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Özeti  

Bu çalıĢmada, insan beslenmesi ve sağlığı açısından çok önemli bir ürün olan zeytinin 

yetiĢtirilmesinde, konvansiyonel yöntemlere alternatif olarak organik tarım yöntemlerinin 

uygulanabilirliğinin belirlenmesi, fenolojik, pomolojik ve ekonomik farklılıkların ortaya 

konması amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma Güney Ege Bölgesinin en önemli yağlık çeĢidi olan 

Memecik zeytin çeĢidinde Zeytincilik AraĢtırma Enstitüsünün KemalpaĢa üretim alanında 

2004-2007 yılları arasında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada organik parsellerde toprak verimliliğini 

artırmak amacıyla yeĢil gübreleme, organik gübre, organik tarım yönetmeliğinde izin verilen 

mineral maddeler, konvansiyonel parsellerde ise kimyasal gübreler uygulanmıĢtır. Zeytin 

sineği popülasyon takibi Mc phail ve sarı yapıĢkan tuzaklar, zeytin güvesi ise delta tipi 

feremon tuzaklar ile yapılmıĢtır. Organik parsellerde zeytin sineği mücadelesinde Ecotrap, 

neemazal ve kaolin uygulamaları yapılmıĢtır. Konvansiyonel parsellerde mücadele Fenthion 

ile yapılmıĢtır. Her iki parseldeki ağaçlarda sürgün boyu, somak ve çiçek adeti, meyvelerde 

ise tane adedi ve ağırlığı, eni, boyu, et/çekirdek oranları, ürün miktarları tespit edilmiĢtir. 

Elde edilen zeytinyağlarında ise yağ asitleri bileĢimleri ve zeytinyağı kalite parametreleri 

değerlendirilmiĢtir. Ayrıca yaprak ve toprak analizleri ile bitki besin maddelerinin 

değiĢimleri incelenmiĢ, parsellerden elde edilen meyvelerde kalıntı analizleri yapılmıĢtır. 

Meyve örneklerinde yapılan analizlerde organik fosforlu nitrojenli ve sülfürlü pestisitlere 

rastlanmamıĢtır. Her iki grupta da ürün miktarı, yağ kalite parametreleri ve yağ asitleri 

bileĢiminde önemli bir farklılık bulunmamıĢtır. Yapılan organik tarım uygulamalarıyla, 

konvansiyonel yöntemler uygulanarak sağlanan verim ve kalitede ürün elde edilmiĢtir. 

Abstract: 

It was intended in this study to find out the practicability of the organic agricultural methods 

as an alternative for conventional methods and to reveal phenological, phomological and 

economical differences in cultivation of olive, which is a very important product for human 

nutrition and health. This study was carried out at the KemalpaĢa production field of the 

Olive Research Institute between the years of 2004 and 2007 using Memecik variety, which 

is the most important variety of olive oil in the Southern Aegean Region. During the study, 

green manuring, organic fertilizer, mineral substances that are allowed by the organic 

agriculture regulation were applied to raise the soil productivity in the organic blocks and 

chemical fertilizers were applied in the conventional blocks. Monitoring of olive fruit fly 

population was carried out by Mc phail and yellow sticky traps, and that of olive moth was 

carried out by delta type pheromone traps. In organic blocks, Ecotrap, neemazal and kaolin 

applications were conducted to fight against olive fruit fly. This fight was realized by 

Fenthion in conventional blocks. For the trees of either block, shoot length and inflorescence 

and flower quantities in numbers were determined, and, for the fruits, quantities in numbers 

and their individual weights, widths, lengths, flesh/stone ratios and product quantities were 

determined. Besides, for the derived olive oils, oil acid compositions and quality parameters 

of olive oil were assessed. 

 
1
Zeytincilik AraĢtırma Enstitüsü Bornova/ĠZMĠR, www.zae.gov.tr 

mailto:nurhanvarol@yahoo.com
mailto:naciye_alper@hotmail.com
mailto:atamete35@hotmail.com
mailto:haliltopuz@hotmail.com
mailto:muratozaltas@mynet.com
mailto:tulhan35@hotmail.com
mailto:seturan@hotmail.com
mailto:bulent_gumusay@hotmail.com
mailto:latifeerten@yahoo.com
mailto:f.ozturk@zae.gov.tr
mailto:sahnurirmak@hotmail.com
mailto:olmezata@hotmail.com
mailto:gulsumakdogan@hotmail.com
http://www.zae.gov.tr/


Archived at http://orgprints.org/19273  
A
rc

h
iv

e
d
 a

t 
h
tt

p
:/

/o
rg

p
ri
n
ts

.o
rg

/1
9
2
7
3
 

Moreover, the variations in the plant nutritional substances were traced through leaf and soil 

analyses, and also, residue analyses were conducted on the fruits that were obtained from 

these lots. No organic phosphorus, nitrogenous or sulfuric pesticides were discovered in the 

analyses that were conducted by using fruit samples. No any important differences were 

found between these two groups with regards to product quantity, oil quality parameters and 

oil acid composition. Through these organic agricultural practices, products that were similar 

in productivity and quality with those obtained through application of conventional methods 

were obtained. 

 

Materyal ve Yöntem: 

ÇalıĢmalar; Zeytincilik AraĢtırma Enstitüsünün KemalpaĢa’daki arazisinde 1969 yılında 4,5x 

7,0 m aralık ve mesafe ile dikilmiĢ olan delice üzerine aĢılanmıĢ Memecik zeytin çeĢidinde 

2004-2007 yılları arasında 24 dekar alan üzerinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢma Tesadüf Blokları 

Deneme Desenine göre kurulmuĢtur. ÇalıĢmada Organik ve Konvansiyonel olmak üzere iki 

uygulama, 8 blok üzerinde uygulanmıĢtır. Her blok 8 ağaçtan oluĢturulmuĢ, toplam 64 

deneme ağacında çalıĢmalar yürütülmüĢtür. 

Memecik çeĢidi Ege Bölgesi ağaç varlığının % 50’sini teĢkil etmektedir (ġekil 1 ve 2). 

Türkiye genelinde ise % 45,5 oranında bulunmaktadır. Ġzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Muğla, 

Antalya, Sinop, KahramanmaraĢ ve Kastamonu’ya kadar geniĢ bir coğrafi dağılım 

göstermektedir. Ürünü yağlık ve sofralık olarak değerlendirilmektedir. Ağaçları kuvvetli 

geliĢir, toplu ve yuvarlak bir taç oluĢturmaktadır. Sarkık geliĢen yan dalları ağacın tacına 

yayvan bir görünüm kazandırmaktadır. Çiçeklenme dönemi 15 Mayıs-5 Haziran arasındadır. 

Somaktaki çiçek sayısı 6-15 adet, ortalama 11 adettir. Meyve bağlama dönemi 20 Mayıs-10 

Haziran arasındadır. Meyveleri iridir. Meyve sayısı kg’da 209 adettir. Meyvede et oranı % 

88,8 yağ oranı ise % 24,5 dir. YeĢil olum dönemi Ekim ayının ilk yarısı, siyah olum dönemi 

ise 15 Kasım-15 Aralık tır. Kısmen kendine verimli bir çeĢittir. Ayvalık, Çakır, Gemlik, 

Erkence ve Memeli çeĢitleri ile iyi tozlanabilir. Kuvvetli periyodisite gösteren bir çeĢittir. AĢı 

ile üretimi yapılmaktadır (Canözer, 1991) 

 

                       

   ġekil 1. Memecik zeytin ağacı        ġekil 2. Memecik zeytin meyvesi 

 

Ağaçlarda uygulanan bakım yöntemleri, gübreleme ve zirai mücadele 

Memecik zeytin çeĢidinden seçilen ağaçlarda sulama, gübreleme, budama, toprak iĢleme, 

hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak iĢleme ve hasat gibi kültürel iĢlemler uygulanmıĢtır. 

Organik ve konvansiyonel yetiĢtiricilik yapılan ağaçlarda her yıl yaprak ve toprak analizleri 

yapılarak elde edilen sonuçlara göre konvansiyonel bloklardaki ağaçlara kimyasal gübreler, 

organik parsellerdeki ağaçlara ise yeĢil gübreleme (arpa+fiğ) (ġekil 3), organik gübreler 

(biofarm, perl humus) ve boraks uygulanmıĢtır (ġekil 4). 
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       ġekil 3. YeĢil gübreleme        ġekil 4. Organik Gübreleme 

 

Bitki koruma çalıĢmaları yönünden zeytinde ekonomik düzeyde zarara yol açan Zeytin Sineği 

(Bacterocera oleae Gmel.) Zeytin güvesi (Prays olea Bern), Zeytin kabuklu biti (Parlatoria 

oleae Colvee), Zeytin Halkalı Leke hastalığı (Spiloceae olegina Cast), Zeytin Dal Kanseri 

(Pseudomanas savastonoi Smith) ve Zeytinde Verticillium solgunluğu (V.dahliae Kleb.) 

hastalık ve zararlılarının takibi yapılmıĢtır. Zeytin sineği popülasyonunun takibinde organik, 

konvansiyonel ve kontrol bloklarında Haziran ayından itibaren besin tuzakları (McPhail) ve 

sarı yapıĢkan tuzaklar asılarak haftalık popülasyon takibi yapılmıĢtır. Zeytin sineği zararının 

ekonomik zarar eĢiğini geçtiği yıllarda organik parsellerde Ecotrap, neemazal, kaolin 

uygulamaları yapılmıĢtır (ġekil 6). Konvansiyonel parsellerde ise insektisit (Lebaycid) 

uygulaması yapılmıĢtır. Zeytin güvesi ergin popülasyonu takibi için Mart sonu Nisan 

baĢından itibaren organik, konvansiyonel ve kontrol bloklarına Delta tipi feromon tuzakları 

ağaçlara asılmıĢtır (ġekil 5). Tuzaklar haftada bir defa kontrol edilerek kelebek adeti tespit 

edilmiĢtir. ÇalıĢma süresince zeytin güvesi zararı ekonomik zarar eĢiğini aĢmaması nedeniyle 

bu zararlıya karĢı herhangi bir uygulama yapılmamıĢtır. Diğer hastalık ve zararlıların takibi 

yapılmıĢ, ancak herhangi bir zarara rastlanmadığı için uygulama yapılmamıĢtır.         

 

                                   
       ġekil 5. Delta tipi feromon tuzak        ġekil 6. Eco trap 

 

Ağaçlarda fenolojik ve pomolojik gözlemler 

Organik ve Konvansiyonel bloklarda bulunan ağaçlarda her yıl fenolojik ve pomolojik 

gözlemler yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar; sürgün geliĢmesi, çiçek, meyve tutumu ve meyve 

özelliklerinin belirlenmesi için gözlem ve ölçümler yapılmıĢtır. Sürgün boyu, Sürgünde 

ortalama somak adedi, Sürgünde ortalama çiçek adedi, Ürün miktarı (kg/ağaç), Kg’daki 

meyve adeti, 100 tane ağırlığı, Meyve eni, boyu (cm), Et/Çekirdek oranı, Meyvede pestisit ve 

kurĢun analizleri. 

Organik ve konvansiyonel bloklardaki ağaçların tümünde her yıl ilkbahar sürgün 

büyümesinden sonra ağacın farklı yönlerinden iĢaretlenen sürgünlerde sürgün boyu metre ile 

ölçülmüĢtür. Ölçüm yapılan sürgünler üzerinde somaklar oluĢtuktan sonra somak sayıları 

belirlenmiĢtir. Ağaçlarda çiçeklenme olduğunda ise belirlenen somaklar üzerinde çiçek sayımı 

yapılmıĢtır. Ağaçlarda ürün olgunlaĢtıktan sonra ağaçlar hasat edilmiĢ ve ağaç baĢına ürün 

miktarları belirlenmiĢtir. Her ağaçtan elde edilen meyvelerden örnekler alınmıĢtır. Bu  
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örneklerde 1 kg’lık tartımlar yapılmıĢ ve kg’da tane miktarı belirlenmiĢtir. Meyve 

örneklerinden 100 adet meyve tesadüfî olarak seçilmiĢ ve tartılmıĢtır. Bu örneklerden tesadüfî 

olarak seçilen 25 adet meyve örneğinde kumpas ile meyve eni ve meyve boyu ölçülmüĢ ve 

kaydedilmiĢtir. Daha sonra seçilen 25 adet meyve örneklerinde önce meyveler çekirdekli 

olarak tartılmıĢ, daha sonra et çekirdekten ayrılarak çekirdekler kurutulduktan sonra tartılmıĢ 

ve et miktarı çekirdek miktarına oranlanmıĢtır. Organik ve Konvansiyonel bloklardan hasat 

edilen meyve örneklerinde Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuarında Organik fosforlu, nitrojenli ve 

sülfürlü pestisitlerin analizleri yapılmıĢtır. Meyve örneklerinde ICP’ de kurĢun analizleri 

yapılmıĢtır.  

Ağaçlarda zeytinyağı analizleri 

Memecik çeĢidi yağlık olarak değerlendirilen bir çeĢit olması nedeniyle elde edilen ürünlerin 

yağları sıkılarak organik ve konvansiyonel bloklarda bulunan ağaçlarda zeytinyağların 

bileĢimleri ve kalite parametrelerinin belirlenmesi amacıyla aĢağıda yer alan analizler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Serbest yağ asidi (% oleik asit cinsinden), Peroksit değeri (meq02/kg yağ), 

U.V’de özgül absorbans değerleri (K232 ve K270), Klorofil tayini, Zeytinde % nem,  Zeytinde 

% yağ, Serbest yağ asidi (% oleik asit cinsinden), peroksit değeri (meqO2/kg yağ) ve UV’de 

özgül absorbans değerleri (K232 ve K270) TS.342 Türk Standartlarına göre yapılmıĢtır. Klorofil 

tayini, AOCS’ nin spektrofotometrik yöntemine göre 670 nm’de CCl4 ile belirlenmiĢtir 

(AOCS, 1985). Yağ asitleri kompozisyonu, Gaz kromotografisi yöntemiyle belirlenmiĢtir. 

The European Comission: Annexa EC Regulation, 1429 / 92; EEC Regulation 2568 / 91; 

IOOC COI/T.20/Doc. No.24  2001’ e göre yapılmıĢtır. ÇalıĢmada elde edilen verilerin 

eğerlendirilmesinde SPSS for Windows 15 paket programı kullanılmıĢ, varyans analizi ile 

değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

 

Sonuçlar ve TartıĢma 

Organik ve konvansiyonel memecik zeytini bloklarında sürgün uzunluğu, somak adeti, çiçek 

adeti, meyve adeti ve ürün miktarı açısından yıllar arasında farklılıklar olmuĢtur. Ancak tüm 

yıllarda organik ve konvansiyonel uygulamalar arasında istatistiksel önemde bir farklılık 

bulunmamıĢtır. Meyve özelliklerinden 100 tane ağırlığı, kg’da tane miktarı, meyve boyu, 

et/çekirdek oranı analizlerinden alınan sonuçlarda yıllar arasında istatistiki farklılık 

bulunmuĢtur. Uygulamalar arasında her hangi bir farklılık gözlenmemiĢtir. Meyve eni 

açısından uygulamalar ve yıllar arasında önemli farklılık saptanmıĢtır. Organik bloklardaki 

meyvelerin eni daha fazla bulunmuĢtur. Toprak örneklerinde yapılan analizlerde tüm yıllarda 

fosfor ve magnezyum değerlerinin yıllar ve uygulamalar açısından önemli farklılık 

gözlenmiĢtir. Konvansiyonel bloklarda baĢlangıçta çok yüksek olan fosfor miktarı çalıĢma 

sonunda yeterli düzeye ulaĢmıĢtır. Organik bloklarda ise baĢlangıçta düĢük miktarlarda olan 

fosfor çalıĢma sonucunda yeterli düzeye ulaĢmıĢtır. Magnezyum her iki uygulamada da sonuç 

analizlerinde düĢük miktarda saptanmıĢtır. ÇalıĢma sürecinde toprakta magnezyum ihtiyacı 

yeterince karĢılanamamıĢtır. Yaprak örneklerinde yapılan analizlerde ise bitki besin elemetleri 

açısında uygulamalar arasında istatistikî bir fark gözlenmiĢtir. Yıllar arasında fark 

bulunmuĢtur. Yağ kalitesine iliĢkin parametrelerde organik gruptaki yağda peroksit düzeyi 

daha düĢük bulunmuĢtur. Konvansiyonel grupta ise % yağ düzeyi daha yüksek bulunmuĢtur. 

Diğer parametreler açısından uygulamalar arasında istatistiki anlamda bir farklılık 

bulunmamıĢtır. Yıllar arasındaki değiĢim önemli olmuĢtur. Organik ve konvansiyonel 

zeytinyağlarının bileĢim analizlerinde Palmitik, Stearik, Linoleik ve AraĢidik yağ asitlerinde 

uygulamalar arsında fark bulunmamıĢtır. Yıllar arasında farlılık gözlenmiĢtir. Palmitoleik ve 

Linoleik yağ asitleri konvansiyonel bloklarda daha yüksek saptanmıĢtır. Organik bloklarda ise 

Oleik asit miktarı daha yüksek bulunmuĢtur. Toplam çoklu doymamıĢ yağ asitleri 

konvansiyonel bloklarda daha yüksek gözlenmiĢtir. Meyve örneklerinde yapılan analizlerde, 

organik blokta kurĢun düzeyi konvansiyonel bloklardan daha düĢük bulunmuĢtur. Her iki  
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uygulamada da organik fosforlu nitrojenli ve sülfürlü pestisitlere rastlanmamıĢtır. Yapılan 

ekonomik analizlerde organik uygulamaların tane zeytin bazında brüt marjı %11,5, brüt 

üretim değeri ise % 11 daha yüksek bulunmuĢtur. 

ÇalıĢmalarımız sonucunda elde edilen sonuçlar ve gözlemler değerlendirildiğinde; Zeytin 

yetiĢtiriciliğinde yapılan organik tarım uygulamaları ile konvansiyonel yöntemler uygulanarak 

sağlanan verim ve kalitede ürün elde edilmiĢtir. BaĢlangıç yılları olmasına karĢın, 

değerlendirilen tüm parametrelerde olumlu sonuçlar alınmıĢtır. Organik tarımın felsefesi; 

sağlıklı doğal ve yaĢanılabilir bir çevre, sürdürülebilir bir üretim sistemi ve kaliteli sağlıklı 

ürünler elde etmektir. Bu çalıĢmamızla alınan sonuçlar ve Organik tarım uygulamaları ile 

geleceğimize sağlayacağımız değerler en önemli sonuçlardır. 
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