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Araştırma

ncir Araştırma Müdürlüğümüzde 

İ2006-2012 yılları arasında “Zeytin 
Karasu Tortusunun Organik Kuru 

İncir Yetiştiriciliğinde Ağaç Gelişimi, 
Verim ve Kaliteye Etkisi” isimli proje 
yapılmış; başarılı sonuçlar elde 
edilmiştir. Projede Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ve 
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 
“yardımcı kuruluş” olarak yer almıştır.

Aydın ilinde dünyaca tanınan 
kurutmalık incir Sarılop'un yaklaşık 
%80'i üretilmektedir. Konvansiyonel 
ve organik incir yetiştiriciliğinde 
bahçelerin %83'ünün dağlık arazide 
olması nedeniyle toprağın bitki besin 
maddelerince giderek zayıflaması, 
erozyonun da etkisiyle verim ve 
kalitenin düşmesi önemli sorunlardan 
birisidir. 

Türkiye; Dünyada zeytin yetiş-
tiriciliği yapan ülkeler arasında ağaç 
varlığı yönünden 5. sırada, zeytin 

üretimi yönünden ise 4. sıradadır. 
Aydın, incir yetiştiriciliğinde olduğu 
gibi zeytin yetiştiriciliğinde de önemli 
illerimizden biridir. Türkiye zeytin 
ağacı sayısının %23'ü Aydın'dadır 
(yaklaşık olarak 24 milyon). 2012 yılı 
verilerine göre Türkiye zeytin 
üretiminin %14.6'sı (267.274 ton) 
Aydın ilindedir ve üretilen zeytinin 
%56'sı yağlık, kalanı sofralık zeytindir 
(TUİK, 2012).  Aynı yıl Aydın ili 
zeytinyağı üretimi yaklaşık 25 bin ton' 
dur. ( www.akhisarzeytini.net ) . 

Zeytinyağı üretimi sonrasında 
açığa çıkan atık suyun miktarı üretim 
türüne bağlı olarak değişiklikler 
göstermektedir. Geleneksel ( kesikli ) 
üretim yapan tesislerde açığa çıkan 
karasu miktarı 50 Kg su/100 Kg 
zeytin; sürekli üretim yapan tesislerde 
ise 110 Kg su /100 Kg zeytindir (Oktav 
ve diğerleri, 2001). Buna bağlı olarak 
Aydın'da ortalama olarak üretilen 200 
bin ton yağlık zeytinden yaklaşık 

olarak 200 bin ton karasuyun açığa 
çıktığı söylenebilir (tesislerin çoğu 
sürekli üretim yapmaktadır).

Zeytinyağı üretiminden kay-
naklanan ikinci yan ürün karasudur. 
Çok yüksek bir organik kirlilik yüküne 
sahip olan karasuyun alıcı ortamlara 
hiçbir önlem alınmaksızın verilmesi 
sonucu ciddi çevre problemleri ile 
karşı karşıya kalınmaktadır. Yüksek 
arıtma maliyetleri nedeniyle, karasu 
prob lemine ekonomik  o larak  
uygulanabilirliği olan teknolojik 
çözümler henüz geliştirilememiştir 
(http://www.komilizeytinyagı.com.tr) 
Türkiye'de olduğu gibi Dünyanın pek 
çok ülkesinde ve AB'de karasuyun 
çevreye boşaltımı kesinlikle yasaktır.

Çizelge 1'de katı karasuyun 
makro ve mikro besin elementi 
içerikleri verilmiştir.

Karasu organik madde, fosfor ve 
potasyumca zengin bir kaynaktır. 
Karasu %6-8 oranında katı madde 
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sıcaklığın 0.6°C arttığını, yağışın ise 
20 mm azaldığını görmekteyiz. 
Dolayısıyla yıllar bazında ger-
çekleşen aktivite değerleri ait olduğu 
yılın yağış ve sıcaklık paramet-
relerinin etkisi altında gerçekleşmiştir. 
2008 ve 2009 yıllarının biyolojik 
aktivite açısından yüksek değerler 
gösterdiği söylenebilir 

2. Ağaç gelişimi: Ağaç gelişimini 
ortaya koymak amacıyla sürgün 
uzunluğu (cm), sürgün çapı (cm), ve 
sürgündeki boğum sayısı para-
metreleri her yıl ölçülmüştür. Farklı 
miktarda zeytin karasu tortusu 
uygulamalarının sürgün uzunluğu ( 
cm) ve boğum sayısı (adet)  
parametrelerini önemli düzeyde   
(α=0.01) etkilediği saptanmıştır. En 
yüksek sürgün uzunluğu her yıl 

1 0 0 K g / A ğ a ç  (  8 , 7 8  c m )  
uygulamasında belirlenmiş, bunu her 
yıl 75 Kg/Ağaç (8,54 cm) uygulaması 
izlemiştir (Şekil 1).

3. Verim (G.K.A.V): İstatistiki 
olarak değerlendirildiğinde uygula-
maların verimi  olumlu yönde 
(α=0.01)  etkilediği saptanmıştır 
(Şekil 2. ). İki yılda bir 75 Kg/Ağaç 
(43.42 gr/cm2) uygulamasında verim 
en yüksek değer olarak belirlenmiştir

4. Kalite sınıf değerleri: İncirde 
kalite sınıf değerleri en önemli 
parametrelerden biridir. Çünkü hasat 
edilen kuru incir meyvelerinin hepsi 
aynı kalitede değildir. Bu meyveler; 
sağlam, hurda, güneş yanıklı ya da 
çatlak olabilir. Hasat edilen mey-
velerin farklı kalitede olması satış 

fiyatını , dolayısıyla da üreticinin 
cebine giren parayı etkilemektedir. 
Sağlam incir oranı ne kadar fazla 
olursa çiftçinin kazancı o kadar fazla 
olacaktır. Farklı miktardaki karasu 
tortusu uygulamalarının kalite sınıf 
değerleri üzerine istatistiksel olarak 
olumlu düzeyde (α=0.01) etkisi 
saptanmıştır. Sağlam incir oranı en 
fazla iki yılda bir 100Kg/ağaç 
(%70.37) uygulamasında belirlenmiş, 
bunu iki yılda bir 75Kg/ağaç 
uygulaması izlemiştir.

Güneş yanıklı incir oranı da en 
az her yıl uygulanan100 Kg/ağaç 
(%23.07) uygulamasında ölçülmüş, 
bunu iki yılda bir uygulanan 100 
Kg/ağaç ve 75 Kg/ağaç uygulamaları 
izlemiştir (Şekil 3.). Projenin en 
önemli çıktısı; farklı miktarda karasu 
tortusu uygulamalarının etkisiyle 

H: Her yıl uygulama
D:İki yılda bir uygulama

Şekil:2
Karasu tortusu
Uygulamalarının
Verime (G.K.A.V)

Şekil 1.
Karasu Tortusu
Uygulamalarının
Ağaç Gelişimine
Etkisi
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içerir. Katı maddede % 20-24 organik 
madde, % 0.5-1.5 azot, % 0.5-1.5 
fosfor, %1 potasyum bulunmaktadır 
(Hermos,1983).

Karasuyun organik ya da 
konvansiyonel gübre olarak incir 
ağaçlarına uygulanabilirliğinin de-
nenmesinin, hem incir yetiştiri-
ciliğinde verim ve kaliteyi olumlu 
yönde etkileyebileceği, hem de 
karasu atığı gibi bir ülkesel kaynağı 
faydalı hale getirebileceği, çevre 
kirliliğini azaltabileceği için önemli 
olduğu düşünülerek, proje yapıl-
mıştır. Altı yıl boyunca, hazırlanan 
zeytin karasu tortusunun farklı mik-
tarlarının ve farklı sıklıkta uygu-
lamaların, toprağın yapısal ve 
mikrobiyolojik özelliklerine, yaprağın 
mineral maddelerine, ağaç gelişimi, 
meyve verim ve kalitesine etkisi 
incelenmiştir.

 Proje Sarılop incir ağaç-
larının bulunduğu Aydın'ın İncirliova 
ilçesine bağlı İsafakılar köyünde bir 
üretici bahçesinde yürütülmüştür. 80 
ağaç kullanılmış, arazi eğimli (%35) 
olduğu için uygulamalar arası bir 
ağaç atlanmıştır. Araştırma tesadüf 
blokları deneme desenine göre 4 blok 
şeklinde kurulmuştur.İlk yıl, Erbeyli ve 
Ortaklar TARİŞ'ten alınan karasu 4-5 
ay havuzlarda bekletilmiş, bu-
harlaşan ve dibe çöken çamur 
kurutulup, dövülmek suretiyle ufalan-
mış, farklı miktarlarda ve farklı sıklıkta 
incir ağaçlarına uygulanmıştır. Daha 
sonraki yıllarda Germencik TARİŞ 
tarafından, araziye açılan geniş 
çukura ( yaklaşık olarak 2m derinlikte 
ve 10mx50m boyutlarında açılmış 
geniş çukura ) naylon serilerek 
karasuyun salınıp, kurutulmasıyla 

oluşan karasu tortusu parçaları, Köy 
Hizmetleri Müdürlüğünün konka-
sörüyle ufalanıp, küçük granüllü, 
taneler halinde toprağa uygulanacak 
duruma getirilmiştir. Hazırlanan 
karasu tortusunun 0, 25, 50, 75,100 
Kg'lık miktarları bazı ağaçlarda her 
yıl, bazı ağaçlarda da iki yılda bir 
uygulanmıştır. Uygulamalar sonucu, 
yaprak analizleriyle; makro ve mikro 
besin element düzeyleri, toprak 
analizleriyle ise; bünye, tuzluluk, pH, 
makro ve mikro besin element 
düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca 
mikrobiyolojik analizler, ağaç gelişimi, 
verim ve kalite parametrelerine ait 
ö lçüm ve istat ist ik i  anal iz ler 
yapılmıştır. 

Bulgular

1. Biyolojik aktivite: Topraklara 
ilave edilen herhangi bir organik 
materyalin toprak verimliliği ve 
dolayısıyla bitki verimi üzerine etki 
edebilmesi ancak onun bir mine-
ralizasyon sürecinden geçmesi yani 
toprak canlıları tarafından ayrış-
tırılması ile mümkün olabilecektir. 
Toprak canlıları, yapısında kendile-
rine toksik olabilecek fenolik 
bileşikleri içeren bu atıkların belirli 
dozlarını tolere edebilirken, belirli 
dozlarında aktiviteleri azalmaktadır. 
Yaptığımız bu çalışmada incir 
bahçesi topraklarına altı yıl süre ile 
yıllık uygulanan farklı dozlardaki 
zeytin karasu tortusu uygulama-
larının toprağın biyolojik aktivitesi 
üzerine istatistiki açıdan önemli 
düzeyde (α=0.01) olumlu etkisi 
saptanmıştır. Akdeniz ikliminin 
hüküm sürdüğü ve organik madde 
açısından fakir olan incir bahçesi 
topraklarına uygulanan zeytin karasu 
tortusunun, kolay ayrışabilir bir 
organik madde kaynağı olarak 
topraklara uygulanabilirliğinin ortaya 
koyulması bu çalışmanın önemli 
çıktılarından biridir. Biyolojik aktivite 
açısından çalışma sonuçlarına göre 
en iyi uygulama her yıl75 Kg/ağaç 
uygulaması ve iki yılda bir 100 
Kg/ağaç uygulaması olmuştur. 

Çalışmayı yıllar açısından 
irdelediğimizde ise iklim paramet-
relerinin toprağın biyolojik aktivitesi 
üzerine çok önemli etkisi olduğunu 
görmekteyiz. Özellikle 6 yıllık 
deneme süresi ile 36 yıllık iklim 
parametrelerini kıyasladığımızda 
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olarak koyulaşmayı ifade eder.  Açık 
renk istenen bir özelliktir, incirin pazar 
değerini arttırır. Yılların kuru incir 
meyvesi iç ve dış renk parametreleri 
üzerindeki etkisi  (α=0.01) düzeyinde 
önemli bulunmuştur.

2007 ve 2008 yılları meyve dış 
renginin en koyu olduğu yıllardır. 
2007 yılı daha önce de bahsedildiği 
gibi kuraklığın yaşandığı yıldır. Bu 
verilerden kuraklığın incir rengini 
koyulaştırdığını görmek mümkündür. 
Bu beklenen bir durumdur. Çünkü 
aynı yılda güneş yanıklı meyve oranı 
da artmıştır.

Bunun dışında karasu tortu-
sunun güneş yanıklı meyve oranını 
azalttığı, dolayısıyla meyve renginin 
daha açık ve albenili olmasını 
sağladığı söylenebilir Dış renk L 
değerleri 2010-2011 yıllarından en 
yüksek ölçülmüştür. İç renk L değeri 
de 2011 yılında en yüksektir. Bu 
yıllarda incirin dış ve iç rengi daha 
açık olmuştur.

Meyve renginin yıllar itibariyle 
daha açık ve parlak olması da olumlu 
bir sonuçtur. 

Özetle;
Hazırlanan karasu tortusu Ocak 

ayında kış yağışlarından önce incir 

ağaçlarına uygulanır. Projedeki verim 
ve kalite parametrelerinin istatistiki 
d e ğ e r l e n d i r i l m e s i  s o n u c u  
75 Kg/ağaç  uygulaması en iyi sonucu 
vermiştir.

Arazi eğimli değilse ağacın taç 
izdüşümüne 30-40cm'lik derinlikte 
açılan çiziye karasu dökülüp üzeri  

toprakla örtülür. Eğimli arazilerde taç 
izdüşümünün üst kısmına yay 
şeklinde 30-40cm'lik derinlikte açılan 
çiziye karasu dökülüp üzeri  toprakla 
örtülür.

Karasu tortusu uygulamalarının, 
ağaç gelişimini belirleyen sürgün 
uzunluğu ve boğum sayısı paramet-
relerini arttırıcı etkisi olmuştur

Farklı miktarda karasu tortusu 
uygulamaları güneş yanıklı incir 
oranını (%) azaltmış, dolayısıyla 
sağlam incir oranını (%) arttırmıştır. 
Bu durumun karasudaki potasyum-
dan kaynaklandığı düşünülmektedir.
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güneş yanıklı incir oranının (%) 
azalması, dolayısıyla sağlam incir 
oranının (%) arttırmasıdır. Bu 
durumun karasu tortusundaki K'dan 
kaynaklandığı düşünülmektedir.

İnsan sağlığı açısından gıdaların 
standartlara uygun olması ve toksik 
kabul edilen maddelerin referans 
değerlerinin altında olması gerektiği 
dünya gündeminin ilk sıralarında yer 
almaktadır. Bu bağlamda gıdalarda 
aflatoksin önemli bir sorundur ( Şahin, 
2003). İncirde aflatoksin oluşumuna 
neden olabilecek faktörler arasında 
bitki besleme durumu ve buna bağlı 
olarak meyvelerde çatlama ve güneş 
yanıklığı şiddeti ve oranının da etkili 
olabileceği vurgulanmaktadır. Bu 
açıdan incirde güneş yanıklığı ve 
çatlamanın aflatoksin oluşumuna 
zemin oluşturabileceği üzerinde 
durulmaktadır ( Aksoy ve ark., 2001 ). 

İrget ve ark.,( 1998), yaptıkları 
bir çalışmada yapraktan Ca, K ve 
K+Ca nitrat uygulamasının sarılop 
incir çeşidinde kalite özelliklerine 
etkisini incelemişler, K uygulamasının 
meyve iriliği ve sertliği ve güneş 
yanıklığı üzerine olumlu etkilerde 
bulunduğu sonucuna varmışlardır.

Kabasakal (1982), tarafından 
yapılan bir çalışmada yapraktaki 
potasyum kapsamının meyvelerdeki 
güneş yanıklığını önemli ölçüde 
etkilediği ve sağlam meyve oranı ile 
pozitif ilişkili olduğu saptanmıştır. 

Aksoy ve ark (1987)'nın yaptığı 
bir survey çalışmasında incirde güneş 
yanıklığının K, Çatlamanın ise Ca 
beslenmesi ile ilgili olabileceği 
belirtilmiştir. Aynı çalışmada; çatlama 
ve güneş yanıklığı meyvenin 
potasyum, kalsiyum ve magnezyum 
içeriği ile yakından ilgili olduğu, 
özellikle meyve K/Ca ve K/Ca+Mg 
oranlarının önemli olduğu ifade 
edilerek düşük K/Ca oranının 
çatlamayı, yüksek oranın ise güneş 

yanıklığını arttırdığı belirtilmektedir. 
Bütün bu çalışmalardan elde edilen 
sonuçlar K'un güneş yanıklığını, 
Ca'un çatlamayı azaltıcı etkisi 
olabileceğini göstermektedir.

İncir meyvesinde iç ( L,  a, b ) ve 
dış ( L, a, b) renk değerleri de önemli 
kalite parametrelerindendir. Renk 
parametrelerinden özellikle L değeri 
önemlidir. Çünkü L değeri; açık ve 
parlak renk parametresidir. L değeri 0-
100 arasındadır, küçüldükçe oransal 

İncirde Karasu 
tortusu 

uygulamaları 
verim ve kalite 

artışı sağlamıştır.
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