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BAZI KUŞBURNU (Rosa sp.) TÜRLERİNDE OPTİMAL HASAT ZAMANININ VE 

FİTOKİMYASAL DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ 
 

Ümit DÖLEK 

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ 

 

Bu çalışma kuşburnu genotiplerinde olgunlaşma boyunca meydana gelen önemli bazı 

fitokimyasal değişimler ve optimal hasat zamanını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırmada materyal olarak, seleksiyon yoluyla elde edilmiş ve farklı türlere (Rosa 

canina, R.villosa, R.dumalis, R. dumalis ssp. boissieri var. boissieri) ait olan kuşburnu 

genotipleri kullanılmıştır. Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkileri araştırma ve uygulama alanında yürütülmüştür. Kuşburnu genotipleri meyve 

renk dönüşümleri esas alınarak 2010 yılında beş, 2011 yılında altı farklı dönemde hasat 

edilmiştir. Bu Araştırmada meyve ağırlığı, meyve eti oranı, meyve eti sertliği, çekirdek 

sayısı, çekirdek ağırlığı gibi bazı pomolojik özellikler ile pH, suda çözünebilir kuru 

madde (SÇKM), titre edilebilir asit (TEA), toplam kuru madde (TKM), toplam şeker, 

toplam fenolik bileşik, C vitamini, α-tokoferol ve β-karoten gibi bazı fitokimyasal 

özellikler belirlenmiştir. Meyve ağırlığı, meyve eti oranı, meyve eti sertliği, çekirdek 

sayısı, çekirdek ağırlığı gibi pomolojik özellikler meyve renk dönüşümüne başladığında 

gelişimlerini neredeyse tamamlamıştır. pH değeri düzenli olarak azalmış, TEA miktarı 

artmış, SÇKM, TKM ve toplam şeker içeriği olgunlaşma boyunca sürekli yükselmiştir. 

C vitamini ve toplam fenolik bileşik miktarı koyu turuncu-kırmızı renk (Hasat-4 veya 5) 

dönemine kadar hızla yükselmiş, daha sonra yavaşlamıştır. α-tokoferol ve β-karoten 

miktarı ise kırmızı dönemde (Hasat-5) en yüksek olmuştur. Sonuç olarak incelenen 

pomolojik ve fitokimyasal özelliklerin hepsi bir arada değerlendirildiğinde, meyvenin 

koyu turuncu-kırmızı rengi aldığı (beşinci) dönemin, en uygun hasat dönemi olabileceği 

sonucuna varılmıştır. 
 

2013, 97 sayfa 

 

Anahtar kelimeler: Meyve ağırlığı, Meyve eti sertliği, Suda çözünebilir kuru madde, 

Toplam fenolik, C vitamin, α-tokoferol, β-karoten 
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ABSTRACT 
 

Ph. D. THESIS 

 

DETERMINATION OF OPTIMAL HARVESTING DATE AND PHYTOCHEMICAL 

CHANGES IN SOME ROSA SPECIES (Rosa sp.) 

 

Ümit DÖLEK 

 

Gaziosmanpaşa University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Horticulture 

 

Supervisor: Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ 

 

The aim of this study was to determine the some phytochemical changes and optimal 

harvesting time during ripening period of rose hips. Research was carried out in rose hip 

orchard established in research station of Horticultural Department of Agricultural 

Faculty of Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey. Rose hip genotypes belonging 

different rose hip species (Rosa canina, R. dumalis, R. villosa and R. dumalis ssp 

boissieri. var. boissieri) were used as plant materials. Rose hip fruits were harvested in 

different times based on fruit color changing. The first harvest was performed when the 

fruit color transformed from green to orange and the last harvest was performed when 

fruit color was dark red and the flesh of fruit was partly softened. Other harvests were 

made between these two extremes. Harvests  were performed five times in 2010 and six 

times in 2011.  Pomological characteristics such as fruit weight, fruit flesh ratio,  fruit 

firmness, seed weight and number, and phytochemical characteristics such as pH, 

soluble solid, total dry matter, total sugar,  total phenolics vitamin C, α-tocopherol and 

β-carotene were determined in the research.Fruit weight, fruit flesh ratio, fruit flesh 

firmness, seed number and weight increased until fruit color transformation and then 

were nearly stable from beginning of fruit color changing to last harvest. pH was 

decreased as regular and titratable acidity was increased as regular during ripening. 

Soluble solid, total dry matter and total sugar content of fruits were increased during 

ripening too. Vitamin C and total phenolics were rapidly increased until the period 

between orange and full red color (harvest 4 and 5), hereafter slowed. α-tocopherol and 

β-carotene were the highest in full red color period (harvest 5). As a result, when all of 

the harvest parameters studied are evaluated and considered together, the period that 

fruit color transformed from dark orange to red (fifth harvest)  is the most suitable fruit 

harvest period of rose hips. 

 

2013, 97 pages 

 

Key words: Fruit weight, Fruit flesh firmness, Soluble solid, Total phenolic, Vitamin C, α-

tocopherol, β-carotene 
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ÖNSÖZ 

Değişen ve zorlaşan yaşam koşulları ile birlikte dengesiz beslenme alışkanlıklarını 

edinmek zorunda kaldığımız bir dönemde yaşıyoruz. Etrafımızdaki insanlar daha dün 

adını bile bilmediğimiz hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Tüm bunların altında 

yeterli ve düzenli beslenememe, sağlıklı ürünlere ulaşamama ve maddi imkânsızlıklar 

gibi sebepler yatmaktadır. Böyle bir süreçte doğada bolca bulunan ve bir sağlık deposu 

olan kuşburnuyu daha iyi tanımak ve en yüksek sağlık katkısı yaptığı dönemde hasat 

etmek için yapılan bu çalışma ile bir takım dejenarasyonlara bağlı problemlerin 

çözülebileceği kanaatindeyim.  
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1. GİRİŞ 

 

Kuşburnu dünyada başta Almanya olmak üzere, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, İsviçre ve 

Finlandiya gibi birçok Avrupa ülkesinde besin ve ilaç sanayinde değerli bir hammadde 

olarak kullanılmaktadır. Bu ülkelerde kuşburnu meyvelerinden meyve jelleri, bebek 

gıdaları, meyve suyu, marmelat ve çay olarak yararlanılmaktadır. Ayrıca diğer meyve 

ve sebze sularının vitamince zenginleştirilmesinin yanı sıra, pasta ve şekerleme 

sanayiinde katkı maddesi olarak da büyük ölçüde kullanılmaktadır (Yamankaradeniz, 

1983; Keskioğlu, 1989; Güneş ve Şen, 2001; Kızılcı, 2005). Ülkemizdeki önemi 

özellikle son yıllarda artmıştır. Gümüşhane, Erzincan ve Tokat’taki meyve işleyen 

fabrika ve işletmelerde kuşburnu meyve suyu, marmelat, pulp ve poşet çay olarak 

değerlendirilmektedir (Kızılcı, 2005). 

 

Günümüze kadar yapılan çalışmalar ile kuşburnu meyvesinin besleyici değeri, çok 

yönlü olarak ortaya konmuş ve kuşburnunun doğal bir ilaç olarak düşünülmesine sebep 

olmuştur. Çünkü içerdikleri fitokimyasallara bakıldığı zaman sağlık açısından önemli 

bileşikler olduğu görülmektedir. Her ne kadar ilk bakışta C vitamini içerikleri ile dikkati 

üzerine çekiyor ise de son yıllarda farklı ülkelerdeki araştırmacıların yapmış oldukları 

çalışmalar ile kuşburnunun sağlık açısından önemli çok değişik kimyasal bileşenleri 

içerdiği görülmüştür (Larsen ve ark., 2003; Jager ve ark., 2007; Ninomiya ve ark., 

2007). 

 

Kuşburnu eskiden beri bir gıda ve gıda katkı maddesi olarak kullanılmasının yanı sıra, 

halk hekimliğinde kullanılmış ve göğüs rahatsızlıkları için orta çağda popüler olmuştur 

(Chevallier, 1996). Kuşburnunun 18. ve 19. yüzyıllarda kuduz köpek ısırığı 

tedavilerinde kullanılmış olduğu bilinmekte ve köpek gülü isminin buradan geldiği 

ifade edilmektedir (Howard, 1987). Kuşburnu aynı zamanda gastrit, mide gazı, hiyatus 

hernisi, mide ekşimesi ve karın ağrıları tedavisinde de kullanılmıştır (Anonim, 2011). 

İtalya ve Arnavutluk’ta kuşburnu öksürük, karın ağrısı, göz değmesi, böcek ısırıkları ve 

anti depresan ilaçları gibi tedavide kullanılmışlardır (Pieroni ve Quave, 2005).
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Türkiye’de olgun kuşburnuların demlenmesi, soğuk, grip ve şeker hastalığına karşı ilaç 

olarak kullanılmış ve çiğ materyal antiseptik etken olarak dıştan uygulanmıştır 

(Çakılcıoğlu ve Türkoğlu, 2010). Ayrıca kuşburnu yapraklarından elde edilen çay, şeker 

hastalarının tedavisinde kullanılmıştır.  

 

Kuşburnu, diğer birçok meyve (üzümsü meyveler dahil) türünden çok daha fazla 

miktarda ve çeşitte fitokimyasal içeriğe sahiptir (Halvorsen ve ark., 2002; Olsson ve 

ark., 2004a). Bunun dışında yüksek miktarda C vitamini (Uggla ve ark.,2003; Ercişli ve 

Eşitken, 2004), önemli miktarda karotenoid (Barros ve ark., 2010;Andersson ve ark., 

2011; Rosu ve ark., 2011), fenolik bileşikler (Jablonska-Rys ve ark., 2009; Barros ve 

ark., 2010; Montazeri ve ark., 2011), folik asit (Stralsjö ve ark., 2003), tokoferol (Barros 

ve ark., 2011; Andersson ve ark., 2012a) ve önemli yağ asitlerine (Larsen ve ark., 2003; 

Nowak, 2005) sahiptirler. 

 

Son zamanlarda, yapılan laboratuvar çalışmaları ve hayvan deneyleri ile kuşburnunun 

antienflamatuvar, antiülserojen, antidiyabetik, antimutajenik, antikansorejonik ve diğer 

bir takım etkileri ortaya konmuştur (Grases ve ark., 1992; Jager ve ark., 2007; Wenzig 

ve ark., 2007; Deliorman ve ark., 2007; Ninomiya ve ark., 2007; Yılmaz ve Ercişli, 

2011; Khoo, 2011; Tumbas ve ark., 2012; Andersson ve ark., 2012b).   

 

Kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet gibi beslenme bağlantılı dejenaratif 

hastalıkların önlenmesinde kullanılan, biyoaktif bileşiklerce zengin belli ürünlerin 

varlığı nutrasötik ve fonksiyonel gıda sanayinin gelişmesinin temelini meydana getirir 

(Oomah ve Mazza 2000). 

 

Doğal desteklerle ilgili yapılan bir çalışmada, insan yaşantısının yoğun temposu 

içerisinde yetersiz beslenmeden kaynaklanan gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bitkisel 

ve hayvansal hammaddelerin oluşturduğu destek ürünlerin kullandığı, insanların eğitim 

ve gelir seviyeleri yükseldikçe, kullanım oranının yükseldiği ve bu konu ile alakalı 

sektörlerin her geçen sene biraz daha büyüdüğü ifade edilmiştir (Alkibay ve Kılıçlar, 

2002).  

 



3 

 

 

 

 

Günümüzde gelişen teknolojinin, insanların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırması, iletişim 

teknolojilerinin yaygınlaşması ve herkes tarafından kullanılabiliyor olabilmesi, artan 

mali ve sosyal imkânlar, insanların bilgi ve birikimlerinin artması sonucunda; sağlıklı 

olarak beslenme istekleri artmıştır. Bugün karşılaştığımız birçok hastalığın temel nedeni 

beslenmede yapılan hatalar olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar, günlük iş hayatının 

getirmiş olduğu tempoya ayak uydurmak, daha çok çalışmak ve üretmek adına 

beslenme alışkanlıklarını değiştirmiş ve hazır gıda veya fast food tarzı sağlıksız 

beslenme şekilleri edinmişlerdir. Ayaküstü beslenme (fast-food), özellikle kentsel 

bölgelerdeki çocuk ve gençlerde yaygın bir beslenme şekline gelmiştir. Bu şekildeki 

beslenme, doymuş yağ asitleri yönünden zengin, posa içeriği, A ve C vitaminleri 

yönünden zayıf olup, yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olmakta ve şişmanlık, 

obezite, kalp-damar hastalıklarının oluşma riskini arttırmaktadır (Anonim, 2012a). 

İnsanlar sağlıklarını kaybetmemek ve kaybettikleri sağlıklarını tekrar geri kazanmak 

için doğal olan ürünlere ilgi duymaktadırlar. Sağlıklı beslenmek isteyen insanlar 

tüketmek istedikleri ürünlerin sağlığına olan katkılarını, hangi koşullar altında 

yetiştirildiklerini, hasat edildikten sonra sofrasına gelinceye kadar geçen aşamaları 

bilmek istemektedir. Tüm bu isteklerin karşılanabilmesi için bu gün organik tarım, iyi 

tarım uygulamaları, kontrollü yetiştiricilik veya köylü pazarları gibi kavramlar ve 

olgular ortaya çıkmıştır. Sayıları ve talepleri her geçen gün artan bu tüketici kesiminin, 

sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için seçtikleri yöntemlerden bir tanesi de fitokimyasal 

maddeler ve vitaminlerce zengin meyve türlerinin belirlemek ve tüketmek olmuştur.  

 

Meyve türlerinin içerdikleri mineral madde ve fitokimyasallardan en yüksek oranda 

yararlanabilmek için en uygun hasat döneminde hasat etmek gerekir. Hasat döneminin 

yanlış seçilmesi durumunda hem meyve türlerinden beklenen sağlık katkıları elde 

edilememiş, hem de ürün içerisinde var olan mineral madde ve fitokimyasal içeriğin 

kısa sürede kaybolması söz konusu olacaktır. Zamansız (erken veya geç) hasatlar meyve 

iriliği, meyve eti oranı, bazı mineraller, vitaminler, organik asitler ve renk pigmentleri 

vb. gibi organik ve/veya inorganik maddelerin tam oluşmaması veya sentezlenmiş olan 

maddelerin kaybolması gibi nitelik ve nicelik kaybına neden olabilmektedir.  
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Meyve türlerinde erken ve geç hasadın meydana getireceği problemler vardır (Anonim, 

2008). Erken toplanan meyveler henüz yeterli irilik, şekil ve ağırlığa ulaşmadıklarından 

meyveler küçük ve verim düşük olmakta, yeteri kadar şeker birikmediği ve bazı 

burukluk veren maddeler yeteri kadar azalmadığı için tat ve lezzet iyi olmamaktadır. 

Meyvenin albenisi iyi olmaz, kabuk yapısına bağlı olarak su kaybı hızlı olur ve çabuk 

buruşurlar, sonuçta meyvede bazı nitelik ve nicelik kayıpları meydana gelir. Erken 

hasatta, meyvelerin dala tutunmaları güçlü olduğundan hasat zorlaşır.  

 

Geç toplanan meyvelerde ise olgunluk ilerlemiş olduğundan hasat sonrası dayanma 

süreleri kısalır, mekanik yaralanmalar daha kolay ve fazla olur, meyvede asit kaybı 

fazlalaştığı için tat ve lezzet bozulur, ürün yavan bir tat alır, fizyolojik bozukluklar 

oluşabilir, hasat önü meyve dökümleri artar.  

 

Kültüre alınmış birçok meyve türünün fitokimyasal içerikleri detaylı bir şekilde 

belirlenmiş ve buna göre de en uygun hasat dönemleri tespit edilmiştir. Kimi meyve 

türünün meyve eti sertliği, kiminin meyve rengi, kiminin daldan kopma direnci kiminin 

ise suda çözünebilir kuru maddesi ve asitliliği ve meyve türlerine göre değişen daha 

birçok özellik hasat zamanının tespitinde kullanılan önemli parametrelerdir. Bazen 

birkaç parametrenin bir arada değerlendirilmesi sonucunda en uygun hasat zamanı 

belirlenebilmektedir. Standart veya kültüre alınmış meyve türlerinde durum böyle iken; 

yeni kültüre alınmış veya henüz kültüre alınma çalışmaları devam eden kimi meyve 

türlerinde de kalite kayıplarının minimize edilmesi bakımından bu tür parametrelerin 

belirlenmesine ihtiyaç vardır. Kuşburnu, söz konusu hasat parametreleri belirlenmesi 

gereken türlerden bir tanesidir.  

 

Birçok meyve türünde (muz, avokado, kivi, elma, armut, ahududu, böğürtlen vb.) farklı 

olum dönemlerindeki fiziksel ve fitokimyasal özellikler belirlendiği ve uygun hasat 

zamanının tespiti üzerinde çalışmalar yapılmış ve meyvelerin iriliği, rengi, kokusu, suda 

çözünebilir kuru madde içeriği, asitliği, sertliği vb. özelliklerine bakılarak uygun hasat 

dönemi belirlenmiştir. Diğer meyvelerde durum böyle iken ülkemizde kuşburnunda 

buna yönelik bu tür çalışmalar kültüre alma çalışmalarıyla paralellik arz ettiği için 

sınırlı düzeyde kalmıştır. Ülkemizde ilk kuşburnu çeşidi 2012 yılı içerisinde “Yıldız” 
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adı ile tescil edilmiş ve hasat dönemi ile ilgili kesin veriler bulunmamaktadır. 

Ülkemizde doğadan toplama şeklinde olan kuşburnu kültürü, toplayıcıların insafına 

kalmış durumdadır. Toplayıcılar meyveleri belli bir kıstas dâhilinde toplamamakta, satın 

alma merkezleri satın alma ölçütleri getirmemiş ve düzensiz bir işleyiş söz konusudur.  

 

Kuşburnu meyvesinin değerlendirilmesi bakımından ülkemizde ve yurt dışında 

yürütülen çalışmaların büyük çoğunluğu yabani olarak yetişen genotiplerin fenolojik, 

pomolojik ve morfolojik özelliklerini belirlemek üzerine olmuştur. Kuşburnu 

meyvesinin pomolojik özelliklerini belirlemek üzere yapılan birçok çalışmada (User, 

1967; Tekeli,1973; Yamankaradeniz, 1983; Uggla, 1991; Ercişli ve ark., 2001; Ercişli 

ve Eşitken, 2004; Güneş ve Dölek, 2010) tek hasat döneminde; genellikle meyve 

ağırlığı, meyve boyutları, meyve eti oranı, SÇKM ve C vitamini içeriği üzerinde 

durulmuştur. 

 

Farklı olgunluk düzeylerine göre yapılan çalışmalarda ise genellikle olgunlaşmamış, 

yarı olgun ve tam olgun dönemde analizler yapılmış ve pomolojik özellikler üzerinde 

durulmuştur (Ernst ve Stritzke, 1958; Halasova ve Jicinska, 1988; Saeed ve ark., 2008; 

Türkben ve ark., 2010).  

 

Optimal hasat zamanını belirleme konusunda en kayda değer ve detaylı çalışmayı Uggla 

(2004), farklı bir kuşburnu türü (Rosa spinossima) üzerinde yürütmüştür. Söz konusu 

çalışmada, olgunlaşma süresince kuşburnunda meyve kalitesi ve kopma direnci 

değişimi incelenmiştir. Çalışmada yaz sonu-güz başına denk gelen 6 haftalık süre 

içerisinde hasatlar yapılmış, meyvelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini analiz 

edilmiştir. İncelenen kimyasal özelliklerden antosiyaninler ilk haftalarda yükselmiş ve 

daha sonra stabil hale gelmiştir. Toplam kuru madde ise aynı süre içerisinde %18,8’den 

%23,4’e çıkmıştır. Toplam asitlilik önce artmış daha sonra ise azalmıştır. Balsgard 

(İsveç) iklim koşullarında 15 Eylül’de kuşburnu meyvesi maksimum antosiyanin, 

meyve ağırlığı ve meyve eti oranına ulaşmıştır. Aynı süre içerisinde askorbik asit ve 

suda çözünebilir kuru maddede de artış kaydedilmiştir. 
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Amacı, bazı yörelerimizde ümitvar genotiplerle bahçeleri kurulmaya başlanmış olan, 

değişik kuşburnu türlerinin farklı olum aşamalarındaki meyvelerinin, olgunlaşma 

süresince meydana gelen önemli fiziksel ve fitokimyasal özelliklerini ve buna bağlı 

olarak en uygun hasat zamanını tespit etmek olan bu çalışma sonucunda, kuşburnu 

meyvesinde hasat edilen her bir dönemdeki önemli kalitatif (fitokimyasal maddelerin 

değişimi) ve kantitatif (meyve ağırlığı, meyve eti oranı gibi) özellikler ortaya konulmuş 

ve buna bağlı olarak optimal hasat zamanı belirlenmiştir. Fitokimyasal içerikler dikkate 

alınarak yapılmış değerlendirmeler sonucunda, kuşburnu meyvesinden beklenilen en 

yüksek sağlık katkısının oluşmasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu alanda 

çalışan sanayi kollarının ve işletmelerin, uygun hasat döneminde hasat edilmiş ürünleri 

tercih etmeleri noktasında kriterler belirlenerek, tüketicilere yüksek kalitede ürün 

sunmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır.  

 



 

 

2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Kuşburnu meyvesi içerdiği çok sayıda tohum, iç tüylülük ve bazı türlerde dış 

tüylülükten dolayı taze tüketime uygun değildir. Günümüze kadar yapılmış olan 

çalışmalarda da taze olarak tüketilmesi için uygun bir genotipe rastlanmamıştır. 

İçerdikleri fitokimyasallar ve sanayide işlenebilirliği düşünüldüğünde bundan sonraki 

çalışmalarda en yüksek fitokimyasal içeriğe sahip genotiplerle çalışmak ve bunları en 

uygun dönemde hasat etmek daha doğru bir çalışma olacaktır. 

 

Hazır gıda ve ayaküstü atıştırmalıkların içerdikleri kimyasalların vücuda verdiği zararlar 

artık bilimsel olarak da ortaya konmuştur (Çalışır ve Çalışkan, 2003). Fitokimyasal 

içeriği yüksek meyve ve sebzelerden elde edilecek doğal ürünlerin, sentetik olanların 

yerini alması yakın gelecekte mümkün gözükmektedir. Bu ikamede kullanılabilecek 

alternatif bitkilerden birisi de kuşburnu olacaktır. 

 

Kuşburnu hâlihazırda marmelâta ve meyve suyuna işlendiği gibi yüksek C vitamini 

içeriği sebebiyle diğer meyve ve sebze sularının C vitaminince zenginleştirilmesinde de 

kullanılmaktadır (Yamankaradeniz, 1982).Kuşburnular içerdikleri yüksek miktar da C 

vitamini (Uggla ve ark.,2003; Ercişli ve Eşitken, 2004), önemli miktarda karotenoid 

(Barros ve ark., 2010, Rosu ve ark., 2011, Andersson ve ark., 2011), fenolik bileşikler 

(Jablonska-Rys ve ark., 2009; Barros ve ark., 2010; Montazeri ve ark., 2011), folik asit 

(Stralsjö ve ark., 2003), tokoferol (Barros ve ark., 2011; Andersson ve ark., 2012) ve 

sağlıklı yağ asitlerine (Larsen ve ark., 2003; Nowak, 2005) sahiptirler. 

 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile antioksidan özellikleri, antienflamatuvar etkileri, 

vücut yağı, kan sıvısı ve safra yağları üzerine etkileri, anti ülser ve probiyotik etkileri, 

kan şekeri üzerine etkileri, üriner boşaltım sistemi ve bileşimine etkileri, antimutajenik 

ve antikanserojenik etkileri, antimikrobiyel etkileri ve diğer etkileri ortaya konmuştur 

(Grases ve ark., 1992;Jager ve ark., 2007; Wenzig ve ark., 2007; Deliorman Orhan ve 

ark., 2007; Ninomiya ve ark., 2007;Yılmaz ve Ercişli, 2011; Khoo, 2011; Tumbas ve 

ark., 2012; Andersson ve ark., 2012).   
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2.1. Pomolojik Özellikler 

 

Ülkemizde ve yurt dışında yürütülen çalışmaların büyük bir çoğunluğu, kuşburnunun 

kültüre alınmamış olmasından dolayı daha çok doğadan toplanan örneklerde pomolojik 

özelliklerini belirlemek üzerine olmuştur. Meyvenin boyu, eni, meyve ağırlığı, çekirdek 

sayısı ve ağırlığı, meyve eti oranı, toplam kuru madde miktarı, pH, titre edilebilir asitlik, 

SÇKM üzerinde önemle durulmuş pomolojik özellikler olmuştur. 

 

Ülkemiz de Erzurum, Tokat, Amasya, Bursa, İzmir, Erzincan, Van, Hakkâri, Bitlis, Siirt 

illerinde araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan bir kısmından elde edilen verilerin 

sınır değerleri aşağıdaki şekilde olmuştur; Meyve ağırlığı 0,41-7,77 g/adet, meyve eti 

oranı %45,82-91,00, SÇKM %8,8-37,33, pH 2,98-5,12, meyve boyu 8,20-44,30 mm, 

meyve eni 9,00-26,60 mm, çekirdek sayısı 2,00-45,00 adet/meyve, çekirdek ağırlığı 

0,018-0,079 g, çekirdek boyu 6,24-8,05 mm, çekirdek eni 3,68-6,74 mm, toplam kuru 

madde miktarı %23,00-83,64, titre edilebilir asit miktarlarını %0,03-4,00 (sitrik asit) ve 

titre edilebilir asitlik %1,17-5,94 (malik asit) (Yamankaradeniz, 1982; Ercişli, 1996; 

Şen ve Güneş, 1996; Kazankaya ve ark., 1999; Demir ve Özcan, 2001; Türkoğlu ve 

Muradoğlu, 2003; Uggla ve ark., 2003; Uggla, 2004; Joublan ve Rios, 2005; Kovacs ve 

ark., 2005; Kazankaya ve ark. 2005; Ercişli, 2007; Güneş ve Dölek, 2010; Egea ve ark., 

2010; Yıldız ve Çelik, 2011).  

 

Kuşburnular da altı farklı hasat tarihinde R. dumalis ve R. rubiginosa da gerçekleştirilen 

renk ölçümleri sonucunda elde edilen L değeri azalış (50,07-39,03), Chroma değeri artış 

(36,90-56,00) ve Hue açısı değeri azalış (104,00-30,60) göstermiştir (Uggla, 2004).  

 

Kuşburnu (Rosa canina L.) L,a,b renk ölçüm değerleri sırasıyla 38,02 (L), 34,72 (a), 

23,69(b) olarak belirlenmiştir (Egea ve ark., 2010).  

 

Bazı kuşburnu genotipleri ile yapılan bir çalışmada (Ercişli, 2007) meyve renkleri 

aşağıdaki şekilde (Çizelge 2.1) belirlenmiştir;  
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Çizelge 2.1. Bazı kuşburnu genotiplerinde gerçekleştirilen renk ölçümleri (Ercişli, 2007) 

 

Tür                         Meyve Rengi                      , 

        L     a  b      , 

Rosa canina    48,06  41,70  39,39 

Rosa dumalis subsp. boissieri 50,01   40,69  40,09 

Rosa dumalis subsp. antalyensis 49,78   43,31  41,85 

Rosa villosa    52,02   41,85   47,73 

Rosa pisiformis    51,14   41,25  43,33 

Rosa pulverulenta    51,32   42,33  44,85 

 

Türkiye’de yabani olarak yetişen kuşburnu (Rosa canina L.) meyvelerinin kimyasal ve 

teknolojik özelliklerini belirlemek amacı ile Hadim ve Kastamonu’dan toplanan 

örneklerde yapılan araştırmada meyve eti sertliği 23,37-23,26 (N) olarak tespit 

edilmiştir (Demir ve Özcan, 2001). 

 

2.2. Fitokimyasal Özellikler 

 

2.2.1. C vitamini 

 

C vitamini (askorbik asit), insanlar tarafından günlük olarak alınması zorunlu bir 

besindir. C vitamininin vücudun çoğu dokusuna sağlamlığını veren kolajenin 

üretiminden alyuvarların işlemesine kadar çok sayıda görevi vardır. Beslenme 

rejiminde, askorbat eksikliği skorbüt hastalığına yol açar. Bu hastalık, halsizlik, kolayca 

kanayan dişetleri, ciltte morluklara neden olan deri altında küçük kanamalar, saçların 

kırılması, hiperkeratosis, eklem ağrısı, darlığı ve letarji (uyuşukluk) şeklinde kendini 

gösterir. C vitamini eksikliğinin önemli bir erken belirtisi de bitkinliktir (Anonim, 

2012b).  

 

Kuşburnu meyvesinin C vitamini içeriği üzerine ülkemizde ve yurtdışında çok sayıda 

araştırma yapılmış ve kuşburnunun en zengin C vitamini kaynağı olduğu her defasında 

kanıtlanmıştır. 

 

Nitekim ülkemizde yapılan araştırmalarda en düşük C vitamini değerleri 12,04-43,77 

mg/100g arasında (Türkben ve ark., 2010), en yüksek C vitamini değerleri ise 1074 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kolajen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alyuvar
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperkeratosis&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eklem
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Letarji&action=edit&redlink=1
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mg/100g ile 2962 mg/100g (Ercişli ve ark. 2001) arasında bulunmuştur. Diğer bazı 

çalışmalarda; 282,70 mg/100g-1173,40 mg/100 g (Güneş ve Şen, 2001), 73-987 

mg/100g (Kazankaya ve ark., 2001), 1074-2557 mg/100g (Ercişli ve Eşitken, 2004), 

301-1183 mg/100g (Kazankaya ve ark. 2005), 727-943 mg/100mL (Ercişli, 2007), 2200 

mg/ 100g (Kazaz ve ark., 2009), 517-1032 mg/100 mL (Çelik ve ark., 2009), 108,57-

908,57 mg/100g (Güneş ve Dölek, 2010) olarak bulunmuştur.  

 

Yurtdışında yapılan çalışmalarda ise İsveç’te 270,3-390,0 mg/100g (Uggla, 2004), 

Şili’de 1095-6694 mg/100g (Joublan ve Rios, 2005), Polonya’da 1252,37 mg/100g taze 

meyve (Jablonska-Rys ve ark., 2009), Portekiz’de olgunlaşmamış meyvelerde 262,09 

mg/100g, olgunlaşmış meyvelerde ise 213,83 mg/100g (Barros ve ark., 2010), 

İspanya’da 27,49 mg/100 g (Egea ve ark., 2010), Romanya’da 615,98-866,91mg/100g 

taze meyve (Rosu ve ark., 2011), Portekiz’de 68,04 mg/100g kuru ağırlık ( Barros ve 

ark., 2011) olarak tespit edilmiştir.  

 

2.2.2. Toplam şeker  

 

Ülkemizde kuşburnu şeker içerikleri üzerine dört araştırmaya rastlanmıştır. Bu 

çalışmalardan birincisi Yamankaradeniz (1983) tarafından beş türde ve üç dönemde 

geçekleştirilmiş, türlerin ortalama toplam şeker içeriği ham dönemde %1,68, yarı olgun 

dönemde %5 ve teknolojik olgunluk döneminde %11,39 olarak belirlenmiştir. Diğer 

çalışmalarda toplam şeker içerikleri en düşük Yörük ve ark., (2008) tarafından yapılan 

çalışmada (R. villosa L.) 24,70 mg/g taze meyve,(R. dumalis ) 30,97 mg/g taze meyve 

bulunmuştur. Yapılan diğer iki çalışmada ise toplam şeker 12,02 g/100g ile 21,28 

g/100g (Türkben ve ark., 1999) ve 16,466-27,017 g/100g (Özrenk ve ark., 2012) 

değerleri arasında tespit edilmiştir.  

 

Yurt dışında yapılan araştırmalarda ise toplam şeker içeriği R.dumalis’te 131,0-227,5 

mg/g kuru ağırlık; R.rubiginosa’da 28,6-155,2 mg/g kuru ağırlık (Uggla, 2004), 

olgunlaşmamış meyvelerde 7,25 g/100g, olgunlaşmış meyvelerde ise 20,46 g/100g 

(Barros ve ark., 2010); 11,55-17,63 g/100g taze meyve (Rosu ve ark., 2011) ve 26,90 

g/100g kuru ağırlık (Barros ve ark., 2011) olarak belirlenmiştir.  
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2.2.3. Toplam fenolik madde miktarı  

 

Meyvelerde toplam fenolik madde içeriği oldukça önemlidir. Meyveleri antioksidan 

kapasitelerini belirleyen en önemli kıstaslardan birisidir ve ne kadar yüksek ise 

meyvenin antioksidan kapasitesi de aynı oranda yükselmektedir. Fenolik bileşikler 

doğal antioksidan madde özelliği de göstermektedirler. Serbest radikallerin neden 

olduğu oksidasyonları durdurarak veya engelleyerek kanser, kalp ve akciğer hastalıkları 

gibi pek çok hastalıkların oluşumuna engel olurlar (Nizamlıoğlu ve Nas, 2010). 

 

Ülkemizde yapılan çalışmalarda toplam fenolik madde miktarı 73-96 mg GAE/g kuru 

ağırlık (Ercişli, 2007); değişik çözücülerle yapılan çalışmada CHCl3 fraksiyonunda 

%18,5 GAE g/g, EtOAc fraksiyonunda %15,2 GAE g/g, n-BuOH fraksiyonunda %12,9 

GAE g/g ve R-H2O fraksiyonunda %10,0 GAE g/g (Orhan ve ark., 2009); % 8 

konsantrasyonda (8gram örnek+100 su) 2124,3 mg catechin eşdeğer/L (Kılıçgün ve 

Altıner, 2010) olarak tespit edilmiştir. 

 

Yurtdışında yapılan çalışmalarda toplam fenolik madde içeriği 59,21-122,39 GAE mg/g 

kuru ağırlık (Gao ve ark., 2000), 3217,28 mg GAE/100g taze meyve (Jablonska-Rys ve 

ark., 2009); 5,42-8,21 mg GAE/mL (Ghazghazi ve ark., 2010); olgunlaşmamış 

meyvelerde 104,73 mg GAE/g ekstrat, olgunlaşmış meyvelerde ise 149,35 mg GAE/g 

ekstrat (Barros ve ark., 2010); 609,19 mg GAE/100g (Egea ve ark., 2010); 63,76-424,6 

mg GAE/g kuru ağırlık (Montazeri ve ark., 2011) ve 104,52-457,45 mg chlorogenic 

asit/g kuru ağırlık (Tumbas ve ark., 2012) olarak tespit edilmiştir. 

 

2.2.4. α-tokoferol (E vitamini) miktarı 

 

E vitamini sinir sisteminin, kasların, hipofiz ve sürrenaller gibi endokrin bezlerin ve 

üreme organlarının fonksiyonları bakımından önemlidir. Vücudumuzda E vitamini, 

biyolojik bir antioksidan olup, atardamar hastalıklarının ve kanserin önlenmesi, nükleik 

asit metabolizması, askorbik asit sentezi ve kükürtlü aminoasit metabolizmasında rol 

oynar. Mitokondrilerdeki lipidin oksidatif parçalanmasını önleyen E Vitamin keratin 
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fosfat, adenozin trifosfat gibi yüksek enerjili fosfat bileşiklerinde fosforilasyon işlevini 

düzenler (Anonim, 2012c).  

 

İnsan sağlığı için son derece önemli olan bu vitamin kuşburnunda da bulunmaktadır. 

Fakat ülkemizde ve yurt dışında kuşburnunda bulunan α-tokoferol üzerine sınırlı sayıda 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde bulunan değerler düşük olmasına rağmen yurt 

dışında saptanan değerler günlük ihtiyacın önemli kısmını karşılayacak düzeydedir. 

Günlük α-tokoferol alımının yetişkin erkekler için 10 mg, yetişkin kadınlar için 8 mg 

olması yeterlidir. 

 

Ülkemizdeki araştırmalarda α-tokoferol içeriği (R. villosa) 3,57 µg/g taze meyve-(R. 

pisiformis) 17,60 µg/g taze meyve (Yörük ve ark., 2008), (R. canina) 21,62 µg/ g meyve 

eti (Kazaz ve ark., 2009) olarak belirlenirken; yurt dışında yapılan çalışmalarda 

olgunlaşmamış meyvelerde 9,93 mg/100g olgunlaşmış meyvelerde ise 79,73 mg/100g 

(Barros ve ark., 2010), 7,05 mg/100 g kuru ağırlık (Barros ve ark., 2011) ve72,9-204,0 

µg/g kuru ağırlık (Andersson ve ark., 2012) aralığında tespit edilmiştir.  

 

2.2.5. β-karoten (A vitamini) miktarı 

 

β-karoten önemli bir antioksidan madde olup doymamış yağların oksidasyonunu 

önleyerek serbest radikallerin oluşumunu baskılar. Serbest radikaller dokular ve 

hücresel zarlardaki enzimler, proteinler ve lipitlerin dejenerasyonunda oldukça etkili bir 

role sahiptir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar oksidatif stresle ilişkili dejeneratif 

hastalıklar ile karotenoid tüketimi ve/veya kan düzeyleri arasında ters bir ilişkinin 

olduğunu göstermiştir (Paiva ve Russell, 1999). Günlük β-karoten alımının yetişkin 

erkekler için 900 µg, yetişkin kadınlar için 700 µg olması yeterlidir. 

 

Kuşburnunda β-karoten içeriğinin belirlenmesi amacı ile ülkemizde bir adet çalışmaya 

rastlanılmıştır. Bu çalışmada β-karoten içeriği, 3,25 µg/g meyve eti (Kazaz ve ark., 

2009) olarak belirlenmiştir. Yurt dışında ise sınırlı olmakla beraber daha çok çalışma 

yapılmıştır. Örneğin İsveç’te yapılan bir çalışmada 0,03-0,34 mg/g kuru ağırlık (Gao ve 

ark., 2000), Tunus’ta 0,217-0,268 mg/mL (Ghazghazi ve ark., 2010), Portekiz’de 
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olgunlaşmamış meyvelerde 25,88 mg/100g, olgunlaşmış meyvelerde ise 97,77 mg/100g 

(Barros ve ark., 2010), İspanya’da 18,07 mg/100g (Egea ve ark., 2010), Romanya’da 

24,64-34,32 mg/100g taze meyve (Rosu ve ark., 2011), İsveç’te 102,72-236,23 µg/g 

kuru ağırlık (Andersson ve ark., 2011) ve Portekiz’de 1,29 mg/100g kuru ağırlık (Barros 

ve ark., 2011) olarak belirlenmiştir. 

 

2.3. Kuşburnunda Olgunluğa Bağlı Değişimler 

 

Kuşburnu meyvelerinde olgunlaşmaya bağlı olarak fiziksel veya kimyasal değişimlerin 

incelendiği sınırlı sayıda da olsa çalışmalar rastlanılmıştır. Bu çalışmalarda biri dışında 

(Uggla, 2004) genellikle üç hasat döneminde meyve örnekler alınmış ve 

değerlendirilmiştir.  

 

Farklı olum aşamalarındaki kuşburnunun fiziksel ve kimyasal niteliklerini belirlemek 

için meyveler ham, yarı olgun ve teknolojik olum döneminde hasat edilmiştir. Elde 

edilen sonuçlara göre toplam şeker, C vitamini, SÇKM ve toplam kuru madde 

yükselmiş, pH azalmış, titre edilebilir asitlik artış ve azalış göstermiştir 

(Yamankaradeniz, 1983).  

 

Halasova ve Jicinska (1988), farklı bölgelerde yetişen aynı çeşitte vitamin miktarının 

değiştiğini; Ernst ve Stritzke, (1958) 3 farklı olgunlaşma döneminde hasat ettiği 

R.rugosa kuşburnu türünün meyvelerinde (olgunlaşmamış, yarı olgun ve olgun) C 

vitamininin zamanla arttığını rapor etmiştir.  

 

Optimal hasat zamanını belirleme konusunda en kayda değer çalışmayı Uggla, (2004), 

farklı bir kuşburnu türü (R. spinosissima) üzerinde yürütmüştür. Araştırıcı çalışmada 

yaz sonu-güz başına denk gelen 6 haftalık süre içerisinde hasatlar yapmıştır. İncelenen 

kimyasal özelliklerden antosiyaninler ilk haftalarda yükselmiş ve daha sonra stabil hale 

gelmiştir. Toplam kuru madde ise aynı süre içerisinde %18.8’den %23.4’e, SÇKM 

%10,3’ten %16,3’e, vitamin C 270,3’ten 390,0 mg/100g’a çıkmıştır. Toplam asitlik 

önce artmış daha sonra ise azalmıştır.  
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Kuşburnunda olgunlaşma sırasında altı haftalık renk ve şeker değişiminin incelendiği 

aynı çalışmada renk ölçümlerinde a* değerinde büyük bir artış, L* ve b* değerlerinde 

bir azalış gözlenmiştir. Şeker içeriği ilk üç hafta hızlı, sonraki haftalarda ise daha küçük 

yükselişler sergilemiştir (Uggla ve ark, 2005).  

 

Nojavan ve ark. (2008), dondurulmuş ve kurutulmuş kuşburnunun askorbik asit 

içeriğini belirledikleri bir çalışmada, üç dönemde (olgunlaşmamış, yarı olgun ve tam 

olgun) hasat yapmışlar ve olgunluk ilerledikçe askorbik asit içeriğinin de yükseldiğini 

(dondurulmuşta sırasıyla 18,0, 175,0 ve 417,5mg/100g; kurutulmuşta 3, 34, 211 

mg/100g) tespit etmişlerdir. 

 

Türkben ve ark. (2010), kuşburnunda kırmızımsı-turuncu ve kırmızı olmak üzere iki 

hasat dönemi üzerinde çalışmışlardır. Elde edilen veriler incelendiğinde, toplam kuru 

maddede azalma, C vitamininde yükselme, likopen içeriğinde küçük bir azalma, mineral 

maddelerde azalış ve artışlar ve fenolik asitlerde bir azalış söz konusu olmuştur.  

 

Olgunlaşma sırasında 4 kuşburnu genotipinde karotenoid ve tokoferol değişiminin 

incelendiği diğer bir çalışmada meyveler ortalama 6-10 haftalık süreçlerde hasat 

edilmişlerdir. Meyvelerdeki α-tokoferol içeriği başlangıçta yükselmiş daha sonraki 

dönemde artış ve azalışlar sergilemiştir. Karetenoid içeriğinde ise son birkaç haftaya 

kadar sürekli artış, sonraki haftalarda ise azalış ve artışlar meydana gelmiştir 

(Andersson ve ark., 2011 ve Andersson ve ark., 2012).   

 

2.4. Diğer Meyve Türlerinde Olgunluğa Bağlı Değişimler 

 

Diğer meyve türlerinde de olgunlaşmaya bağlı olarak meydana gelen fiziksel ve 

kimyasal değişimler tespit edilmiştir.  

 

Örneğin muşmula (Mespilus germanica L.) meyvesinde olgunlaşma ve gelişmeye bağlı 

kimyasal kompozisyonun değişimi ile ilgili olarak yapılan bir araştırmada, meyveler 5 

dönemde hasat edilmiş ve glikoz şekeri ile C vitamini belirlenmiştir. İlk hasattan son 

hasada doğru C vitamini azalırken (7,3-3,3 mg/g), glikoz şekeri içeriği artmıştır (0,55-

9,99 mg/g) (Aydın ve Kadıoğlu, 2001). 
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Yüksek çalı yaban mersinlerinin (Vaccinium corymbosum L.) olgunlaşma ve depolama 

sırasındaki fenolik, antosiyanin ve oksijen radikali giderme kapasitesinin değişimlerinin 

değerlendirildiği çalışmada kullanılan ‘Bergitta’ çeşidinin farklı olgunluk 

aşamalarındaki (beyaz, pembe, %5-%50 mavi, %50-%95 mavi, %100 mavi, olgun 

meyve) meyve büyüklüğü (0,99-2,45 cm3), kuru madde (% 10,1-12,9) ve antosiyanin 

(0,016-8,16 mg c3g/g kuru ağırlık) içeriği artmış, fenolikler de (15,7-11,7 mg GAE/g 

kuru ağırlık) düzenli olmayan bir azalma görülmüştür (Kalt ve ark., 2003). 

 

Mersin (Myrtus communis L.) meyvesinin gelişmesi ve olgunlaşması sırasındaki 

kimyasal değişimleri konu alan başka bir çalışmada tam çiçeklenmeden 

30,60,90,120,150,180 ve 210 gün sonra hasatlar yapılmış ve meyve ağırlığı, kuru madde 

içeriği, pH, titre edilebilir asitlik, indirgen ve toplam şeker, toplam fenol, tanin, 

antosiyanin içeriği değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonucu taze meyvede elde edilen 

veriler çizelge 2.2’de verilmiştir ( Fadda ve Mulas, 2010); 

 

Çizelge 2.2. Mersin meyvelerindeki hasada bağlı bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerin  

         değişimi ( Fadda ve Mulas, 2010) 

 
 Tam çiçeklenmeden sonra geçen süre ( gün) 

Parametre 30 60 90 120 150 180 210 

Meyve Ağırlığı(mg) 68,43 187,49 202,85 279,69 433,68 445,39 434,50 

Kuru Madde(%) 23,97 30,34 39,04 35,07 29,97 32,72 38,63 

pH 4,24 4,56 4,64 4,75 5,26 5,36 5,30 

Asitlik (% malik asit) 0,53 0,54 0,32 0,25 0,16 0,15 0,16 

İndirgen Şeker (%) 1,08 1,07 2,20 3,92 5,77 6,69 7,36 

Toplam Şeker (%) 1,13 1,20 2,53 4,14 6,10 7,50 8,26 

Toplam Fenol(mg/100g) 4896,6 4838,4 2245,8 1730,5 1211,9 913,0 837,5 

Tanin (mg/100g) 223,55 168,54 53,50 14,39 8,13 5,93 6,84 

Antosiyanin (mg/100g) 1,13 1,76 48,19 171,70 220,12 232,32 242,42 

 

Halk hekimliğinde kullanılan yemişen (Crataegus monogyna) çiçeklerinin ve 

meyvelerinin kompozisyonlarının ve biyoaktivitelerinin karşılaştırıldığı araştırmada, 

meyve ve çiçekleri farklı olgunluk aşamalarındaki şeker, yağ asitleri, tokoferoller, C 

vitamini, β-karoten, fenolikler ve flavonoidler ile antioksidan testleri yapılmıştır. 

Çalışmada meyve ile ilgili elde edilen sonuçlar çizelge 2.3’de sunulmuştur (Barros ve 

ark., 2010). 
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Çizelge 2.3. Yemişen meyvelerindeki bazı kimyasal özelliklerin değişimi (Barros ve  

          ark., 2010) 

 

Parametre 
Olgunlaşmamış 

Meyve 
Olgunlaşmış 

Meyve 

Aşırı 

Olgunlaşmış 

Meyve 
Toplam Şeker (g /100 kuru ağırlık) 2,21 41,03 56,07 

α-Tokoferol (mg/100g kuru ağırlık) 16,03 113,42 57,34 

β-karoten (mg/100g kuru ağırlık) 16,42 54,84 94,15 

C Vitamini (mg/100g kuru ağırlık) 130,33 220,24 28,40 

Fenolikler (mg GAE/g kuru ağırlık) 701,65 274,27 247,03 

Flavonoidler (mg CE/g kuru ağırlık) 436,34 21,70 22,26 

 

Muşmula (Mespilus germanica L.) meyvesinin beş farklı olgunlaşma döneminin (tam 

çiçeklenmeden sonra 134, 144, 154, 164 ve 174 gün sonra) kimyasal bileşiklere etkisini 

incelemek üzere yapılan diğer bir çalışmada C vitamininin (59-17 mg/100g taze meyve) 

ve toplam fenolik madde içeriğinin (170-93 mg GAE/100g taze meyve) azaldığı 

belirlenmiştir (Rop ve ark., 2011). 

 

Güney Şili’de yetişen yüksek çalı yabanmersinlerinde (Vaccinium corymbosum L.) 

genotip ve farklı olgunluk aşamalarında meyvelerin pulp ve kabuklarındaki antioksidan 

bileşiklerin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmada meyve ağırlığı, meyve çapı ve 

boyu, SÇKM, titre edilebilir asitlik, toplam fenolikler ve toplam antosiyaninler 

incelenmiştir. Çalışmada olgunluğa bağlı değişimler çizelge 2.4’te sunulmuştur (Ribera 

ve ark., 2010). 

 

Çizelge 2.4. ‘Bluegold’ Yüksek çalı yabanmersini çeşidinde hasada bağlı bazı fiziksel  

          ve kimyasal özelliklerin değişimi (Ribera ve ark., 2010) 

 
Olgunluk Aşamaları 

Parametre 

 

Yeşil      

%25 

Kırmızı 

%50 

Kırmızı 

%75 

Kırmızı  

%100 

Kırmızı 

 

Mavi 

Meyve ağırlığı (g) 0.39 0.97 0.95 0.98 1.08 1.23 

Meyve çapı (mm) 0.90 1.28 1.23 1.24 1.25 1.27 

Meyve boyu (mm) 0,72 1,03 0,97 0,96 0,95 0,99 

SÇKM (%) 7,64 9,89 10,00 11,00 11,70 13,72 

Titre asitlik (%sitrik asit) 2,32 1,89 1,84 1,79 1,78 1,10 

Toplam fenolikler (mg CAE/100g) 543,05 324,95 268,44 165,28 443,81 432,68 

Toplam antosiyanin (mg c3g/100g) -- 3,19 5,76 12,33 22,99 206,00 

 



 

 

3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Materyal 

 

3.1.1. Bitkisel materyal ve özellikleri 

 

Araştırma materyalini “Tokat Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa 

spp.) Seleksiyon Yoluyla Islahı ve Çelikle Çoğaltılması Üzerinde Bir Araştırma” isimli 

çalışma (Güneş, 1997) sonucunda ümitvar kuşburnu genotipleri olarak seçilmiş; 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü araştırma ve 

uygulama alanında bahçesi kurulmuş olan 5 farklı kuşburnu genotipi (Çizelge 3.1) 

oluşturmuştur.   

 

Çizelge 3.1. Meyve örnekleri alınan kuşburnu genotipleri ve ait oldukları türler 

 

Genotip No Tür – Alttür 
Selekte edildiği 

yer 

MR-12 Rosa dumalis Batmantaş Köyü 

MR-15 Rosa dumalis Batmantaş Köyü 

MR-26 Rosa canina Beşören Köyü 

MR-46 Rosa dumalis ssp. boissieri var. boissieri Beşören Köyü 

MR-84 Rosa villosa Batmantaş Köyü 

 

Ümitvar genotiplerin oluşturduğu kuşburnu bahçesi 2000 yılında tesis edilmiştir. 

Bahçenin kurulduğu toprak kısmen taşlıklı olup, toprak 7,5-8 pH derecesine sahip yani 

hafif alkali bünyeye sahiptir. Genotipler çelikle çoğaltılmış, parsele 3x3 m sıra arası ve 

üzeri mesafede olmak üzere her genotipe ait 3 bitki dikilmiştir. Bahçe damlama sulama 

sistemiyle sulanmıştır. Bitkiler her yıl Ocak-Şubat aylarında düzenli olarak 

budanmaktadır. Budamada herhangi özel bir terbiye sistemi uygulanmamış, ocak dışına 

taşmış, kurumuş, birbiriyle rekabet eden, hastalık ve zararlılarla bulaşık dalların 

ayıklanması suretiyle yapılmıştır. Bahçe kurulum aşamasında ve sonraki yıllarda çiftlik 

ve ticari gübrelerle gübrelenmiştir. Bitkiler her yıl hastalık ve zararlılara özellikle 

meyve iç kurduna karşı belli dönemlerde kimyasal mücadele ilaçlarıyla ilaçlanmıştır. 
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3.1.2. Genotiplerin bazı bitkisel özellikleri  

 

MR-12: 1,5-2,0 m boyunda, çalı formunda, dip sürgünü verme potansiyeli zayıf bir 

bitkidir. Meyve verimi ve kalitesi yüksektir. Meyveleri iri ve gösterişlidir. Olgun meyve 

rengi turuncu, meyve şekli koniktir.  

 
MR-15: 2,0-2,5 m boylanabilen, çalı formunda bol miktarda dip sürgünü veren bir 

genotiptir. Meyve verimi yüksektir. İri ve gösterişli meyvelere sahiptir. Olgun meyve 

rengi turuncu-kırmızı, meyve şekli uzun elipstir. 

 

MR-26: 1,5-2,0 m boylanabilen, çalı formunda bol miktarda dip sürgünü veren bir 

bitkidir. Meyve verimi orta düzeydedir. Çok iri ve oldukça gösterişli-kaliteli meyvelere 

sahiptir. Meyveleri taze (sofralık) tüketilebilecek derecede albeni ve lezzete sahiptir. 

Olgun meyve koyu kırmızı renkte, şekli ovaldir.  

 

MR-46: 3,0-4,0 m boyunda, çalı formunda güçlü gelişme kuvvetine sahip bir bitkidir. 

Meyve verimi yüksek ancak meyve kalitesi orta düzeydedir. Meyveleri orta iriliktedir. 

Olgun meyveler sarı-turuncu renkte, şekli yuvarlaktır. 

 

MR-84: 1,0-1,5 m boylanabilen, çalı formunda bol miktarda dip sürgünü veren bir 

bitkidir. Meyve verimi ve kalitesi yüksektir. Orta irilikte ve gösterişli meyvelere 

sahiptir. Diğer genotiplerden farklı olarak meyvelerinin dış yüzeyi hafif tüylüdür. 

Meyveleri koyu kırmızı renkte ve şekli yuvarlaktır.  

 

3.1.3. Araştırma yerinin coğrafi konumu 

 

Araştırmanın yürütüldüğü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü araştırma ve uygulama alanı Tokat ilinde Taşlıçiftlik yerleşkesi içerisinde yer 

almaktadır. Araştırma yeri +40° 20' 1.91" kuzey enlemi, +36° 28' 38.44" doğu 

boylamında yer almaktadır. 
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Şekil 3. 1. Araştırma yerinin Google maps görüntüsü (Anonim, 2013a) 

 

3.1.4. Tokat merkez ilçenin 2010 ve 2011 yıllarına ait iklim verileri  

Deneme alanının yer aldığı Tokat ili merkez ilçeye ait minimum, maksimum ve 

ortalama sıcaklık, yağış, ortalama bulutluluk, ortalama rüzgâr hızı ve nisbi nem gibi 

iklim verileri Çizelge 3.2’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 3.2. Tokat ili merkez ilçeye ait iklim verileri(Anonim, 2012d) 

 

A 
Y 

Aylık yağış 

(mm) 

Ort. 

Sıcaklık 

 (°C) 

Minimum  

Sıcaklık 

 (°C) 

Maksimum 

Sıcaklık 

 (°C) 

Ort.Nisbi 

Nem(%) 
Ort. 

Bulutluluk 

Ortalama 

Rüzgâr 

Hızı 

(m/saniye) 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
1 78.8 23.2 5.0 3.2 -10.0 -8.1 20.0 13.7 73.0 67.1 5.6 5.4 0.9 1.1 
2 55.6 22.4 8.5 4.6 -5.1 -9.0 20.0 16.6 64.7 60.1 6.0 5.2 1.0 1.2 
3 59.7 67.7 9.5 7.9 -5.4 -4.8 24.0 22.0 60.4 58.0 4.6 5.1 1.2 1.3 
4 64.5 73.5 12.0 10.8 1.0 1.0 27.0 26.0 62.5 64.1 4.2 6.0 1.1 1.4 
5 45.2 59.1 18.5 15.2 4.2 2.6 33.2 28.4 56.7 64.9 3.4 4.4 1.0 1.1 
6 59.6 76.4 23.7 19.1 13.2 9.6 36.5 31.9 57.3 61.6 4.5 3.4 1.1 1.2 
7 6.4 37.9 24.7 23.9 14.5 12.7 39.8 41.1 60.6 55.9 2.6 2.8 1.1 1.4 
8 0 16.5 25.9 21.8 13.8 11.6 40.8 38.5 56.5 57.9 1.1 2.9 1.0 1.4 
9 3.2 14.8 23.3 18.3 11.9 6.9 37.9 32.0 53.9 58.0 2.8 2.1 1.2 1.1 

10 119.0 24.0 14.1 12.9 3.7 1.3 26.8 33.8 74.6 59.9 5.1 4.3 0.9 1.2 
11 4.1 29.5 10.5 3.4 -0.6 -8.3 22.4 15.5 63.4 67.8 1.7 4.7 0.8 0.9 
12 35.9 18.0 7.5 4.0 -3.3 -6.4 23.0 17.0 67.4 61.8 4.5 3.9 1.1 0.9 
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3.2. Yöntem 

Kuşburnu genotiplerinde olgunlaşma dönemi boyunca meydana gelen fitokimyasal 

değişimler ve optimal hasat zamanını belirlemek amacıyla aşağıdaki analiz ve işlemler 

yapılmıştır.  

Araştırmanın ilk yılında (2010) renk dönüşümünden itibaren 5 farklı olum aşamasında 

hasatlar yapılmış, ikinci yılında (2011) ise renk dönüşümünden itibaren hasat sayısı 6 

olarak gerçekleştirilmiştir. Hasat dönemlerinin belirlenmesinde, meyvelerdeki renk 

dönüşümleri dikkate alınmıştır. Buna göre; meyve renk dönüşümünün başladığı dönem 

birinci dönem; meyve renk dönüşümünün %50’yi geçtiği dönem ikinci dönem; 

meyvenin turuncu rengi aldığı dönem üçüncü dönem; türe bağlı olarak meyvenin koyu 

turuncu veya kırmızı olduğu dönem dördüncü dönem ve meyve etinde yer yer 

yumuşamaların olduğu dönem ise beşinci dönem olmuştur. İkinci yılda meyvelerin iyice 

yumuşamasına dikkat edilmiş ve bu dönem altıncı dönem kabul edilmiştir. Hasat 

dönemleri arasında yaklaşık olarak 10-15 gün gibi zaman aralıkları oluşmuştur. 

Hasatlara yaklaşık olarak temmuz ayının 2 ve 3. haftasında başlanıp, ekim ayının ilk 

haftasına kadar devam edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. 2. MR-12 genotipine ait meyve renk dönemleri (A:Hasat-1, B:Hasat-2, 

C:Hasat-3, D:Hasat-4, E:Hasat-5, F:Hasat-6) 
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Şekil 3. 3. MR-15 genotipine ait meyve renk dönemleri (A:Hasat-1, B:Hasat-2, 

C:Hasat-3, D:Hasat-4, E:Hasat-5, F:Hasat-6) 

 

 
 

Şekil 3. 4. MR-26 genotipine ait meyve renk dönemleri (A:Hasat-1, B:Hasat-2, 

C:Hasat-3, D:Hasat-4, E:Hasat-5, F:Hasat-6) 
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Şekil 3. 5. MR-46 genotipine ait meyve renk dönemleri (A:Hasat-1, B:Hasat-2, 

C:Hasat-3, D:Hasat-4, E:Hasat-5, F:Hasat-6) 

 

  
Şekil 3. 6. MR-84 genotipine ait meyve renk dönemleri (A:Hasat-1, B:Hasat-2, 

C:Hasat-3, D:Hasat-4, E:Hasat-5, F:Hasat-6) 
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3.2.1 Araştırmada yapılan ölçüm ve analizler 

 

3.2.1.1. Meyve ağırlığı (g): Her hasatta ve her bir tekerrürde rastgele seçilmiş 20 adet 

meyve hasat edilerek tek tek 0.01 hassasiyetindeki tartıyla tartılarak meyve ağırlığı 

belirlenmiş ve bunların toplanıp meyve sayısına bölünmesiyle ortalama meyve ağırlığı 

belirlenmiştir. 

 

3.2.1.2. Meyve eti oranı (%): Meyve ağırlığı belirlenen bütün meyvenin, çekirdekleri 

ve çiçek uçları uzaklaştırıldıktan sonra kalan et kısmının 0.01 hassasiyetindeki tartıyla 

tartılarak meyve ağırlığına oranlanmasıyla belirlenmiştir. 

 

3.2.1.3. Meyve eti sertliği (N): Her hasatta ve her bir tekerrürde rastgele seçilmiş 10 

adet meyvenin iki yönünden fiziksel test ölçüm cihazıyla ( Zwick Z.05) belirlenmiştir. 

Meyve eti sertliğinin belirlenmesinde kullanılan aletin iğne ucu, 2010 yılında 3mm 

derinliğe inmek üzere, 2011 yılında ise iğne ucu 2 mm derinliğe inmek üzere 

ayarlanmıştır. 

 

  

 

Şekil 3. 7. Fiziksel test ölçüm cihazı görüntüsü 
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3.2.1.4. Çekirdek ağırlığı (g/meyve): Her hasatta ve her bir tekerrürde rastgele seçilmiş 

tek tek 20 adet meyvenin çekirdek ağırlığı 0.01 hassasiyetindeki tartıyla tartılarak 

belirlenmiştir. 

 

3.2.1.5. Çekirdek sayısı (adet/meyve): Her hasatta ve her bir tekerrürde rastgele 

seçilmiş 20 adet meyvenin çekirdekleri sayılarak belirlenmiştir. 

 

3.2.1.6. Meyve rengi (L,a,b): Her hasatta ve her bir tekerrürde rastgele seçilen 5’şer 

meyvenin rengi renk ölçme cihazı (Minolta Co., model CR-400, Tokyo, Japonya) ile 

belirlenmiştir. Meyvelerin ön (güneş gören) ve arka yanakları (güneş görmeyen) ile 

çiçek sapı kısmından ölçümler gerçekleştirilmiş, meyve rengi L*, a*, b* cinsinden 

belirlenmiştir. L*, a*, b* renk ölçme yöntemi insan gözünün rengi algılayış biçimine 

göre değerler vermektedir. L*, rengin parlaklığında meydana gelen değişimleri 

göstermektedir. L* değeri 100’e yaklaştıkça maksimum değerini almakta ve bu renk 

beyaz renge gönderilen ışığın %100’ünün yansıması esasına dayanmaktadır. a* değeri 

yeşilden kırmızıya, b* değeri ise sarıdan maviye renk değişimini göstermektedir. b*’nin 

negatif değerleri mavi rengi, pozitif değerleri sarı rengi, a*’nın pozitif değerleri kırmızı 

rengi negatif değerleri ise yeşil rengi ifade etmektedir. Değerlerin artan biçimde negatif 

veya pozitif olmaları rengin koyulaşması anlamına gelmektedir. 

 

 

Şekil 3.8. L*, a*, b* renk değişimleri (Anonim, 2013b) 
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3.2.1.7. Suda çözünebilir kuru madde(SÇKM) (%) : 5 g meyve örneği 50 mL saf su 

içerisinde el blenderi ile homojen hale getirildikten sonra elde edilen örnekten dijital el 

refraktometresine (Pal-1, Atago Mc Cormick Fruit Tech., Yakima, Wash., ABD) 

damlatılması ile belirlenmiş ve % olarak ifade edilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki formülde 

yerine konarak hesaplanmıştır (Cemeroğlu, 1992); 

      B  X  V 

Örnekte suda çözünmüş kuru madde (%)= ------------ 

           M 

 

B: Seyreltilmiş örnekte saptanmış briks derecesi (%) 

V: Örneğin seyreltiği hacim, (mL) 

M: Örnek ağırlığı, (g) 

 

3.2.1.8. pH: 5 g meyve örneği 50 mL saf su içerisinde el blenderi ile homojen hale 

getirildikten sonra elde edilen numuneden yeteri miktarındaki kısmında masa tipi pH 

metre (HI9321, Hana, ABD) ile ölçülmesi ile tespit edilmiştir.  

 

3.2.1.9. Titre edilebilir asit (%): 5 g meyve örneği 50 mL saf su içerisinde el blenderi 

ile homojen hale getirildikten sonra, elde edilen örnekten 20 mL alınmış ve pH 8,1 

değerine ulaşıncaya kadar üzerine 0,1 N sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi ilave 

edilerek titre edilmiştir. Bu titrasyon sırasında harcanan NaOH miktarı esas alınarak, 

titre edilebilir asitlik sitrik asit cinsinden % olarak ifade edilmiştir. Hesaplama sırasında 

aşağıdaki formül kullanılmıştır (Cemeroğlu, 1992); 

    Tartılan İlk Meyve Ağırlığı (g) X Alınan Örnek (mL) 

  Örnek Miktarı (B)=------------------------------------------------------------- 

        Kullanılan Saf Su Miktarı (mL) 

 









 100x

B

SxNxE
A  

A: Asit miktarı (g sitrik asit 100 g
 -1

) 

S: Harcanan sodyum hidroksitin miktarı (mL) 

N: Harcanan sodyum hidroksitin normalitesi 

E: İlgili asitin equivalent değeri (sitrik asit için 0,064 g alınmaktadır) 

B: Alınan örnek miktarı (mL veya g) 
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13.2.1.10. Toplam kuru madde (%): Her hasatta ve her bir tekerrürde rastgele seçilen 

5’şer meyvenin yaş ağırlıkları belirlenmiştir. Daha sonra bu örnekler etüvde 50°C’de 

sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar kurutulmuş ve elde edilen kuru ağırlık, yaş ağırlığa 

oranlanarak % olarak ifade edilmiştir.  

 

3.2.1.11. C vitamini içeriği (mg/100g): Spektrofotometrik yöntemle belirlenmiştir. 5 

gram meyve örneği 50 mL saf su içerisinde homojen hale getirilmiştir. Bu örneklerden 

10 mL alınarak 4000 devirde 5 dakika santrifüj edilmiş ve üstte kalan süpernant 

kısmından analizlerin yapılması için örnek alınmıştır. Hazırlanan bu ekstrattan 100 µL 

alınmış, üzerine 400 µL % 0,4’lük okzalik asit eklenmiş ve bunun üzerine de 4,5 mL 

(30 ppm) 2,6-diklorofenolindofenol çözeltisi eklenmiştir. Karışım vortekslenmiş ve 

hemen 520 nm dalga boyunda spektrofotometrede okunmuştur. Ekstrakttaki askorbik 

asit miktarı ile okunan absorbans arasında ters orantı vardır. Meyvedeki askorbik asit 

miktarı kalibrasyon grafiği kullanılarak hesaplanmıştır. Kalibrasyon grafiğini 

hazırlamak için değişik konsantrasyonlarda askorbik asit çözeltisi kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 3.9. C vitamini kalibrasyon grafiği 

 

3.2.1.12. Toplam şeker (%): 25 g meyve örneği sıvı azot ile kahve öğütücüde 

parçalanmıştır. Buradan 0,5 g tartılıp ayrılmış, meyve örneklerinin üzerine ethanol 

(%80’lik ) ektraksiyon sıvısından 5 mL eklenmiş, vortekslenmiş ve santrifüj edilmiştir. 

Santrifüj edilen örnekler süzülmüş ve kalan posaya 5 mL ethanol eklenmiş, 
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vortekslenmiş ve santrifüj edilmiştir. Santrifüj edilen örnekler süzülmüş ve elde edilen 

birleştirilmiş örnekler suda çözünebilen şekerlerin analizinde kullanılmıştır. Kalan 

posaya 5 mL hidroklorik asit (%1,1’lik)eklenmiş, vortekslenmiş ve yarım saat kaynayan 

suda bekletilmiştir. Bu örneklerde santrifüj edilmiş ve suda çözünmeyen şekerlerin 

analizinde değerlendirilmiştir. Hazırlanan örneklerden 10 µL alınmış ve üzerlerine 990 

µL saf su eklenmiştir. Bu seyreltmeden sonra üzerlerine 3 mL antron /sülfirik asit 

(mg/mL) çözeltisi eklenmiştir. Örnekler soğuk su içerisinde soğuduktan sonra vorteks 

edilmiş ve spektrofotometrede 620 nm dalga boyunda okunmuştur. Okumalar sonucu 

elde edilen değerler kalibrasyon grafiğindeki yerine konarak çıkan sonuçların 

toplanması neticesinde toplam şeker belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 3.10. Şeker kalibrasyon Grafiği 

 

3.2.1.13. Total fenolik bileşik tayini: 25 g meyve örneği sıvı azot ile kahve öğütücüde 

parçalanmıştır. Toz haline getirilen meyve örneğinden 400 mg alınmış ve tüplere 

konmuştur. Bu örneklerin üzerine 10 mL (5:1 v/v metanol/kloroform) organik çözücü 

eklenmiş ve vortekslenmiştir. Vorteksleme işleminden sonra örnekler analiz yapılıncaya 

kadar ağızları alüminyum folyo ile parafinlenerek buzdolabında muhafaza edilmiştir. 

Meyvelerin toplam fenolik madde içeriğini belirlemek için hazırlanan ektraksiyondan 

100 µL alınmıştır. Alınan bu örnekler 13x100 tüplere konulmuş üzerine 4,5 mL saf su 

eklenmiştir. Daha sonra 100 µL Folin-Ciocalteu reaktifi eklenmiştir. Bundan sonrada 

300 µL sodyum karbonat (% 2’lik) eklenmiş ve vortekslenmiştir. 45 dakika sonra 720 
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nm dalga boyunda absorbanslar spektrofotometrede ölçülmüştür. Kontrol için su 

kullanılmıştır. Standart olarak gallik asit kullanılmış ve sonuçlar mg GAE/100g şeklinde 

hesaplanmıştır.  

 

 
 
Şekil 3. 11. Gallik asidin kalibrasyon grafiği 

 

3.2.1.14. α-tokoferol (E vitamini) tayini : α-tokoferol tayininde Kazaz ve ark., (2009) 

tarafından uygulanan ekstraksiyon yöntemi modifiye edilerek kullanılmıştır. 25 g 

meyve örneği sıvı azot ile kahve öğütücüde parçalanmıştır. Toz haline getirilen meyve 

örneğinden 2 g alınmış ve üzerine 5 mL n-hekzan ilave edilmiş, 2 dakika 

vortekslenmiştir. Vorteksleme işleminden sonra örnekler analiz yapılıncaya kadar 

ağızları alüminyum folyo ile parafinlenerek buzdolabında muhafaza edilmiştir. Elde 

edilen süpernanttan 1 mL alınmış ve tüplere konularak çözücüsü uçurulmuştur. HPLC 

analizi yapılıncaya kadar karanlıkta ve buzdolabında bu şekilde saklanmıştır. HPLC 

analizleri öncesi etilalkol ile tekrar çözülmüş, mikrofiltreler ile süzülmüş ve 20 µL 

olarak HPLC’ye enjekte edilmiştir. Numunelerdeki α-tokoferol ve β-karoten miktarı 

standartlar ile çizilen kalibrasyon grafiği kullanılarak hesaplanmıştır ve sonuçlar 

(mg/100g) olarak sunulmuştur.  

 

Çalışmada numunelerdeki α-tokoferol ve β-karoten kalitatif analizleri; Shimadzu marka 

LC 20AT pompa ve SPD-M20A model DAD dedektör ve CTO-20AC model kolon 
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fırınından oluşan HPLC sisteminde yapılmıştır. Analiz ve standartların kromatografik 

ayrımlarında Wakosil (150x4.60 mm, 5 µm) C18 ters faz dolgu maddeli kolon ile 

yapılmıştır. Mobil faz olarak % 100methanol, mobil faz akış hızı 1 mL/dakika olarak 

ayarlanmıştır. Okuma 295 nm dalga boyunda yapılmıştır. Numune ve standartlar cihaz 

20 μL olarak enjekte edilmiş ve kolon sıcaklığı ise 50°C’ye ayarlanmıştır.  

 

3.2.1.15. β-karoten (A vitamini) tayini : α-Tokoferol analizi için hazırlanan 

ekstraksiyon β-karoten için de kullanılmıştır. HPLC sistemi α-tokoferol analizindeki 

şartlarda kullanılmıştır. Okuma ise 450 nm dalga boyunda yapılmıştır.  

 

3.3. Verilerin İstatistiki Analizi  

 

Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuş ve her 

tekerrürden 20 meyve alınmıştır. Elde edilen veriler SSPS 15.0istatistik programında 

analize tabi tutulmuştur. Uygulamalar için yapılan varyans analizinde ortalamalar 

arasındaki farklılıklar %5 düzeyinde (P<0,05) tespit edilmiştir. Ortalamalar arasındaki 

farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir.  

 

 



 

 

4. BULGULAR  

 

Araştırmada bazı kuşburnu türlerinin olgunlaşma süresince meydana gelen fitokimyasal 

değişimler ve bu değişimler dikkate alınarak optimal hasat zamanı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmada meyvelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri iki yıl boyunca renk 

dönüşümlerine bağlı hasatlar yapılarak incelenmiştir. Hasatların gerçekleştirildiği 

tarihler Şekil 4.1 ve 4.2’de sunulmuştur.  

 

Genel olarak fiziksel özelliklerin hasatlara bağlı olarak çok fazla bir değişim 

göstermediği, fakat kimyasal özelliklerin ise hasatlara göre farklılıklar ortaya koyduğu 

görülmüştür. Yıllar arasında hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerde farklılıkların 

ortaya çıktığı görülmüştür. Yıllar arasındaki bu farklılığın bölgenin iklimsel ve iklimin 

etkilediği diğer faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

  
Şekil 4.1. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılı hasat tarihleri 
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Şekil 4.2. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılı hasat tarihleri 

 

 

4.1. Meyve Ağırlığı (g) 

 

 

2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen tartımlar sonucunda genotiplerin meyve 

ağırlıklarına ait veriler Çizelge 4.1 ve 4.2 ile Şekil 4.3 ve 4.4’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.1. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait meyve ağırlıkları (g)  

 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 2,98bc* ± 0,04 2,39a ± 0,09 3,48 a ± 0,30 2,56ab ± 0,10 2,46 b ± 0,41 

HASAT 2 2,80 c ± 0,08 2,42a ± 0,07 3,43 a ± 0,11 2,83 a ± 0,08 2,70ab ± 0,13 

HASAT 3 3,21ab ± 0,15 2,35a ± 0,17 3,24ab ± 0,07 2,67ab ± 0,07 3,04 a ± 0,19 

HASAT 4 3,17ab ± 0,24 2,45a ± 0,24 3,27ab ± 0,12 2,42 b ± 0,25 2,71ab ± 0,20 

HASAT 5 3,42 a ± 0,14 2,44a ± 0,04 2,99 b ± 0,28 2,67ab ± 0,22 2,87ab ± 0,20 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: Standart Sapma 
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Çizelge 4.2. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait meyve ağırlıkları (g)  

 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 3,35a* ± 0,38 2,91a ± 0,26 3,79 b ± 0,18 3,06a ± 0,37 3,13b ± 0,18 

HASAT 2 3,11a ± 0,33 3,06a ± 0,36 4,19ab ± 0,23 2,92a ± 0,27 3,06b ± 0,23 

HASAT 3 3,68a ± 0,34 3,01a ± 0,30 4,35 a ± 0,15 3,00a ± 0,33 3,89a ± 0,08 

HASAT 4 3,49a ± 0,41 2,81a ± 0,16 4,34 a ± 0,40 3,27a ± 0,21 3,42b ± 0,07 

HASAT 5 3,49a ± 0,11 3,01a ± 0,19 4,09ab ± 0,28 3,20a ± 0,33 3,22b ± 0,32 

HASAT 6 3,52a ± 0,38 2,87a ± 0,13 3,70 b ± 0,33 2,96a ± 0,30 3,30b ± 0,24 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: Standart Sapma 

 

Çizelge 4.1 ve 4.2 incelendiğinde hasatlara bağlı olarak meyve ağırlıklarında, küçük 

artış ve azalışlar meydana gelmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 yılında meyve ağırlığı 

2,80 g ile 3,42 g, 2011 yılında ise 3,11 g ile 3,68 g arasında değişmiştir. MR-12 nolu 

genotipte 2010 yılında elde edilen meyve ağırlıkları arası farklılıklar istatistiki olarak 

önemli bulunurken, 2011 yılında önemli bulunmamıştır. MR-15 nolu genotipin meyve 

ağırlıkları 2010 yılında 2,35-2,45 g, 2011 yılında ise 2,81-3,06 g arasında değişmiştir. 

MR-15 nolu genotipte 2010 ve 2011 yılında meyve ağırlıkları arasındaki fark önemli 

bulunmamıştır. MR-26 nolu genotipin meyve ağırlıkları 2010 yılında 2,99-3,48 g, 2011 

yılında ise 3,70-4,35 g arasında belirlenmiştir. MR-26 nolu genotipte 2010 ve 2011 

yılında meyve ağırlıkları arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-46 nolu genotipin 

meyve ağırlıkları 2010 yılında 2,42-2,83 g, 2011 yılında ise 2,92-3,27 g arasında tespit 

edilmiştir. MR-46 nolu genotipte 2010 yılında elde edilen meyve ağırlıkları arası 

farklılıklar istatistiki olarak önemli iken; 2011 yılında önemli bulunmamıştır. MR-84 

nolu genotipin meyve ağırlıkları 2010 yılında 2,46-3,04 g, 2011 yılında 3,06-3,89 g 

arasında belirlenmiştir. MR-84 nolu genotipte 2010 ve 2011 yılında meyve ağırlıkları 

arasındaki fark önemli bulunmuştur. 
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Şekil 4.3. Kuşburnu genotiplerine ait meyve ağırlıkları (2010) 

 

  
Şekil 4.4. Kuşburnu genotiplerine ait meyve ağırlıkları (2011) 

 

4.2. Meyve Eti Oranı (%) 

 

 

2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen ölçümler sonucu genotiplerin meyve eti 

oranlarına (%) ait sonuçlar Çizelge 4.3 ve 4.4 ile Şekil 4.5 ve 4.6’da sunulmuştur.  

 

Çizelge 4.3. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait meyve eti oranları (%) 

 
HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 63,19b* ± 1,19 70,26 c ± 0,33 70,61a ± 1,01 62,59a ± 1,61 62,71b ± 0,34 

HASAT 2 64,44b ± 1,34 72,78bc ± 1,96 71,91a ± 3,64 64,33a ± 2,63 68,61a ± 0,62 

HASAT 3 68,63a ± 0,16 73,76ab ± 0,82 70,64a ± 2,23 63,64a ± 1,70 69,12a ± 2,04 

HASAT 4 67,26a ± 1,48 71,34bc ± 2,41 72,38a ± 0,63 63,82a ± 0,18 68,91a ± 1,56 

HASAT 5 68,31a ± 0,44 76,14 a ± 1,33 70,74a ± 1,43 64,15a ± 1,22 70,59a ± 1,25 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 
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Çizelge 4.4. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait meyve eti oranları (%) 

 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 66,81 b* ± 0,51 73,73ab ± 2,74 71,07  c ± 0,77 62,59bc ± 1,69 68,15 c ± 0,97 

HASAT 2 67,39ab ± 2,46 70,95 b ± 1,69 73,29abc ± 0,21 60,35bc ± 0,48 68,07 c ± 2,81 

HASAT 3 68,75ab ± 0,90 73,17ab ± 0,70 75,14  a ± 1,24 58,64 c ± 1,37 73,39 a ± 0,90 

HASAT 4 68,01ab ± 2,51 70,93 b ± 2,01 73,95 ab ± 1,51 59,80bc ± 2,20 69,28 c ± 0,64 

HASAT 5 69,61ab ± 0,72 72,85ab ± 0,72 71,63 bc ± 2,64 63,55ab ± 3,25 72,19ab ± 0,10 

HASAT 6 70,30 a ± 0,35 74,94 a ± 1,23 73,52abc ± 0,67 67,45 a ± 3,36 70,48bc ± 1,34 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.3 ve 4.4 incelendiğinde genotiplerin hasatlara bağlı olarak meyve eti 

oranlarında (MEO), meyve ve çekirdek ağırlıklarındaki değişimlere bağımlı ve paralel 

olarak, artış ve azalışlar meydana gelmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 yılında MEO 

%63,19 ile 68,63 arasında, 2011 yılında ise %66,81 ile 70,30 arasında belirlenmiştir. 

MR-12 nolu genotipte 2010 ve 2011 yılında elde edilen MEO arası farklılıklar önemli 

bulunmuştur. MR-15 nolu genotipin MEO 2010 yılında %70,26-76,14, 2011 yılında ise 

%70,93-74,94 arasında değişmiştir. MR-15 nolu genotipte 2010 ve 2011 yılında MEO 

arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-26 nolu genotipin MEO 2010 yılında %70,61 

ile 72,38, 2011 yılında ise %71,07 ile 75,14 arasında tespit edilmiştir. MR-26 nolu 

genotipte 2010 yılında elde edilen MEO arası farklılıklar önemsiz iken, 2011 yılında 

önemli bulunmuştur. MR-46 nolu genotipin MEO 2010 yılında %62,59-64,33, 2011 

yılında ise %58,64-67,45 arasında belirlenmiştir. MR-46 nolu genotipte 2010 yılında 

elde edilen MEO arası farklılıklar önemsiz iken, 2011 yılında önemli bulunmuştur. MR-

84 nolu genotipin MEO 2010 yılında %62,71-70,59, 2011 yılında ise %68,07-73,39 

arasında tespit edilmiştir. MR-84 nolu genotipte 2010 ve 2011 yılında elde edilen MEO 

arası farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 
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Şekil 4.5. Kuşburnu genotiplerine ait meyve eti oranları (2010) 

 

  
Şekil 4.6. Kuşburnu genotiplerine ait meyve eti oranları (2011) 

 

 

4.3. Meyve Eti Sertliği (N)  

 

 

2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen ölçümler sonucu genotiplerin meyve eti 

sertliğine ait sonuçlar Çizelge 4.5 ve 4.6 ile Şekil 4.7 ve 4.8’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.5. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait meyve eti sertlikleri (N) 

 
HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 7,16a* ± 0,27 4,54a ± 0,22 6,34a ± 0,11 6,28a ± 0,76 6,85a ± 0,54 

HASAT 2 5,40b ± 0,16 4,55a ± 0,03 6,38a ± 0,40 5,82a ± 0,23 5,16b ± 0,10 

HASAT 3 5,25b ± 0,14 4,61a ± 0,10 4,89b ± 0,16 6,12a ± 0,29 5,46b ± 0,18 

HASAT 4 4,86b ± 0,24 4,63a ± 0,61 4,97b ± 0,35 6,86a ± 0,68 5,60b ± 0,19 

HASAT 5 4,82b ± 0,26 2,58b ± 0,18 4,74b ± 0,26 6,54a ± 0,59 5,52b ± 0,28 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 
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Çizelge 4.6. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait meyve eti sertlikleri (N) 

 
HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 4,10a* ± 0,29 3,63ab ± 0,07 4,99a ± 0,04 4,18c ± 0,05 3,82ab ± 0,11 

HASAT 2 4,22a ± 0,27 3,80 a ± 0,08 5,23a ± 0,30 4,44b ± 0,09 3,96 a ± 0,06 

HASAT 3 3,88a ± 0,09 3,72ab ± 0,16 4,01b ± 0,03 4,53b ± 0,12 3,76ab ± 0,09 

HASAT 4 3,93a ± 0,18 3,91 a ± 0,06 4,03b ± 0,15 4,89a ± 0,11 3,65ab ± 0,16 

HASAT 5 4,00a ± 0,11 3,33 b ± 0,18 3,30c ± 0,27 5,08a ± 0,19 3,45 b ± 0,32 

HASAT 6 3,21b ± 0,29 2,83 c ± 0,50 2,40d ± 0,31 3,90d ± 0,16 2,15 c ± 0,34 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.5 ve 4.6incelendiğinde genotiplerin meyve eti sertliklerinde (MES), 

olgunlaşmaya bağlı genel olarak bir azalma olmuştur. MR-12 nolu genotipte 2010 

yılında MES değerleri 4,82 ile 7,16 N arasında, 2011 yılında ise 3,21 ile 4,22 N arasında 

belirlenmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 ve 2011 yılında elde edilen MES arası 

farklılıklar önemli bulunmuştur. MR-15 nolu genotipin MES değerleri 2010 yılında 

2,58-4,54 N, 2011 yılında 2,83-3,63 N arasında değişmiştir. MR-15 nolu genotipte 2010 

ve 2011 yılında MES arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. MR-26 nolu 

genotipin MES değerleri 2010 yılında 4,74 ile 6,34 N, 2011 yılında ise 2,40 ile 4,99 N 

arasında tespit edilmiştir. MR-26 nolu genotipte 2010 ve 2011 yılında elde edilen MES 

arası farklılıklar önemli bulunmuştur. MR-46 nolu genotipin MES değerleri 2010 

yılında 5,82-6,86 N, 2011 yılında ise 3,90-5,08 N arasında belirlenmiştir. MR-46 nolu 

genotipte 2010 yılında elde edilen MES arası farklılıklar önemsiz iken, 2011 yılında 

önemli bulunmuştur. MR-84 nolu genotipin MES değerleri 2010 yılında 5,16-6,85 N, 

2011 yılında 2,15-3,96 N arasında tespit edilmiştir. MR-84 nolu genotipte 2010 ve 2011 

yılında elde edilen MES arası farklılıklar önemli bulunmuştur. 

 

 
 
Şekil 4.7. Kuşburnu genotiplerinin farklı hasat dönemlerindeki meyve eti sertlikleri (2010) 
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Şekil 4.8. Kuşburnu genotiplerinin farklı hasat dönemlerindeki meyve eti sertlikleri (2011) 

 

4.4. Çekirdek Ağırlığı (g/meyve) 

 

 

2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen tartımlar sonucu genotiplerin çekirdek 

ağırlıklarına ait veriler Çizelge 4.7 ve 4.8 ile Şekil 4.9 ve 4.10’da sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.7. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait çekirdek ağırlığı (g/meyve) 

 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 1,08a* ± 0,06 0,70 a ± 0,02 1,03a ± 0,07 0,95a ± 0,07 0,91a ± 0,16 

HASAT 2 0,98a ± 0,01 0,65ab ± 0,06 0,96a ± 0,10 1,00a ± 0,09 0,83a ± 0,05 

HASAT 3 0,98a ± 0,05 0,61ab ± 0,06 0,94a ± 0,05 0,93a ± 0,04 0,92a ± 0,05 

HASAT 4 1,02a ± 0,11 0,69 a ± 0,08 0,88a ± 0,03 0,87a ± 0,09 0,83a ± 0,03 

HASAT 5 1,08a ± 0,04 0,57 c ± 0,02 0,85a ± 0,06 0,95a ± 0,10 0,83a ± 0,05 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.8. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait çekirdek ağırlığı (g/meyve) 

 
HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 1,11a* ± 0,12 0,76 b ± 0,02 1,10a ± 0,08 1,14ab ± 0,11 1,00 a ± 0,03 

HASAT 2 1,01a ± 0,07 0,89 a ± 0,07 1,12a ± 0,07 1,16ab ± 0,10 0,97ab ± 0,02 

HASAT 3 1,15a ± 0,14 0,81ab ± 0,10 1,08a ± 0,09 1,24 a ± 0,17 1,03 a ± 0,02 

HASAT 4 1,11a ± 0,11 0,82ab ± 0,07 1,13a ± 1,51 1,31 a ± 0,06 1,05 a ± 0,04 

HASAT 5 1,06a ± 0,05 0,81ab ± 0,02 1,16a ± 2,64 1,16ab ± 0,11 0,90b ± 0,09 

HASAT 6 1,05a ± 0,10 0,72 b ± 0,01 0,98a ± 0,09 0,96 b ± 0,03 0,97ab ± 0,04 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 
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Çizelge 4.7 ve 4.8 incelendiğinde hasatlara bağlı olarak, genotiplerin çekirdek 

ağırlıklarında kısmi artış ve azalışlar meydana gelmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 

yılında çekirdek ağırlığı 0,98 ile 1,08 g/meyve, 2011 yılında ise 1,01 ile 1,15 g/meyve 

arasında belirlenmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 ve 2011 yılında elde edilen çekirdek 

ağırlıkları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. MR-15 nolu genotipin çekirdek 

ağırlıkları 2010 yılında 0,57-0,70 g/meyve, 2011 yılında ise 0,72-0,89 g/meyve arasında 

değişmiştir. MR-15 nolu genotipte 2010 ve 2011 yılında çekirdek ağırlıkları arasındaki 

fark önemli bulunmuştur. MR-26 nolu genotipin çekirdek ağırlıkları 2010 yılında 0,85 

ile 1,03 g/meyve, 2011 yılında ise 0,98 ile 1,16 g/meyve arasında tespit edilmiştir. MR-

26 nolu genotipte 2010 ve 2011 yılında elde edilen çekirdek ağırlıkları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. MR-46 nolu genotipin çekirdek sayıları 2010 yılında 0,87-1,00 

g/meyve, 2011 yılında 0,96-1,31 g/meyve arasında belirlenmiştir. MR-46 nolu genotipte 

2010 yılında elde edilen çekirdek ağırlıkları arasındaki fark önemsiz iken; 2011 yılında 

önemli bulunmuştur. MR-84 nolu genotipin çekirdek ağırlıkları 2010 yılında 0,83-0,92 

g/meyve, 2011 yılında 0,90-1,05 g/meyve arasında tespit edilmiştir. MR-84 nolu 

genotipte 2010 yılında elde edilen çekirdek ağırlıkları arasındaki fark önemsiz iken, 

2011 yılında önemli bulunmuştur. 

 

  
Şekil 4.9. Kuşburnu genotiplerine ait çekirdek ağırlıkları (2010) 
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Şekil 4.10. Kuşburnu genotiplerine ait çekirdek ağırlıkları (2011) 
 
 
4.5. Çekirdek Sayısı (adet/meyve) 
 
 
2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen ölçümler sonucu genotiplerin çekirdek 

sayılarına ait veriler Çizelge 4.9 ve 4.10 ile Şekil 4.11 ve 4.12’de verilmiştir. 

 
Çizelge 4.9. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait çekirdek sayıları (adet/meyve)  

 
HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 29,15a* ± 2,08 22,35ab ± 1,15 25,90a ± 0,66 35,55a ± 3,17 29,80a ± 1,01 

HASAT 2 29,30a ± 1,39 20,58ab ± 1,78 23,97a ± 2,19 40,23a ± 5,90 27,68a ± 2,25 

HASAT 3 28,63a ± 2,40 19,93ab ± 1,34 25,58a ± 4,34 37,50a ± 1,23 29,47a ± 2,86 

HASAT 4 27,87a ± 4,52 23,20 a ± 4,13 24,53a ± 2,10 36,80a ± 2,35 28,72a ± 2,70 

HASAT 5 30,78a ± 2,33 18,83 b ± 0,48 23,65a ± 2,44 39,00a ± 4,29 28,67a ± 3,35 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.10. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait çekirdek sayıları (adet/meyve)  

 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 31,20 a* ± 2,74 26,97ab  ± 0,76 30,82ab ± 1,49 48,20ab ± 3,15 32,37 ab ± 1,05 

HASAT 2 29,98ab ± 1,51 29,77ab ± 1,92 30,13ab ± 1,09 47,95ab ± 3,38 31,03abc ± 1,37 

HASAT 3 31,98 a ± 1,10 27,58ab ± 4,21 30,28ab ± 2,95 48,83ab ± 4,53 33,40  a ± 1,21 

HASAT 4 31,13 a ± 1,46 30,22 a ± 3,34 31,13ab ± 2,75 52,02 a ± 0,96 33,12  a ± 1,23 

HASAT 5 28,68ab ± 1,33 27,80ab ± 1,08 32,17 a ± 1,40 45,47ab ± 3,33 29,40  c ± 2,26 

HASAT 6 27,67 b ± 1,94 25,48 b ± 0,85  27,82 b ± 1,70 42,13 b ± 5,48  30,22 bc ± 1,63 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 
±: standart sapma 

 

Çizelge 4.9 ve 4.10 incelendiğinde hasatlara bağlı olarak, genotiplerin çekirdek 

sayılarında artış ve azalışlar meydana gelmiştir. 2011 yılında genotiplerin çekirdek 

sayıları, 2010 yılından genellikle daha yüksek olmuştur. MR-12 nolu genotipte 2010 
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yılında çekirdek sayısı 27,87 ile 30,78 adet/meyve, 2011 yılında ise 27,67 ile 31,98 

adet/meyve arasında belirlenmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 yılında elde edilen 

çekirdek sayıları arasındaki fark önemsiz iken, 2011 yılında önemli bulunmuştur. MR-

15 nolu genotipin çekirdek sayıları 2010 yılında 18,83-23,29 adet/meyve, 2011 yılında 

ise 25,48-30,22 adet/meyve arasında değişmiştir. MR-15 nolu genotipte 2010 ve 2011 

yılında çekirdek sayıları arasındaki fark önemli bulunmuştur. Mr-26 nolu genotipin 

çekirdek sayıları 2010 yılında 23,65-25,90 adet/meyve, 2011 yılında ise 27,82-31,13 

adet/meyve arasında tespit edilmiştir. MR-26 nolu genotipte 2010 yılında elde edilen 

çekirdek sayıları arası farklılıklar önemsiz iken, 2011 yılında önemli bulunmuştur. MR-

46 nolu genotipin çekirdek sayıları 2010 yılında 35,55-40,23 adet/meyve, 2011 yılında 

ise 42,13-52,02 adet/meyve arasında belirlenmiştir. MR-46 nolu genotipte 2010 yılında 

elde edilen çekirdek sayıları arasındaki fark önemsiz iken, 2011 yılında önemli 

bulunmuştur. MR-84 nolu genotipin çekirdek sayıları 2010 yılında 27,68-29,80 

adet/meyve, 2011 yılında 29,40-33,40 adet/meyve arasında tespit edilmiştir. MR-84 

nolu genotipte 2010 yılında elde edilen çekirdek sayıları arasındaki fark istatistiki olarak 

önemsiz iken, 2011 yılında önemli bulunmuştur. 

 

 
 

Şekil 4.11. Kuşburnu genotiplerine ait çekirdek sayıları (2010) 
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Şekil 4.12. Kuşburnu genotiplerine ait çekirdek sayıları (2011) 
 

 

4.6. Meyve Renk Ölçümleri 
 

 

2010 ve 2011 yıllarında hasat edilen meyvelerin renk ölçümlerinden elde edilen 

değerler Çizelge 4.11, Çizelge 4.12, Çizelge 4.13, Çizelge 4.14, Çizelge 4.15’de 

sunulmuştur. Renk değişimlerinin 4. hasada kadar hızlı, daha sonraki dönemde ise daha 

yavaş geliştiği tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 4.11. MR-12 genotipinin farklı hasat dönemlerindeki meyve renk değerleri  

 

 
HASAT 1 HASAT 2 HASAT 3 HASAT 4 HASAT 5 

HASAT 

6 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 

ÖN 

YANAK 

L 62,81a* 60,70a 62,49a 58,51a 53,01b 51,49b 46,45c 47,03bc 46,52c 45,23bc 43,59c 

a 20,43c 5,27c 30,68b 21,53b 42,55a 42,40a 44,94a 48,02a 47,10a 49,47a 48,37a 

b 60,34a 54,35ab 61,13a 55,33a 47,53b 44,84bc 37,04c 39,38cd 35,62c 35,70cd 34,04d 

ARKA 

YANAK 

L 60,96a 60,93a 62,81a 58,01a 57,21b 54,91b 53,90c 49,15d 50,72c 51,73cd 52,57bc 

a 3,84d -2,28d 21,57c 14,98c 36,05b 37,44b 43,94a 47,90a 47,69a 49,17a 49,70a 

b 54,93a 52,51ab 60,48b 53,80a 53,69bc 50,23b 48,62c 43,04d 42,99d 45,68cd 46,50c 

MEYVE 

SAP 

TARAFI 

L 56,81a 55,53a 57,44a 55,62ab 52,37b 52,32c 51,85b 52,02c 50,86b 53,08bc 52,49c 

a -1,50e -7,29e 5,83d 3,75d 9,13c 16,61c 18,13b 23,90b 22,85a 33,17a 30,73a 

b 42,91a 41,29a 44,97a 41,84ab 37,37b 36,65c 37,48b 37,55bc 36,76b 40,94bc 41,58ab 
 
*Aynı satır ve yılda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

 

MR-12 genotipinin renk dönüşümleri incelendiğinde, ölçüm yapılan her üç bölgede de 

L* (parlaklık) değerinin her iki yılda da azaldığı, a* (+kırmızı;-yeşil) değerinin yani 

kırmızı rengin 2010 ve 2011 yılında arttığı ve b* (+sarı;-mavi) değerinin ön yüzde 

azalış söz konusu iken, arka yüz ve sap tarafında 2010 yılında önce küçük bir artış ve 
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ardından azalış sergilemiş ancak 2011 yılında önce azalış ve ardından artış meydana 

gelmiştir. Her iki yılda da renk değişimleri arasındaki farklar önemli bulunuştur.  

 

Çizelge 4.12. MR-15 genotipinin farklı hasat dönemlerindeki meyve renk değerleri 
 

 
HASAT 1 HASAT 2 HASAT 3 HASAT 4 HASAT 5 

HASAT 

6 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 

ÖN 

YANAK 

L 64,49a* 61,41a 59,39b 57,82a 54,10c 54,42c 44,72d 43,51d 42,13d 41,94de 40,42e 

a 10,83d 9,91d 25,41c 22,15c 35,64b 34,92b 40,69a 44,75a 41,87a 45,70a 44,30a 

b 61,36a 55,26a 55,57ab 51,92b 49,57b 48,19c 34,43c 32,78d 30,60c 28,90e 26,61e 

ARKA 

YANAK 

L 65,41a 61,23a 62,99a 62,25a 59,23b 59,70a 53,13c 55,81b 50,77c 55,31b 53,62b 

a -5,50d 0,43d 15,65c 15,44c 29,73b 32,40b 39,10a 43,08a 39,83a 43,43a 45,77a 

b 57,74a 51,60b 58,92a 54,88a 56,74a 55,36a 47,82b 51,44b 45,52b 50,58bc 47,83c 

MEYVE 

SAP 

TARAFI 

L 57,69a 54,57b 57,19ab 57,97a 52,90bc 57,56a 51,45c 52,43bc 50,41c 49,84cd 49,13d 

a -6,61d -5,13d 12,22c 10,12c 22,31b 26,32b 31,30a 38,14a 35,46a 40,70a 42,64a 

b 51,66a 43,20c 52,89a 49,64ab 49,32ab 52,44a 44,74b 46,50bc 46,22b 43,47c 44,24c 
 
*Aynı satır ve yılda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

 

MR-15 genotipinin renk dönüşümleri gözden geçirildiğinde, ölçüm yapılan her üç 

bölgede de L* (parlaklık) değerinin her iki yıl içinde azaldığı, a* (+kırmızı;-yeşil) 

değerinin yani kırmızı rengin 2010 ve 2011 yıllarında arttığı ve b* (+sarı;-mavi) 

değerinin iki yılda da ön yüzde azalış söz konusu iken, arka yüz ve sap tarafında önce 

küçük bir artış ve ardından azalış sergilediği görülmektedir. Her iki yılda da renk 

değişimleri arasındaki fark önemli bulunmuştur.  

 

Çizelge 4.13. MR-26 genotipinin farklı hasat dönemlerindeki meyve renk değerleri 
 

 
HASAT 1 HASAT 2 HASAT 3 HASAT 4 HASAT 5 

HASAT 

6 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 

ÖN 

YANAK 

L 58,93a* 60,33a 57,50a 60,68a 53,24b 56,25b 48,63c 49,63c 46,47c 42,06d 38,53e 

a 16,35d 3,52d 30,64c 21,59c 35,42b 35,66b 42,24a 44,01a 41,60a 42,81a 41,81a 

b 48,59a 51,72ab 50,20a 55,49a 46,44a 50,61b 38,99b 40,40c 37,03b 29,33d 22,98e 

ARKA 

YANAK 

L 57,71b 60,48a 55,78b 59,82a 60,04a 58,70a 57,62b 52,44b 55,59b 49,10b 49,68b 

a 2,69c -2,76e 12,08b 10,31d 18,63b 30,95c 34,56a 41,54b 34,75a 41,51b 47,34a 

b 45,11d 49,68a 47,00cd 53,86a 57,35a 53,28a 52,65b 44,73b 50,42bc 40,52b 41,81b 

MEYVE 

SAP 

TARAFI 

L 55,13a 55,47ab 53,96a 54,75ab 56,63a 57,23a 57,39a 54,48b 55,49a 51,25c 51,63c 

a -6,96c -10,35e 2,61b -0,19d 1,58b 12,91c 20,40a 25,89b 18,08a 26,54b 35,25a 

b 36,44c 39,05c 40,71b 40,18bc 48,59a 45,26a 49,00a 42,50abc 46,52a 40,21bc 43,01ab 
 
*Aynı satır ve yılda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

 

MR-26 genotipinin renk dönüşümleri incelendiğinde, ölçüm yapılan her üç bölgede de 

L* (parlaklık) değerinin 2010 ve 2011 yıllarında azaldığı, a* (+kırmızı;-yeşil) değerinin 
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yani kırmızı rengin iki yıl içinde arttığı ve b* (+sarı;-mavi) değerinin ise her iki yılda 

artış ve azalış sergilediği görülmektedir. Her iki yılda da renk değişimleri arasındaki 

fark önemli bulunmuştur.  

 

Çizelge 4.14. MR-46 genotipinin farklı hasat dönemlerindeki meyve renk değerleri 

 

 
HASAT 1 HASAT 2 HASAT 3 HASAT 4 HASAT 5 

HASAT 

6 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 

ÖN 

YANAK 

L 69,86a*
 

63,89a 64,21b 61,98ab 59,20c 60,32b 52,70d 49,18c 49,71e 48,13c 46,90c 

a 10,44e 10,83d 23,17d 23,87c 36,34c 37,71b 44,87b 46,99a 47,95a 47,35a 46,28a 

b 61,15a 52,91a 56,41b 52,66a 52,48b 52,02a 43,19c 40,67b 40,68c 37,98bc 36,20c 

ARKA 

YANAK 

L 66,66a 65,24a 66,73a 65,41a 60,97b 66,43a 55,28c 53,39b 52,68c 53,51b 53,41b 

a -0,80d 0,88d 14,93c 15,37c 32,40b 25,92b 41,62a 44,93a 45,16a 45,56a 46,23a 

b 53,58ab 50,18c 57,71a 55,39b 54,38ab 61,21a 47,27bc 44,86d 45,05c 44,99d 45,66d 

MEYVE 

SAP 

TARAFI 

L 60,66a 58,25a 58,56a 56,83a 55,55b 58,32a 52,10c 52,78b 50,19c 54,00b 52,81b 

a -7,99d -7,00e 1,85c 2,48d 21,17b 15,36c 30,30a 26,67b 30,70a 31,97a 33,25a 

b 47,66a 39,88b 44,89a 39,72b 44,94a 45,04a 40,05b 40,15b 38,65b 41,75b 39,80b 
 
*Aynı satır ve yılda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 
 
 
MR-46 genotipinin renk dönüşümleri incelendiğinde, ölçüm yapılan her üç bölgede de 

L* (parlaklık) değerinin 2010 ve 2011 yıllarında azaldığı, a* (+kırmızı;-yeşil) değerinin 

yani kırmızı rengin her iki yılda arttığı ve b* (+sarı;-mavi) değerinin iki yıl için ön 

yüzde azalış söz konusu iken, arka yüzde önce artış ve ardından azalış meydana geldiği, 

ancak sap tarafında 2010 yılında azalış sergilemiş iken, 2011 yılında önce artış ve 

ardından azalış sergilediği görülmektedir. Her iki yılda da renk değişimleri arasındaki 

farklar önemlidir.  

 

MR-84 nolu genotipin renk dönüşümleri incelendiğinde, ölçüm yapılan her üç bölgede 

de L* (parlaklık) değerinin 2010 yılında ikinci hasatta arttığı ve daha sonra azaldığı, 

2011 yılında ise azaldığı belirlenmiştir. a* (+kırmızı;-yeşil) değerinin yani kırmızı 

rengin her iki yıl içinde arttığı ve b* (+sarı;-mavi) değerinin 2010 yılında üç ölçüm 

bölgesinde de artış ve azalış sergilediği görülmüştür. 2011 yılında ise ön yüzde azalış 

diğer iki bölgede ise artış ve azalış sergilemiştir. Her iki yılda da renk değişimleri 

arasındaki fark önemlidir.  
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Çizelge 4.15. MR-84genotipinin farklı hasat dönemlerindeki meyve renk değerleri 
 

 
HASAT 1 HASAT 2 HASAT 3 HASAT 4 HASAT 5 

HASAT 

6 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 

ÖN 

YANAK 

L 58,02a* 60,52a 60,45a 57,20b 52,36b 45,41c 44,17c 43,00cd 42,65c 41,64d 42,23d 

a 20,38c 4,88c 36,02b 30,61b 41,43a 44,19a 42,27a 46,55a 44,87a 47,13a 44,44a 

b 49,69ab 52,45a 55,16a 50,59a 44,04b 34,18b 32,68c 31,05bc 30,60c 28,60c 27,63c 

ARKA 

YANAK 

L 58,67b 60,46a 64,13a 59,52a 59,12b 53,06b 53,82c 48,76c 51,78c 46,84c 47,65c 

a 3,15d -3,72e 26,66c 18,73d 33,21bc 40,60c 41,85a 46,62b 39,83ab 51,03a 50,13a 

b 47,61c 49,59a 59,87a 52,05a 53,70b 44,18b 46,11cd 38,68c 45,22d 36,20c 35,42c 

MEYVE 

SAP 

TARAFI 

L 51,69bc 54,62a 57,66a 55,65a 53,55b 52,33b 52,55bc 50,43c 50,11c 47,78d 48,53d 

a -6,57e -9,76e 11,89d 4,05d 19,48c 28,46c 29,75b 37,32b 36,46a 41,02ab 43,87a 

b 37,83c 39,44b 48,48a 42,32a 43,14b 38,32b 42,48b 37,91bc 45,22ab 35,87c 35,59c 
 
*Aynı satır ve yılda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

 

4.7. Suda Çözünebilir Kuru Madde (SÇKM) (%) 
 

2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen ölçümler sonucu genotiplerin suda çözünebilir 

kuru madde içeriklerine ait veriler Çizelge 4.16 ve 4.17 ile Şekil 4.13 ve 4.14’te 

sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.16. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait SÇKM oranları (%)  
 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 10,50b* ± 0,50 10,00a ± 3,46 10,00d ± 1,00 4,00d ± 0,00 9,83b ± 2,08 

HASAT 2 11,17b ± 2,02 13,00a ± 4,36 13,67c ± 0,58 4,67d ± 0,58 14,17a ± 2,31 

HASAT 3 13,00b ± 2,65 13,67a ± 4,73 18,00b ± 2,00 8,33c ± 1,53 14,83a ± 3,01 

HASAT 4 17,33a ± 1,61 13,67a ± 2,08 23,67a ± 1,53 14,00b ± 1,00 17,83a ± 1,04 

HASAT 5 20,00a ± 0,87 14,67a ± 0,58 24,00a ± 3,46 17,67a ± 2,08 16,67a ± 2,08 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.17. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait SÇKM oranları (%)  
 
HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 14,00 c* ± 0,00 13,33 c ± 0,58 12,00 c ± 1,00 11,33f ± 0,58 14,00c ± 0,00 

HASAT 2 15,67 c ± 0,58 14,67 c ± 2,08 13,00 c ± 1,00 14,00e ± 1,73 15,67c ± 0,58 

HASAT 3 16,33 c ± 0,58 15,67 c ± 2,52 13,67bc ± 1,15 17,00d ± 1,00 20,00b ± 2,65 

HASAT 4 22,33 b ± 2,52 21,00 b ± 3,00 16,67 b ± 2,52 20,33c ± 1,53 21,67b ± 2,52 

HASAT 5 24,00ab ± 1,00 23,00ab ± 3,00 20,00 a ± 3,00 23,67b ± 2,08 22,00b ± 3,46 

HASAT 6 25,33 a ± 1,53 26,33 a ± 3,21 20,67 a ± 1,15 28,33a ± 1,53 27,67a ± 3,06 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 



45 

 

 

 

 

Çizelge 4.16 ve 4.17 incelendiğinde hasatlara bağlı olarak, genotiplerin SÇKM 

oranlarında sürekli olarak bir artış meydana gelmiştir. 2011 yılında kuru madde oranı, 

2010 yılına göre MR-26 hariç daha yüksek olmuştur. MR-12 nolu genotipte 2010 

yılında SÇKM oranı %10,50 ile 20,00, 2011 yılında ise %14,00 ile 25,33 arasında 

belirlenmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 ve 2011 yılında elde edilen SÇKM oranları 

arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-15 nolu genotipin SÇKM oranları 2010 

yılında %10,00-14,67, 2011 yılında ise %13,33-26,33 arasında değişmiştir. MR-15 nolu 

genotipte 2010 yılına ait SÇKM oranları arasındaki fark önemsiz iken, 2011 yılında bu 

fark önemli bulunmuştur. MR-26 nolu genotipin SÇKM oranları 2010 yılında %10,00-

24,00, 2011 yılında ise %12,00-20,67 arasında tespit edilmiştir. MR-26 nolu genotipte 

2010 ve 2011 yıllarında elde edilen SÇKM oranları arasındaki fark istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. MR-46 nolu genotipin SÇKM oranları 2010 yılında % 4,00-17,67, 

2011 yılında ise %11,33-28,33 arasında belirlenmiştir. MR-46 nolu genotipte 2010 ve 

2011 yıllarında elde edilen SÇKM oranları arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-84 

nolu genotipin SÇKM oranları 2010 yılında %9,83-16,67, 2011 yılında ise %14,00-

27,67 arasında tespit edilmiştir. MR-84 nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarında elde 

edilen SÇKM oranları arasındaki fark önemli bulunmuştur. 

 

 

  
Şekil 4.13. Kuşburnu genotiplerinin farklı hasat dönemlerindeki SÇKM oranları (2010) 
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Şekil 4.14. Kuşburnu genotiplerinin farklı hasat dönemlerindeki SÇKM oranları (2011) 

 

 

4.8. pH  

 

 

2010 ve 2011 yıllarında yapılan analizler sonucunda genotiplerin pH değerlerine ait 

veriler Çizelge 4.18 ve 4.19 ile Şekil 4.15 ve 4.16’da verilmiştir.  

 

Çizelge 4.18. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait pH değerleri 
 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 4,81a* ± 0,02 4,09a ± 0,13 4,32a ± 0,14 4,70a ± 0,04 4,90a ± 0,02 

HASAT 2 4,79a ± 0,19 4,03a ± 0,06 4,03b ± 0,09 4,65a ± 0,05 4,63b ± 0,06 

HASAT 3 4,64a ± 0,05 4,05a ± 0,04 4,07b ± 0,08 4,46b ± 0,10 4,62b ± 0,17 

HASAT 4 4,46b ± 0,05 3,99a ± 0,06 4,03b ± 0,07 4,23c ± 0,06 4,52b ± 0,03 

HASAT 5 4,42b ± 0,05 3,84b ± 0,02 3,93b ± 0,03 4,05d ± 0,08 4,48b ± 0,14 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.19. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait pH değerleri 
 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 4,20a* ± 0,03 3,89bc ± 0,03 4,00 ab ± 0,01 4,31 a ± 0,54 4,15a ± 0,06 

HASAT 2 4,07b ± 0,07 4,26 a ± 0,01 3,94abc ± 0,14 4,33 a ± 0,08 3,92b ± 0,04 

HASAT 3 3,85c ± 0,01 4,01 b ± 0,09 4,12  a ± 0,10 4,16ab ± 0,07 3,70c ± 0,03 

HASAT 4 3,65d ± 0,14 3,72 d ± 0,06 3,81 bc ± 0,12 3,76bc ± 0,08 3,60d ± 0,04 

HASAT 5 3,44e ± 0,03 3,76cd ± 0,07 3,73  c ± 0,18 3,64 c ± 0,21 3,49e ± 0,04 

HASAT 6 3,46e ± 0,05 3,65 d ± 0,16 3,70  c ± 0,21 3,33 c ± 0,08 3,34f ± 0,07 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.18 ve 4.19 gözden geçirildiğinde hasatlara bağlı olarak, genotiplerde pH 

değerleri sürekli olarak azalış göstermiştir. En fazla değişim MR-46 nolu genotipte, en 



47 

 

 

 

 

az değişim MR-26 nolu genotipte belirlenmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 yılında pH 

değeri 4,81 ile 4,22; 2011 yılında ise 4,29 ile 3,46 değerleri arasında belirlenmiştir. MR-

12 nolu genotipte 2010 yılında elde edilen pH değerleri arasındaki fark önemsiz iken; 

2011 yılında ise önemli bulunmuştur. MR-15 nolu genotipin pH değerleri 2010 yılında 

4,09-3,84, 2011 yılında ise 4,26-3,65 arasında değişmiştir. MR-15 nolu genotipte 2010 

yılında elde edilen pH değerleri arasındaki fark önemsiz iken, 2011 yılında hasatlar 

arasındaki fark önemlidir. MR-26 nolu genotipin pH değerleri 2010 yılında 4,32-3,93, 

2011 yılında ise 4,12-3,70 değerleri arasında tespit edilmiştir. MR-26 nolu genotipte 

2010 ve 2011 yılında elde edilen pH değerleri arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-

46 nolu genotipin pH değerleri 2010 yılında 4,70-4,05, 2011 yılında ise 4,33-3,33 

arasında belirlenmiştir. MR-46 nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarından elde edilen pH 

değerleri arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-84 nolu genotipin pH değerleri 2010 

yılında 4,90-4,48, 2011 yılında ise 4,15-3,34 arasında değişmiştir. MR-84 nolu 

genotipte 2010 ve 2011 yıllarından elde edilen pH değerleri arasındaki fark önemli 

bulunmuştur. 

 

 

 
 
Şekil 4.15. Kuşburnu genotiplerinin farklı hasat dönemlerindeki pH değerleri (2010) 
 



48 

 

 

 

 

  
Şekil 4.16. Kuşburnu genotiplerinin farklı hasat dönemlerindeki pH değerleri (2011) 
 

 

4.9. Titre Edilebilir Asit (%) 

 

2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen analizler sonucunda genotiplerin titre edilebilir 

asit (TEA) oranlarına ait veriler Çizelge 4.20 ve 4.21 ile Şekil 4.17 ve 4.18’de 

sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.20. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait titre edilebilir asit oranları (%)  
 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 1,01 c* ± 0,10 1,13b ± 0,26 1,79 d ± 0,08 0,88 b ± 0,15 1,02 b ± 0,05 

HASAT 2 1,12bc ± 0,14 1,87ab ± 0,33 2,35cd ± 0,74 0,91 b ± 0,09 1,13ab ± 0,23 

HASAT 3 1,14bc ± 0,31 1,84ab ± 0,63 2,86bc ± 0,18 1,44ab ± 0,16 1,23ab ± 0,29 

HASAT 4 1,63 a ± 0,26 1,72ab ± 0,51 3,67 a ± 0,27 1,37ab ± 0,37 1,05ab ± 0,28 

HASAT 5 1,49ab ± 0,18 2,22 a ± 0,04 3,51ab ± 0,38 1,87 a ± 0,54 1,62 a ± 0,48 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.21. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait titre edilebilir asit oranları (%)  

 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 1,52 d* ± 0,02 1,58c ± 0,31 1,33 b ± 0,01 1,16 d ± 0,14 1,34 c ± 0,29 

HASAT 2 1,65 d ± 0,22 1,54c ± 0,02 1,50ab ± 0,32 1,35 d ± 0,19 1,93bc ± 0,67 

HASAT 3 1,93cd ± 0,33 2,06b ± 0,07 1,58ab ± 0,08 1,60cd ± 0,04 2,44ab ± 0,23 

HASAT 4 2,26bc ± 0,14 2,24b ± 0,34 1,61ab ± 0,16 1,87 c ± 0,28 2,28ab ± 0,15 

HASAT 5 2,59ab ± 0,28 2,72a ± 0,11 2,02 a ± 0,61 2,69 b ± 0,47 2,49ab ± 0,10 

HASAT 6 2,86 a ± 0,28 3,05a ± 0,25 2,03 a ± 0,28 3,21 a ± 0,32 2,69 a ± 0,21 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 



49 

 

 

 

 

Çizelge 4.20 ve 4.21 incelendiğinde hasatlara bağlı olarak, genotiplerde TEA oranları 

sürekli olarak düzenli bir artış göstermiştir. 2010 yılında en asidik olarak MR-26, 2011 

yılında ise MR-46 nolu genotipler belirlenmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 yılında 

TEA oranı %1,01 ile 1,63, 2011 yılında ise %1,52 ile 2,86 oranları arasında 

belirlenmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarından elde edilen TEA oranları 

arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-15 nolu genotipin TEA oranları 2010 yılında 

%1,13-2,22, 2011 yılında ise %1,54-3,05 arasında değişmiştir. MR-15 nolu genotipte 

2010 ve 2011 yıllarından elde edilen TEA oranları arasındaki fark önemli bulunmuştur. 

MR-26 nolu genotipin TEA oranları 2010 yılında %1,79-3,67, 2011 yılında ise %1,33-

2,03 arasında tespit edilmiştir. MR-26 nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarından elde 

edilen TEA oranları arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-46 nolu genotipin TEA 

oranları 2010 yılında %0,88-1,87, 2011 yılında ise %1,16-3,21 arasında belirlenmiştir. 

MR-46 nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarından elde edilen TEA oranları arasındaki 

fark önemli bulunmuştur. MR-84 nolu genotipin TEA oranları 2010 yılında %1,02-1,62, 

2011 yılında ise %1,34-2,69 arasında değişmiştir. MR-84 nolu genotipte 2010 ve 2011 

yıllarından elde edilen TEA oranları arasındaki fark yine önemli bulunmuştur. 

 

 

 
 

Şekil 4.17. Kuşburnu genotiplerinin titre edilebilir asit oranlarının değişimi (2010) 
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Şekil 4.18. Kuşburnu genotiplerinin titre edilebilir asit oranlarının değişimi (2011) 

 

 

4.10. Toplam Kuru Madde (%) 

 

 

2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen analizler sonucu genotiplerin toplam kuru 

madde (TKM) oranlarına ait veriler Çizelge 4.22 ve 4.23 ile Şekil 4.19 ve 4.20’de 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4.22.Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait TKM oranları (%)  
 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 45,10b* ± 1,67 43,56b ± 2,23 33,17b ± 1,05 47,93 b ± 7,11 44,43a ± 0,89 

HASAT 2 43,22b ± 3,47 44,12b ± 1,93 35,89ab ± 5,73 45,77 b ± 0,71 45,19a ± 2,71 

HASAT 3 44,06b ± 3,13 47,71a ± 0,73 37,31ab ± 0,98 45,27 b ± 0,99 44,67a ± 1,85 

HASAT 4 44,41b ± 1,44 47,80a ± 1,34 38,73ab ± 2,04 48,95ab ± 1,88 41,34a ± 8,68 

HASAT 5 50,61a ± 2,14 47,67a ± 1,45 39,92a ± 2,33 54,49 a ± 1,04 48,05a ± 3,42 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.23.Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait TKM oranları (%)  
 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 40,86 d* ± 0,90 40,66 b ± 0,57 33,64b ± 0,82 44,86b ± 0,29 40,99 d ± 0,32 

HASAT 2 43,00 c ± 1,30 41,32 b ± 2,56 34,80b ± 1,09 45,98b ± 1,53 45,25 d ± 0,09 

HASAT 3 43,94 c ± 0,60 45,86ab ± 5,19 34,92b ± 0,36 46,67b ± 0,40 45,24 c ± 0,95 

HASAT 4 48,78 b ± 0,54 48,41 a ± 2,57 37,69b ± 3,18 54,94a ± 4,71 48,33bc ± 3,25 

HASAT 5 49,63ab ± 0,69 49,19 a ± 2,97 42,63a ± 3,93 57,11a ± 2,43 49,82b ± 2,81 

HASAT 6 50,51 a ± 0,37 48,75 a ± 0,90 43,61a ± 2,42 55,15a ± 0,76 54,68 a ± 1,64 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 
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Çizelge 4.22 ve 4.23 incelendiğinde hasatlara bağlı olarak, genotipler de TKM oranları 

sürekli olarak artış göstermiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 yılında TKM oranı %43,22 

ile 50,61, 2011 yılında ise %40,86 ile 50,51 arasında belirlenmiştir. MR-12 nolu 

genotipte 2010 ve 2011 yıllarından elde edilen TKM oranları arasındaki fark önemli 

bulunmuştur. MR-15 nolu genotipin TKM oranları 2010 yılında %43,56-47,80, 2011 

yılında ise %40,66-49,19 arasında değişmiştir. MR-15 nolu genotipte 2010 ve 2011 

yıllarından elde edilen TKM oranları arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-26 nolu 

genotipin TKM oranları 2010 yılında %33,17-39,92, 2011 yılında ise %33,64-43,61 

arasında tespit edilmiştir. MR-26 nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarından elde edilen 

TKM oranları arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-46 nolu genotipin TKM oranları 

2010 yılında %45,27-54,49, 2011 yılında ise %44,86-57,11 arasında belirlenmiştir. MR-

46 nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarından elde edilen TKM oranları arasındaki fark 

önemli bulunmuştur. MR-84 nolu genotipin TKM oranları 2010 yılında %44,43-48,05, 

2011 yılında ise %40,99-54,68 arasında değişmiştir. MR-84 nolu genotipte 2010 ve 

2011 yıllarından elde edilen TKM oranları arasındaki fark önemli bulunmuştur. 

 

 

  
Şekil 4.19. Kuşburnu genotiplerinin toplam kuru madde oranlarının değişimi (2010) 
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Şekil 4.20.Kuşburnu genotiplerinin toplam kuru madde oranlarının değişimi(2011)  
 

 

4.11. C Vitamini (mg/100g) 

 

 

2010 ve 2011 yıllarında yapılan analizler sonucu genotiplerin C vitamini miktarlarına 

ait veriler Çizelge 4.24 ve 4.25 ile Şekil 4.21 ve 4.22’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.24. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait C vitamini miktarları (mg/100g) 
 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 266,94a* ± 54,58 839,60 b ± 196,92 184,33a ± 28,86 254,61 c ± 27,77 306,39 c ± 54,20 

HASAT 2 215,83a ± 45,24 984,60ab ± 115,21 206,42a ± 16,68 295,44bc ± 27,97 373,89 b ± 17,11 

HASAT 3 317,50a ± 165,50 1065,93ab ± 146,02 212,04a ± 20,29 335,44 b ± 39,14 420,00ab ± 11,67 

HASAT 4 195,56a ± 30,00 1075,60ab ± 69,38 181,21a ± 9,69 340,44 b ± 66,80 377,78 b ± 22,38 

HASAT 5 228,33a ± 61,75 1212,93a ± 34,06 205,58a ± 15,72 463,50 a ± 31,96 433,61 a ± 5,85 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.25. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait C vitamini miktarları (mg/100g) 
 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 101,50 d* ± 45,62 629,00b ± 54,26 172,33b ± 58,38 71,50c ± 32,50 199,00c ± 40,23 

HASAT 2 158,17cd ± 13,77 713,17a ± 45,37 198,17b ± 24,02 104,83c ± 23,63 203,17c ± 15,28 

HASAT 3 176,50 c ± 15,61 746,50a ± 6,61 200,67b ± 47,85 189,83b ± 18,43 394,00b ± 31,22 

HASAT 4 209,83bc ± 33,57 732,33a ± 13,77 244,00b ± 49,18 309,83a ± 58,97 439,00b ± 29,47 

HASAT 5 257,33ab ± 35,56 713,17a ± 15,88 365,67a ± 64,15 333,17a ± 19,42 417,33b ± 18,93 

HASAT 6 315,67 a ± 52,70 727,33a ± 6,29 378,17a ± 59,28 339,83a ± 37,61 507,33a ± 43,76 

 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 
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Çizelge 4.24 ve 4.25 incelendiğinde hasatlara bağlı olarak, genotiplerde C vitamini 

miktarları genel olarak yukarı yönde bir artış göstermiş ve her iki yılda da MR-15 nolu 

genotip diğerlerine göre çok daha yüksek C vitamini içeriğine sahip olmuştur. MR-12 

nolu genotipte 2010 yılında C vitamini içeriği 195,56 ile 317,50 mg/100g, 2011 yılında 

ise 101,50 ile 315,67 mg/100g arasında belirlenmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 

yılında elde edilen C vitamini değerleri arasındaki fark önemsiz iken; 2011 yılında 

tespit edilen fark önemli bulunmuştur. MR-15 nolu genotipin C vitamini miktarı 2010 

yılında 839,60-1212,93 mg/100g, 2011 yılında ise 629,00-746,50 mg/100g arasında 

değişmiştir. MR-15 nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarından elde edilen C vitamini 

değerleri arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-26 nolu genotipin C vitamini içeriği 

2010 yılında 181,21-212,04 mg/100g, 2011 yılında ise 172,33-378,17 mg/100g arasında 

tespit edilmiştir. MR-26 nolu genotipte 2010 yılında elde edilen C vitamini miktarları 

arasındaki fark önemsiz iken; 2011 yılında önemli bulunmuştur. MR-46 nolu genotipin 

C vitamini miktarları 2010 yılında 254,61-463,50 mg/100g, 2011 yılında ise 71,50-

339,83 mg/100g değerleri arasında belirlenmiştir. MR-46 nolu genotipte 2010 ve 2011 

yıllarından elde edilen C vitamini içerikleri arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-84 

nolu genotipin C vitamini değerleri 2010 yılında 306,39-433,61 mg/100g, 2011 yılında 

199,00-507,33 mg/100g değerleri arasında değişmiştir. MR-84 nolu genotipte 2010 ve 

2011 yıllarından elde edilen C vitamini içerikleri arasındaki fark önemli bulunmuştur. 

 

 

  
Şekil 4.21. Kuşburnu genotiplerinin C vitamini miktarının değişimi (2010) 
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Şekil 4.22.Kuşburnu genotiplerinin C vitamini miktarının değişimi (2011) 
 

 

4.12. Toplam Şeker (%) 
 

 

2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen analizler sonucunda genotiplerin toplam şeker 

miktarlarına ait veriler Çizelge 4.26 ve 4.27 ile Şekil 4.23 ve 4.24’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.26. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait toplam şeker oranları (%) 
 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 12,45a* ± 2,04 13,39a ± 2,65 9,43 b ± 1,86 8,48 c ± 0,27 10,32bc ± 0,90 

HASAT 2 12,05a ± 9,14 13,24a ± 1,23 9,90 b ± 0,71 9,03bc ± 0,53 11,42 b ± 0,21 

HASAT 3 9,85a ± 5,08 14,52a ± 3,67 11,19ab ± 2,42 10,67bc ± 2,57 08,68 c ± 1,01 

HASAT 4 13,84a ± 5,93 14,65a ± 0,42 12,24ab ± 1,34 13,66ab ± 1,80 11,59 b ± 0,99 

HASAT 5 13,42a ± 2,61 14,00a ± 1,47 14,04 a ± 2,64 15,84 a ± 4,78 14,16 a ± 2,40 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.27. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait toplam şeker oranları (%) 
 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 6,51c* ± 0,86 7,25 c ± 1,30 8,39bc ± 1,60 6,40 c ± 0,51 8,11 b ± 1,40 

HASAT 2 6,97c ± 1,31 8,18 c ± 1,79 7,67bc ± 0,26 8,39bc ± 1,00 9,16 b ± 1,83 

HASAT 3 10,56b ± 1,10 11,17 b ± 2,19 6,99 c ± 0,98 10,16 b ± 2,05 12,47ab ± 1,53 

HASAT 4 10,84b ± 3,47 13,49ab ± 1,33 9,39 b ± 0,75 14,58 a ± 2,08 11,69ab ± 3,10 

HASAT 5 16,35a ± 2,48 13,67ab ± 1,77 12,59 a ± 2,04 15,76 a ± 1,22 12,53ab ± 2,21 

HASAT 6 18,03a ± 0,99 15,88 a ± 0,94 13,79 a ± 0,82 17,38 a ± 2,79 15,63 a ± 3,14 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 
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Çizelge 4.26 ve 4.27 incelendiğinde, genotiplerde toplam şeker oranları genellikle 

hasatlara bağlı olarak bir artış göstermiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 yılında toplam 

şeker oranı %9,85 ile 13,84, 2011 yılında ise %6,51 ile 18,03 arasında belirlenmiştir. 

MR-12 nolu genotipte 2010 yılında elde edilen toplam şeker oranları arasındaki fark 

önemsiz iken; 2011 yılında tespit edilen fark önemli bulunmuştur. MR-15 nolu 

genotipin toplam şeker oranı 2010 yılında %13,24-14,65, 2011 yılında ise %7,25-15,88 

arasında değişmiştir. MR-15 nolu genotipte 2010 yılında elde edilen toplam şeker 

oranları arasındaki fark önemsiz iken; 2011 yılında elde edilen fark önemli 

bulunmuştur. MR-26 nolu genotipin toplam şeker oranları 2010 yılında %9,43-14,04, 

2011 yılında ise %6,99-13,79 arasında tespit edilmiştir. MR-26 nolu genotipte 2010 ve 

2011 yıllarından elde edilen toplam şeker oranları arasındaki fark önemli bulunmuştur. 

MR-46 nolu genotipin toplam şeker oranları 2010 yılında %8,48-15,84, 2011 yılında ise 

%6,40-17,38 arasında belirlenmiştir. MR-46 nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarında 

elde edilen toplam şeker oranları arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-84 nolu 

genotipin toplam şeker oranları 2010 yılında %8,68-14,16, 2011 yılında ise %8,11-

15,63 arasında değişmiştir. MR-84 nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarından elde edilen 

toplam şeker oranları arasındaki fark önemli bulunmuştur. 

 

 
 
Şekil 4.23. Kuşburnu genotiplerinin toplam şeker oranlarının değişimi (2010) 
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Şekil 4.24. Kuşburnu genotiplerinin toplam şeker oranlarının değişimi (2011) 
 

4.13.Toplam Fenolik Bileşik (mgGAE/100g) 
 

2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen analizler sonucu genotiplerin gallik aside 

eşdeğer, toplam fenolik bileşik (TFB) miktarlarına ait veriler Çizelge 4.28 ve 4.29 ile 

Şekil 4.25 ve 4.26’da sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.28. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait TFB miktarları (mgGAE/100g) 
 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 346,98a* ± 106,28 665,98cd ± 21,39 328,98 b ± 7,50 382,97a ± 115,55 482,76a ± 113,23 

HASAT 2 381,33a ± 46,82 610,36 d ± 106,66 292,99 b ± 46,82 511,39a ± 82,56 535,11a ± 44,26 

HASAT 3 286,45a ± 63,10 764,13bc ± 101,41 392,78ab ± 34,82 407,51a ± 89,23 518,75a ± 30,65 

HASAT 4 322,44a ± 59,50 854,11ab ± 46,39 371,52ab ± 59,71 411,60a ± 90,17 538,38a ± 38,95 

HASAT 5 368,24a ± 85,90 937,54 a ± 18,58 479,49 a ± 136,63 403,42a ± 45,05 477,85a ± 91,20 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.29. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait TFB miktarları (mg GAE/100g) 
 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 344,99a* ± 41,32 1094,51 b ± 134,07 516,21b ± 20,09 351,80 b ± 22,42 705,98 c ± 31,07 

HASAT 2 406,88a ± 27,69 1241,74ab ± 316,78 622,27b ± 65,21 387,25 b ± 143,75 765,14bc ± 40,35 

HASAT 3 507,76a ± 160,65 1174,67ab ± 326,31 618,46b ± 39,01 498,49ab ± 61,39 756,96bc ± 37,77 

HASAT 4 521,94a ± 122,66 1258,64ab ± 158,63 628,00b ± 16,53 643,54a ± 166,35 821,31bc ± 67,07 

HASAT 5 538,84a ± 64,00 1453,32ab ± 78,22 796,77a ± 85,64 635,91a ± 48,89 859,21ab ± 70,61 

HASAT 6 509,12a ± 110,94 1510,57 a ± 68,81 817,49a ± 128,77 602,92a ± 102,58 965,81 a ± 105,28 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 



57 

 

 

 

 

Çizelge 4.28 ve 4.29 incelendiğinde; MR-12 nolu genotipte 2010 yılında TFB miktarı 

286,45-381,33 mgGAE/100g, 2011 yılında ise 344,99-538,84 mgGAE/100g arasında 

belirlenmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 ve 2011yıllarında elde edilen TFB değerleri 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. MR-15 nolu genotipin TFB miktarı 2010 yılında 

610,36-937,54 mgGAE/100g, 2011 yılında ise 1094,51-1510,57 mgGAE/100g arasında 

değişmiştir. MR-15 nolu genotipte 2010 ve 2011 yılında elde edilen TFB değerleri 

arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-26 nolu genotipin TFB miktarları 2010 yılında 

292,99-479,49 mgGAE/100g, 2011 yılında ise 516,21-817,49 mgGAE/100g arasında 

tespit edilmiştir. MR-26 nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarında elde edilen TFB 

miktarları arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-46 nolu genotipin TFB miktarları 

2010 yılında 382,97-511,39 mgGAE/100g, 2011 yılında ise 351,80-643,54 

mgGAE/100g arasında belirlenmiştir. MR-46 nolu genotipte 2010 yıllarından elde 

edilen TFB değerleri arasındaki fark önemsiz iken; 2011 yılında tespit edilen fark 

önemli bulunmuştur. MR-84 nolu genotipin TFB miktarı 2010 yılında 477,85-538,38 

mgGAE/100g, 2011 yılında ise 705,98-965,81 mgGAE/100g değerleri arasında 

değişmiştir. MR-84 nolu genotipte 2010 yıllarından elde edilen TFB değerleri 

arasındaki fark önemsiz iken; 2011 yılında belirlenen değerler arasındaki fark önemli 

bulunmuştur. 

 

 

  
Şekil 4.25. Kuşburnu genotiplerinin TFB miktarının değişimi (2010) 
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Şekil 4.26. Kuşburnu genotiplerinin TFB miktarının değişimi (2011) 

 

4.14. α-Tokoferol (E Vitamini) (mg/100g) 

 

2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen analizler sonucunda genotiplerin α-tokoferol 

miktarlarına ait veriler Çizelge 4.30 ve 4.31 ile Şekil 4.27 ve 4.28’de verilmiştir. 

 
Çizelge 4.30. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait α-tokoferol miktarları(mg/100g)  

 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 1,78a* ± 0,29 9,72 a ± 2,20 4,00 c ± 1,18 3,29ab ± 1,22 2,55 b ± 2,00 

HASAT 2 2,05a ± 0,53 6,66ab ± 2,23 6,10ab ± 0,39 2,84 b ± 0,28 5,10ab ± 2,55 

HASAT 3 2,04a ± 0,88 8,45ab ± 2,53 7,02 a ± 0,84 2,15 b ± 0,67 6,78ab ± 3,62 

HASAT 4 2,86a ± 1,99 5,84 b ± 0,24 4,85bc ± 1,80 2,56 b ± 0,29 5,28ab ± 1,63 

HASAT 5 1,12a ± 0,34 7,03ab ± 1,24 6,56ab ± 0,28 5,48 a ± 2,62 7,86 a ± 1,84 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.31. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait α-tokoferol miktarları (mg/100g)  

 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 4,24 c* ± 1,93 5,33 d ± 1,04 9,57a ± 1,76 4,76b ± 1,48 4,61 c ± 1,38 

HASAT 2 5,00 bc ± 1,45 15,34 ab ± 3,09 10,85a ± 1,54 5,30b ± 0,32 8,03 bc ± 1,14 

HASAT 3 7,64abc ± 2,41 10,24bcd ± 0,62 9,82a ± 5,30 5,30b ± 1,88 8,27 bc ± 3,40 

HASAT 4 8,15 ab ± 0,84 18,47 a ± 2,88 15,13a ± 1,54 9,08a ± 1,67 11,42abc ± 4,87 

HASAT 5 9,04 a ± 2,25 11,64 bc ± 5,69 16,12a ± 0,74 10,98a ± 1,84 14,68 ab ± 7,09 

HASAT 6 7,04abc ± 1,54 8,03 cd ± 3,34 16,25a ± 7,52 9,43a ± 2,78 17,30  a ± 3,35 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 



59 

 

 

 

 

Çizelge 4.30 ve 4.31 incelendiğinde; MR-12 nolu genotipte 2010 yılında α-tokoferol 

değeri 1,12 -2,86 mg/100g, 2011 yılında ise 4,24-9,04 mg/100g arasında belirlenmiştir. 

MR-12 nolu genotipte 2010 yılında elde edilen α-tokoferol değerleri arasındaki fark 

önemsiz iken; 2011 yılında önemli bulunmuştur. MR-15 nolu genotipin α-tokoferol 

miktarı 2010 yılında 5,84-9,72 mg/100g, 2011 yılında ise 5,33-18,47 mg/100g arasında 

değişmiştir. MR-15 nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarında elde edilen α-tokoferol 

değerleri arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-26 nolu genotipin α-tokoferol 

içerikleri 2010 yılında 4,00-7,02 mg/100g, 2011 yılında ise 9,57-16,25 mg/100g 

arasında tespit edilmiştir. MR-26 nolu genotipte 2010 yılında elde edilen α-tokoferol 

miktarları arasındaki fark önemli iken, 2011 yılında önemsiz bulunmuştur. MR-46 nolu 

genotipin α-tokoferol miktarları 2010 yılında 2,15-5,48 mg/100g, 2011 yılında ise 4,76-

10,98 mg/100g değerleri arasında belirlenmiştir. MR-46 nolu genotipte 2010 ve 2011 

yıllarında elde edilen α-tokoferol içerikleri arasındaki fark önemli bulunmuştur. MR-84 

nolu genotipin α-tokoferol değerleri 2010 yılında 2,55-7,86 mg/100g, 2011 yılında ise 

4,61-17,30 mg/100g arasında değişmiştir. MR-84 nolu genotipte 2010 ve 2011 

yıllarında elde edilen α-tokoferol içerikleri arasındaki fark önemli bulunmuştur. 

 

 

  
Şekil 4.27. Kuşburnu genotiplerinin α-tokoferol miktarının değişimi (2010) 
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Şekil 4.28. Kuşburnu genotiplerin α-tokoferol miktarının değişimi (2011) 

 

4.15. β-Karoten (A Vitamini) (mg/100g) 

 

 

2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen analizler sonucunda genotiplerin β-karoten 

miktarlarına ait veriler Çizelge 4.32 ve 4.33 ile Şekil 4.29 ve 4.30’da sunulmuştur.  

 

Çizelge 4.32. Kuşburnu genotiplerinin 2010 yılına ait β-karoten miktarları (mg/100g) 

 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 0,09a* ± 0,01 0,12a ± 0,03 0,09 b ± 0,07 0,20ab ± 0,15 0,29a ± 0,19 

HASAT 2 0,10a ± 0,02 0,11a ± 0,03 0,33ab ± 0,11 0,12 b ± 0,06 0,41a ± 0,28 

HASAT 3 0,10a ± 0,06 0,31a ± 0,08 0,40 a ± 0,21 0,10 b ± 0,01 0,61a ± 0,47 

HASAT 4 0,18a ± 0,11 0,49a ± 0,51 0,50 a ± 0,05 0,19ab ± 0,09 0,97a ± 0,70 

HASAT 5 0,09a ± 0,04 0,36a ± 0,16 0,51 a ± 0,24 0,61 a ± 0,47 0,83a ± 0,60 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 

 

Çizelge 4.33. Kuşburnu genotiplerinin 2011 yılına ait β-karoten miktarları (mg/100g) 

 

HASAT MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

HASAT 1 0,39 d* ± 0,20 0,16c ± 0,04 0,35 c ± 0,07 0,34b ± 0,25 0,30 c ± 0,10 

HASAT 2 0,47cd ± 0,23 0,46c ± 0,11 0,48 c ± 0,07 0,55b ± 0,06 0,69 c ± 0,04 

HASAT 3 0,88bc ± 0,31 0,62c ± 0,02 0,38 c ± 0,18 0,80b ± 0,15 0,72 c ± 0,31 

HASAT 4 1,12ab ± 0,04 2,97a ± 0,11 1,07bc ± 0,26 1,78a ± 0,44 1,93bc ± 1,45 

HASAT 5 1,56 a ± 0,31 1,74b ± 0,89 1,66ab ± 0,17 1,94a ± 0,33 2,77ab ± 1,74 

HASAT 6 1,26ab ± 0,33 1,74b ± 0,81 2,31 a ± 1,43 1,99a ± 0,66 3,85 a ± 0,71 
 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark (P<0,05) önemlidir. 

±: standart sapma 
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Çizelge 4.32 ve 4.33 ile Şekil 4.29 ve 4.30 incelendiğinde; β-karoten içeriklerinin genel 

olarak (MR-12’nin 2010 yılı dışında) bir artış grafiği çizdiğini söylemek mümkündür. 

MR-12 nolu genotipte 2010 yılında β-karoten içeriği 0,09-0,18 mg/100g, 2011 yılında 

ise 0,39-1,56 mg/100g arasında belirlenmiştir. MR-12 nolu genotipte 2010 yılında elde 

edilen β-karoten değerleri arasındaki fark önemsiz iken; 2011 yılında önemli 

bulunmuştur. MR-15 nolu genotipin β-karoten miktarı 2010 yılında 0,12-0,49 mg/100g, 

2011 yılında ise 0,16-2,97 mg/100g arasında değişmiştir. MR-15 nolu genotipte 2010 

yıllarında elde edilen β-karoten değerleri arasındaki fark önemsiz iken; 2011 yılında 

önemli bulunmuştur. MR-26 nolu genotipin β-karoten içerikleri 2010 yılında 0,09-0,51 

mg/100g, 2011 yılında ise 0,35-2,31 mg/100g arasında tespit edilmiştir. MR-26 nolu 

genotipte 2010 ve 2011 yıllarında elde edilen β-karoten miktarları arasındaki fark 

önemli bulunmuştur. MR-46 nolu genotipin β-karoten miktarları 2010 yılında 0,10-0,61 

mg/100g, 2011 yılında ise 0,34-1,99 mg/100g değerleri arasında belirlenmiştir. MR-46 

nolu genotipte 2010 ve 2011 yıllarında elde edilen β-karoten içerikleri arasındaki fark 

önemli bulunmuştur. MR-84 nolu genotipin β-karoten değerleri 2010 yılında 0,29-0,97 

mg/100g, 2011 yılında ise 0,30-3,85 mg/100g arasında değişmiştir. MR-84 nolu 

genotipte 2010 yıllarında elde edilen β-karoten içerikleri arasındaki fark önemsiz iken, 

2011 yılında önemli bulunmuştur. 

 

  
Şekil 4.29. Kuşburnu genotiplerinin β-karoten miktarının değişimi (2010) 
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Şekil 4.30. Kuşburnu genotiplerinin β-karoten miktarının değişimi (2011) 

 



 

 

5. TARTIŞMA ve SONUÇ  

 

 

2010 ve 2011 yıllarında, bazı kuşburnu türlerine ait genotiplerde olgunlaşma boyunca 

meydana gelen önemli fitokimyasal değişimleri ve optimal hasat zamanını belirlemek 

amacıyla yürütülmüş olan bu araştırmada; kuşburnu genotipleri meyve renk 

dönüşümleri esas alınarak 2010 yılında beş, 2011 yılında altı farklı dönemde hasat 

edilmiştir. Hasat edilen meyve örneklerinde meyve ağırlığı, meyve eti oranı, meyve eti 

sertliği, çekirdek sayısı, çekirdek ağırlığı gibi pomolojik özellikler ile pH, suda 

çözünebilir kuru madde, titre edilebilir asit, toplam kuru madde, toplam şeker, toplam 

fenolik bileşik, C vitamini, α-tokoferol ve β-karoten gibi fitokimyasal özellikler 

belirlenmiştir. Her iki yılda da farklı olgunluk dönemlerindeki kuşburnu meyvelerinde 

hem pomolojik hem de fitokimyasal içerikler bakımından önemli bir takım değişimlerin 

olduğu görülmüştür. Genotipler karşılaştırıldığında, grafiklerde elde edilen eğilimler 

(trendler) genelde aynı yönde olmuş veya zaman zaman artış ve azalışlar göstermiş 

ancak yine genel olarak aynı paralelde seyretmiştir. Ortaya çıkan bu değişimlerden 

çıkartılabilecek bazı sonuçlar ve bunların muhtemel sebepleri, bu bölümde gerek 

kuşburnunda gerekse diğer meyve türlerinde yapılmış araştırma sonuçları ile 

karşılaştırarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 

Meyve Ağırlığı (g) 

 

Meyve türlerinde optimal hasat zamanının tespitinde göz önünde bulundurulan 

kriterlerden bir tanesi meyvenin kendine özgü normal büyüklük ve ağırlığını kazanmış 

olmasıdır. 2010 yılında elde edilen en yüksek meyve ağırlıkları MR-12,MR-15,MR-26, 

MR-46, MR-84 genotiplerin de sırasıyla 3,42 (H-5), 2,45 (H-4), 3,48 (H-1), 2,83 (H-2) 

ve 3,04 g (H-2) olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında elde edilen en yüksek meyve 

ağırlıkları MR-12, MR-15, MR-26, MR-46, MR-84 genotiplerin de sırasıyla 3,68 (H-3), 

3,06 (H-2), 4,35 (H-3), 3,27 (H-4) ve 3,89 g (H-3) olarak belirlenmiştir. Elde edilen 

meyve ağırlıkları daha önce yapılmış olan çalışmalardan elde edilen meyve ağırlık 

ortalamaları 2,397-4,803 g (Ercişli ve ark., 2001), 2,86-4,97 g (Güneş ve Şen, 2001), 

0,54-4,81 g (Kovacs ve ark., 2005), 1,04-5,06 g (Çelik, 2007) ve 1,37-3,02 g (Güneş ve 

Dölek, 2010) ile örtüşmektedir. Meyve ağırlıkları 2010 yılında, 2011 yılından daha
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düşük gerçekleşmiştir (Çizelge 4.1 ve 4.2). Bu değişimde iklim faktörlerinin etkili 

olduğu düşünülmüştür. Nitekim 2011 yılında aylık yağış ortalamaları daha yüksek, 

sıcaklık ortalamaları daha düşük gerçekleşmiştir (Çizelge 3.2). Kuşburnunda yıllar 

arasında meyve ağırlıkları arasında farklılık olabileceği yapılan bazı çalışmalar ile 

ortaya konmuştur (Ercişli, 1996; Güneş,1997; Çelik, 2007; Dölek, 2008). Meyve 

ağılıkları, kuşburnu genotiplerine ve hasatlara bağlı olarak değişik ortalamalar vermiş 

ve belli düzen sergilemeden yatay bir seyir izlemişlerdir. 2010 yılında gerçekleştirilen 

meyve ağırlığı ölçümlerinde örneklerin genel olarak düz bir grafik sergiledikleri, 

istatistiksel anlamda ya farklılıklarının olmadığı veya iki farklı gruba ayrıldığı 

görülmektedir. Ağırlık-hasat grafikleri incelendiğinde hasatlar arasında artış ve 

azalışların olduğu görülmektedir. 2011 yılında gerçekleştirilen ölçümlerde de 2010 

yılına benzer bir durum söz konusudur. Hasatlar arasında meydana gelen farklılıkların 

hasat sırasında tesadüfi davranılması, renklere göre hasat yapılması ve seçilen 

meyvelerin çıplak gözle seçiliyor olmasından kaynaklanabileceği söylenebilir. Hasatlara 

bağlı olarak meyve ağırlığının incelendiği tek çalışmada 6 haftalık bir inceleme 

yapılmış, bu çalışmada da 5 hafta yükselen meyve ağırlığının son hafta düştüğü 

görülmüştür (Uggla, 2004). Diğer meyve türlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda da 

yıllar arasında meyve ağırlıklarında farklılıklar olabileceği rapor edilmiştir (Çetinbaş, 

2010; Awad ve ark., 2011; Öztürk, 2012). Meydana gelen bu farklıkların mevsimsel 

değişimlerden ve sulama uygulamalarından kaynaklanabileceği düşülmektedir. Diğer 

taraftan birçok meyvenin gelişim eğrileri çıkartılmış ve olgunlaşma sürecinde nasıl 

değişim geçirdiği bilinmesine rağmen kuşburnu konusunda böyle bir çalışma 

yapılmadığından nasıl bir eğilim içerisinde olduğu bilinmemektedir. Ancak hasatlar 

sonucu elde edilen değerlerin genel olarak yatay bir seyir izlemesi ve oluşan 

farklılıkların küçük değerler halinde ortaya çıkışı, meyvenin normal ağırlığını 

kazandıktan sonra renk dönüşümüne başladığını düşündürtmektedir. Eğer böyle bir 

durum söz konusu ise yapılan çalışmada meyve renk dönüşümüne başladıktan sonra 

belirgin bir değişimin olmaması beklenen bir sonuçtur. Usenik ve ark. (2008)tarafından 

erikte 4 çeşit ve 6 dönemde, Fadda ve Mulas (2010) tarafından yaban mersininde 2 çeşit 

ve 7 dönemde gerçekleştirilen çalışmalarda, hasatlara bağlı olarak gerçekleştirilen bir 

kısım ölçüm ve analiz sonuçları göz önüne alındığında genel olarak bir artışın olduğu, 

fakat benzer şekilde azalmada meydana geldiği ifade edilmiştir. Bu durumda 
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örneklemede ne kadar dikkatli olunursa olunsun, çıplak gözle örnekleme yapılmasından 

dolayı bir takım farklılıkların olabileceğini ortaya koymuştur. 

 

Sonuç olarak kuşburnunda meyve ağırlığı yalnız başına bir hasat kriteri olamaz. Ancak 

genel olarak ikinci veya üçüncü hasat döneminden itibaren meyvenin normal 

büyüklüğünü aldığı ve diğer kriterlerin uygunluğuna bakılması gerektiği söylenebilir.  

 

Meyve Eti Oranı (%) 

 

Kuşburnu meyveleri sofralık olarak tüketilmeyip, genel olarak sanayiye işlenmektedir. 

Dolayısıyla yapılacak seleksiyon çalışmalarında, sanayiye uygunluk açısından 

genotiplerin meyve eti oranının yüksek olması arzu edilen bir özelliktir (Ercişli, 1996). 

Kuşburnunda meyve eti oranı hasat için önemli bir ölçüt olmasa da işlendikten sonra 

tüketilen bir meyve türü olduğu için, meyve eti oranının farklı olgunluk dönemlerine 

göre nasıl bir değişim içerisinde olduğu yine de önemlidir.  

 

Araştırmada 2010 yılında elde edilen en yüksek meyve eti oranı MR-12,MR-15,MR-26, 

MR-46, MR-84 genotipleri için sırasıyla % 68,63 (H-3), 76,14 (H-5), 72,38 (H-4), 

64,33 (H-2) ve 70,59 (H-5) olarak tespit edilmiştir. 2011 yılında ise sırasıyla % 70,30 

(H-6), 74,94 (H-6), 75,14 (H-3), 67,45 (H-6) ve 73,39 (H-3) olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada elde edilen meyve eti oranları ilk hasatta düşük olarak gerçekleşmiş iken 

daha sonraki hasatlarda genel de bu değerlerin yükseldiği ve ortalama değere yakın bir 

aralıkta seyrettiği görülmektedir. Elde edilen meyve eti oranları, daha önce yapılmış 

çalışmalardan elde edilen meyve eti oranları %63,11-78,14 (Ercişli ve ark., 2001), 

%57,22-77,38 (Güneş ve Şen, 2001), %72,2-81,50 (Kovacs ve ark., 2005), %66,42-100 

(Çelik, 2007) ve %45,82-79,47 (Güneş ve Dölek, 2010) ile paraleldir. Elde edilen 

sonuçlara göre hem 2010 hem de 2011 yılında dalgalanmaların olduğu, stabil bir 

durumun oluşmadığı görülmektedir. Meyve eti oranlarının aslında çok fazla ya da 

belirgin bir değişim içerisinde olmadığı görülmektedir (Çizelge 4.3 ve 4.4). 2011 yılının 

meyve eti oranları, 2010 yılına göre daha yüksek bulunmuştur. Bu yükseliş (Çizelge 

3.2) incelendiğinde, 2011 yılı yağışlarının daha yüksek, sıcaklıklarının bitki gelişimi 

açısından daha uygun olmasının etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Yıllar arasında 
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değişimlerin olabileceği daha önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla ile ortaya 

konmuştur (Ercişli, 1996; Güneş,1997; Çelik, 2007; Dölek, 2008). Meydana gelen 

değişimler küçük artış ve azalışlar şeklinde ortaya çıkmaktadır ki, bu durum meyve eti 

oranının, meyve ağırlığında olduğu gibi renk dönüşümünden itibaren çok fazla bir 

değişim sergilemediğini göstermektedir. 

 

Diğer hasat kriterlerinin uygun olması yanında, kuşburnunda meyve eti oranı dikkate 

alındığında, genel olarak meyvelerin türüne göre değişmekle beraber koyu turuncu, 

kırmızı veya koyu kırmızı rengi kazandığı beşinci hasat döneminin en uygun hasat 

dönemi olabileceği sonucuna varılmıştır.  

 

Meyve Eti Sertliği (N) 

 

Araştırmada üzerinde durulan özelliklerden bir tanesi de meyve eti sertliği olmuştur. 

Meyve eti sertliği birçok meyve türünde önemli bir hasat kriteri iken kuşburnunda 

olgunluğa bağlı olarak meyve eti sertliğinin nasıl bir değişim gösterdiği 

bilinmemektedir. Dolayısıyla bu önemli kriterin kuşburnu için de geçerli olup 

olmayacağı merak konusudur. Zira kuşburnunda ileri olgunluk aşamasına kadar meyve 

eti sertliğinde, gözle görülür bir değişiklik meydana gelmemektedir. Ancak farklı 

olgunluk dönemlerinde ölçümler yapılarak dönemler arasında bir farklılık olup 

olmadığının ortaya konulması, meyve eti sertliğinin kuşburnunda bir hasat kriteri olarak 

kullanılıp kullanılamayacağını ortaya koyabilir. Çalışmanın 2010 yılından elde edilen 

en düşük meyve eti sertliği MR-12, MR-15, MR-26, MR-46, MR-84 genotipleri için 

sırasıyla 4,82 (H-5), 2,58 (H-5), 4,74 (H-5), 5,82 (H-2) ve 5,16 N (H-2) olarak tespit 

edilmiştir. 2011 yılında elde edilen düşük meyve eti sertliği ise MR-12, MR-15, MR-26, 

MR-46, MR-84 genotiplerinde sırasıyla 3,21 (H-6), 2,83 (H-6), 2,40 (H-6), 3,90 (H-6) 

ve 2,15 N (H-6) olarak belirlenmiştir. 2010 yılı veriler, 2011 yılına göre daha yüksek 

bulunmuştur. Bu durum, yöntemde de belirtildiği üzere iğne ucunun giriş derinliğinin 

değiştirilmesinden kaynaklanmıştır. Kuşburnunda meyve eti sertliğini belirlemek üzere, 

ülkemizde ve yurt dışında yalnızca bir çalışma yapılmıştır. Hasatlara bağlı olarak meyve 

eti sertliğini belirleme konusunda herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ülkemizde 

yapılan bir araştırmada kuşburnu meyve eti sertliği 23,37-23,26 N olarak tespit 



67 

 

 

 

 

edilmiştir (Demir ve Özcan, 2001). Çalışmada hasatlardan elde edilen meyve eti 

sertlikleri ile söz konusu bu tek çalışmadaki sonuçlar birbirinden çok uzak değerler 

olarak ortaya çıkmıştır. Meydana gelen bu farklılığın, kullanılan ölçüm cihazlarının 

farklı olabileceğinden, meyveler erken dönemde hasat edilmiş veya genotip farklılıktan 

kaynaklanmış olabileceği sonucuna varılmıştır. Araştırmacılar çalışmalarında hangi 

ölçüm cihazını kullandıkları, hangi dönemde hasat yaptıkları ve genotip konusunda bilgi 

vermemişlerdir. Çalışmamızda elde ettiğimiz verilerde her iki yılda da meyve 

olgunlaştıkça meyve etinde çok azda olsa yumuşama yönünde bir değişimin olduğu ve 

son hasatta belirgin bir azalmanın meydana geldiği görülmüştür. Kuşburnunun hasatları 

arasında küçük artış ve azalışların olduğu görülmüş ve buna benzer sonuçlar Usenik ve 

ark. (2008) tarafından 4 çeşit ve 6 dönemde erikte ve Serradilla ve ark., (2011) 

tarafından kirazda beş dönemde gerçekleştirilen çalışmalardan da elde edilmiştir. Ancak 

ilk ve son hasat arasında belirgin bir yumuşama söz konusudur. Diğer meyve türlerinde, 

meyvelerin olgunlaşmaya bağlı olarak yumuşama sergilediklerini göz önüne alındığında 

kuşburnu meyvelerinde de benzer neticelerin alınması beklenen bir sonuçtur. Diğer 

meyve türlerinde meyve sertliği, Usenik ve ark. (2008) tarafından erikte 21.3-59 (N), 

Serradilla ve ark., (2011) tarafından kirazda 2.09-3.32 (N), Blazkova ve ark., (2002) 

tarafından kirazda 1.78-1.89 (N), Çetinbaş, (2010) tarafından şeftalide 13.84 (N), Prinsi 

ve ark., (2011) tarafından şeftalide 13.7-31.7 (N) değerleri arasında bulunmuştur. Bu 

değerleri dikkate alındığında, meyve eti sertliklerinin diğer meyvelerden çok farklı 

olmadığı görülmüştür.  

 

Meyve eti sertliği bakımından, kuşburnular da her iki yılda da çoğunlukla son hasatların 

en düşük meyve eti sertliğine sahip oldukları görülmüştür. Ancak altıncı hasattan elde 

edilen kısmen veya tamamen yumuşamış kuşburnu meyvesinin, yığın ve istiflemelerden 

dolayı kolayca dağılabileceği ve mekanik zararlanmalara maruz kalabileceği dikkate 

alındığında beşinci hasat dönemi, olan meyvelerin türüne göre değişmekle birlikte 

meyvelerin koyu turuncu, kırmızı veya koyu kırmızı rengi kazandığı beşinci hasat 

döneminde hasat edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.  
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Çekirdek Ağırlığı (g/meyve) 

 

Araştırmada üzerinde durulan özelliklerden bir tanesi de genotiplerin çekirdek 

ağırlıkları olmuştur. Çekirdek ağırlığı ve sayısı, sanayide işlenmede bir ölçüt olan 

meyve eti oranı üzerinde önemli değişimlere yol açabilmektedir. Bu yüzden farklı 

olgunluk aşamalarındaki ölçümler ile dönemler arasında bir farklılığın olup olmadığı 

önemlidir. Araştırmada MR-12, MR-15, MR-26, MR-46 ve MR-84 genotiplerin de 

2010 yılı için elde edilen çekirdek ağırlıkları, sırasıyla 1,08 (H-1 ve 5), 0,70 (H-1), 1,03 

(H-1), 1,00 (H-2) ve 0,92 g/meyve (H-3) olarak tespit edilmiştir. 2011 yılında ise yine 

yukarıdaki sıraya göre 1,15 (H-3), 0,89 (H-2), 1,16 (H-5), 1,31 (H-4) ve 1,05 g/meyve 

(H-4) olarak belirlenmiştir. Ancak çekirdek ağırlığı bakımından genotiplerde hasatlar 

arasında önemli bir farklılık meydana gelmemiştir. Elde edilen çekirdek ağırlıkları, daha 

önce yapılmış çalışmalardan elde edilen çekirdek ağırlıkları 0,05-1,76 g/meyve (Ercişli, 

1996), 0,53-2,73 g/meyve (Güneş, 1997), 0,09-1,45 g/meyve (Çelik, 2007) ve 0,36-1,20 

g/meyve (Güneş ve Dölek, 2010) ile paraleldir. Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında 

çekirdek ağırlıklarının olgunlaşamaya bağlı olarak nasıl bir değişim gösterdiğini belirten 

herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ancak yıllar arasında farkların olabileceğini 

bazı araştırıcılar rapor etmiştir (Ercişli, 1996; Güneş, 1997, Çelik, 2007 ve Dölek, 

2008). Meyve ağırlığı, muhtemelen hem çekirdek sayısında hem de çekirdek 

ağırlıklarının ortaya çıkışında önemli bir faktördür. Bu sebepten meyve ağırlığında 

görülecek dalgalanmaların, meyve çekirdek ağırlığında da benzer şekilde ortaya çıkması 

beklenen bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. 

 

Çekirdek Sayısı (adet/meyve) 

 

Kivi ve yaban mersini gibi birçok meyve türlerinde çekirdek sayısı ile meyve iriliği 

arasında doğrusal bir ilişki vardır. Kuşburnu meyvesinde de buna benzer bir durumun 

olup olmadığı bilinmemektedir. Bu bağlamda araştırmada çekirdek sayıları da tespit 

edilmiştir. 2010 yılında elde edilen en yüksek çekirdek sayısı MR-12, MR-15, MR-26, 

MR-46 ve MR-84 genotipleri için sırasıyla 30,78 (H-5), 23,20 (H-4), 25,90 (H-1), 40,23 

(H-2) ve 29,80 adet/meyve (H-1) olarak tespit edilmiştir. 2011 yılında elde edilen 

yüksek çekirdek sayısı MR-12, MR-15, MR-26, MR-46 ve MR-84 genotiplerinde 
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sırasıyla 31,98 (H-3), 30,22 (H-4), 32,17 (H-5), 52,02 (H-4) ve 33,40 adet/meyve (H-3) 

olarak belirlenmiştir. Ancak çekirdek ağırlığında da belirtildiği gibi çekirdek sayısı 

bakımından da, genotiplerde hasatlar arasında önemli bir farklılık meydana gelmemiştir. 

Tespit edilen değerler, kuşburnu konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan 

çekirdek sayısı 11,00-35,33 adet/meyve (Türkben ve ark., 1999), 13-48 adet/meyve 

(Kazankaya ve ark., 2001), 2-35 adet/meyve (Kovacs ve ark., 2005), 6,60-52,80 

adet/meyve (Çelik, 2007) ve 4-40 adet/meyve (Güneş ve Dölek, 2010) değerleri ile 

örtüşmektedir. Yıllar arasında meydana gelen küçük farklıklar vardır. Bu farklılıkların 

olabileceği daha önce yapılan çalışmalar ile belirtilmiştir (Ercişli, 1996; Güneş,1997; 

Çelik, 2007 ve Dölek, 2008). Kuşburnunda genel olarak, genotip içerisinde çekirdek 

sayıları meyve iriliğini etkileyen esas faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Fakat genotipler arası karşılaştırmada, elde edilen en yüksek çekirdek sayıları ile en 

yüksek meyve ağırlığının elde edildiği genotip her zaman aynı olmamaktadır.  

 

Meyve Rengi  

 

Kuşburnu hasadında dikkate alınması gereken gözle görülebilir ve belirleyici en önemli 

hasat kriterlerinden bir tanesi de meyve rengidir. Dolayısıyla kuşburnu meyve renk 

değişimleri araştırmada ele alınan önemli bir kriter olmuştur. Ölçümlerde meyvelerin 

L*, a*, b* değerleri belirlenmiştir. L*, rengin parlaklığında meydana gelen değişimleri 

ifade etmekte olup, 100’e yaklaştıkça maksimum değerini almakta ve beyaz renge 

gönderilen ışığın %100’ünün yansıması esasına dayanmaktadır ki çalışmamızın her iki 

yılında da aşağı yönde bir değişim göstermiştir. a* değeri yeşilden kırmızıya doğru olan 

değişimi; a*’nın pozitif değerleri kırmızı rengi, negatif değerleri ise yeşil rengi ifade 

etmektedir. Çalışmanın her iki yılında da a* değeri pozitif yönde bir artış göstermiştir. 

b* değeri ise sarıdan maviye renk değişimini ifade eder. b*’nin negatif değerleri mavi 

rengi, pozitif değerleri ise sarı rengi ifade eder. Çalışmanın her iki yılında da b* 

değerinde negatife doğru bir yöneliş söz konusu olmuştur. Çalışmada meyvelerin 

parlaklıklarını (L* değeri) bütün yüzeylerde olgunlaşmaya bağlı olarak kaybettiklerini 

ancak meyvenin arka yanak ve sap tarafının ön yanağa göre daha parlak olduğu, 

meyvenin bütün yüzeyinde kırmızı renge (a*) doğru bir değişim gerçekleştiği fakat bu 

değişim ön ve arka yanakta hemen hemen aynı oranda iken meyve sapı tarafında daha 

az meydana geldiği ve meyvede sarı renk (b*) oluşumunun arka ve meyvenin sap 



70 

 

 

 

 

kısmında daha yüksek olduğu, ön yanak kısmında ise daha az hakim olduğu 

görülmüştür. Kuşburnu meyvesinde tek dönemde renk ölçümü yapılan iki çalışmaya 

rastlanılmıştır. Bu çalışmalardan ülkemizde yapılan çalışmada elde edilen değerler 

48,06-52,02 (L), 40,69-43,31 (a) ve 39,39-47,73 (b) (Ercişli, 2007) ile 

karşılaştırıldığında, sonuçlar paralellik gösterirken; yurt dışındaki çalışmada elde edilen 

değerler 38,02 (L), 34,72 (a), 23,69(b) (Egea ve ark., 2010) ile farklılık göstermiştir. 

Olgunlaşmaya bağlı olarak gerçekleştirilen tek çalışmada Uggla (2004), Hue açısı, 

Chroma ve L değerleri üzerinde durulmuştur. 1996 yılında elde edilen 47,4-39,3 ve 

50,7-46,5(L)ve 1997 yılında elde edilen 47,4-40,1 ve 51,3-39,7(L) değerleri, 

çalışmamızda tespit ettiğimiz değerlerden düşük bulunmuştur.  

 

SÇKM (%) 

 

Meyvelerde olgunlaşma süresince suda çözünür kuru madde miktarında oransal olarak 

artışlar meydana gelmekte, kivi ve üzüm gibi bazı meyve türlerinde önemli bir hasat 

kriteri olarak ele alınmaktadır. SÇKM diğer birçok meyve türünde olduğu gibi kuşburnu 

hasadında önemli bir hasat kriteri olarak ele alınabilir oysa SÇKM oranı bakımından da 

kuşburnunda olgunlaşmaya bağlı olarak detaylı bir araştırmaya rastlanılmamıştır.  

 

Araştırmada 2010 yılında MR-12, MR-15, MR-26, MR-46 ve MR-84 genotiplerinde 

elde edilen en yüksek SÇKM oranları, sırasıyla % 20,00 (H-5), 14,67 (H-5), 24,00 (H-

5), 17,67 (H-5) ve 17,83 (H-4) olarak tespit edilmiştir. 2011 yılında ise yine sırasıyla % 

25,33 (H-6), 26,33 (H-6), 20,67 (H-6), 28,33 (H-6) ve 27,67 (H-6) olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada elde edilen SÇKM oranları her iki yılda da olgunlaşmaya bağlı olarak artış 

göstermiştir. Elde edilen değerleri daha önce yapılan çalışmalar da elde edilen %31,01-

37,64 (Ercişli ve ark., 2001), %18,38-28,40 (Güneş ve Şen, 2001), %14,8-36,2 

(Kazankaya ve ark., 2005), %12,00-20,54 (Doğan ve Kazankaya, 2006), %17,73-28,45 

(Çelik, 2007) ve %15,90-32,80 (Güneş ve Dölek, 2010) oranlarıyla uyumlu olduğu 

görülecektir. 2011 yılı SÇKM değerleri, 2010 yılına göre daha yüksek olmuştur. Yıllar 

arasında farklılıkların olabileceği birçok araştırmacı tarafından rapor edilmiştir (Ercişli, 

1996; Güneş,1997; Çelik, 2007 ve Dölek, 2008). Kuşburnunda olgunlaşmaya bağlı 

olarak gerçekleştirilmiş çalışmalarda elde edilen %15,2-24,4 (R.rubiginosa) ve %13,1-

21,5 (R.dumalis) (Uggla ve ark.,2005) ve %10,3-16,3 (Uggla, 2004) oranları, bizim elde 
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ettiğimiz sonuçlara benzer şekilde yükselmiştir. Olaeta ve ark. (2003) tarafından 

yenidünyada 3 dönemde, Soares ve ark. (2007) tarafından guavada 3 dönemde, 

Castrejo´n ve ark., (2008) tarafından mavi yemişte 3 dönemde, Tabar ve ark., (2009) 

tarafından narda 7 dönemde, Wang ve ark., (2009) tarafından kırmızı ahududunda 5 

dönemde, Abu-Goukh ve ark., (2010) tarafından papayada 3 çeşit ve 15 dönemde, 

Ribera ve ark., (2010) tarafından mavi yemişte 3 çeşit ve altı dönemde, Acosta-Montoya 

ve ark., (2010) tarafından yabani böğürtlende 3 dönemde, Butkhup ve Samappito, 

(2011) tarafından bingayda (Antidesma bunius) 5 dönemde, Krüger ve ark., (2011) 

tarafından kırmızı ahududunda 4 çeşit ve 3 dönemde, Valdenegro ve ark., (2012) 

tarafından altın çilekte 4 dönemde ve Oliveira ve ark., (2012) tarafından Babados 

kirazında (Malpighia emarginata) 5 klon ve 4 dönemde gerçekleştirilen çalışmalarda, 

elde ettiğimiz sonuçlar ile benzer ve paralel sonuçlar elde edilmiştir. Usenik ve ark. 

(2008) tarafından erikte 4 çeşit ve 6 dönemde yaptıkları çalışma ile hasatlar arasında 

inişler ve çıkışlar olabileceğini gösteren bir çalışmaya da rastlanılmıştır. Meyvelerde 

olgunluğun ilerlemesi ile birlikte şeker birikiminin ve kuru madde içeriğinin yükselmesi 

beklenen bir gelişmedir. Toplam kuru madde ve toplam şeker içeriğinin artışı, SÇKM 

düzeyinin de artmasını sağlamaktadır. 2011 yılında iklim verilerinde (Çizelge 3.2), 

yağışların daha fazla meydana geldiği, ortalama sıcaklıklar ile maksimum ve minimum 

sıcaklıkların daha uygun seyrettiği görülmüştür. Bu faktörler göz önüne alındığında, 

2011 yılındaki bitki gelişimi ve fotosentez etkinliğinin daha yüksek ve dolayısıyla daha 

fazla kuru madde ve şeker birikimine neden olabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Kuşburnunun sanayide değişik ürünlerinin işlenerek tüketildiği göz önüne alındığında, 

SÇKM oranının en yüksek olduğu son hasatlar en uygun hasatlar olarak ortaya 

çıkmıştır.. Ancak altıncı hasat döneminde meyvenin toplama, taşıma ve depolamaya 

uygun olmamasından dolayı meyvelerin türüne göre değişmekle beraber koyu turuncu, 

kırmızı veya koyu kırmızı rengi kazandığı beşinci hasadın daha uygun olacağı sonucuna 

varılmıştır.  

 

pH 

 

Çalışmada üzerinde durulan özelliklerden bir tanesi de kuşburnunda olgunlaşmaya bağlı 

pH’yı belirlemek olmuştur. Araştırmanın her iki yılında da pH değerleri hasatlara bağlı 
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olarak giderek azalan bir seyir izlemişlerdir. 2010 yılında MR-12, MR-15, MR-26, MR-

46 ve MR-84 genotiplerinde elde edilen en yüksek pH değerleri, sırasıyla 4,42 (H-5), 

3,84 (H-5), 3,93 (H-5), 4,05 (H-5) ve 4,48 (H-5) olarak tespit edilmiştir. 2011 yılında 

ise yine sırasıyla en yüksek pH değerleri 3,44 (H-5), 3,65 (H-6), 3,70 (H-6), 3,33 (H-6) 

ve 3,34 (H-6) olarak belirlenmiştir. Tespit edilen değerler, kuşburnu konusunda 

gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan pH değerleri 3,15-4,73 (Ercişli ve ark., 2001), 3,2-

4,5 (Kazankaya ve ark., 2005), 4,15-4,45 (Doğan ve Kazankaya, 2006), 2,83-4,18 

(Çelik, 2007) ve 3,41-4,38 (Güneş ve Dölek, 2010) değerleri ile örtüşmektedir. 

Çalışmanın her iki yılında da ilk hasatlarda pH değerleri yüksek, son hasatlarda ise daha 

düşük olarak gerçekleşmiştir. İki yıl arasında farklılık olduğu ve 2011 yılında elde 

edilen değerlerin rakamsal olarak daha düşük olduğu görülmektedir. Daha önce yapılan 

çalışmalarda, pH değerlerinin yıllar bazında değişim sergileyebileceği bildirilmiştir 

(Ercişli, 1996; Güneş,1997; Çelik, 2007 ve Dölek, 2008). Kuşburnu meyvesinde farklı 

hasat dönemlerinde araştırma yapılmamış olmasından dolayı karşılaştırma şansı 

olmamıştır. Olaeta ve ark. (2003) tarafından yenidünyada 3 dönemde, Soares ve ark. 

(2007) tarafından guavada 3 dönemde, Laura ve ark., (2010) tarafından papayada dört 

dönemde, Fadda ve Mulas (2010) tarafından yaban mersininde 2 çeşit ve 7 dönemde, 

Butkhup ve Samappito, (2011) tarafından bingayda (Antidesma bunius) 5 dönemde 

gerçekleştirilen çalışmalarda olgunlaşmaya bağlı olarak pH değerlerinin yükseldiği 

bildirilmiştir. Bunun yanında Tafti ve Fooladi, (2006) tarafından hurmada 8 dönemde, 

Serradilla ve ark., (2011) tarafından kirazda 5 dönemde, Oliveira ve ark., (2012) 

tarafından Babados kirazında (Malpighia emarginata) 5 klon ve 4 dönemde 

gerçekleştirilen diğer bazı çalışmalarda pH değerleri olgunlaşmaya bağlı olarak belli bir 

düzen dahilinde ilerlememiştir. Uggla (2004) tarafından kuşburnunda olgunlaşmaya 

bağlı olarak yürütülen çalışmada ise pH değerleri konusunda herhangi bir bilgi 

verilmemiştir. Kuşburnunda olgunluğa bağlı olarak pH değişimi, diğer meyve türlerine 

göre daha değişik bir durum sergilemiştir. Diğer meyve türlerinde az yada çok sürekli 

olarak artan bir pH değeri söz konusu iken, kuşburnunda tam tersi bir durum ortaya 

çıkmıştır. Tüm bu çalışmalar gözden geçirildiğinde meyve türlerinin değişik pH 

değerleri sergileyebileceği, kuşburnunda ise olgunlaşmaya bağlı olarak pH değerlerinin 

düştüğü söylenebilir. 

 



73 

 

 

 

 

pH’nın olgunlaşmaya bağlı olarak düşmesi yani asitliğin artması bir avantaj olarak 

nitelendirilebilir. Çünkü asitliğin artışı işlenecek gıdanın daha dayanıklı ve mikrobiyel 

bozulmalara karşı daha korunaklı olmasını sağlayacaktır. pH değerinin 4,5’in altında 

olması durumunda sterilizasyon yerine pastörizasyona gereksinim duyulabileceğini 

bununda ısıl işlem sırasında birçok metabolitin korunması anlamına geldiğini kabul 

etmek gerekir. Bu bağlamda pH değerleri dikkate alınarak en uygun hasat döneminin 

tespitinde yine türüne göre değişmekle beraber koyu turuncu, kırmızı veya koyu kırmızı 

rengin oluştuğu beşinci hasadın uygun hasat olabileceği sonucuna varılmıştır.  

 

Titre Edilebilir Asitlik (%) 

 

Araştırmada üzerinde durulan fitokimyasal içeriklerden bir tanesi de titre edilebilir asit 

oranıdır. Çalışmada elde edilen sonuçlar kuşburnunun olgunlaşmaya bağlı olarak titre 

edilebilir asitliğinin giderek yükseldiğini göstermiştir. Araştırmanın 2010 yılında elde 

edilen en yüksek titre edilebilir asit oranları MR-12, MR-15, MR-26, MR-46 ve MR-84 

genotipleri için sırasıyla % 1,63 (H-4), 2,22 (H-5), 3,67 (H-4), 1,87 (H-5) ve 1,62 (H-5) 

olarak tespit edilmiştir. 2011 yılında ise elde edilen yüksek titre edilebilir asit oranları 

MR-12, MR-15, MR-26, MR-46 ve MR-84 genotiplerinde sırasıyla % 2,86 (H-6), 3,05 

(H-6), 2,03 (H-6), 3,21 (H-6) ve 2,69 (H-6) olarak belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen 

değerler, kuşburnu konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan titre edilebilir 

oranları %0,87-2,20 (Ercişli ve ark., 2001), %0,57-4,65 (Kazankaya ve ark., 2001), 

%0,66-0,85 (Doğan ve Kazankaya, 2006), %0,86-3,01(Çelik, 2007) ve %0,11-0,25 

(Güneş ve Dölek, 2010) ile paralellik göstermektedir. Genel olarak 2010 yılının titre 

edilir asit oranları, 2011 yılına göre daha düşük olmuştur. Yıllar arasında meydana 

farklılığın olabileceği, yapılan değişik çalışmalar ile ortaya konmuştur (Ercişli, 1996; 

Güneş,1997; Çelik, 2007 ve Dölek, 2008). Yine aynı şekilde Uggla (2004) tarafından 

kuşburnu üzerinde yürütülen altı haftalık çalışmada da hasatlar ilerledikçe titre edilebilir 

asitlik yükselmiş (sırasıyla 0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,7 g/100g) ve son hasatta küçük bir 

düşüş göstermiştir. Olaeta ve ark. (2003) tarafından yenidünyada 3 dönemde, Tabar ve 

ark., (2009) tarafından narda 7 dönemde, Wang ve ark., (2009) tarafından kırmızı 

ahududunda 5 dönemde,  Ribera ve ark., (2010) tarafından mavi yemişte 3 çeşit ve altı 

dönemde, Fadda ve Mulas (2010) tarafından yaban mersininde 2 çeşit ve 7 dönemde, 
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Laura ve ark., (2010) tarafından papayada dört dönemde, Butkhup ve Samappito, (2011) 

tarafından bingayda (Antidesma bunius) 5 dönemde,  Krüger ve ark., (2011) tarafından 

kırmızı ahududunda 4 çeşit ve 3 dönemde, Gordon ve ark., (2012) tarafından açai 

meyvesinde 3 dönemde, Valdenegro ve ark., (2012) tarafından altın çilekte 4 dönemde 

yapılan çalışmalarda ise titre edilebilir asit oranlarının olgunluğun ilerlemesine bağlı 

olarak düştüğü bildirilmiştir. Fakat Tafti ve Fooladi, (2006) tarafından hurmada 8 

dönemde, Soares ve ark. (2007) tarafından guavada 3 dönemde, Castrejo´n ve ark., 

(2008) tarafından mavi yemişte 3 dönemde, Abu-Goukh ve ark., (2010) tarafından 

papayada 3 çeşit ve 15 dönemde, Acosta-Montoya ve ark., (2010) tarafından yabani 

böğürtlende 3 dönemde, Serradilla ve ark., (2011) tarafından kirazda 5 dönemde, 

Oliveira ve ark., (2012) tarafından Babados kirazında (Malpighia emarginata) 5 klon ve 

4 dönemde gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen değerlerde ise olgunluk aşamalarına 

bağlı olarak düzenli bir değişimin meydana gelmediği de rapor edilmiştir. Titre 

edilebilir asitlikte, pH’da olduğu gibi meyve türleri arasında uyumun olmadığı, 

meyvenin türüne bağlı olarak veya çalışmanın bulunduğu yerin fiziksel ve çevresel 

koşullarına göre değerlerin değişebileceği ifade edilebilir. 

 

Titre edilebilir asit oranları bakımından 2010 yılında dördüncü hasatların, 2011 yılında 

ise altıncı hasatların uygun olduğu ancak dört, beş ve altıncı hasatlar arasında önemli bir 

fark olmadığı dikkate alındığında, bu özellik içinde türüne göre değişmekle beraber 

koyu turuncu, kırmızı veya koyu kırmızı rengin kazanıldığı beşinci hasat dönemi uygun 

dönem olarak önerilebilir. 

 

Toplam Kuru Madde (%) 

 

Araştırmada kuşburnuların olgunlaşmaya bağlı olarak değişimlerinin incelendiği 

özelliklerden birisi de toplam kuru madde olmuştur. Sanayide işlenen bir ürün olması 

sebebiyle toplam kuru madde önemli hasat kriteri olarak değerlendirilebilir. 

Kuşburnularda toplam kuru madde oranları renk dönüşümlerinin başladığı ilk hasatta 

düşük, sonraki hasatlarda ise giderek daha yüksek gerçekleşmiştir. 2010 yılında MR-12, 

MR-15, MR-26, MR-46 ve MR-84 genotiplerinde elde edilen en yüksek toplam kuru 

madde oranları, sırasıyla % 50,61 (H-5), 47,80 (H-4), 39,92 (H-5), 54,49 (H-5) ve 48,05 
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(H-5) olarak tespit edilmiştir. 2011 yılında ise yine sırasıyla % 50,51 (H-6), 49,19 (H-

5), 43,61 (H-6), 57,11 (H-5) ve 54,68 (H-6) olarak belirlenmiştir. Her iki yılda da elde 

edilen toplam kuru madde oranları, daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen toplam 

kuru madde oranları %34,82-40,98 (Ercişli ve ark., 2001), %29,66-58,50 (Kazankaya ve 

ark., 2001), %46,22-50,27 (Doğan ve Kazankaya, 2006), %30,46-64,43 (Çelik, 2007) 

ve %32,08-54,36 (Güneş ve Dölek, 2010) ile uyumludur. Yıllar arasında meydan gelen 

farklılıklar mevcuttur ancak farklılıkların olabileceği daha önceki çalışmalarda ortaya 

konmuştur (Ercişli, 1996; Güneş,1997; Çelik, 2007 ve Dölek, 2008). Bitkilerde toplam 

kuru madde oranının artması veya yükselmesi, fotosentez sonucu üretilen ürünle 

alakalıdır ve 2011 yılı iklim koşullarının (Çizelge 3.2) daha yüksek oranda fotosentez 

yapımına olanak sağladığı ve bu nedenle 2011 yılında yükseliş olabileceği 

düşünülmüştür. Kuşburnunda olgunlaşmaya bağlı değişimlerin incelendiği (Uggla, 

2004) çalışmada, bizim elde ettiğimiz değerlerden daha düşük oranlar elde edilmiş fakat 

ortaya çıkan grafiğin şekli ile çalışmamızda da elde ettiğimiz grafikler birbirine benzer 

olmuştur. Türkben ve ark. (2010) kuşburnu üzerinde yaptıkları çalışmada yaptıkları 

çalışmada iki olgunluk aşamasında karşılaştırma yapmışlar ve kırmızımsı turuncu 

aşamanın, kırmızı döneme göre daha yüksek toplam kuru madde içerdiğini 

belirlemişlerdir. Kalt ve ark., (2003) tarafından mavi yemişte 6 çeşit ve 6 dönemde, 

Fadda ve Mulas (2010) tarafından yaban mersininde 2 çeşit ve 7 dönemde yürütülen 

çalışmalarda olgunlaşmaya bağlı olarak elde edilen toplam kuru madde oranları belli bir 

seyir izlememiş, hasatlarla birlikte yükseliş ve düşüşler sergilemişlerdir. Butkhup ve 

Samappito (2011) tarafından gerçekleştirilen araştırmada çalıştıkları bitkilerin 

meyvelerinin toplam kuru madde içerikleri düşüş sergilemiş ve ileri olgunlaşma 

döneminde tekrar yükselmiştir.  

 

Yukarıda da belirtildiği gibi sanayiye hammadde teşkil eden kuşburnunun toplam kuru 

madde oranının en yüksek olduğu dönemde hasat edilmesi amaca uygun olanıdır. Bu 

açıdan bakıldığında meyvelerde türüne göre değişmekle beraber koyu turuncu, kırmızı 

veya koyu kırmızı rengin kazanıldığı beşinci hasat döneminin en uygun dönemi olduğu 

söylenebilir.  
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C Vitamini (mg/100g) 

 

Kuşburnu türleri C vitamini bakımından bilinen en zengin türlerdir. Dolayısıyla 

kuşburnu hasat edilirken C vitamininin en yüksek olduğu dönemde hasat etmek büyük 

önem taşımaktadır. Araştırmada 2010 yılında MR-12, MR-15, MR-26, MR-46 ve MR-

84 genotiplerinden elde edilen en yüksek C vitamini değerleri, sırasıyla 317,50 (H-3), 

1212,93 (H-5), 212,04 (H-3), 463,50 (H-5) ve 433,61 mg/100g (H-5) olarak tespit 

edilmiştir. 2011 yılında ise yine sırasıyla 316,67 (H-6), 746,50 (H-3), 378,17 (H-6), 

339,83 (H-6) ve 507,33 mg/100g (H-6) olarak belirlenmiştir. Her iki yıl birlikte 

değerlendirildiğinde C vitamini içeriğinin ara hasatlarda sapma gösterse de, ilk ve son 

hasatlar arasında bir artış meydana gelmiştir. Farklı olgunluk aşamalarından elde edilen 

C vitamini içeriği gerek ülkemizde gerekse yurt dışında yapılmış olan çalışmalardan 

elde edilen sonuçlar 1074-2962 mg/100g (Ercişli ve ark., 2001), 282,70-1173,40 

mg/100g (Güneş ve Şen, 2001), 301-1183 mg/100g (Kazankaya ve ark., 2005), 108,57-

908,57 mg/100g (Güneş ve Dölek, 2010), 27,49 mg/100g (Egea ve ark., 2010), 615,00-

866,91 mg100g (Rosu ve ark., 2011) ile benzerlik göstermiştir.2011 yılı verileri (MR-15 

nolu genotip hariç), 2010 yılına göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak yıllar arasında 

farklılıkların olabileceği daha önce yapılan araştırmalar tarafından da rapor edilmiştir 

(Ercişli, 1996; Güneş,1996; Çelik, 2007 ve Dölek, 2008). Kuşburnunda farklı olgunluk 

dönemlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, C vitamini içeriğinin, olgunluk arttıkça 

yükseldiği bildirilmiştir (Halasova ve Jicinska, 1998; Uggla, 2004; Nojavan ve ark., 

2008; Türkben ve ark., 2010). Soares ve ark. (2007) tarafından guavada 3 dönemde, 

Abu-Goukh ve ark., (2010) tarafından papayada 3 çeşit ve 15 dönemde, Hegedüs ve 

ark., (2011) tarafından kaysıda 2 çeşit ve 3 dönemde, Kim ve ark., (2011) tarafından 

biberde 3 dönemde, Valdenegro ve ark., (2012) tarafından altın çilekte 4 dönemde 

gerçekleştirilen çalışmalarda düzenli bir yükseliş; Tabar ve ark., (2009) tarafından narda 

7 dönemde, Menon ve Rao, (2012) tarafından kavunda 5 dönemde, Oliveira ve ark., 

(2012) tarafından Babados kirazında (Malpighia emarginata) 5 klon ve 4 dönemde 

yapılan araştırmalarda azalış; Aydın ve Kadıoğlu, (2001) tarafından muşmulada 5 

dönemde, Chirinos ve ark., (2010) tarafından camu camu (Myrciaria dubia) tarafından 

3 dönemde, Awad ve ark., (2011) tarafından hurmada 5 çeşit ve 5 dönemde, Krüger ve 

ark., (2011) tarafından kırmızı ahududunda 4 çeşit ve 3 dönemde yürütülen çalışmalarda 
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düzensiz bir değişim ve Barros ve ark., (2010) tarafından yemişende 3 dönemde 

yapılmış çalışmada düzenli artış fakat aşırı olgunlaşmada çok fazla düşüş gösterdiğini 

belirten çok farklı çalışmalar mevcuttur. Bu kadar çok farklı sonucun alınabildiği bir 

özellik olan C vitamini içeriğinin de çalışmamızda dalgalanma göstermesi ve genel 

olarak bir artış içinde olması beklenen bir sonuç olmuştur.  

 

Kuşburnu meyvesinin önemli bir bileşeni olan C vitamini miktarı, taksonlara, meyvenin 

olgunluk derecesine, toplama zamanına, yetiştiği bölgenin rakımına ve bölgenin iklim 

ve toprak şartlarına göre büyük varyasyon gösterebilmektedir (Halasova ve Jicinska, 

1988; Kurucu ve Keskinoğlu, 1990; Güleryüz ve Ercişli, 1996). Yükseklik ve ışıklanma 

ile meyvenin içerdiği C vitamini arasında doğru bir orantı olduğu, açık renkli ve tam 

olgun kuşburnu meyvelerinin, olgun ve koyu renkli meyvelere göre daha yüksek 

miktarlarda C vitamini içerdikleri bildirilmiştir (Razungles ve ark., 1989). Lester 

(2006), meyve ve sebzelerin düşük sıcaklık koşullarında, yüksek sıcaklığa göre daha 

yüksek C vitamini sentezlediği, ışık yoğunluğunun azalmasının C vitamini içeriğini 

düşürdüğü, ışık ve sıcaklık kombinasyonundan dolayı yüksek rakımlı yerlerde yetişen 

meyve ve sebzelerin daha yüksek C vitamini içerdiği, toprak tipinin C vitamini içeriğini 

etkilediği, genel olarak yüksek pH ve alkali toprakların düşük C vitaminine neden 

olduğunu bildirmiştir. Yine aynı çalışmada topraktaki azot seviyesinin yükselmesinin C 

vitaminini düşüreceği, topraktaki P, K, Mn, B, Mo, Cu, Co, ve Zn içeriğinin artmasının 

ise yükselteceği, organik gübrelemenin fitokimyasal içeriğe daha yüksek katkı yaptığı, 

yağmurlu, bulutlu ve serin koşulların C vitaminini düşürdüğü, aksi koşulların ise 

arttırdığının tespit edildiği, tarımsal mücadele ilaçlarının ve çevresel kirliliğin C 

vitaminin azalttığı bildirilmiştir. Söz konusu çalışmada hiçbir çevresel faktörün etkili 

olmadığı durumlarda meyve ve sebzelerin büyüklüğünün en önemli faktör olarak 

karşımıza çıktığı ve genel olarak meyve iriliği arttıkça C vitamini içeriğinin azaldığı 

fakat büyüklük ve fitokimyasallar arasında her zaman doğrusal veya ters bir ilişki 

olmayabileceği de bildirilmiştir. C vitamini içeriğini etkileyen faktörlerin hepsini göz 

önüne aldığımızda, çalışmamızda C vitamini farklılıklarına etkili olan faktörlerin iklim 

kaynaklı ve meyve iriliğinden kaynaklı gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Çünkü 

2010 ve 2011 yıllarına ait iklim verileri (Çizelge 3.2) incelendiğinde, ekolojik koşullar 

bakımından 2011 yılının, 2010 yılına göre daha uygun olduğunu söylemek mümkündür.  
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C vitamini bakımından en uygun hasat döneminin tespiti noktasında; kuşburnuların 

olgunlaşma boyunca sürekli bir artış içerisinde olmasından dolayı, meyvelerin 

yumuşamadan önceki son döneme kadar hasadının geciktirilmesi doğru olacaktır. 

Ancak diğer hasat kriterleri de dikkate alındığında, meyvenin kendine özgü olgun 

rengini aldığı ve yine diğer özelliklerin de optimize olduğu beşinci dönemi önermek 

daha doğru olacaktır.  

 

Toplam Şeker (%) 

 

Araştırmada kuşburnularda hasatlara bağlı toplam şeker oranları da incelenmiştir. 

Kuşburnu sanayilik bir ürün olmasından dolayı meyvelerin içerdikleri toplam şeker, 

üretim aşamasında yapılacak işlemlerin belirlenmesinde, ürünlerin enerji içeriklerinin 

belirlenmesinde ve standart ürün oluşturulması bakımından önemlidir. 2010 yılında 

MR-12, MR-15, MR-26, MR-46 ve MR-84 genotiplerinde elde edilen en yüksek toplam 

şeker oranları, sırasıyla % 13,84 (H-4), 14,65 (H-4), 14,04 (H-5), 15,84 (H-5) ve 14,16 

(H-5) olarak tespit edilmiştir. 2011 yılında ise yine sırayla % 18,03 (H-6), 15,88 (H-5), 

13,79 (H-6), 17,38 (H-6) ve 15,63 (H-6) olarak belirlenmiştir. Oranlar ilk hasattan 

itibaren yükselerek son hasatta en yüksek değerlerine ulaşmıştır. Her iki yılda da elde 

edilen değerler, ülkemizde ve yurt dışında kuşburnu da toplam şeker konusunda daha 

önce yapılmış olan araştırmalarda elde edilen 28,6-227,5 mg/g(Uggla, 2004), 24,70-

30,97 mg/g (Yörük ve ark., 2008), 11,55-17,63 g/100g (Rosu ve ark., 2011), 26,90 

g/100g (Barros ve ark., 2011), 16,466-27,017 g/100g (Özrenk ve ark., 2012) paralel 

olmuştur. Uggla ve ark. (2005) tarafında iki kuşburnu türünde ve altı dönemde 

gerçekleştirilen araştırmada şeker içeriğinin genel olarak yükseldiği fakat bu süreçte iniş 

ve çıkışlar sergilediği de belirlenmiştir. Barros ve ark.,(2010) tarafından kuşburnunda 

yürütülen diğer bir çalışmada olgunlaşmış ve olgunlaşmamış meyvelerde yaptıkları 

ölçümlerde olgunlaşmış meyvelerdeki şeker içeriğinin daha yüksek (sırasıyla % 7,25-

20,46) olduğu bildirilmiştir. Aydın ve Kadıoğlu, (2001) tarafından muşmulada 5 

dönemde, Tabar ve ark., (2009) tarafından narda 7 dönemde, Wang ve ark., (2009) 

tarafından kırmızı ahududunda 5 dönemde, Barros ve ark., (2010) tarafından yemişende 

3 dönemde, Fadda ve Mulas (2010) tarafından yaban mersininde 2 çeşit ve 7 dönemde, 

Abu-Goukh ve ark., (2010) tarafından papayada 3 çeşit ve 15 dönemde, Acosta-
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Montoya ve ark., (2010) tarafından yabani böğürtlende 3 dönemde gerçekleştirilen 

analizlerde şeker içeriğinin giderek artan bir seyir izlediği bildirilmiştir. Toplam şeker 

içeriklerinin olgunluğa bağlı olarak artması beklenen bir durumdur. Çalışmamızda 

birinci yılda iki tipte (MR-12 ve MR-84) meydana gelen ani toplam şeker düşüşünün o 

tarihte gerçekleşmiş olabilecek herhangi bir biyotik veya abiyotik stres faktöründen 

(çevresel, depolama, saklama vb.) kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür. Ancak 

Usenik ve ark. (2008) tarafından erikte 4 çeşit ve 5 dönemde gerçekleştirilen çalışmada 

ise, çalışmamızda olduğu gibi toplam şeker içeriğinde iniş ve çıkışlar olduğu görülmüş 

dolayısıyla buna benzer sonuçların alınabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Amacın sadece yüksek şeker olduğu düşünüldüğünde kuşburnunda ileri olgunluk 

aşamasında hasat etmek tavsiye edilebilir. Ancak dördüncü, beşinci ve altıncı hasatlar 

arasında önemli bir farkın olmadığı ve diğer kriterlerinde uygunluğu düşünüldüğünde 

hasat dönemi olarak türüne göre değişmekle beraber koyu turuncu, kırmızı veya koyu 

kırmızı rengin kazanıldığı beşinci hasadın uygun olacağı ifade edilebilir. 

 

Toplam Fenolik Bileşik (mg/100g) 

 

Fenolik maddeler güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle insan sağlığını koruyucu 

maddelerin başında yer almaktadır. Bu özelliklerinden dolayı son yıllarda birçok 

çalışmaya konu olmuşlardır. Çalışmada toplam fenolik bileşik içerikleri 

değerlendirilmiş ve kuşburnularda toplam fenolik bileşiklerin olgunlaşmaya bağlı olarak 

değişimleri tespit edilmiştir. 2010 yılındaMR-12, MR-15, MR-26, MR-46 ve MR-84 

genotiplerinde en yüksek toplam fenolik madde değerleri, sırasıyla 381,33 (H-2), 

937,54 (H-5), 479,49 (H-5), 511,39 (H-2) ve 538,38 mg/100g (H-4) olarak tespit 

edilmiştir. 2011 yılında ise yine sırayla 538,84 (H-5), 1510,57 (H-6), 817,49 (H-6), 

643,54 (H-4) ve 965,81 mg/100g (H-6) olarak belirlenmiştir. Elde edilen iki yıllık 

veriler, yapılmış çalışmalarda bulunan toplam fenolik madde miktarları 73-96 mg 

GAE/g (Ercişli, 2007), 3217,28 mg GAE/100g (Jablonska-Rys ve ark., 2009), 124,3 mg 

catechin eşdeğer/L (Kılıçgün ve Altıner, 2010), 609,19 mg GAE/100g (Egea ve ark., 

2010); 63,76-424,6 mg GAE/g (Montazeri ve ark., 2011), ile uyum göstermektedir. 

Ancak 2011 yılında belirlenen toplam fenolik bileşik miktarı, 2010 yılına göre daha 
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yüksektir. Bu yükselişte iklim faktörlerinin etkili olabileceği düşünülmektedir. Çizelge 

3.2 incelendiğinde 2011 yılı iklim değerleri, 2010 yılına göre bitki gelişimine daha 

uygundur. Ancak toplam fenolik bileşik oluşumunda birçok biyotik ve abiyotik 

koşulların etkisi olduğu düşünüldüğünde, iklim verilerinin ne ölçüde etkili olduğu 

bilinmemektedir. Kuşburnunda olgunlaşmaya bağlı olarak toplam fenolik madde 

değişimini gösteren herhangi bir çalışmaya, literatürlerde rastlanılmamıştır. Tabar ve 

ark., (2009) tarafından narda 7 dönemde, Wang ve ark., (2009) tarafından kırmızı 

ahududunda 5 dönemde, Laura ve ark., (2010) tarafından papayada dört dönemde, 

Barros ve ark., (2010) tarafından yemişende 3 dönemde, Fadda ve Mulas (2010) 

tarafından yaban mersininde 2 çeşit ve 7 dönemde, Abu-Goukh ve ark., (2010) 

tarafından papayada 3 çeşit ve 15 dönemde, Rop ve ark., (2011) tarafından döngelde 5 

dönemde, Butkhup ve Samappito, (2011) tarafından bingayda (Antidesma bunius) 5 

dönemde, Oliveira ve ark., (2012) tarafından Babados kirazında (Malpighia 

emarginata) 5 klon ve 4 dönemde yapılmış çalışmalarda düzenli bir azalış; Krüger ve 

ark., (2011) tarafından kırmızı ahududunda 4 çeşit ve 3 dönemde, Serradilla ve ark., 

(2011) tarafından kirazda 5 dönemde, Hegedüs ve ark., (2011) tarafından kaysıda 2 çeşit 

ve 3 dönemde, Kim ve ark., (2011) tarafından biberde 3 dönemde, Gordon ve ark., 

(2012) tarafından açai meyvesinde 3 dönemde, Valdenegro ve ark., (2012) tarafından 

altın çilekte 4 dönemde gerçekleştirilmiş araştırmalarda artış; Kalt ve ark., (2003) 

tarafından mavi yemişte 6 çeşit ve 6 dönemde, Castrejo´n ve ark., (2008) tarafından 

mayi yemişte 3 dönemde, Usenik ve ark. (2008) tarafından erikte 4 çeşit ve 5 dönemde, 

Awad ve ark., (2011) tarafından hurmada 5 çeşit ve 5 dönemde, Miletic ve ark., (2012) 

tarafından erikte 5 dönemde yürütülen araştırmalarda düzensiz bir değişim; Ribera ve 

ark., (2010) tarafından mavi yemişte 3 çeşit ve altı dönemde, Acosta-Montoya ve ark., 

(2010) tarafından yabani böğürtlende 3 dönemde, Chirinos ve ark., (2010) tarafından 

camu camu bitkisinde (Myrciaria dubia) 3 dönemde yapılmış çalışmalarda ise azalan ve 

artan bir değişimin olduğu bildirilmiştir.  

 

Meyve ve sebzelerde toplam fenolik bileşiklerin içeriklerini etkileyen faktörlerin 

araştırıldığı çalışmalarda; çileklerde daha yüksek büyüme sıcaklıklarının (gece ve 

gündüz) flavonol ve antosiyanin içeriğini arttırdığı (Wang ve Zheng, 2001), CO2 

seviyesinin artışının, çileklerde antioksidan kapasiteyi ve fenolik bileşik 
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konsantrasyonunun yükselmesine yol açtığı (Wang ve ark., 2003), toprak nem içeriğinin 

artmasının, çayda fenolik bileşik sentezini azalttığı, yüksek azotlu gübreleme ile belirli 

bazı fenolikleri azaldığı bildirilmiştir (Keinaen et al., 1999). Kumlu topraklarda yetişen 

çileklerin, killi topraklarda yetişenlere göre daha yüksek fenolik bileşik içerdikleri 

(Pincemail ve ark., 2012), biyoaktif bileşik birikimlerinde yıllara göre meydana gelen 

farklılıkların, solar radyasyon, hava sıcaklığı (Olsson ve ark., 2004b), su durumu ve 

verimlilik aşamasına erken gelme gibi sebeplerden kaynaklanabildiği bildirilmiştir 

(Pincemail ve ark., 2012). Söz konusu araştırmalarda ortaya konulan bu çok farklı 

sonuçlar, toplam fenolik madde içeriğinin meyve türüne, yetiştirildiği bölgenin toprak 

ve iklim özellikleri ve kültürel uygulamalar gibi birçok biyotik ve abiyotik stres 

faktörüne bağlı olarak büyük oranlarda değişim gösterdiğini düşündürtmektedir. 

 

Yukarıda da ifade edildiği gibi fenolik bileşikler önemli değişkenlikler 

gösterebilmektedirler. Bu değişkenlik temelde genetik olmakla birlikte, bitkinin biyotik 

ve abiyotik stres faktörlerine karşı geliştirmek zorunda olduğu savunma 

mekanizmasıyla da büyük oranda ilişkilidir. Stres faktör veya faktörlerinin şiddeti 

fenolik bileşik oran ya da miktarını da büyük oranda etkilemektedir. Bu noktadan 

hareketle fenolik bileşiklerin en yüksek olduğu bir zamandan bahsetmek doğru olmasa 

da, olgunluğa bağlı olarak arttığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Bütün bu 

açıklamalar ışığında fenolik bileşikler bakımından meyvelerin koyu turuncu, kırmızı 

veya koyu kırmızı rengin oluştuğu beşinci hasat döneminin, kuşburnu hasadında uygun 

dönemi olduğu söylenebilir. 

 

α-Tokoferol (mg/100g) 

 

Araştırmada üzerinde çalışılan özelliklerden bir tanesi de α-tokoferol değişimleri 

olmuştur. 2010 yılında MR-12, MR-15, MR-26, MR-46 ve MR-84 genotiplerinde en 

yüksek α-tokoferol değerleri, sırasıyla 2,86 (H-4), 9,72 (H-1), 7,02 (H-3), 5,48 (H-5) ve 

7,86 mg/100g (H-5) olarak tespit edilmiştir. 2011 yılında ise yine sırayla 9,04 (H-5), 

18,47 (H-4), 16,25 (H-6), 10,98 (H-5) ve 17,30 mg/100g (H-6) olarak belirlenmiştir. 

2010 yılında elde edilen değerler, 2011 yılına göre düşük bulunmuştur. Çalışmada elde 

edilen değerler genel olarak daha önce yapılmış araştırma sonuçları 3,57-17,60 µg/g 
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(Yörük ve ark., 2008), 21,62 µg/g (Kazaz ve ark., 2009), 9,93-79,73 mg/100g (Barros 

ve ark., 2010), 7,05 mg/100g (Barros ve ark., 2011) ve72,9-204,0 µg/g (Andersson ve 

ark., 2012) ile benzerlik göstermekte veya düşük yada yüksek olduğu durumlar söz 

konusudur. Ülkemizde kuşburnu da olgunlaşma boyunca α-tokoferol değişiminin 

saptandığı bir çalışmaya literatürler de rastlanılmamıştır. Yurt dışında rastlanılan tek 

çalışma Andersson ve ark., (2012) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada elde edilen 

verilerde farklı türlerde yapılan çalışmalarda düzensiz bir değişimin var olduğu fakat 

genel olarak bir azalış trendi gözlenmediği bildirilmiştir. Barros ve ark., (2010) 

tarafından kuşburnunda gerçekleştirilen çalışmada, olgunlaşmamış meyvelerde 9,93 

mg/100g, olgunlaşmış meyvelerde ise 79,73 mg/100g α-tokoferol rapor edilmiştir. 

Yemişende gerçekleştirilen bir çalışmada 3 dönemde hasat yapılmış ve olgunlaşma 

süresinde α-tokoferol yükselmiş, aşırı olgunlukta ise düşmüştür (Barros ve ark., 2010). 

Böğürtlende üç hasat döneminde gerçekleştirilen çalışmada, olgunlaşmamış dönemde 

en yüksek ulaşılmış, orta dönemde düşük, olgunlaşma aşamasında tekrar yükselmiş 

fakat birinci aşama kadar olmamıştır (Rutz ve ark., 2012). Zeytinde iki çeşit ve üç hasat 

dönemi ile yapılan çalışmada α-tokoferol içeriği sürekli olarak bir azalış göstermiştir 

(Abdalla ve ark., 2008). Yine zeytinde gerçekleştirilen bir araştırmada üç varyete, beş 

dönemde hasat edilmiş ve bütün varyetelerde α-tokoferol içeriği düzensiz bir seyir 

izlemiştir (Baccouri ve ark., 2008). Yalancı iğdede gerçekleştirilen bir çalışmada α-

tokoferol içeriğinin yapılan dokuz hasat boyunca düzensiz bir değişim sergilediği 

görülmüştür (Zadernowski ve ark., 2003). Meyvelerde α-tokoferol içeriğinin 

olgunlaşmaya bağlı olarak değişimlerinin incelendiği araştırma sayısı sınırlı olup, 

araştırmaya açık bir konudur. Söz konusu çalışmaların biri hariç diğer üç çalışmada da 

genel olarak artış yönünde bir trendin varlığından söz etmek mümkündür. Biberlerde 

yürütülen araştırmada meyveler farklı renk dönemlerinde hasat edilmiş ve α-tokoferol 

kırmızı döneme kadar yükselmiş, bu dönemde düşüş göstermiştir (Matsufuji ve ark., 

2007). Domateslerde yürütülen bir çalışmada beş dönemde hasatlar yapılmış ve 

olgunlaşamaya bağlı olarak α-tokoferolün düzensiz bir seyir izlediği görülmüştür 

(Melendez-Martinez ve ark., 2010). Biberde yeşil ve kırmız dönemde gerçekleştirilen 

analizlerde α-tokoferol yükselmiştir (Kim ve ark., 2011). 
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Bitki gelişimi sırasında α-tokoferol biyosentezi devam etmektedir ve soğuk, kuraklık, 

yüksek tuzluluk, ağır metal ve yüksek ışık yoğunluğu gibi farklı stres koşulları 

tarafından etkilenmektedir. Yüksek ışık yoğunluğu altında α-tokoferol birikiminin 

arttığı ve bunun besin noksanlığı ve düşük sıcaklık ile birleştiğinde etkinin yükseldiği 

bildirilmiştir. Aynı çalışmada kuraklık stresinin bitkilerde tokoferol konsantrasyonunu 

arttırdığı ve bu etkinin sıcaklık stresi ile 2 katına çıktığı, ağır metal iyonlarının α-

tokoferol seviyesini yükselttiği, tuz stresinin bitkilerde α-tokoferol sentezini arttırdığı, 

UV-B radyasyonun α-tokoferol azalmasına sebep olduğu, hava kirliliği olan ozon 

varlığı durumunda bitki yapraklarında daha yüksek α-tokoferol bulunduğu ve hem 

düşük sıcaklıkların hem de sıcaklık stresi α-tokoferol seviyesini arttırdığı bildirilmiştir 

(Lushchak ve Semchuk, 2012). Sayılan bu çevresel faktörleri dikkate alındığında, 

çalışmanın yürütüldüğü her iki yıla ait iklim verileri (Çizelge 3.2) arasında belirgin bir 

farkın olduğu bir yetişme ortamında α-tokoferol bakımından yıllar arasında farkın 

olması beklenen bir sonuçtur. 

 

α-tokoferol miktarını etkileyen birçok faktörün olduğu düşünüldüğünde hasat dönemi 

olarak kesin bir ifade kullanmak mümkün olamamaktadır. Ancak olgunlaşma 

ilerledikçe artan bir trend sergilemesinden ve diğer hasat kriterlerini (pH, SÇKM, TKM 

ve C vitamini gibi) dikkate alındığında meyvelerin koyu turuncu, kırmızı veya koyu 

kırmızı rengi aldığı beşinci hasat döneminin, kuşburnu hasadı için uygun olacağı 

söylenebilir. 

 

β-Karoten (mg/100g) 

 

Araştırmada yer verilen son fitokimyasal özellik ise güçlü bir antioksidan olan β-

karoten içeriğini belirlemek olmuştur. Çalışmada β-karoten içeriği ve bu içeriğin 

olgunlaşma boyunca nasıl geliştiği ortaya konmuştur. 2010 yılında MR-12, MR-15, 

MR-26, MR-46 ve MR-84 genotiplerinde en yüksek β-karoten değerleri, sırasıyla 0,18 

(H-4), 0,49 (H-4), 0,51 (H-5), 0,61 (H-5) ve 0,97 mg/100g (H-4) olarak tespit edilmiştir. 

2011 yılında ise yine sırayla 1,56 (H-5), 2,97 (H-4), 2,31 (H-6), 1,99 (H-6) ve 3,85 

mg/100g (H-6) olarak belirlenmiştir. 2011 yılında elde edilen β-karoten miktarları, 2010 

yılı değerlerine göre oldukça yüksek olmuştur. Farklı olgunluk dönemlerindeki 
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hasatlardan elde edilen değerler, ülkemizde yapılan tek çalışmadan değer olan 3,25 µg/g 

(Kazaz ve ark., 2009) göre yüksek iken, yurt dışında yapılan çalışmalar elde edilen 

0,217-0,268 mg/mL (Ghazghazi ve ark., 2010), 25,88-97,77 mg/100g (Barros ve ark., 

2010), 18,07 mg/100g (Egea ve ark., 2010), 24,64-34,32 mg/100g (Rosu ve ark., 2011), 

102,72-236,23 µg/g (Andersson ve ark., 2011) ve 1,29 mg/100g (Barros ve ark., 2011) 

değerlerine göre ise genel olarak düşük olarak bulunmuştur. Kuşburnunda 

olgunlaşmaya bağlı olarak β-karoten değişimlerinin belirlendiği bir çalışmaya 

rastlanılmıştır. Andersson ve ark., (2011) tarafından yürütülen bu çalışmadan elde 

edilen değerlere göre, β-karoten son birkaç haftaya kadar yükselmiş, son birkaç haftada 

ise azalış ve artışlar göstermiştir. Barros ve ark., (2010) tarafından kuşburnunda 

gerçekleştirilen çalışmada, olgunlaşmamış meyvelerde 25,88 mg/100g, olgunlaşmış 

meyvelerde ise 97,77 mg/100g β-karoten rapor edilmiştir. Yemişende gerçekleştirilen 

bir çalışmada 3 dönemde hasat yapılmış ve olgunlaşma süresinde β-karoten yükselmiştir 

(Barros ve ark., 2010). Böğürtlende üç hasat döneminde gerçekleştirilen çalışmada, 

olgunlaşmamış dönemde en yüksek ulaşılmış, orta dönemde düşük, olgunlaşma 

aşamasında tekrar yükselmiş fakat birinci aşama kadar olmamıştır (Rutz ve ark., 2012). 

Domateste yürütülen bir araştırmada domatesler dört farklı hasat döneminde hasat 

edilmiş ve β-karoten içeriği olgunlaşmaya bağlı olarak yükselmiştir (Radzevičius ve 

ark., 2009). Zeytinyağında farklı zamanlarda hasat edilen meyvelerin β-karoten 

içeriğinin belirlendiği çalışmada değerler genel olarak düşüş göstermiştir (Abdalla ve 

ark., 2008). Kayısılarda gerçekleştirilen bir araştırmada beş olgunluk döneminde 

hasatlar gerçekleştirilmiş ve olgunlaşma ile birlikte β-karoten içeriği yükselmiştir 

(Németh, 2012). Kayısılarda yürütülen başka bir çalışmada üç hasat döneminde, 

olgunlaşmaya bağlı olarak β-karoten içeriği yükselmiştir (Dragovic-Uzelac ve ark., 

2007). Biberlerde yürütülen bir araştırmada meyveler farklı renk dönemlerinde hasat 

edilmiş ve β-karoten sarı dönemde düşmüş, diğer dönemlerde yükselmiştir (Matsufuji 

ve ark., 2007). Domateslerde yürütülen bir çalışmada beş farklı dönemde hasatlar 

yapılmış ve olgunlaşamaya bağlı olarak β-karoten artan bir seyir izlediği bildirilmiştir 

(Melendez-Martinez ve ark., 2010). Biberde yeşil ve kırmızı dönemde gerçekleştirilen 

analizlerde beta karoten yükselmiştir (Kim ve ark., 2011). 
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Lester (2006) tarafından yapılan çalışmada, karotenoid sentezi için optimum sıcaklıklar 

olduğu, belli sıcaklık değerlerinin engelleyici etki gösterebileceği, örneğin kaysılarda 

için optimum β-karoten sentezinin 15-21  C sıcaklıkta meydana geldiği, ışık 

yoğunluğunun azalmasının β-karoten sentezi için uygun olduğu, düşük rakımlı yerlerde 

daha yüksek β-karoten içeriğine ulaşıldığı, toprak tipinin β-karoten içeriği üzerine etkili 

olduğu, düşük pH ve asidik toprakların düşük β-karoten konsantrasyonuna neden 

olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada, topraktaki N, K, Mg, Mn, Cu, B, ve Zn 

elementlerinin artması ile β-karoten konsantrasyonunu yükseleceği, organik 

gübrelemenin β-karoten içeriğini arttıracağı, sulama yönteminin ve miktarının β-karoten 

içeriğini değiştirdiği, tarımsal mücadele ilaçlarının ve çevresel kirliliğin tüm 

vitaminlerle birlikte, β-karoten konsantrasyonunda da azalmaya neden olduğu ve genel 

olarak meyve iriliği arttıkça β-karoten içeriğinin arttığı fakat bunun her zaman 

olmayabileceğini bildirmiştir. Tüm bu faktörler dikkate alındığında, 2011 yılında, 2010 

yılına göre sıcaklıkların düşük olması, haziran ve temmuz yağışlarının yüksek olması 

(Çizelge 3.2) ve bunların etkileri sonucu β-karoten sentezinin yükselmiş olabileceği ve 

bunda iklim faktörlerinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Yine aynı şekilde 2011 

yılında elde edilen meyve ağırlıkları, 2010 yılına göre daha yüksek olmuş, bu durumun 

fitokimyasal içeriğin yükselmesinde pay sahibi olabileceği düşünülmüştür.  

 

β-karoten içeriğini etkileyebilecek ekolojik koşullar ve bakım koşulları oldukça fazladır. 

Etkilenmeye çok fazla açık olmasına rağmen, genel yöneliş olarak yukarı yönde bir 

grafik çizmektedir. Her iki yılı birlikte değerlendirdiğimizde ve diğer kriterleri de göz 

önüne aldığımızda, uygun hasat dönemi olarak meyvelerin yumuşamadan önceki koyu 

turuncu, kırmızı veya koyu kırmızı rengi kazandığı beşinci hasat dönemi tavsiye 

edilebilir.  

 

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda kuşburnu hasadında göz önüne alınabilecek 

beşinci hasat dönemine ait değerler Çizelge 5.1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 



 

 

Çizelge 5.1. Kuşburnu genotiplerinde beşinci hasat dönemine ait ölçüm ve analiz değerleri 

 

ÖZELLİKLER 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

MR-12 MR-15 MR-26 MR-46 MR-84 

Meyve ağırlığı 3,42 3,49 2,44 3,01 2,99 4,09 2,67 3,20 2,87 3,22 

Meyve eti oranı  68,31 69,61 76,14 72,85 70,74 71,63 64,15 63,55 70,59 72,19 

Meyve eti sertliği  4,82 4,00 2,58 3,33 4,74 3,30 6,54 5,08 5,52 3,45 

M
e
y
v

e
 R

e
n

g
i 

Ön Yanak 

L 46,52 45,23 42,13 41,94 46,47 42,06 49,71 48,13 42,65 41,64 

a 47,10 49,47 41,87 45,70 41,60 42,81 47,95 47,35 44,87 47,13 

b 35,62 35,70 30,60 28,90 37,03 29,33 40,68 37,98 30,60 28,60 

Arka 

Yanak 

L 50,72 51,73 50,77 55,31 55,59 49,10 52,68 53,51 51,78 46,84 

a 47,69 49,17 39,83 43,43 34,75 41,51 45,16 45,56 39,83 51,03 

b 42,99 45,68 45,52 50,58 50,42 40,52 45,05 44,99 45,22 36,20 

Meyve 

Sap Tarafı 

L 50,86 53,08 50,41 49,84 55,49 51,25 50,19 54,00 50,11 47,78 

a 22,85 33,17 35,46 40,70 18,08 26,54 30,70 31,97 36,46 41,02 

b 36,76 40,94 46,22 43,47 46,52 40,21 38,65 41,75 45,22 35,87 

5. Hasat Dönemine Ait 

Meyve Resimleri 

     
SÇKM 20,00 24,00 14,67 23,00 24,00 20,00 17,67 23,67 16,67 22,00 

pH 4,42 3,44 3,84 3,76 3,93 3,73 4,05 3,64 4,48 3,49 

Titre edilebilir asit 1,49 2,59 2,22 2,72 3,51 2,02 1,87 2,69 1,62 2,49 

Toplam kuru madde  50,61 49,63 47,67 49,19 39,92 42,63 54,49 57,11 48,05 49,82 

C Vitamini içeriği  228,33 257,33 1212,93 713,17 205,58 365,67 463,50 333,17 433,61 417,33 

Toplam Şeker 13,42 16,35 14,00 13,67 14,04 12,59 15,84 15,76 14,16 12,53 

Total Fenolik Bileşik 368,24 538,84 937,54 1453,32 479,49 796,77 403,42 635,91 477,85 859,21 

α-Tokoferol  1,12 9,04 7,03 11,64 6,56 16,12 5,48 10,98 7,86 14,68 

β-karoten  0,09 1,56 0,36 1,74 0,51 1,66 0,61 1,94 0,83 2,77ab 

        8
6
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Tüm bu değerlendirmelerden genel olarak çıkartılabilecek sonuçlar; 

 

 Kuşburnularda pomolojik özellikler bakımından, meyvelerde renk dönüşümünün 

başlamasıyla birçok fiziksel özellikte (meyve ağırlığı ve meyve eti oranı gibi) 

değişimin hemen hemen stabil hale geldiği ifade edilebilir. 

 

 Kuşburnuların pH değerleri, diğer meyve türlerine göre değişik bir durum 

sergilemekte ve olgunluğa bağlı olarak asitliğe doğru giden bir artış 

göstermektedir. pH değerlerine bağlı olarak hasatlar ilerledikçe titre edilebilir 

asit içeriği, diğer meyve türlerinden farklı olarak yükselmektedir. 

 

 Kuşburnularda olgunlaşmaya bağlı olarak C vitamini içeriği giderek 

yükselmektedir. Kuşburnunda yüksek miktarda C vitamini içeren meyveler elde 

edilmek isteniyor ise meyvelerin yumuşamadan önceki son dönemde hasat 

edilmesi tavsiye edilebilir. 

 

 Kuşburnularda toplam fenolik madde, α-tokoferol ve β-karoten içeriğine ait 

değişimler, genel olarak koyu turuncu olduğu döneme kadar belirgin bir artış, 

sonrasında küçük artışlar sergilemiştir. Söz konusu bu fitokimyasallardan, 

yüksek miktarda içeriğe sahip meyveler elde edilmek isteniyorsa, türlere göre 

koyu turuncu veya koyu kırmızı renk almasını beklemek uygun olacaktır. 

 

 Genotiplerin yıllar bazında davranışları üzerinde iklim ve toprak özelliklerinin 

önemli etkileri olduğu unutulmamalı, kültürel uygulamalar her yıl düzenli bir 

şekilde yürütülmeli ve hasat tarihlerinin belirlenmesinde iklim faktörlerinin rutin 

seyrettiği dönemler seçilmelidir.  

 

 Yetiştirici açısından kuşburnunda en önemli hasat kriterinin meyve rengi 

olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
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Bu çalışmanın sonuçlarına göre gelecekte kuşburnunda yapılabilecek bazı çalışmalar; 

 

 Fitokimyasallar üzerinde iklim elemanlarının etkilerini daha iyi anlayabilmek 

için aynı genotiplerle farklı lokasyonlarda, aynı lokasyonda farklı tür ve çeşitler 

ile farklı kültürel uygulamalar, farklı toprak tipleri gibi değişik şartlarda 

denemeler yürütülebilir. 

 

 Çalışmamız sırasında incelediğimiz fitokimyasal içerikler, diğer meyve türleri 

ile karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Bu, meyvenin fonksiyonel bir ürün 

olarak kullanılmasına olanak sağlayacaktır. Bu meyve türünün fonksiyonel ürün 

olarak kullanım olanaklarının araştırılması için gıda mühendisliği, kimya 

mühendisliği gibi ana bilim dalları ile işbirliği içerisinde çalışmalar 

planlanabilir. 

 

 Bütün meyvenin % 30’u civarında çıkan çekirdeklerin, kullanım olanaklarının 

belirlenmesi için araştırmalar yapılabilir ve diğer ana bilim dalları ile 

işbirliklerine gidilebilir.  

 

 Kuşburnu mevcut hali ile sadece endüstriyel bir ürün olduğu ve işlenmesi ile 

birçok fitokimyasalın azalması veya kaybolması söz konusudur. Meyve 

çekirdeklerinin ve iç tüylerinin temizlenmesi durumunda, meyvenin taze 

tüketimi kolaylaşacak ve yaygınlaşacaktır. Tüy ve çekirdek sorununun çözümü 

üzerinde çalışmalar yapılabilir.  

 

 Kuşburnunda yıllık bakım işleri veya kültürel uygulamalarla, meyve kantite ve 

kalitesi üzerine etkili olunabilir. Dolayısıyla bu tür çalışmalara önem verilebilir. 

 

 Kuşburnunun meyve dış ve iç tüylülüğünü azaltacak, MEO, TKM ve SÇKM 

oranını arttıracak, çekirdek sayısını azaltacak çalışmalar gibi kuşburnunun 

sanayi açısından işleme verimi yükseltecek çalışmalar üzerinde çalımalar 

yapılabilir.  
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