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Özet 

Gülgiller (Rosaceae) familyasına ait olan kirazın anavatanı (Prunus avium L.) Kuzey Anadolu ve Güney 
Kafkasya’dır. Ülkemiz kirazın birçok çeşidinin yetiştiriciliğini yapmaya uygun sıcaklığa ve alanlara sahiptir. Bu 
olumlu özelliklerden dolayı Türkiye, kiraz üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerin başında yer almaktadır. Artan 
üretimle beraber meyvelerde aranan verim ve kalite değerleri de önem kazanmıştır. Meyvelerdeki uçucu aromalar 
da kalite kriteri olmasından ve bitki gelişim düzenleyiciler ile ilişkilerinin bulunmasından dolayı önemlidir. 
Üretimde lider konumda olan ülkemizin ihracatta da ilk sırada olması, tüketicilerin taleplerini karşılayabilmesi 
için yetiştiricilikte yapılacak önemli uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalardan biri kaliteyi ve verimi artırıcı 
etkisi olan gibberellik asit (GA3) uygulamasıdır. 2020 yılında yapılan çalışmamız üretimde önemli illerimizden 
biri olan Çanakkale İlinin Lapseki İlçesinde bulunan kiraz bahçesinde yürütülmüş; Early Burlat, 0900 Ziraat, Van 
kiraz çeşitlerinde hasattan 1 ay önce farklı dozlarda GA3 uygulanmıştır. İnsan sağlığı açısından birçok olumlu 
etkiye sahip olan kirazda yapılan çalışmada, üç çeşit için üç farklı uygulama yapılmış ve pomolojik özellikleri 
belirlenmiştir. Gibberellik asit uygulanan meyveler ile uygulama yapılmamış meyveler arasında önemli farklar 
saptanmıştır. Çalışma sonucunda meyve ağırlığı, meyve eni ve boyu, meyve et sertliği, meyve et rengi, SÇKM (% 
brix) ve TEA değerlerindeki değişimler çeşitler ve uygulamalar arasında önemli görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Kiraz (Prunus avium L.), Gibberellik Asit (GA3), Kalite, Pomoloji 

Effectsr of Pre-Harvest Gibberellic Acid (GA3) Applications on Fruit Quality of 
Early Burlat, Van, 0900 Ziraat Cherry 

 

Abstract 

The homeland of the cherry (Prunus avium L.) belonging to the Rosaceae family is North Anatolia and 
South Caucasus. Our country has suitable temperatures and areas for the cultivation of many cherry varieties. 
Turkey is one of the leading countries in the world in cherry production due to these positive features. With the 
increasing agricultural production, productivity and quality values sought in fruits have gained importance. 
Volatile aromas in fruits are also important because they are a quality criterion and have a relationship with plant 
growth regulators. In order for our country, which is a leader in production, to rank first in exports and to meet 
consumer demands, there are important applications that should be done in cherry growing. One of these 
applications is the application of gibberellic acid (GA3), which has an effect on increasing quality and yield. Our 
study, which was carried out in 2020, was carried out in the cherry tree garden in Lapseki district of Çanakkale 
province, which is one of our important provinces in production; Early Burlat, 0900 Ziraat, Van varieties, different 
doses of GA3 were applied one month before the harvest. In the study on cherries, which have many positive 
effects on human health, three different applications were made for three varieties and their pomological properties 
were determined. Significant differences were found between fruits treated with Gibberellic acid and those that 
were not treated. As a result of the study, changes in fruit weight, fruit width and length, fruit flesh firmness, fruit 
pulp color, Total Soluble Solid (TSS) (% brix) and Titrable acidity (TA) values among the cultivars and 
applications were found to be significant. 

Keywords: Cherry (Prunus avium L.), Gibberellic Acid (GA3), Quality, Pomology 
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Giriş 

Kiraz (Prunus avium L.) Dünya'da 1500 civarında çeşidinin yetiştiriciliği yapılan sert 
çekirdekli, sulu, tatlı aromalı meyvelere sahip bir meyve türü olup en eski kültürünün yapıldığı yer 
Anadolu’dur. (Ülkümen, 1973). Dünyada kiraz yetiştiriciliği genel olarak 35º-55º kuzey ve güney 
enlemlerinde yapılmakla birlikte bu enlemlerden farklı olarak gerekli sıcaklığın ve diğer faktörlerin 
uygun olduğu alanlarda da yapılmaktadır. Dünya' da FAO 2019 verilerine göre kiraz yetiştiriciliği en 
fazla ülkemizde yapılmaktadır. Türkiye'yi sırasıyla ABD, Şili, Özbekistan, İran, İspanya ve İtalya 
izlemektedir (FAO, 2019). Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan en önemli kiraz çeşidi ‘Türk Kirazı’ olarak 
da bilinen 0900 Zirattir. Bunun yanında Van, Bing, Early Burlat, Regina, Lambert, Sweetheart çeşitleri 
de yer almaktadır. Türkiye'de kiraz üretiminde son 10 yılda %59; yetiştiricilik yapılan alanda ise 
%34’lük artış gözlenmiştir. 2019 yılında üretim bir önceki yıla göre %3,9 artışla 664,224 bin ton 
olmuştur. Ağaç başına kiraz verimi ortalama 31 kg'dır (TÜİK, 2019). Kiraz, sahip olduğu zengin mineral 
madde içeriği, gösterişli meyveleri, kendine özgün aroması, yüksek pH ve düşük asit içeriği ile dünya 
çapında tüketiciler tarafından diğer meyvelere oranla en fazla tüketilen taze meyvelerdendir (Eriş ve 
Barut, 2000). Ülkemiz farklı ekolojiye sahip bölgeler ve çeşitlerin olgunlaşma zamanları dikkate 
alındığında erkenciden geççiye uzun üretim periyoduna sahiptir. Mayıs ayı başından Temmuz ortasına 
kadar pazarlarımızda kiraz meyvesi taze olarak görülebilmektedir. (Özçağıran ve ark., 2003; Özbek, 
1978; Bolsu, 2007).  

 

Ülkemizde yetiştiricilikte önde gelen illerimiz Konya, İzmir, Bursa, Manisa, Amasya, 
Afyonkarahisar, Çanakkale'dir (TÜİK, 2019). Kirazın meyve ağırlığı, meyve boyu, meyve et ve kabuk 
rengi, meyve sertliği gibi kalite özellikleri tüketiciler tarafından kabul görülmesinde etkilidir. Kalite 
özellikleri yanında meyvelerin sahip olduğu antioksidan aktivitesi ve toplam fenol içeriklerinin de sağlık 
açısından önemi günümüzde giderek artmaktadır. Meyvenin içerdiği biyokimyasal bileşimi, çeşitlere ve 
yetiştiricilik yapılan lokasyonlara göre farklılık gösterebilmektedir. Kiraz çeşitlerinin biyokimyasal 
içeriklerinin önemi ve çeşitlere göre farklılıklar gösterdiği araştırıcılar tarafından ortaya konmaktadır. 
(Gao ve Mazza, 1995; Chaovanalikit ve Wrolstad 2004; Serrano ve ark. 2005; Usenik ve ark., 2008; Sen 
ve ark., 2014) 

 

Kiraz üretiminde ülkemizin dünyadaki lider konumunun, ihracata ve tüketici taleplerine de 
olumlu yansıması için kalite ve aroma artıran uygulamaların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Üretimde 
istenen kaliteye erişmek için kültürel uygulamaların ve modern tarım tekniklerinin kullanılmasına ilave 
olarak üreticiler tarafından 1970’li yılların başından itibaren bitki büyüme düzenleyicilerin ve bazı 
kimyasal maddelerin uygulanması etkili olmuştur (Yıldırım ve Koyuncu, 2010; Demirsoy ve Bilgener, 
1998; Clayton vd., 2003; Hızal, 1985). Bu uygulamalardan biri kaliteyi ve verimi artırıcı etkisi olan, 
bunun yanında bitkilerde çiçeklenme ve meyvelerde daha iyi bir büyüme sağlamak için kullanılan doğal 
bir bileşik olan gibberellik asit (GA3) uygulamasıdır. Bitki büyüme düzenleyicilerle çalışma yapan 
araştırmacılar; meyvelerde yapılacak hasat öncesi uygulamaların meyvenin kalitesini artırılabileceğini 
bildirmektedirler (Horvitz ve ark., 2003; Webster ve ark., 2006; Zhang ve Whiting, 2011). 

 

Çanakkale ili, Türkiye'de kiraz yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir ve üretim bakımından 
21.953 ton üretim miktarıyla 10. sırada yer almaktadır. Türkiye toplam kiraz üretiminin %3,3’ü 
Çanakkale'de gerçekleştirilmektedir (TÜİK, 2019). Çanakkale İline bağlı Lapseki İlçesi için meyvecilik 
önemli bir üretim ve geçim kaynağı olmaktadır. Bu çalışma, Çanakkale ekolojik koşullarında 
yetiştiriciliği yapılan üç önemli kiraz çeşidinde GA3 uygulamalarının meyve kalitesi üzerine etkisinin 
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışma, 2020 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bölümü laboratuvarında yürütülmüştür. Çalışmada Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Alpagut Köyünde 
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bulunan bir üreticiye ait kuş kirazı anacı (Prunus avium L.) üzerine aşılı 10 yaşındaki 0900 Ziraat, Van, 
Early Burlat kiraz çeşitleri kullanılmıştır. Gibberellik asit uygulamalarının meyve kalite özellikleri 
üzerine etkisini belirlemek amacıyla tahmini hasat tarihinden üç hafta önce (ben düşme dönemi) 
meyvelere 100 ppm ve 200 ppm gibberellik asit uygulaması yapılmıştır. Kiraz bahçesinden hasat edilen 
numuneler aynı gün içerisinde analiz için laboratuvara getirilmiştir. 

Orta irilikteki meyveler kırmızı tonlarındadır. Bu çalışmada Early Burlat, 0900 Ziraat, Van kiraz 
çeşidinin sağlam, zarar görmemiş, homojen olan meyvelerinin pomolojik analizini karşılaştırmak için 
uygulama yapılmamış (kontrol), 100 ppm ve 200ppm gibberellik asit uygulanan meyveler 
gruplandırılmıştır. Bu şekilde her çeşitte üç uygulama yapılmıştır. Her uygulama için üç tekerrür, her 
tekerrürde 10 adet meyve olmak üzere toplam 30 meyve seçilmiştir. Bir çeşit için toplam 90 adet 
meyvede ölçümler yapılmıştır.  

Pomolojik Analizler  

Çalışmada gibberellik asit uygulaması yapılan çeşitler hasat edildikten sonra Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait laboratuvarda analizleri yapılmıştır. 

Meyve ağırlığı (g): Denemede seçilen kiraz meyve örnekleri her tekerrürden 10'ar adet meyve 
alınarak ağırlıkları 0,01 duyarlılıktaki 0,01 hassasiyette ölçüm yapan hassas terazide tartılmıştır.  

Meyve eni (mm): Meyve eni, alınan örneklerde meyvenin en geniş kısmından dijital kumpas 
ile ölçülmüştür, sonuçlar mm olarak verilmiştir. 

Meyve boyu (mm): Meyvelerin sap çukuru ile burun bölgesini ifade eden iki kutup noktası 
arasının en uzun mesafesi dijital kumpas ile ölçülmüştür. Sonuçlar mm olarak verilmiştir. 

Meyve sap eni (mm): Seçilen meyvelerden kopartılan sapların en geniş çapı dijital kumpas ile 
ölçülmüştür.  

Meyve sap boyu (mm): Seçilen meyvelerden ayrılan sapın en uzun mesafesi dijital kumpas ile 
ölçülmüştür. Sonuçlar mm olarak verilmiştir. 

Meyve kabuk ve et rengi: Meyvelerde Minolta CR-200 Chromameter ile (MinoltaCo, Osaka, 
Japan) ile meyve kabuk ve et renk okuması yapılmıştır. L* değeri beyazlık siyahlık göstergesi olup 0 
(siyah) ile 100 (beyaz) değerleri arasında, a* değeri yeşillik-kırmızılık olup -60 (yeşil) ile +60 (kırmızı) 
değerleri arasında ve b* değeri mavilik-sarılık göstergesi olup yine a* değerinde olduğu gibi -60 (mavi) 
ile +60 (sarı) değerleri arasında değişim göstermektedir (McGuire, 1992). Hue açı (H˚) değeri, H˚= 
arctan (b*/a*) formülünden hesaplanmıştır (Abbott, 1999). Renk çemberinde hue değeri 100'ün 
üzerindeyse meyvenin yeşil rengini, 80-90 arası değerlerde seyrediyorsa meyvenin sarı rengini ve 70-
80 arasında olduğu zamanda meyvenin sarı-turuncu rengini karşılamaktadır. (Anonymous, 1998). 
Chroma değeri ise C˚= √a*2+b*2 formülüne göre hesaplanmıştır. 

Meyve eti sertliği (Newton): Meyve sertliği ölçümü meyvenin ekvator bölgesinden ince bir 
kabuk kesilerek el penetrometresi ile meyvenin kesilen bölgesine batırılmıştır. Penetrometrede 
gösterilen direnç meyve sertliği olarak kaydedilmiştir. Newton (N) cinsinden belirlenmiştir. 

Suda çözünebilir kuru madde (SÇKM %): Meyveler blenderdan geçirilip meyve suyu elde 
edilmiştir. Birkaç damla olacak şekilde dijital el refraktometresine damlatılarak meyve suyundaki suda 
çözünebilir kuru madde miktarı % olarak belirlenmiştir. (% brix) 

pH: Seçilen meyve örneklerinden elde edilen meyve sularındaki pH değerleri, dijital pH metre 
yardımıyla ölçülmüştür.  

Titre edilebilir asit miktarı (TEA%): Meyve suyu çıkartılıp birleştikten sonra 10 ml alınmıştır 
ve üzerine 50 ml saf su eklenmiştir. Çözelti manyetik karıştırıcı ve elektronik pH metre yardımı ile pH 
değeri 8,1 olana kadar 0,1 M NAOH (Sodyum hidroksit) çözeltisi ile titre edilmiştir. Harcanan NaOH 
miktarı aşağıdaki formüle konarak hâkim organik asit (malik asit) % olarak hesaplanmıştır. Malik asit 
(%) = (S*N*F*E) /C*100  

S: Harcanan baz miktarı (mL)  

N: Harcanan bazın normalitesi  
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F: Harcanan bazın faktörü  

E: Asidin equvalent değeri (malik asit= 0.067) 

 C: Örnek miktarı (mL) 

 

İstatistiksel Değerlendirme 

Çalışma sonunda elde edilen veriler SAS® ver.9 istatistik paket programı yardımıyla varyans 
analizine tabi tutularak, ortalamalar arasındaki farklılıklar Duncan Testi (p<0,05) ile belirlemiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma  

Çalışmada gibberellik asit uygulaması yapılan 0900 Ziraat, Van, Early Burlat çeşitleri hasat 
edildikten sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait 
laboratuvarda meyve ağırlığı (g), meyve eni ve boyu (mm), sap kalınlığı ve sap uzunluğu (mm), meyve 
kabuk rengi, meyve eti rengi, meyve eti sertliği (N), suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM) (% 
brix), titre edilebilir asit miktarı (TEA), pH ölçümü yapılarak pomolojik özelliklerini belirlemek için 
yapılan analizler tamamlanmıştır. Analiz sonuçları şu şekilde belirlenmiştir;  

a) Meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu;  

0900 Ziraat, Van, Early Burlat çeşitlerinde seçilen kiraz meyve örneklerinin ağırlıkları 0,01 
duyarlılıktaki 0,01 hassasiyette ölçüm yapan hassas terazide tartılmıştır. Çalışmada yer alan çeşitler 
meyve ağırlığı bakımından değerlendirildiğinden istatistiksel açıdan farklılıklar bulunmuştur Meyve 
ağırlığı bakımından en yüksek olan uygulama 200 ppm GA3 uygulanan Early Burlat (8,13 g) ve 0900 
Ziraat (8,34 g) çeşitlerinde, en düşük değerler ise 100 ppm GA3 uygulamasında Van (4,63 g) çeşidinde 
ölçülmüştür (Çizelge 1). Early Burlat çeşidinin ortalama meyve ağırlığı yaptığımız çalışmada 7.74 g 
olarak bulunurken, Ballistreri ve ark. (2013) tarafından İtalya'da yapılan çalışmada 9.84 g; 
Yunanistan’da 216 m ve 39 m yükseklikte yetiştirilen kirazlarda ise ağırlık sırasıyla 9.7 g-10.1 g olarak 
tespit edilmiştir (Faniadis ve ark., 2010). Yapılan bu çalışmalar ile araştırma bulgularımız arasında 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum meyve ağırlığını artırmak amacıyla yapılan gibberellik asit 
uygulamasının uygulama konsantrasyonu ve çeşit-anaç özellikleri yanında, ekolojik faktörler ve 
ağaçlara uygulanan kültürel işlemlere bağlı olarak her zaman beklenen sonucu veremeyeceğini 
göstermektedir.  

 

Çizelge 1. Çalışmada kullanılan kiraz meyvelerine ait meyve ağırlığına ilişkin değerler 

Meyve Ağırlığı 
(g) 

UYGULAMA 
0900 

ZİRAAT 
VAN 

EARLY 
BURLAT 

Ortalama 

Kontrol 7,09 Ab 6,97Aa 6,32Bc 6,80  
100 ppm 7,30Bb 4,63Cb 8,13Ab 6,69  
200 ppm 8,34Aa 7,01Ba 8,78Aa 8,04  
Ortalama 7,58  6,21  7,74  ----------- 

**Küçük harfler çeşit içerisindeki uygulama farklılığını, **Büyük harfler ise çeşitler arasındaki uygulama içindeki çeşitlerin 
farklılığını ortaya koymaktadır (P<0,05). 

 

Meyve eni açısından uygulamalar ve çeşitler arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Meyve 
eni bakımından, en yüksek değer 0900 Ziraat (24,36 mm) çeşidinde 200ppm GA3 uygulamasında, en 
düşük değer ise Van (19,69 mm) çeşidi 100 ppm GA3 uygulamasında ölçülmüştür. (Çizelge 2). 
Sütyemez (2000) tarafından yapılan çalışmada Adana koşullarındaki 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve 
eni 20.45 mm, meyve ağırlığı 5,52 g olarak bulunmuştur. Bolsu ve Akça (2011) Tokat koşullarında 0900 
Ziraat çeşidinin üzerinde yapılan çalışmada meyve eni 21,99 mm, meyve ağırlığı 6.56 g olarak 
ölçülmüştür. Eroğul, (2016) İzmir ilinde kiraz meyve özelliklerini belirlemek için yaptığı çalışmada 
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meyve eni ve meyve ağırlığı 0900 Ziraat çeşidinde 27.39 mm- 9.56 g, Early Burlat çeşidinde 24.55 mm- 
7.67 g olarak ölçmüştür. Meyve ağırlığı ve eni üzerinde yapılan çalışmalar ile çalışmamıza ait sonuçlar 
paralellik göstermemektedir. Kirazlarda kalite sınıflandırması amacıyla yapılmış bir çalışmada, 
meyvelerin ekstra grubuna dahil olması için sahip olmaları gereken meyve ağırlığı 6,5 g ve üzeri, meyve 
çapı 23 mm ve üzeri, I. sınıf sayılacak meyvelerde istenen değerler ise meyve ağırlığının 4-6,5 g ve 
meyve eninin 20-23 mm arasında değiştiğini bildirmiştir (Theiler-Hedtrich, 1991). Bu çalışma, yapmış 
olduğumuz çalışmamızın sonucu destekler niteliktedir. 200 ppm gibberellik asit (GA3) uygulanmış her 
üç çeşit için de meyve ağırlığı ve eninde artış gözlenmiş ve meyveler ekstra sınıfına dahil olmuştur. 

Çizelge 2. Çalışmada kullanılan kiraz meyvelerine ait meyve enine ilişkin değerler 

Meyve Eni 
(mm) 

UYGULAMA 
0900 

ZİRAAT 
VAN 

EARLY 
BURLAT 

Ortalama 

Kontrol 23,22 Ab 23,15Aa 21,06Bb 22,48 
100 ppm 23,56Aab 19,69Bb 23,15Aa 22,13 
200 ppm 24,36Aa 23,16Ba 23,57ABa 23,69 
Ortalama 23,71 22,00 22,59 ----------- 

**Küçük harfler çeşit içerisindeki uygulama farklılığını, **Büyük harfler ise çeşitler arasındaki uygulama içindeki çeşitlerin 
farklılığını ortaya koymaktadır (P<0,05). 

 

Çalışmada yer alan çeşitler ve uygulamalar arasında meyve boyu değerleri bakımından önemli 
farklılıklar bulunmuştur. Meyve boyu en yüksek 0900 Ziraat (23,66 mm) çeşidinde 200 ppm GA3 

uygulamasında; en düşük değer ise, Van (20,10 mm) çeşidinde 100 ppm GA3 uygulamasında 
ölçülmüştür (Çizelge 3). Koyuncu ve ark., (1999) bazı kiraz çeşitleriyle yaptığı bir çalışmada meyvelerin 
ortalama boyunun 18,20 mm ile 23,90 mm arasında değiştiği saptanmıştır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 
tarafından hazırlanıp yayınlanan kiraz çeşitleriyle ilgili katalogda 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve 
boyu 23,01 mm olarak verilmiştir (Anonim, 1992). Yapılan çalışmayla bu çalışmaların sonuçları 
paralellik göstermiştir. Saunier, (1990) hasattan üç hafta önce Van, Early Burlat, Sunburst kiraz 
çeşitlerine 15-30 ppm konsantrasyonlarındaki gibberellik asit uygulamalarının meyve iriliğini 1gramdan 
2,9 grama kadar artırdığını saptamıştır. Benzer şekilde yaptığımız bu çalışmada GA3 konsantrasyonuna 
bağlı olarak uygulama yapılan miktar arttıkça 0900 Ziraat ve Early Burlat çeşitlerinde ağırlık, en ve boy 
verilerinde de artış görülürken Van çeşidinde 100 ppm GA3 uygulamasında kontrol grubu meyvelerine 
oranla önemli bir azalma görülmüştür.  

 

Çizelge 3. Çalışmada kullanılan kiraz meyvelerine ait meyve boyuna ilişkin değerler 

Meyve Boyu 
(mm) 

UYGULAMA 
0900 

ZİRAAT 
VAN 

EARLY 
BURLAT 

Ortalama 

Kontrol 22,22 Ab 20,98Cb 21,65Bb 21,62 
100 ppm 21,83Bb 20,10Cc 22,46Aa 21,46 
200 ppm 23,66Aa 21,76Ba 22,99Aa 22,80 
Ortalama 22,57 20,95 22,37 ----------- 

**Küçük harfler çeşit içerisindeki uygulama farklılığını, **Büyük harfler ise çeşitler arasındaki uygulama içindeki çeşitlerin 
farklılığını ortaya koymaktadır (P<0,05). 

 

b) Meyve sertliği; 

Meyve eti sertliği, kiraz meyvesi için aranan önemli meyve kalite kriterlerin biridir ve hasat 
sonrası depolama süresi ile de doğrudan ilişkilidir. Çalışmada yer alan çeşitlerin meyve eti sertliği 
değerleri istatiksel açıdan farklı bulunmuştur. Çalışmada meyve eti sertliği 488,33- 239,67 N aralığında 
ölçülmüştür. Meyve eti sertlik yönünden en yüksek değer Van (488,33 N) çeşidinde 100 ppm GA3 
uygulamasında ölçülmüştür. Meyve eti sertliği için ölçülen en düşük değer ise Early Burlat (239,67 N) 
çeşidinde 200 ppm GA3 uygulamasında ölçülmüştür (Çizelge 4). Çeşitler tek tek incelendiğinde 0900 
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Ziraat çeşidinde hem 100 ppm GA3 hem de 200 GA3 uygulanan meyvelerin et sertliğinin kontrol 
meyvelerinden daha düşük olduğu belirlenmiştir. Van çeşidi için 100 ppm GA3 uygulaması meyve eti 
sertliğini arttırmış ve öne çıkan uygulama olmuştur. Early Burlat çeşidinde ise 200 ppm GA3 
uygulamasında meyve eti sertliğinde önemli azalma meydana geldiği belirlenmiştir. Koyuncu ve ark., 
(1999) tarafından farklı kiraz çeşitlerinde yapılan bir çalışmada meyve eti sertlik değerinin ortalama 
4,32 lb/inc² olarak bulunduğu belirtilmiştir. Bu konuda farklı çeşitlerle yapılan çalışmalarda, 
araştırmacılar tarafından GA3 uygulamasının kirazda meyve eti sertliğini artırdığı saptanmıştır. 
(Demirsoy, 1997; Horvitz ve ark., 2003). Yapmış olduğumuz çalışmada ise sertlik bulguları bu araştırma 
sonuçları ile uyumlu bulunmamıştır. Pehluvan ve ark., (2012) GA3 uygulamalarının meyve eti sertliği 
üzerine olan etkisinin meyvelere uygulama yapılan konsantrasyona bağlı olarak değiştiğini 
vurgulamıştır. Bu sonuçlar çalışmadaki bulguları desteklemiştir. GA3 uygulamasının meyve eti sertliğini 
azalttığı tespit edilmiştir. Sertlik değerinin en düşük bulguları üç çeşit için de 200 ppm GA3 
uygulamasında ölçülmüştür. Sertliğin arttığı tek uygulama 100 ppm GA3 uygulaması ile Van çeşidinde 
görülmüştür. Meyve eti sertliği çevre koşulları, uygulama yapılan gelişim düzenleyici konsantrasyonları 
ve besleme ile değişmektedir. 

Çizelge 4. Çalışmada kullanılan kiraz meyvelerine ait meyve sertliğine ilişkin değerler 

Meyve Eti 
Sertliği (N) 

UYGULAMA 
0900 

ZİRAAT 
VAN 

EARLY 
BURLAT 

Ortalama 

Kontrol 457,33Aa 399,00Bb 328,00Ca 394,78  
100 ppm 435,67Bab 488,33Aa 292,33Ca 405,44  
200 ppm 402,33Ab 392,00 Ab 239,67Bb 344,67  
Ortalama 431,78  426,44  286,67  ----------- 

**Küçük harfler çeşit içerisindeki uygulama farklılığını, **Büyük harfler ise çeşitler arasındaki uygulama içindeki çeşitlerin 
farklılığını ortaya koymaktadır (P<0,05). 

 

c) Meyve sap kalınlığı ve uzunluğu; 

Çalışmada yer alan çeşitler ve uygulamalar arasında meyve sap kalınlığı değerleri bakımından 
önemli farklılıklar bulunmuştur Çalışmada kullanılan meyvelere ait sap kalınlığı en yüksek ölçülen 
Early Burlat (1,44 mm) çeşidinde 100 ppm GA3 uygulamasında, en düşük değer ise Van (1,29 mm) 
çeşidine 100 ppm GA3 uygulamasında ölçülmüştür (Çizelge 5). Tekin (2014) tarafından yapılan 
çalışmada sap eni 1,13-1,22 mm aralığında ölçülmüştür. Bu çalışmada ise sap kalınlığı 1,29 -1,44 mm 
aralığında değişmiştir. 0900 Ziraat ve Early Burlat çeşitlerinde uygulamalar arasında önemli fark 
görülmezken Van çeşidi için 100 ppm GA3 uygulaması farklılık gözlenen uygulama olmuştur.  

Çizelge 5. Kiraz meyvelerinin sap kalınlığı ölçümleri (mm) 

Sap Kalınlığı 
(mm) 

 

UYGULAMA 
0900 

ZİRAAT 
VAN 

EARLY 
BURLAT 

Ortalama 

Kontrol 1,34Aa 1,38Aa 1,39Aa 1,37 
100 ppm 1,37Aa 1,29Bb 1,44Aa 1,37 
200 ppm 1,32Ba 1,36Ba 1,43Aa 1,37 
Ortalama 1,34  1,35  1,42  ----------- 

**Küçük harfler çeşit içerisindeki uygulama farklılığını, **Büyük harfler ise çeşitler arasındaki uygulama içindeki çeşitlerin 
farklılığını ortaya koymaktadır (P<0,05). 

 

Çalışmada yer alan çeşitler ve uygulamalar arasında meyve sap uzunluğu değerleri istatiksel 
açıdan farklı bulunmuştur. Sap uzunluğu değerleri için en yüksek değer 0900 Ziraat (50,94 mm) 
çeşidinde 200 ppm GA3 uygulamasında, en düşük değer ise Van (28,48 mm) çeşidinde kontrol 
uygulamasında ölçülmüştür (Çizelge 6). Kiraz meyvesi için sap önemli bir kalite göstergesi olduğundan 
geçmişten günümüze birçok araştırmada yer verilmiştir. Kirazların meyve sapının uzun olması hasatta 
kolaylık sağlar, yetiştiriciler ve ihracatçılar tarafından istenilen bir özelliktir. Güngör ve Sağlamer, 
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(1995) yaptığı bir çalışmada farklı kiraz çeşitlerinin sap uzunluklarının 3,5 cm ile 6,1 cm arasında 
değişim gösterdiğini belirtmişlerdir. Pırlak ve Bolat tarafından (2001) yapılan çalışmada ise farklı kiraz 
çeşitlerine ait sap uzunlukları incelendiğinde sap uzunluklarının 3,63 cm ile 4,76 cm arasında olduğu 
bildirilmiştir. Özbiçerler, (2006) farklı kiraz çeşitleriyle yürüttüğü bir çalışmasında sap uzunluklarının 
ortalama 2,3 cm ile 3,7 cm arasında olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada iki farklı konsantrasyondaki 
GA3 uygulanmış meyvelere ait sap uzunluğu bulgularının kontrol grubu meyvelere göre daha yüksek 
değerde olması GA3 uygulamasının sap uzaması üzerine de olumlu etkisi olduğu saptanmıştır. 

Çizelge 6. Kiraz meyvelerinin sap uzunluğu ölçümleri (mm) 

Sap Uzunluğu 
(mm) 

 

UYGULAMA 0900 ZİRAAT VAN 
EARLY 

BURLAT 
Ortalama 

Kontrol 41,33Ab 28,48Cb 36,17Bb 35,33  
100 ppm 43,87Ab 40,11Ba 36,59Cab 40,19  
200 ppm 50,94Aa 29,86Cb 38,97Ba 39,92  
Ortalama 45,38  32,82  37,24  ----------- 

**Küçük harfler çeşit içerisindeki uygulama farklılığını, **Büyük harfler ise çeşitler arasındaki uygulama içindeki çeşitlerin 
farklılığını ortaya koymaktadır (P<0,05). 

 

d) Meyve renk özellikleri; 

Meyve kabuğu için;  

Çeşitlerin meyve kabuğunda yapılan ölçümlerde parlaklığı simgeleyen L* değeri ve Hue (hº) 
açısı değeri bakımından uygulamalar arasında istatiksel farklılık bulunmamıştır. Çalışmada L* değerine 
göre Van (34,36) çeşidi 100 pmm GA3 uygulaması ile en parlak meyve kabuk rengine sahiptir. En mat 
meyve kabuk rengine sahip örnekler ise 100 ppm GA3 uygulaması ile 0900 Ziraat (30,36) çeşididir. Hue 
(hº) açısı bakımından meyve kabuk rengi en kırmızı olan örnekler 100 ppm GA3 uygulaması ile Van 
(23,01) çeşididir. En düşük meyve kabuğu rengi tonu ise Early Burlat (17,99) çeşidi kontrol 
meyvelerinde ölçülmüştür. Meyve kabuğundaki chroma değeri için çeşitler arasında istatiksel açıdan 
farklılıklar bulunmuştur Chroma değeri bakımından, renk yoğunluğu en fazla olan uygulama 100 ppm 
GA3 ile Van (34,16) çeşididir. En düşük değer de Kontrol uygulaması ile Early Burlat (23,66) çeşidinde 
ölçülmüştür (Çizelge 7). 0900 Ziraat kiraz çeşidi ile yapılan bir çalışmada, hasat sonrası çeşitli 
uygulamaların ürün ve kalite kayıpları üzerine etkileri incelenmiş, meyve kabuk renk ölçümlerinde 
ortalama L değeri 30,05, Hue değerini 17,971 ve Chroma değerini 20,742 olarak ölçülmüştür (Akbulut, 
2003). Eroğul, (2016) yaptığı çalışmada C* değerlerini 0900 Ziraat çeşidinde 35.81 ve Early Burlat 
çeşidinde 35.32; h° değerini ise 0900 Ziraat çeşidinde 22,91 ve Early Burlat çeşidinde 21,64 olarak 
belirtmiştir. Yapılan çalışmalar ile bulgularımız arasında farklılık görülmesinde hasat için seçilen zaman 
diliminin farklı olması, havadaki sıcaklık değerinin ani artışı ve meyvenin kabuk rengini tam alamaması, 
uygulamaya maruz kalan meyvelerdeki doz miktarının farklı olmasından kaynaklanabilir. 

 

Çizelge 7. Çalışmada yer alan uygulamaların meyve kabuk rengi değerleri (L*, Hue açısı ve Chroma) 

Meyve Kabuk 
Rengi 

ÇEŞİT UYGULAMA L* (parlaklık) HUE CHROMA 

0900 ZİRAAT 
Kontrol 30,90 20,46 28,14Aa 
100 ppm 30,36 22,37 28,58Ba 
200 ppm 30,45 19,80 25,49Bb 

VAN 
Kontrol 31,48 21,32 27,88Ab 
100 ppm 34,36 23,01 34,16Aa 
200 ppm 33,06 21,80 28,99Ab 

EARLY 
BURLAT 

Kontrol 31,98 17,99 23,66Ba 
100 ppm 33,55 19,86 26,14Ca 
200 ppm 32,12 18,72 23,79Ba 

**Küçük harfler çeşit içerisindeki uygulama farklılığını, **Büyük harfler ise çeşitler arasındaki uygulama içindeki çeşitlerin 
farklılığını ortaya koymaktadır (P<0,05). 
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Meyve eti için; 

Taze olarak tüketilen kirazlarda kalite özelliklerinin belirlenmesi açısından antosiyanin 
içeriğine göre değişen meyve rengi oldukça önemli bir kriterdir (Wang ve ark., 1997). Çalışmada yer 
alan çeşitlerin L*, Hue (hº) açısı ve chroma değerleri (yüksek değerler rengin canlılığını, düşük değerler 
rengin matlığını simgeler) için istatiksel farklılıklar bulunmuştur. Çalışma sonucunda L*(parlaklık) 
değerine göre en yüksek değer 100 ppm GA3 uygulaması ile Van (61,66) çeşidinde, en mat değer ise 
200 ppm GA3 uygulaması ile Early Burlat (28,75) çeşidinde ölçülmüştür. Hue (hº) açısı değeri 
bakımından Kontrol uygulaması ile 0900 Ziraat çeşidi (67,42) en yüksek değerleri verirken, en düşük 
Hue açı değerleri ise 200 ppm uygulaması ile Early Burlat (27,70) çeşidinde hesaplanmıştır. Renk 
yoğunluğunu ifade eden chroma değeri bakımından; en yoğun 100 ppm GA3 uygulaması ile Early Burlat 
(32,76) çeşidinde, en düşük değer ise Kontrol uygulamasında 0900 Ziraat (22,94) çeşidinin 
hesaplanmıştır (Çizelge 8). Her üç uygulama için de Hue değeri en yüksek 0900 ziraat çeşidinde, 
Chroma değeri ise en yüksek Early Burlat çeşidinde hesaplanmıştır. 

Çizelge 8. Çalışmada yer alan uygulamaların meyve et rengi değerleri (L*, Hue açısı ve Chroma) 

Meyve Et 
Rengi 

ÇEŞİT UYGULAMA L* (parlaklık) HUE CHROMA 

0900 ZİRAAT 
Kontrol 56,36Aa 67,42Aa 22,94Cb 
100 ppm 54,68Ba 67,06Aa 24,85Ca 
200 ppm 54,13Aa 63,08Aa 23,68Bab 

VAN 
Kontrol 50,51Bc 45,22Bc 28,08Ba 
100 ppm 61,66Aa 61,55Ba 28,15Ba 
200 ppm 56,40Ab 54,57Bb 24,78Bb 

EARLY 
BURLAT 

Kontrol 30,48Cb 28,23Cb 31,70Aa 
100 ppm 33,88Ca 29,86Ca 32,76Aa 
200 ppm 28,75Bb 27,70Cb 32,16Aa 

**Küçük harfler çeşit içerisindeki uygulama farklılığını, **Büyük harfler ise çeşitler arasındaki uygulama içindeki çeşitlerin 
farklılığını ortaya koymaktadır (P<0,05). 

e) Suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM), titre edilebilir asit miktarı (TEA), pH 

Kiraz meyvelerinin sahip olduğu kimyasal bileşimi, meyve kalitesinde önem arz etmektedir 
(Fazzari ve ark., 2008). Çeşitlerin SÇKM miktarları incelendiğinde istatistiksel bakımdan farklılıklar 
bulunmuştur. Çalışmada kullanılan örnek meyvelere ait suda çözünebilir toplam kuru madde içerikleri 
incelendiğinde en yüksek SÇKM değerine sahip uygulama 200 ppm GA3 ile 0900 Ziraat (%15,95) 
çeşidinden, en düşük değer ise 100 ppm GA3 uygulaması ile Van (%12,25) çeşidinden ölçülmüştür 
(Çizelge 9). Uçar (2014) tarafından yapılan çalışmada farklı dozlarda GA3 uygulanan kirazların SÇKM 
içeriğinde önemli azalmalara neden olduğu görülmüştür. Çalışmamızda benzer şekilde Van ve Early 
Burlat çeşidinde uygulama yapılan meyvelerdeki değerlerde azalma görülürken 0900 Ziraat çeşidi 
uygulanan konsantrasyon arttıkça paralellik gösteren bir artış sergilemektedir. Üç çeşit için de en yüksek 
SÇKM değerleri 0900 Ziraat çeşidinde ölçülmüştür. Bilginer ve ark., (1998) tarafından yapılan 
çalışmada dört farklı kiraz çeşidine ait meyvelerde SÇKM miktarının %9,4 ile 16,4 arasında değişim 
gösterdiğini belirtmişlerdir. Yapılan çalışmayla bu çalışmaların sonuçları paralellik göstermiştir.  

Çizelge 9. Kiraz çeşitlerinin SÇKM değerleri 

Suda 
çözünebilir 

kuru madde 
miktarı 

(SÇKM) (%) 

UYGULAMA 
0900 

ZİRAAT 
VAN 

EARLY 
BURLAT 

Ortalama 

Kontrol 15,15Ac 14,40Ba 14,50Ba 14,68  
100 ppm 15,55 Ab 12,25Cc 13,10Bb 13,63  
200 ppm 15,95Aa 14,15Bb 14,20Ba 14,77  
Ortalama 15,55 13,60  13,93  ----------- 

**Küçük harfler çeşit içerisindeki uygulama farklılığını, **Büyük harfler ise çeşitler arasındaki uygulama içindeki çeşitlerin 
farklılığını ortaya koymaktadır (P<0,05). 

Çeşitlerin TEA değerleri istatistiki açıdan farklı bulunmuştur. TEA yönünden en yüksek değer 
0900 Ziraat (0,982) çeşidinin kontrol uygulamasında ölçülmüştür. En düşük TEA değeri ise 200 ppm 
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GA3 uygulanmış Early Burlat (0,613) çeşidinde ölçülmüştür. Kontrol grubu kirazlarda TEA, gibberellik 
asit uygulamasına maruz bırakılan örneklere göre yüksek bulunmuştur. 0900 Ziraat ve Early Burlat 
çeşidinde GA3 konsantrasyonu artıkça TEA değerlerinde azalma görülmüştür (Çizelge 10).  

Çizelge 10. Kiraz çeşitlerinin TEA miktarı değerleri 

Titre edilebilir 
toplam asitlik 

(TEA) (%) 

UYGULAMA 
0900 

ZİRAAT 
VAN 

EARLY 
BURLAT 

Ortalama 

Kontrol 0,982Aa 0,938Aa 0,694Ba 0,871  
100 ppm 0,861Ab 0,707Bc 0,637Cb 0,735  
200 ppm 0,888 Ab 0,811Bb 0,613Cc 0,771  
Ortalama 0,910  0,819  0,648  ----------- 

**Küçük harfler çeşit içerisindeki uygulama farklılığını, **Büyük harfler ise çeşitler arasındaki uygulama içindeki çeşitlerin 
farklılığını ortaya koymaktadır (P<0,05). 

Çalışmada yer alan çeşitlerin pH değerleri istatistiki açıdan farklı bulunmuştur. pH yönünden 
en yüksek değer 200 ppm GA3 uygulaması ile Early Burlat (4,10) çeşidinde, en düşük değer ise 200 
ppm GA3 uygulaması ile Van (3,86) çeşidinde ölçülmüştür (Çizelge 11). pH bulguları için 
uygulamaların çeşitler üzerinde etkileri incelendiğinde tüm uygulamalarda en yüksek değerler Early 
Burlat çeşidinde, en düşür değerler ise 0900 Ziraat çeşidinde ölçülmüştür.  

Çizelge 11. Kiraz çeşitlerinin pH değerleri 

pH 
 

UYGULAMA 
0900 

ZİRAAT 
VAN 

EARLY 
BURLAT 

Ortalama 

Kontrol 3,90 Cb 3,93 Ba 4,07 Ab 3,97 
100 ppm 3,90 Cb 3,94 Ba 4,04 Ab 3,96 
200 ppm 3,96 Ca 3,86 Bb 4,10 Aa 3,97 
Ortalama 3,92  3,91  4,07  ----------- 

**Küçük harfler çeşit içerisindeki uygulama farklılığını, **Büyük harfler ise çeşitler arasındaki uygulama içindeki çeşitlerin 
farklılığını ortaya koymaktadır (P<0,05). 

 

Eroğul (2016) tarafından Early Burlat, 0900 Ziraat, Early Lory, Bing, Napolyon, Sapıkısa, 
Stella, Regina, kiraz çeşitleri ile yapılan çalışmada SÇKM miktarı en yüksek bulunan değerler sırasıyla 
Napolyon (%16,13 briks), Regina (%14,33 briks°) ve 0900 Ziraat (%13,66 briks°) çeşitleri, ölçülen en 
düşük değer ise, Early Burlat kiraz çeşidinde (%9,86 briks°) bulunmuştur. Aynı çalışmada incelenen 
TEA miktarı en yüksek Bing (1,11 g/100 ml), çeşidinde en düşük değer SÇKM analizinde olduğu gibi 
yine Early Burlat (0,43 g/100 ml) örneklerinde bulunmuştur. 0900 Ziraat çeşitlerinin TEA miktarı (0,83 
g/100 ml) olarak saptanmıştır. Çalışmada bakılan bir diğer parametre olan pH değerleri Early Burlat 
(4,43)çeşidinde ve 0900 Ziraat (3,76) çeşidinde ölçülmüştür, yapılan çalışmayla bu çalışmanın sonuçları 
paralellik göstermiştir. 

Sonuç 

Çalışmamızda, farklı doz GA3 uygulamasının kirazda meyve kalitesi üzerine etkileri 0900 
Ziraat, Van, Early Burlat çeşitlerinde değerlendirilmiştir. Kirazlarda GA3 uygulamasının meyve iriliğini 
artırdığı yapılan önceki çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bu çalışmamızda üç çeşit için de meyve 
ağırlık, en ve boy parametrelerine göre 200 ppm GA3 uygulaması öne çıkan uygulama olmuştur ve en 
yüksek değerler bu uygulamada ölçülmüştür. GA3 uygulamalarının meyvelerde sertliği artırdığı önceki 
çalışmalarda bildirilmiştir. Bu durum çalışmamız ile paralellik göstermemektedir. Meyve eti sertliği 
çevre koşulları, yapılan kültürel işlemler, besleme ve uygulanmış olan GA3 konsantrasyonu ile 
değişmektedir. Hasat zamanına göre değişen meyve eti sertliği, hasat sonrası dayanma gücünü etkileyen 
önemli faktörlerden biridir. Meyve sap uzunluğu 28,48 mm -50,94 mm değerleri arasında ölçülmüştür. 
100 ppm ve 200 ppm GA3 uygulamalarının sap uzunluğunun artmasına olan etkisi görülmüştür. Sap 
kalınlığı 1,29 mm-1,43 mm aralığında değişmiştir. Meyve kabuk ve et renginde 100 ppm GA3 
uygulaması öne çıkan uygulama olmuştur. Çalışmada değişim gösteren bir başka değer ise SÇKM 
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olmuştur. Uygulama yapılan doz arttıkça ölçülen SÇKM miktarında azalma görülmüştür. TEA 
bulgularında da SÇKM değerleri gibi değişim söz konusudur.  

Çalışma sonucunda çeşitler üzerinde uygulama yapılan GA3 konsantrasyonu ile elde edilen 
analiz sonuçları paralellik gösterirken en farklı değerler 100 ppm gibberellik asit uygulaması yapılan 
Van çeşidinde saptanmıştır. Van çeşidinde istenen özelliklerdeki meyvelerin elde edilebilmesi için bazı 
yıllarda seyreltme yapılması gerekmektedir. Üç çeşitte yapılan GA3 uygulamalarının meyvelerde kalite 
üzerindeki etkisini uzun dönem sürdürebilmesi için uygulamanın planlı şekilde devam ettirilmesi 
gereklidir. Yapmış olduğumuz bu çalışmada, aynı konu üzerinde yapılan diğer araştırmalar ile benzer 
değerlere sahip bulgular olması çalışmanın doğruluğunun ispatı niteliğindedir. 

 

Not: Bu çalışma, Elif SAVAŞ’ ın yüksek lisans tezinin bir bölümüdür.
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