены в большинстве регионов Украины. В связи с этим перед нами была
поставлена
задача
сравнить
лечебно-профилактическую
эффективность
нового
противопаразитарного препарата из группы макроциклических лактонов «Эприн» при
эктопаразитозе коров. Для проведения производственных испытаний использовалась опытная
партия нового противопаразитарного препарата «Эприн» производства ООО «Бровафарма».
Препарат представлял собой стерильную прозрачную слегка светло-желтоватую жидкость без
механических включений, содержащую 20 мг эприномектина в 1 см3 раствора, а также
вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, глицерин и диметилсульфоксид. Опыт
проводили в период зимнего стойлового содержания животных на коровах голштинской
молочной породы молочно-товарной фермы «Казатское» Конотопского района Сумской области.
В начале опыта у всех коров опытной и контрольной групп брали соскобы кожи с очагов
поражения по периметру границ воспаленных и здоровых участков кожи. Соскобы исследовали
на наличие живых клещей Psoroptes bovis. Эффективность сравниваемых средств оценивали в
двух повторных исследованиях новых образцов соскобов от коров опытной и контрольной групп.
В образцах соскобов от коров опытной группы на 8-й день после введения препаратов небольшое
количество клещей с признаками их подвижности было выделено только в пробах от 3 животных
(ЭЭ = 70%). В контрольной группе коров клещи с признаками подвижности обнаружены только
в одной пробе (ЭЭ=80%). После применения препаратов сравнения за период наблюдения
среднесуточный удой у коров опытной группы увеличился на 23,7%. В объединенных пробах
молока от коров опытной группы, взятых после введения «Эприна» на вторые, пятые и восьмые
сутки при утренней дойке, наличие эприномектина (в пределах чувствительности прибора) не
обнаружено. В ходе производственного опыта установлено, что инсектицидная эффективность
опытного препарата «Эприн» в дозе 2 мг на 10 мг массы тела (по АДВ) при подкожном введении
коровам составила 100 % и соответствовала к показателям референтного препарата. В то же
время эприномектин, действующее вещество нового препарата, не выделялся с молоком
леченных коров.
Ключевые слова: клеши, крупный рогатый скот, Эприн
ВВЕДЕНИЕ
Ивермектин, как антибиотическое вещество класса макроциклических лактонов, был выделен
японским профессором Сатоси Омуре из авермектина в 1979 году. В ходе последующих
исследований было установлено, что новое соединение обладало выраженным
противопаразитарным действием на личиночные и половозрелые фазы развития нематод
желудочно-кишечного тракта и легких, на личинки подкожных, носоглоточных, желудочных
оводов, а так же – вшей, кровососок и саркоптоидных клещей.
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Как ветеринарный антипаразитический препарат, ивермектин впервые был предложен в 1981
году компанией Меrck с торговой маркой «Ивомек». Его изготавливали в форме раствора для
инъекций с содержанием 1% ивермектина. В последующие пять лет эта торговая марка была уже
зарегистрирован в 46 странах мира, где её массово применялся сначала для лечения крупного
рогатого скота и овец, а в последствии – всех иных видов животных [1].
Для препаратов с содержанием ивермектина 1 % оптимальная дозировка крупному и мелкому
рогатому скоту составляла 200 мкг действующего вещества на 1 кг массы однократно, что
адекватно 1 мл на 50 кг массы тела [2].
После ивермектина, в течении следующего десятилетия класс макроциклических лактонов
пополнился новыми соединениями авермектинов, это: абамектин, аверсектин, дорамектин и
моксидектин [3].
В Украине, изготовление лекарственных форм на основании ивермектина впервые было начало
компанией «Бровафарма» в 1998 году путем регистрации инъекционного дженерика с торговой
маркой «Бровермектин 1%» [4].
В ходе много численных экспериментальных наблюдений была доведена его высокая
терапевтическая эффективность, не уступающая в сопоставлении оригинального препарата [5,
6].
В 2005 году в этой же компании была создана новая лекарственная композиция на основании
ивермектина в форме порошка для орального применения с названием «Бровермектин-гранулят»
[7]. В дальнейшем она нашла широкое применение, особенно для домашних птиц, кролей и
карповых рыб [8, 9].
В следующем году, в этом же коллективе, было создано оригинальный комплексный препарат
для лечения крупного рогатого скота за телязиозу с названием «Офтальмо-гель» [10], который
нашел широкое распространение среди специалистов из более 20 стран мира.
Затем (2008 г) для лечебно-профилактических обработок лошадей был создан ветеринарный
препарат «Бровермектин-гель» [11].
В последующем (2012 г.), завершено создание водорастворимой композиции «Бровермектин
2%» предназначенной для групповых обработок животных и птиц через систему
централизованного водопоения [12].
Однако не смотря на значительный ассортимент препаратов на основании ивермектина,
применение их для обработок лактирующих самок (коров, овец, коз), молоко которых
предназначено в пищу людям, ограничено на довольно большой период (28-34 суток). Особенно
это усилилось после принятия Регламент Комиссии (ЕU) относительно максимальных пределов
остатков лекарственных средств в пищевых продуктах животного происхождения [13].
За последние 2-3 года, для решения этой проблемы нами проведено ряд исследований по
созданию препарата на основании эприномектина, который по против паразитарной
эффективности не уступает ивермектину, однако уже на второй день после обработки
лактирующих самок, он не выделяется с их молоком.
Известно, что болезни крупного рогатого скота, вызываемых эктопаразитами, достаточно
широко распространены в большинстве регионов Украины. Данная группа патологий является
особо серьёзной проблемой в молочном скотоводстве, так как эктопаразиты коров – это причина
постоянного беспокойства, зуда и, как следствие, снижения молочной продуктивности на 10-20
и более процентов.
Цель работы – сопоставить лечебно-профилактическую эффективность нового
противопаразитарного препарата из группы макроциклических лактонов «Эприн» при
эктопаразитозах коров.
Материал и методика исследований. Для проведения производственных испытаний
использовали экспериментальную серию нового противопаразитарного препарата «Эприн»
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производства ООО «Бровафарма». Он являл собой стерильную, прозрачную, слегка светложелтоватую жидкость, без механических включений и содержащей в одном см3 раствора 20 мг
эприномектина, а также вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, глицерол и
диметилсульфоксид.
Опыт проводили в период зимне-стойлового содержания животных (декабрь 2020 г) на коровах
голштинской молочной породе молочно-товарной фермы «Казацкое» Конотопского района
Сумской области. Для опыта сформировали две группы коров: первая опытная (n=10) –
лактирующих; вторая контрольная (n=5) – сухостойных коров (8-й месяц стельности), имеющих
клинические очаги псороптозных воспаления кожных покровов (преимущественно на шее,
холке, спине, боках и у корня хвоста).
В начале опыта (до введения препаратов), а также повторно на 8-й и 15-й день после, исследовали
коров обеих групп на наличие их инвазирования акариформными клещами. Для этой цели
скальпелем отбирали соскобы из трех-пяти мест поражений по периметру границ воспаленных
и здоровых участков кожи. Полученные соскобы исследовали на предмет выявления живых
клещей Psoroptes bovis (витальный метод) [14]. Для этого соскобы помещали в
бактериологические чашки, края которых предварительно смазывали вазелином. Затем чашки,
для подогрева (при +30 о С), переносили у термостат на 5-7 минут. После этого их рассматривали
сквозь лупу и выявляли двигающихся серо-белых клещей.
Одновременно у 11-ти коров из двух групп (73,3 %) на отдельных участках кожного покрова
(шея, подгрудок, междурожье) обнаруживали скопления жизнеспособных гнид и вшей
Haematopinus eurysternus.
Всем коровам первой опытной группы подкожно ввели экспериментальный препарат «Эприн
2%» из расчёта 0,1 мл на 10 кг массы тела. Коровам второй опытной группы так же подкожно
ввели серийный препарат «Бровермектин 1%» производства ООО «Бровафарма» Украина, из
расчёта 0,2 мл на 10 кг массы тела. Что согласно действующим веществам каждого препарата
(эприномектин и ивермектин) соответствовало по 2 мг каждого их них на 10 кг массы тела.
После введения «Эприна» на второй, пятый и восьмой день во время утреннего доения от коров
первой опытной группы отбирали пробы молока (по 50 мл). Смешенную обще групповую пробу
в пластиковой емкости помещали в морозильную камеру для последующей хроматографии.
От коров опытной группы после введения «Эприна» в течении 14-ти дней ежедневно определяли
показатели молочной продуктивности (суточный надой (л) и % жира.
Для предотвращения возможного ре-инвазирования животных обеих опытных групп, их стойла
и кормушки трижды (в день обработки, на 8-й и 15-й день после неё) опрыскивали 0,2 % водным
раствором инсектицидного препарата Цифлутрин-комби с расчёта 1 л раствора на 10 м2.
Активно действующими веществами данного средства является композиция из цифлутрина
(4,5%) и пиперенил бутоксида (1%).
Исследований проб молока на содержание остатков эприномектина проводили в научнопроизводственной лаборатории ООО «Бровафарма». Для этой цели использовали
метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) из флуориметрическим
детектированием с помощью жидкостного хроматографа Shimadzu Prominence-i LC-2030-C-3D
plus (Япония).
Способ основан на выделении макроциклических лактонов, к которым относится эприномектин,
из исследованного образца ацетонитрилом и их последующим количественным определением
методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием при длине волн возбуждения 365 нм и
эмиссии 455 нм. Количественное определение проводили методом абсолютного калибрования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В начале опыта у всех коров опытный и контрольных групп были отобраны соскобы кожи из
мест поражений по периметру границ воспаленных и здоровых участков кожи. Их доставили для
исследований в Сумскую региональную государственную лабораторию (г. Сумы).
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Полученные соскобы исследовали на предмет выявления живых клещей Psoroptes bovis. По
результатам проведенной экспертизы витальным методом во всех доставленных образцах
выявляли живых и не движимых клещей в разнообразном соотношении.
Эффективность действия сопоставляемых средств оценивали при двух повторных исследовании
новых проб соскобов от коров опытной и контрольной групп.
В образцах соскобов от опытной группы коров на 8-й день после введения препаратов
незначительное количество клещей з признаками их подвижности выдели только в пробах от 3х животных (ЭЭ=70%). В контрольной группе коров, клещей со знаками подвижности
обнаружили только в одной пробе (ЭЭ=80%).
В образцах соскобов от опытной и контрольной групп коров на 15-й день после введения
препаратов, во всех пробах, клещей со знаками подвижности их – не выделяли. В это же время,
на кожных покровах всех животных из обеих групп, скопления жизнеспособных гнид и вшей не
обнаруживали, что указывало на 100 % экстенсэффективность обеих сопоставляемых
препаратов.
После применения препаратов сопоставления, за время наблюдений среднесуточный надой в
опытной группе коров возрос на 23,7%, а существенных изменений показателя жирности их
молока – не наблюдалось.
В сборных пробах молока от коров опытной группы, отобранных после введения «Эприна» на
второй, пятый и восьмой день во время утреннего доения, наличия эприномектина (в пределах
чувствительности прибора) – не выявили.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе производственного опыта установлено, что инсектоакарицидная эффективность
экспериментального препарата «Эприн» в дозе 2 мг на 10 мг массы тела (по АДВ), при
подкожном введении коровам, составила 100% и соответствовала показателям препарата
сопоставления. При этом эприномектин, активно действующее вещество нового препарата – не
выделялся с молоком обработанных коров.
ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Планируется изучение эффективности «Эприна» относительно возбудителей нематодозных
инвазий у скота.
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ABSTRACT
Microgreens are young plants that are consumed at the seedling stage, which have a short production
cycle (about 14 days) and require little space for growth. Microgreens are emerging functional foods of
the 21st century gaining interest for their sustained nutraceutical properties and are an optimistic
prospect for expanding especially for the consumption of the population in large urban areas and in
terms of food security. The hydroponic production of microgreens has potential to develop, both at an
industrial, and family level, due to the improved production platforms. Production of microgreens using
hydroponic systems must be organized with care for controlling the many environmental and production
parameters to achieve desired outputs that are of an adequate quality and quantity. From the literature
review it results numerous researches which recommend procedures, parameters and best intervals for
the development of microgreens. Procedures and parameters proposed to be monıtored ın order to
ımprove the performance of mıcrogreen productıon ın hydroponıc platforms are: (1) different
determinations: in controlled settings (setting the optimal ranges) and in operational environments
settings (weather conditions in the area/ testing period); (2) procedures and parameters related to
microgreen growth (obtaining the microgreens seedling, determining microgreen germination,
measurements on the morphology of plants, microgreens harvesting); (3) microgreens production and
quality (fresh biomass yield, dry matter content, water use efficiency, bioactive compound analysis,
statistical analysis). Procedures and parameters monitored will provide us with the evaluation
information of the hydroponic platforms to ensure a positive influence on the quality of microgreens
with higher concentrations of active substances and nutrients valuable for human health.
Keywords: microgreens; hydroponic; production and quality paremeters.
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AQRAR SAHƏ SUBYEKTLƏRİNİN RƏQABƏT POTENSİALININ YAXŞILAŞDIRLMASI
İSTİQAMƏTLƏRİ
DIRECTIONS TO IMPROVE THE COMPETITIVE POTENTIAL OF AGRICULTURAL
SECTORS
Osmanova Günel Rəhim qızı
ADAU-nun dissertantı
XÜLASƏ
Müasir dövrdə kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlərin normal fəaliyyət göstərməsi
üçün azad rəqabət mühitinin formalaşdırılması aqrar siyasətin prioritetlərindən hesab edilir. Rəqabət,
istehlakçıların tələbatlarının ödənilməsini stimullaşdırmaqla bazarların daha səmərəli şəkildə inkişafına
şərait zəmin yaradır. Belə şərtlər daxilində rəqabət potensialının yüksəlməsi imkanları genişlənir,
rəqabət potensialının əsas elementləri bütövlükdə aqrar sahənin dayanıqlı inkişafını şərtləndirir.
Açar sözlər: rəqabət, inhisar, səmərə, rəqabət potensialı, stimullaşma, tənzimləmə.

ABSTRACT
In modern times, the formation of a free competitive environment for the normal functioning of
economic entities operating in agriculture is considered one of the priorities of agrarian policy.
Competition creates the conditions for more efficient development of markets by stimulating the
satisfaction of consumer needs. Under such conditions, the opportunities for increasing the competitive
potential are expanding, the main elements of the competitive potential contribute to the sustainable
development of the agricultural sector as a whole.
Keywords: competition, monopoly, efficiency, competitive potential, stimulation, regulation.
GİRİŞ
Qloballaşma proseslərinin dərinləşməsi ilə əlaqədar olaraq beynəlxalq və daxili bazarlarda baş verən
dəyişikliklər aqrar siyasətin qarşısında yeni vəzifələr qoyur. Bu baxımdan ilk növbədə iqtisadi
subyektlərin normal fəaliyyət göstərməsi üçün azad rəqabət mühitinin formalaşdırılması özünü daha
qabarıq şəkildə biruzə verir. Rəqabət bazarların inkişafına şərait yaratmaqla, istehlakçıların
tələbatlarının ödənilməsini stimullaşdırır və əsassız inhisarçılıq hallarından qorunmasını təmin edir.
Araşdırmalar göstərir ki, artan rəqabət nəticəsində iqtisadi subyektlər üçün daha yüksək parametrlər
müəyyən edilir.
Son illərin iqtisadi təcrübəsi göstərir ki, rəqabət şəraitinin və müvafiq olaraq inhisarçılığın
tənzimlənməsinin yetərsizliyi, bəzi hallarda aqrar sahədə subyektlərin, eləcədə kənd təsərrüfatı
məhsulları bazarının fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir [2, s.27]. Bu kontekstdə rəqabət mühitinin inkişafı
tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsi, bazar araşdırmaları ilə bağlı marketinq fəaliyyətinin rasional şəkildə
planlaşdırılması, subyektlərin rəqabət potensialının qiymətləndirilməsi əsas məsələlər kimi özünü təsdiq
edir. Beləliklə, rəqabət mühitinin və potensialının formalaşdırılması aspektlərinin əhəmiyyəti hazırda o
baxımdan əhəmiyyətlidir ki, aqrar sektorda böhran əleyhinə tədbirlərin həyata keçirilməsi
mexanizmində son illər müəyyən çətinliklər yaranır. Çünki aqrar sahədə baş verən sosial-iqtisadi
dəyişikliklər müəssisələrin rəqabətqabiliyyətli fəaliyyətinə, həmçinin kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçıları və istehlakçılarının maraqlarının tarazlığına ciddi təsir edir.
Qeyd edildiyi kimi, aqrar-ərzaq sferasının dinamik inkişafı ilk növbədə rəqabətli bazarın formalaşması
ilə mümkündür. Eyni zamanda, rəqabətin dinamikası kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və
satışı üzrə proseslərin aktivləşməsində özünü göstərir. Araşdırmalara əsaslanaraq demək olar ki, belə
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şərtlər daxilində kənd təsərrüfatı strukturlarının rəqabət potensialının inkişafı üçün prioritet tədbirlər
aşağıdakı istiqamətlərlə xarakterizə oluna bilər: rəqabətin inkişafı üçün normativ-hüquqi bazanın sosialiqtisadi proseslərinin inkişaf meylindən asılı olaraq davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi; yeni idarəetmə
texnologiyalarından istifadənin genişləndirilməsi; bazar infrastrukturunun inkişafı; istehsalçılara
informasiya dəstəyinin göstərilməsi; rəqabətə zidd halların qarşısının alınması; potensial rəqiblərin
bazara daxil olması üçün inzibati, iqtisadi və texnoloji maneələrin aradan qaldırılması; əmtəə
istehsalçılarının qorunmasının təmin edilməsi; “haqsız rəqabətin qarşısının alınmasının və aradan
qaldırılmasının təşkilati-hüquqi əsaslarınının formalaşdırılması” [1] və s. Bütün bunlar ərzaq
bazarlarında normal rəqabət mühitini formalaşdırmağa imkan verir ki, bu da son nəticədə kənd
təsərrüfatı subyektlərinin rəqabət potensialının və bütövlükdə aqrar-ərzaq sektorunun dayanıqlı
inkişafına zəmin yaradır.
ARAŞDIRMA
Araşdırmalar göstərir ki, aqrar təsərrüfat subyektlərini rəqabət potensialına və qabiliyyətinə görə
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: istehsal olunan məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinə əsaslanaraq;
səmərəli rəqabət imkanlarına əsaslanaraq və kompleks yanaşmaya görə.
Aqrar sahədə fəaliyyət göstərən subyektlərin rəqabət potensialının təhlilinin nəticəsinə görə
rəqabətqabiliyyətlilik strategiyalarının müəyyən edilməsi, müəssisənin mövcud bazar payını qoruması
və bazar payını artıra bilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan subyektlərin
rəqabətqabiliyyətliliyinin yaxşılaşdırılmasında mövcud potensialın qiymətləndirilməsi dünya
təcrübəsində müxtəlif üsullardan istifadə edilməklə həyata keçirilir. “Beş qüvvə analizi” rəqabət
şərtlərini açıqlayan əhəmiyyətli modellərdən hesab edilir. M.Porter rəqabət şərtlərinin müəssisələrin
strategiyaları üzərində əhəmiyyətli rolu olduğunu və konkret bir sahənin rəqabət quruluşunu müəyyən
etmək üçün “Beş qüvvə analizi”ndən istifadə etməklə ətraflı təhlil edilməsinin zəruriliyini
vurğulamışdır. “Beş qüvvə analizi” xüsusilə strateji marketinq planlaşdırılması mərhələlərində iqtisadi
vəziyyətin təhlili bazasının əhəmiyyətli vasitələrindən biridir.
Aqrar təsərrüfat subyektlərinin rəqabət potensialını və şərtlərini “Beş qüvvə analizi”nə görə
qiymətləndirmək yalnız mövcud vəziyyət üçün deyil, gələcək üçün də subyektlərin rəqabət səviyyəsinin
formalaşmasını müəyyən edən amilləri müəyyənləşdirmək imkanı verir. Bu şəkildə aparılan təhlillər
istehsal subyektlərinin gələcəkdə qarşılaşa biləcəkləri rəqabətin səviyyəsini, quruluşunu, səbəblərini,
nəticələrini daha təsirli şəkildə təyin etməyə, rəqabət strategiyalarını daha müvəffəqiyyətli hazırlamağa
imkan verir.
Rəqabət potensialına təsir edən əsas məsələlərdən biri gəlirliliyin aqrar sferada fəaliyyət göstərərn
subyektlər arasında bölgüsüdür. Digər amil bazarın genişlənmə sürətinin yüksək olduğu hallarda, biznes
gəlirlərini artırmaq imkanlarının çoxluğu şəraitdə rəqabətə qədər də ehtiyac olmur. Ancaq yavaş
böyüyən bazarlarda vəziyyət dəyişməkdə müəssisələr bazar paylarını artırmaq üçün bir-birləri ilə daha
çox rəqabət etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu səbəbdən qeyd edilənlər rəqabəti artıra bilən bir təsir
yaratmaqdadır.
Subyektlərin rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin və potensialının qiymətləndirilməsi imkanlarının təhlili
belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, hazırda ən konstruktiv olan inteqrasiya olunmuş subyektlər, rəqabət
mühitinin ümumi vəziyyətini müəyyən edən müqayisəli və rəqabət üstünlüklərinin xüsusiyyətləri nəzərə
alınmaqla fəaliyyət göstərir. Bununla əlaqədar olaraq, təsərrüfat subyektinin rəqabətqabiliyyətlilik
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi kəmiyyət və keyfiyyət baxımından əsaslandırılmalıdır. Onlar təcrübədə
iki əsas qrupa - daxili və xarici amillərə bölünür. Daxili amillər öz növbəsində, müqayisəli və rəqabət
amillərini təşkil edən daha iki alt qrupa ayrılır.
Göstərilənlərdən aydın olur ki, amillərin gücünü və istiqamətini nəzərə alaraq subyektlərin
rəqabətqabiliyyətli olması üçün onların eyni sistemdə fəaliyyət göstərməsini və nəticədə bir-birinə
əhəmiyyətli dərəcədə təsirini nəzərə almaq lazımdır. Onların məcmusu isə subyektlərin rəqabət
potensialının ümumi səviyyəsini müəyyən edir.
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Təsərrüfatçılıq subyektlərinin rəqabət potensialı, artan rəqabət şəraitində istehlakçı tələbatının
ödənilməsi və onun stabil fəaliyyətinin təmin edilməsi istiqamətində mövcud ehtiyatlar və imkanları əks
etdirir. Rəqabət potensialının mahiyyətinin və strukturunun tədqiqi dayanıqlı inkişaf üçün onun
aşağıdakı xassələrini müəyyən etməyə imkan verir: kafilik - rəqabət qabiliyyətini və strateji inkişafı
təmin etmək; uyğunlaşma qabiliyyəti - xarici mühitin dəyişməsinə və elmi-texniki inkişafa uyğun olaraq
inkişaf; texniki dövrə və müəyyən bir müddət görə norma və standartlarla müəyyən edilən sabitlik;
innovativ transformasiyalar dövründə daxili mühitin yerli potensialına və dinamikasına uyğun olaraq
özünütənzimləmə və özünü inkişaf etdirmə; rəqabət qabiliyyətini və inkişafı təmin etmək üçün təşkilati
davranışın uyğunlaşdırılması.
Əslində, qarşılıqlı təsirdə rəqabət potensialının əsas elementləri müəyyən iqtisadi şərait və
məhdudiyyətlər şəraitində qarşıya qoyulmuş məqsəd və vəzifələri həll etmək üçün ən rasional şəkildə
subyektlərin fəaliyyətini təmin edən bir mexanizmdir. Bu halda, istehsal və texniki potensial subyektin
rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün əsas amillər kimi çıxış edir. Qeyd etmək lazımdır ki, subyektlərin
rəqabət potensialı eyni zamanda, onun marketinq fəaliyyəti ilə bazarda təzahür edir və reallaşır. Ona
görə də marketinq konsepsiyasından istifadə edərək subyekt öz rəqabət səviyyəsini müəyyənləşdirir və
bazarın ehtiyaclarına əsaslanaraq özünün strateji istiqamətlərini müəyyən edir.
NƏTİCƏ
Beləliklə, araşdırmalar aqrar təsərrüfatçılıq subyektlərinin rəqabət potensialının inkişaf etdirilməsi
strategiyasının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı aşağıdakı nəticələri çıxarmağa imkan verir:
- rəqabət daxili bazarda innovativ idarəetmə mexanizminin formalaşmasının mühüm elementi kimi çıxış
edir;.
- aqrar subyektlərin rəqabətli fəaliyyəti bazarlarda dəyişikliklərin və inhisarçılıq hallarının aradan
qaldırlmasının əsas hərəkətverici qüvvəsidir [3, s.62];
- rəqabət istehsalın stimullaşdırılmasını təşviq etməklə yeni texnologiyaların, məhsulların və
strategiyaların işlənib hazırlanmasına zəmin yaradır;
- bazarların tənzimlənməsi və rəqabət mühitinin formalaşdırılması subyektlərin rəqabət potensialının
inkişafında əsaslı rol oynayır;
- təsərrüfat subyektlərinin normal fəaliyyəti üçün rəqabət mühitinin formalaşdırılması o zaman istehsalın
səmərəliliyinin yüksəldilməsini təmin edir ki, onların hər biri daim yerli bazarlara təsir göstərmək və
onun səviyyəsini konstruktiv şəkildəidarə etmək üçün öz bazar potensiallarını inkişaf etdirə bilsin.
ƏDƏBİYYAT
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ISOLATION AND SELECTION OF BIOFILM-FORMING BACTERIA FROM MEAT
WASTE AND ITS BIOCONTROL STRATEGIES
P. Jenifer, R. Vijay, K. Srinivasan, A. Arunkumar, N. Baskaran and S. Vignesh*
National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management – Thanjavur (NIFTEM-T)
(An Institute of National Importance; Formerly Indian Institute of Food Processing Technology IIFPT)
Ministry of Food Processing Industries (MoFPI), Govt. of India, Thanjavur, Tamil Nadu State –
613005
ABSTRACT
Recently, bacterial biofilm formation in agri-food environments has been widely reported in many food
processing settings. Meat waste contains rich nutrients, causes significant environmental threats and is
challenging to maintain food safety. Similarly, the bacterial biofilms from meat food sources profoundly
impact the food chain due to their potential to cause cross-contamination. Therefore, 100 strains were
isolated from meat waste through ten different microbial mediums and evaluated for biofilm formation
properties. Based on their high biofilm-forming capacity, 25 strains have been selected and
experimented on two types of coupons (tin and polyvinyl chloride) primarily exploited in the meat food
industry. The study concluded that an increased dry density (0.16 ± 0.02 to 1.79 ± 0.21 g/ 100g biomass)
was observed in the coupons indicating extracellular metabolites, which may be beneficial or harmful
in food processing systems. Further, efforts to control those biofilm-forming bacteria using lactic acid
bacteria were found effective. These findings suggested that environmentally friendly alternative
interventions are the need of the hour to prevent bacterial biofilms, replacing the usage of conventional
sodium hypochlorite in the food industries.
Keywords: Biofilm, Lactic acid bacteria, Meat waste, Glass material, Plastic material
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ABSTRACT
PMTV (Potato Mop-Top Virus ) an PAMV (Potato Aucuba Mosaic Virus) are new Romanian damaging
pathogens of this vegetable crop. They can cause serious reduced yield and decrease of the tuber’s
quality. In case of these viruses, infected plants do not allways show symptoms and symptom depends
on potato cultivar, virus strain and the environment. PMTV and PAMV infection of material plants can
produce spraing in tubers of sensitive varieties. PMTV cause heavy losses in northen Europe and it is
very difficult to control. Foliar symptoms include bright yellow blotch (Aucuba), a ’V’-shaped yellow
pattern, deformed leaves and internode shortening. PAMV is a helping virus for devlopment of
dangerous potyvirus like Potato Virus Y (PVY). Elimination of all these pathogens from potato supply
is essential for potato production and the choice of resistant varieties to the infection with these viruses
could be one of the measures recommended for farmers and producers. The results of this preliminary
study show that PMTV and PAMV were not found in the material collected from the following varieties:
Armonia, Azaria, Christian, Cosiana and Millenium (samples collected from the counties Braşov,
Covasna, Harghita, Suceava in 2019 and 2020).
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