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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 
AMBALAJLAMA, SİTRİK ASİT VE SICAK SU UYGULAMALARININ 
MANTARDA  (Agaricus bisporus) HASAT SONRASI KALİTEYE ETKİLERİ 

 
Şule SARIÇAM 

   
Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 
 

Danışman: Prof. Dr. Nilgün HALLORAN 
 

Bu çalışmada, yemeklik mantar olarak kullanılan Agaricus bisporus (Beyaz Şapkalı 
Mantar) türünde muhafaza öncesi yapılan ambalajlama, sitrik asit ve sıcak su 
uygulamaları ile hasat sonrası kalite özellikleri iyileştirilmeye çalışılmıştır. 
 
Araştırma Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait Hasat 
Sonrası Fizyolojisi Laboratuvarı’nda 2006 ve 2007 yıllarında yürütülmüştür. 
Araştırmada bitkisel materyal olarak Agaricus bisporus mantar türüne ait 3-4 cm 
çapında, şapkası açılmamış 2. ürün dönemine ait mantarlar kullanılmıştır. Ambalajlama 
öncesi mantarların bir grubu 40 g/l sitrik asit çözeltisine 10 dakika daldırılmış, diğer 
grup 50 oC sıcaklıktaki suda 1 dk süreyle bekletilmiştir. Kontrol I grubu ise 4 oC 
sıcaklıktaki saf suda 10 dakika süreyle bekletilmiştir. Kontrol II grubuna ise hiçbir 
sıcaklık ve kimyasal madde uygulaması yapılmamıştır. Hazırlanmış olan mantarların bir 
kısmı bütün bir kısmı dilimli olarak 200 g’lık polistren kaplara konulmuş ve üzerleri 
streç film ile kaplanmıştır. Kapların bazılarında bir iğne yardımıyla 10’ar adet delik 
açılmıştır. Üç tekerrürlü olarak hazırlanan örnekler 1 oC sıcaklık ve % 90 oransal neme 
sahip normal atmosferli muhafaza odasında depolanmıştır.  
 
Yapılan değerlendirmelerin sonucunda ağırlık kaybının en fazla dilimli olarak deliksiz 
ambalajlarda depolanan ve sıcak su uygulamasında, en az ise sitrik asit uygulamasında 
ve bütün olarak delikli ambalajlarda depolanan mantarlarda olduğu görülmüştür. Şapka 
açılması ve renk kararması sitrik asit uygulamasında en az, sıcak su uygulamasında en 
fazla bulunmuştur. 
 
Mantarların 1 oC sıcaklık ve % 90 oransal neme sahip normal atmosferli muhafaza 
odasında 1 ay süreyle muhafaza edilebileceği, sitrik asit uygulamasının sıcak su ve saf 
su uygulamasına oranla kalite özelliklerinin korunmasında olumlu etkide bulunduğu 
tespit edilmiştir. Bir aylık muhafaza süresince protein miktarı artmış, etanol miktarı ise 
azalmıştır. 
 
Mayıs 2008, 38 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Mantar, uygulamalar, Agaricus bisporus, hasat sonrası fizyolojisi, 
kalite, ambalajlama 
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 
 

THE EFFECTS OF PACKAGING, CITRIC ACID AND HOT WATER APPLICATIONS TO 
THE QUALITY OF MUSHROOMS (Agaricus bisporus) AFTER HARVEST 

 
ŞULE SARIÇAM 

   
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences Institution 
Garden Plants Department 

 
Thesis Advisor: Prof. Dr. NİLGÜN HALLORAN 

 
In this study, the quality properties of Agaricus bisporus (White Parasol Mushroom) after 
harvest have been tried to be improved by packaging, citric acid and hot water applications 
which are done before keeping peculiar to their species. 
 
The research has been done in Physiology after Harvest Laboratory which belongs to the 
Garden Plants Department of Agriculture Faculty in Ankara University between 2006 and 2007. 
During the research, mushrooms as herbal materials which are in the diameter of 3-4 cm and 
having not opened parasols and mushrooms belonging to the 2nd term of product from the 
fungus species Agaricus bisporus have been used. Before packaging, one of the groups of 
mushrooms has been submerged into 40 g/l citric acid solution for 10 minutes and the other 
group has been kept in 50 oC water for 1 minute. The Control I group has been kept in pure 
water in 4 oC for 10 minutes. On the other hand, Control II group has been applied for any 
temperature and chemical material applications. Some part of prepared mushrooms have been 
put into the 200-gram polystyrene containers as they all were cut into slices and they have been 
covered with stretching film. In some of the containers, 10 holes were opened by the aid of a 
needle. Samples prepared as three times repeated have been stored in the keeping room having 
normal atmosphere with 1 oC temperature and % 90 ratios of moisture.  
 
As a result of the evaluations done, the loss of weight has been observed as maximum in the 
application of hot water and mushrooms stored in packages without a hole as they were sliced 
and as minimum in citric acid application and mushrooms stored in packages having holes as 
they were whole. Opening of parasols and getting dark in color have been found as minimum in 
citric acid application and as maximum in hot water application. It has been determined that 
mushrooms will be able to be kept for a one-month period in the keeping room having normal 
atmosphere with 1 oC temperature and % 90 ratio of moisture  and also citric acid application 
rather than hot water and pure water applications has affected the quality properties of 
mushrooms in a positive way. The amount of protein has been increased during the one-month 
keeping period whereas the amount of ethanol has been decreased. 
 
 
 
 
 
May 2008, 38 pages 
 
Keywords: Mushroom, applications, Agaricus bisporus, postharvest, quality, packaging. 
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1. GİRİŞ 

 

Mantar çok eskiden beri insan hayatına girmiş bir bitkidir. Diğer otsu bitkilerde olduğu 

gibi, ilk insanlar çevresinde bulunan mantarları toplayıp besin maddesi olarak 

kullanmışlardır. Yemeklik mantarın kaynağını uzun süre doğada kendiliğinden ve 

mevsimlere bağlı olarak yetişen yabani mantarlar oluşturmuştur (Günay 1995).  

 

Bir kültür bitkisi olarak tarımda yer alması ve yetiştirilmesi ilk kez Fransa’da 16. yy’da 

gerçekleşmiştir. Diğer Avrupa ülkelerinde 17. yy’da başlayan mantar üretiminin 

ABD’de başlaması 19. yy’da olmuş, 19. yy’dan itibaren de mantar artık tümü ile bilinen 

ve üretilen bir sebze olma özelliğini kazanmıştır. İkinci dünya savaşından sonraki 

yıllarda ve zamanımızda ise en son teknikleri içeren mekanize ve otomatik kontrol 

sistemli tesislerde yetiştirilmeye başlanmıştır (Tuncel 1991). 

 

Diğer sebzeler ile karşılaştırıldığı zaman mantarın bileşiminde bulunan protein 

miktarının fazla, yağ miktarının ise oldukça düşük olduğu görülmektedir. Dünya 

nüfusunun da giderek artması hayvansal ürünlerdeki protein açığının bir türlü 

kapatılamaması, insanları değişik arayışlar içerisine sokmuştur. Vücuda alınan 

hayvansal proteinin ancak %30-50’si tam sindirilebilirken mantarda %3–8 arasında olan 

protein vücuda alındığı zaman %70–80 sindirilmektedir (Günay 2005). 

 

Kültür mantarının bileşiminde %90,7 oranında su, %3,5 oranında protein, %0,3 

oranında yağ, %4,5 oranında karbonhidrat ve %1 oranında mineral madde 

bulunmaktadır. Ülkemizde kültür mantarının tüketimi kişi başına yıllık 400 g civarında 

iken, gelişmiş ülkelerde kişi başına tüketim 2.5 kg’dır (Özçatalbaş vb. 2004). 

 

Dünyada yaygın üretimi yapılabilen mantar türleri arasında Agaricus bisporus, A. 

campestris, A. bitorquis, Pleurotus ostreatus, P. florida, Lentinus edodes yer 

almaktadır.  

 

Çin, dünya mantar üretiminin yaklaşık %42’sini tek başına karşılamaktadır. Bu ülkeyi 

sırayla A.B.D., Hollanda ve İspanya izlemektedir. 2006 yılı verilerine göre Çin 
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1.510.035 ton, A.B.D. 382.542 ton, Hollanda 245.000 ton ve İspanya 137.542 ton 

mantar üretimi yapmıştır. Türkiye mantar üretiminin 2002 yılı verilerine göre 1.500 ton, 

2006 yılında ise 1.582 ton olduğu görülmektedir. 2005 yılı mantar ithalatı 1.120.000 $, 

ihracatı 68.700.000 $’dır. İhracatın yüksek olması doğadan doğadan toplananların 

ihracatından kaynaklanmaktadır (www.faostat.fao.org 2008). 

 

Bölgeler itibariyle mantar üretiminde 31,1’lik pay ile Akdeniz bölgesi ilk sırada yer 

almakta, bunu %23,6 ile İç Anadolu, %18,7 ile Marmara ve % 14,4’ lük pay ile 

Karadeniz Bölgesi izlemektedir. 

 

Mantar yapısal özellikleri nedeniyle hasattan sonra hızla bozulmaktadır. Hasat edilmiş 

mantar hangi olgunluk devresinde olursa olsun hif adı verilen lif benzeri hücrelerin bir 

araya gelmesinden oluşmuş çok duyarlı bir kütleden ibarettir. Bu canlı ve duyarlı yapı 

büyüme ve solunum için gerekli olan madde temininde misellerine bağlıdır. Hasatla 

birlikte mantarlar, misellerinden ayrılmakta ve ana besin kaynağı ile ilişkisi 

kesilmektedir. Canlı bir bütün olarak yaşam faaliyetlerine devam ettiğinden hasattan 

sonra depo maddelerini harcayarak hızla kalitesini kaybetmektedir (Halloran ve Kasım 

1996).  

 

Mantarlar diğer sebzeler ile karşılaştırıldıkları zaman 3–4 günlük bir raf ömrüne sahip 

bulunmaktadır. Çünkü mantarın yapısında fiziksel ve mikrobiyal zararlara karşı 

koruyucu ve su kaybını önlemede etkili olan kütikula tabakası bulunmamaktadır. 

Hasattan sonra değişik muhafaza yöntemleri kullanılabilir, konserveye işleme, kurutma, 

dondurma, soğukta muhafaza, konserveye işleme mantarların muhafaza süresini 

uzatmakla birlikte en sık kullanılan yöntem soğukta, modifiye atmosfer koşullarında 

saklamadır (Tao et al. 2005). 

 

Mantarda hasattan sonra kalite özelliklerini belirleyen bazı faktörler bulunmaktadır. 

Kalite spektrumu olarak adlandırılan bu faktörler; sap uzaması ve şapka açılması olarak 

beliren büyüme, renk değişimi ve dokusal değişimlerdir (Halloran ve Kasım 1996). 
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Beyaz hatlara ait mantarların her biri, renksiz veya şeffaf hiflerden meydana 

gelmektedir. Fakat bunlar, hücredeki maddeler ile belirli şartlar altında pigmente olmuş 

bileşikler oluşturan enzimleri içermektedirler. Kalite ile ilgili en önemli enzimlerden 

biri, gerek hasattan sonra, gerekse yetiştirme ortamında gelişmeye bırakılan 

mantarlarda, kahverengileşme reaksiyonundan sorumlu olan monofenol 

monooksidaz’dır. Bu enzim genel olarak “tyrosinaz”, “orto-difenol oksidaz” veya 

”fenolaz” olarak da bilinmektedir. Tyrosinaz, monofenollerin difenollere hidroksile 

olmasını katalize etmektedir. Oluşan difenoller daha sonra quinon’lere 

indirgenmektedir. Buradan da kahverengi bir bileşik olan melaninler oluşmaktadır. 

Mantarda fazla miktarda prolin bulunmakta ve prolin, mantarın renginden büyük ölçüde 

sorumlu olan pigmentleri oluşturan ve enzimatik olarak üretilen quinonler ile kondanse 

olabilmektedir (Tuncel 1991). Mantarda kahverengi renk oluşumundan sorumlu olan 

melanin oluşumunu katalize etmesi nedeniyle tyrosinaz enzimi, mantar muhafazasında 

önemli görülmektedir ( Rajarathnam et al. 2003). 

 

Kahverengileşme reaksiyonu, uygun pH, sıcaklık ve nem koşullarında, fenolik 

substratlar, enzim ve oksijenin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Reaksiyon büyük 

ölçüde şapkanın kabuk kısmında meydana gelmektedir. Birbiri ile yakın temasta 

olmasına rağmen kabuk, gerek morfolojik gerekse kimyasal olarak et dokusundan 

farklıdır. Ayrıca kahverengileşme reaksiyonu hasattan sonra başlamaktadır. Bunun 

nedeni, muhtemelen hasattan önce fenoller ve tyrosinaz enziminin hifin ayrı hücrealtı 

komponentlerinde tutulmasıdır (Tuncel 1991). 

 

Mantarda hasattan sonra meydana gelen değişimlerden birisi de şapka açılması ve sap 

uzaması şeklinde ortaya çıkan büyümedir. Hasattan sonra saptan şapkaya doğru bir kuru 

madde hareketi bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak şapka açılmakta, lamellerde 

gelişme ve kararma oluşmakta, sonuçta sporlar gelişmekte ve dökülmektedir. Pek çok 

araştırmacı lamellerde, sap gelişmesini teşvik eden bir faktör olduğunu belirlemişlerdir. 

(Tuncel 1991). 

 

Meyve ve sebzelerin gelişme, olgunlaşma ve bozulmaları, solunum oranında ve buna 

bağlı olarak da hücredeki depo maddelerinin düzeyindeki değişimlerin bir sonucudur. 
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Bir organ ana bitkiden ayrılmadığı sürece bu bileşiklerin düzeyinde net bir artış olmakta 

ve büyüme süresince biriktirilen depo maddeleri solunumla harcanmaktadır. Mantarda 

da hasattan sonra yaşlanma ile birlikte solunum yavaşlamakta, karbonhidrat düzeyinde 

değişimler meydana gelmektedir. Solunumla verilen CO2’in yaklaşık olarak yarısı, 

mannitolün oksidasyonu ile açıklanmakta, diğer yarısı ise treholaz ve glikojen 

metabolizmasına bağlanmaktadır (Tuncel 1991). 

 

Mantarın solunum hızı diğer ürünlere göre oldukça yüksektir. Mantarın dokuları 

arasında solunum hızı açısından farklılıklar bulunmaktadır. Lamel dokularında solunum 

hızı, sap ve şapka dokularından daha hızlı olmaktadır (Tuncel 1991). 

 

Mantarda, hasat sonrası kaliteyi etkileyen diğer bir faktör de su kaybıdır. Hasat 

sırasında mantarın su içeriği yaklaşık olarak %90 civarındadır. Fakat hasatla birlikte bu 

oran düşmektedir. Bunun sonucunda sap ve şapka buruşmakta, dokuda yumuşama ve 

kuruma meydana gelmektedir. Söz konusu değişimler mantarın hasat sırasındaki 

kalitesine ve türüne bağlı olarak değişik şiddette ortaya çıkmaktadır (Tuncel 1991). 

 

Yapılan bu çalışma ile muhafaza süresi kısa olan yemeklik mantarların, uygun depo 

koşullarında (1 °C sıcaklık ve % 90 oransal nem) muhafaza edilerek sitrik asit ve sıcak 

su uygulamalarının bütün ve dilimli mantarların hasat sonrası kalite özellikleri ( renk, 

şapka açılması, ağırlık kaybı) üzerine etkileri araştırılmış, elde edilen sonuçlar istatistikî 

olarak değerlendirilmiştir.  
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2. KAYNAK BİLDİRİŞLERİ 

 

Kültürü yapılan mantarlarda, mantarların hasat dönemini belirlemeye yönelik bir 

çalışmada şapka açılması, mantar gelişimi ve ağırlık kaybı gibi kalite özellikleri 

arasındaki ilişkiler tespit edilmiştir. Bu amaçla mantarlar, 18 °C’de 2 gün, 5 °C’de 7 gün 

depolanmıştır. 2. flaş döneminde alınan mantarlarda, 1. ve 3. dönemde alınanlara oranla 

daha az renk değişimi gözlemlenmiştir. 1. flaş döneminde alınan ve 18 °C’de muhafaza 

edilen mantarlarda renk değişimi hızlı olmuş, flaş ilerledikçe mantarlarda ağırlık kaybı 

artarken hasat sonrası büyüme azalmıştır (Burton and Noble 1992). 

 

Yapılmış olan bir diğer çalışmada, mantarlar 2. flaş döneminde hasat edilmiş ve bir saat 

içerisinde laboratuvara alınmıştır. Bu çalışmadaki amaç sitokinin uygulamasının şapka 

açılmasına nasıl bir etkide bulunduğudur. Her uygulamada 20 adet mantar sap 

kısmından kesilmiş ve bir kısmı 10 ml su, bir kısmı 5 mµ NaCl, bir kısmı 10 ml benzil 

adenin uygulanarak, 6 saat sonra 20°C’de ve %90 oransal nemde depolanmıştır. Yapılan 

analiz sonuçları, benzil adeninin şapka açılmasına önemli etkisinin olduğunu 

göstermiştir (Braaksma et al. 2000). 

 

U–1 hattı mantarlar, farklı gelişme dönemlerinde hasat edilmiş, 20°C’de ve %90 oransal 

nem içeren depolarda muhafaza edilmiştir. Hasat zamanının etkisi ve şapka açılma oranı 

istatistikî olarak hesaplanmıştır. Muhafaza süresi arttıkça şapkalardaki açılma oranı 

başlangıca göre artmıştır (Braaksma et al. 1999). 

 

Bütün ve dilimlenmiş olan ( 5mm kalınlıkta) mantarlara sitozon ( 3 g/1000 ml laktik 

asit) ve CaCl2 (2 g/ 100 ml su) püskürtme yolu ile uygulanmıştır. Oda sıcaklığında bir 

süre bekletildikten sonra plastik kaplara konulup Polivinil klorit (PVC) ve iki çeşit 

polyolefin (PD–941, PD–961) film ile sarılarak paketlenmiş, 12°C sıcaklık ve %80 

oransal nemde depolanmıştır. PD–961 film ile kaplanarak depolanan mantarlar 

içerisinde bütün olan mantarlarda kararma ve ağırlık kaybı dilimlenmiş mantarlara 

oranla daha az bulunmuş, renk ise daha iyi muhafaza edilebilmiştir (Kim et al. 2005). 
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Philippoussis et al. (2001) yapmış oldukları bir çalışmada, A–15 hattına ait mantar 

çeşidine sporofor safhasında farklı dozlarda CaCl2 uygulamışlardır. Bu uygulamanın, 

spor sayısına, büyüklüğüne, ürün miktarına ve ortalama ürün ağırlıklarına olan etkisini 

karşılaştırmak amacı ile hasat edilen mantarlar farklı flaş dönemlerinde hasat edilip baş 

ve sap kısımlarından ayrılmış, dilimlenmiş ve 24 saat süre ile -30°C’de bekletildikten 

sonra kutulara konulmuştur. Streç film ile kaplanan kutular 4oC’de 8 gün, 18°C’de 2 

gün depolanmıştır. Sonuçlar mantar sayısının ürün döneminde azaldığını ancak spor 

ağırlığının arttığını göstermiştir. CaCl2 konsantrasyonu ile sap ve şapkanın içermiş 

olduğu Ca miktarı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca bu uygulama ile renk 

korunmuş ancak aynı etki tekstür üzerinde görülmemiştir. 

 

Mantarlarda farklı dokularda bulunan şeker miktarı ve su potansiyelinin araştırıldığı 

çalışmada 2. flaş döneminde hasat edilen mantarlar plastik kutulara konulmuş, %90–95 

oransal nem ve 18–25oC sıcaklıkta 5 gün depolanmıştır. Lamellerdeki su potansiyeli 

kabuğa oranla daha fazla bulunmuş, dokulardaki şeker konsantrasyonu ise farklı 

oranlarda artmaya başlamıştır. 2. flaşa ait mantarlar en iyi kaliteye sahip mantarlar 

olarak kabul edilmiştir (Beecher et al.  2001). 

 

Yapılan bir çalışmada, H–25 hattına ait mantarlar 2. flaş döneminde hasat edilmiş, daha 

sonra Listeria monocytogenes bakterisi inokulasyonu sağlanmıştır. 12 gruba ayrılan 

mantarlar polistren kaplara konulmuş, bir kısmı deliksiz bir kısmı delikli polivinilklorit 

(PVC) film ile sarılmıştır. Hazırlanan mantarlar 4o ve 10oC’de 10 gün süre ile 

depolanmıştır. Renk, tekstür, şapka açılması ve mikrobiyal gelişim analizleri 

yapılmıştır. Düşük sıcaklıkta delikli PVC film ile kaplanmış olan mantarlarda 

mikrobiyal gelişim, renk değişimi ve şapka açılma oranı daha az bulunmuştur. Her iki 

sıcaklık da mantarların raf ömrünü artırmış fakat Listeria monocytogenes gelişimi 

engellenememiştir (Gonzalez-Fandos et al. 2001). 

 

Fenol oksidaz enzim aktivitesi üzerine yapılan bir çalışmada, mantarlar plastik 

ambalajlarda 0, 2, 5, 15, 25oC’de depolanmıştır. Sıcaklığın artmasıyla, su içeriğinin 

azalması fenol oksidaz aktivitesini artırmıştır. Mantarlara uygulanan kimyasallardan 

(soydum hidroksit, hidroklorik asit, sodyum klorit, sodyum karbonat, sodyum 
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bikarbonat, fosforik asit, askorbik asit, EDTA), sodyum bikarbonat, sodyum klorit ve 

sodyum karbonat kahverengi renk oluşumunu artırmıştır (Rajarathnam et al. 2003). 

 

Hasat edilen mantarlar, kimyasal madde içeriklerini tespit etmek amacı ile polistren 

kaplara konulmuş, polivinilklorit film ile sarılarak 12oC’de 12 gün depolanmıştır. 

Muhafaza süresinin sonunda şeker (mannitol, fruktoz) ve aminoasit (alanin, aspartik 

asit, glutamik asit, valin, fenil alenin) miktarının arttığı tespit edilmiştir (Tseng and Mau 

1999). 

 

Ozonun hasat sonu kalite özellikleri üzerine etkilerini tespit etmek amacı ile mantarlara 

100 mg/h ozon uygulanarak polistren kaplara konulup PVC film ile sarılmış ve 5, 15, 

35oC’de 7 gün süre ile depolanmıştır. Çalışmanın sonunda, tekstür, yaşlanma ve ağırlık 

kaybı bakımından en ideal sıcaklık 5oC olarak bulunmuştur. Sıcaklığın artması ile kalite 

özellikleri bozulmaya başlamıştır (Esriche et al.  2001). 

 

Gülden (2002) tarafından yapılan bir araştırmada, sapları kesilmiş olan mantarlara 

kapalı sistemde 20oC’de faklı konsantrasyonlarda (20, 40, 60, 80 kPa) O2 uygulanmıştır. 

Daha sonra 5 oC’de 4 gün süre ile depolanmıştır. Sonuç olarak yüksek O2 kısmi basıncı 

altında solunum hızlarının azaldığı, renk ve tekstür gibi kalite özellikleri üzerinde 

belirgin bir etkisinin olmadığı ortaya konulmuştur. 

 

200 ppm klorin ve 200 ppm oksin kullanılarak yıkanan mantarlarda bakteriyel 

populasyonun azaldığı saptanmıştır. Yıkama işlemi mantarlarda bakteriyel gelişimi 

azaltarak, kalite özelliklerinin bozulmasını yavaşlatmıştır (Emir 1998). 

 

Yapılan bir araştırmada, 0o, 5o ve 10oC sıcaklıkta 2 hafta muhafaza edilen bütün ve 

dilimlenmiş mantarlarda 10oC’de raf ömrünün kısaldığı saptanmıştır. Sonuçlar, 

dilimlenmiş mantarların: solunum şiddeti, kararma ve yumuşama dikkate alındığında 

daha duyarlı olduklarını ortaya koymuştur. Bu nedenle dilimlenmiş mantarların 0oC 

sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır (Halloran 1995). 
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Tuncel (1991) yaptığı araştırma ile mantarın 0oC’de 17–20 gün, 3oC’de 10-15 gün, 7 

oC’de 7-10 gün, 12oC’de 3-5 gün süre ile muhafaza edilebileceğini belirlemiştir. Emir 

(1998) ise bu değerleri 0oC’de ve 5oC’de depolanan mantarlar, 0oC’de 15 gün, 5oC’de 9 

gün ve 10oC’de 3 gün olarak saptamıştır.  

 

Yapılan bir diğer çalışmada mantarlar 0 o ve 5oC’de, %90–95 oransal nem şartlarında, 

düşük yoğunluklu poletilen (LDPE)’in 3 farklı kalınlığa sahip örtü materyalleri ile 

ambalajlanarak kontrolle beraber muhafazaya alınmışlardır. Çalışmanın sonunda 

mantarların başlangıç kalitesinde büyük bir değişim olmaksızın LDPE uygulaması ile 

24 güne kadar depolanabileceği belirtilmiştir (Öztürk 1997). 

 

Tao et al. (2005), 5oC’de vakumla soğutulduktan sonra mantarları soğuk odada 4oC 

sıcaklık ve %75 oransal nemde hipobarik ortamda, yine aynı sıcaklık ve nemde düşük 

yoğunluklu polietilen film (LDPE) ile kaplayarak modifiye atmosferde 15 gün süre ile 

depolamışlardır. Hasat sonrası kalite özellikleri üzerine vakumla ön soğutmanın olumlu 

etkide bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Bütün ve şapkası açılmamış olan mantarlar 40 g/l sitrik asit, 50 ml/L hidrojen peroksit 

ve kontrol grubuna distile su uygulandıktan sonra dilimlenmiş (3mm kalınlıkta), 

ardından polistren kaplara konularak 4oC’de 19 gün depolanmıştır. Bu uygulamaların 

mantarda raf ömrünü % 90 oranında artırdığı ve mikrobiyal gelişimi azalttığı tespit 

edilmiştir (Brennan et al. 1999). 

 

Tuncel ve Ağaoğlu (1992a) yapmış oldukları bir çalışmada, farklı ambalaj 

kombinasyonlarının kültür mantarı (Agaricus bisporus)’nın soğukta muhafazası üzerine 

etkilerini araştırmışlardır. Bu amaçla mantarlar, 20x10x4.5 cm boyutundaki plastik 

kutular ile 23x11x6.5 cm boyutundaki karton kutulara yerleştirilerek üzerleri delikli 

polietilen, deliksiz propilen ve deliksiz polivinilklorit olmak üzere 3 farklı film 

materyali ile kaplanmıştır. Ayrıca bazı uygulamalara ambalaj içerisinde biriken nemin 

etkisini belirlemek amacı ile absorbant kâğıtlar yerleştirilmiştir. Polipropilen ambalajlar 

4oC sıcaklık, diğer ambalajlar 1oC’de ve %85–90 oransal nemde depolanmıştır. 

Araştırma sonunda, mantarlar için en uygun ambalaj kombinasyonunun delikli 
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polietilen ile kaplı plastik kutular olduğu ve 1oC’de bir aya yakın muhafaza 

edilebileceği tespit edilmiştir. 

 

Tuncel ve Ağaoğlu (1992b)’nın yapmış oldukları diğer bir çalışmada ise kültür 

mantarının soğukta muhafazası üzerine farklı film materyallerinin etkisini belirlemek 

amacı ile mantarlar polietilen, polipropilen ve polivinilklorit film materyalleri 

kullanarak 1o, 4o, 7o ve 20oC sıcaklık ve %85–90 oransal nemde depolanmıştır. Sonuç 

olarak, 1oC’de delikli poletilen film, mantarlarda rengin korunmasını ve büyümenin 

yavaşlamasını sağlamış, en iyi sonuç delikli PP filmden elde edilmiş, ayrıca PVC 

ambalajlarda en iyi sonuç 1oC’de ve deliksiz torbalardan elde edilmiştir. 

 

Kültür mantarının KA’de muhafazası üzerine yapılan bir başka çalışmada KA koşulları 

olarak 20 farklı atmosfer bileşimi kullanılmıştır. Mantarlar 5oC sıcaklık ve % 85–90 

oransal nem koşullarına sahip ortamda 2 lt’lik kavanozlara yerleştirilmiştir. 15 günlük 

muhafaza süresince alınan örneklerde, kesme kuvveti, sap uzunluğu, açılma oranı, o-

DPO enzim aktivitesi ve renk ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca örneklerde nemlenme 

yabancı koku oluşturma durumları ile genel görünüşe göre değerlendirilen kalite 

puanlaması gerçekleştirilmiştir. Deneme sonucunda, şapka açılması ve yumuşama oranı 

tamamen engellenememekle birlikte, mantarların diğer kalite parametreleri dikkate 

alındığında, mantarların % 10 CO2 ve % 1 O2 atmosfer bileşiminde 5oC’de 15 gün süre 

ile muhafaza edilebileceği tespit edilmiştir (Tuncel ve Ağaoğlu 1992c). 

 

Mantarda şapka renginin korunması için yapılan bir çalışmada sodyum metabisülfit, 

askorbik asit ve sitrik asitin farklı konsantrasyonlarının uygulandığı mantarlar polietilen 

(PE) torba ve polistiren (PS) kaplarda 8 oC’de 5 gün depolanmıştır. Uygulanan kimyasal 

maddelerin renk üzerindeki etkisinin önemli olmadığı, PS kaplardaki mantar renklerinin 

PE torbadakilere oranla daha iyi olduğu saptanmıştır (Emir 1998). 

 

5–35 mm arasında farklı kalınlıklarda dilimlenen mantar sapları 12oC’de 3 gün 

depolanmıştır. Bu sürenin sonunda dilimleme olayının kalite özellikleri üzerine olumsuz 

bir etkide bulunmadığı ve bakteriyel gelişime rastlanmadığı tespit edilmiştir (Ajlouni et 

al. 1992). 
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Yapılan bir çalışmada Pleurotus spp. türüne ait mantarlar, % 0.5’lik sitrik asit ve % 

0.5’lik kalsiyum klorit ile yıkanmış ve muhafaza süresince renk değişimi, ağırlık kaybı, 

etanol ve aset-aldehit miktarı belirlenmiştir. Renk değişimi ve ağırlık kaybı sitrik asit 

uygulamasında daha az görülmüş olup etanol ve asetaldehit miktarı 14 günlük muhafaza 

süresince artmıştır (Asanth et al. 2000). 

 

Kültür mantarının (Agaricus bisporus) kontrollü atmosferde muhafazası üzerine yapılan 

bir araştırmada ağırlık kaybı, solunum hızı, pH, kuru madde, kül, ham selüloz, protein, 

renk, genel dış görünüş, şapka açılma oranı, şapka çapı ve sap uzunluğu belirlenmiştir. 

Analizler sonucunda mantarların protein kapsamlarının depolama süresince arttığı 

ortaya konmuştur (Eriş ve Özer 1992).  

 

%3–21 O2+% 5-15CO2 bileşimi mantarlar için en ideal KA ortamı olarak 

görülmektedir. 0 oC’de, %3 O2+%10 CO2 atmosfer bileşimine sahip depolarda mantarlar 

muhafaza edildikleri taktirde raf ömrü 12–15 gün uzamaktadır. %8 O2+%10 CO2’’de 

kalite korunmaktadır (Adamicki 2005). 

 

Faselis F1 patlıcan ve jubilee F1 dolmalık biber çeşidinde derim sonrası sıcak su 

uygulamasının etkisini araştırmak üzere yapılan bir çalışmada, patlıcan ve biber 

meyvelerinin bir kısmı sıcak suya batırılmış ( patlıcanlar, 40oC’de 1, 3 ve 5 dk, 53oC’de 

1 dk; dolmalık biberler, 40oC’de 1, 3, 5 ve 10 dk, 45oC’de 1 ve 3 dk), bu 

uygulamalardan sonra patlıcanlar 10oC’de, dolmalık biberler 8oC sıcaklık ve %90–95 

oransal nem içeren ortamda muhafazaya alınmıştır. Araştırmada, kalite özelliklerinin en 

iyi 40oC sıcaklıkta 3, 5 dk bekletmek ile korunduğu saptanmıştır (Karaşahin 2002). 

 

Yapılan bir çalışmada yemeklik mantar (Agaricus bisporus), brokoli ve domates bitkisi 

modifiye atmosferde ve %5 O2-%10 CO2, %3 O2-%8 CO2, %5O2-%5 CO2, içeren 

koşullarda 40, 30, 13oC sıcaklıkta bir ay süre ile depolanmış, tekstür, renk, ağırlık kaybı, 

etanol ve asetaldehit miktarı belirlenmiştir. Sonuçlar depolama süresince mantarda 

etanol miktarının diğer sebzelerden daha yüksek olduğunu, depolama sonunda 

mantardaki etanol miktarının arttığını ortaya koymuştur. CO2 miktarı yüksek olan depo 

koşullarında etanol ve asetaldehit miktarı fazla bulunmuştur (Tano et al 2007). 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

Araştırma, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait Hasat 

Sonrası Fizyolojisi Laboratuvar’ında yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak Agaricus 

bisporus mantar türüne ait 3–4 cm çapında, şapkası açılmamış ve 2. ürün dönemine ait 

mantarlar kullanılmıştır (Şekil 3.1). Polistren kaplara konarak, delikli ve deliksiz streç 

film ile ambalajlanan bütün haldeki ve dilimlenmiş mantarlar 1oC sıcaklık ve % 90 

oransal neme sahip soğuk hava deposunda 1 ay süre ile depolanmıştır. 

 

 

 

Şekil 3.1 Denemede kullanılan mantarlar 
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3.2 Yöntem 

 

2. flaş dönemine ait mantarlar hasat edildikten kısa bir süre sonra bölümümüz 

laboratuarına getirilmiş ve aşağıdaki uygulamalara tabi tutulmuştur. 

 

3.2.1 Hasat sonrası yapılan uygulamalar 

 

Uygulamalar yapılmadan önce seçilen mantarların bir kısmı bütün olarak denemeye 

alınmış bir kısmı ise bıçak yardımıyla 5 mm kalınlığında dilimlenmiştir. 

 

3.2.1.1 Sitrik asit uygulaması 

 

Mantarlar 40 g/L sitrik asit içeren 4oC sıcaklıktaki sulu çözeltide, kontrol grubu ise aynı 

sıcaklıktaki saf suda 10 dk. süre ile bekletilmiştir (Brennan et al. 1999). 

 

3.2.1.2 Sıcak su uygulaması 

 

Bu amaçla mantar örnekleri 50 OC sıcaklıktaki suya 1 dk. süreyle sıcak suya daldırılmış, 

kontrol amacı ile aynı süre ile oda sıcaklığındaki su uygulanmıştır (Fallik 2003). 

 

3.2.1.3 Ambalajlama 

 

Bütün ve dilimlenmiş olan mantarlar 200 g tartıldıktan sonra polistren kaplara konulmuş 

ve üzerleri streç film ile kaplanmıştır (şekil 3.2). Kapların bazılarında bir iğne 

yardımıyla 1 mm çapında 10’ar adet delik açılmıştır.  
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Şekil 3.2 Paketlenmiş mantarlar 

 

Deneme süresince haftalık aralıklarla üç tekerrürlü olarak ve her tekerrürü temsilen 

10’ar adet mantar örneğinde aşağıda belirtilen ölçüm ve analizler yapılmıştır. 

 

3.2.2 Renk 

 

Mantar renginde muhafaza süresince meydana gelen değişimler CR 200 Minolta marka 

renk ölçerle CIE L* a* b* renk düzleminde bütün olanlarda 3 paralelli, dilimli olanlarda 

10 adet mantar değerlendirmeye alınarak ölçülmüştür. Renk değişimi ile ilgili araştırma 

sonuçları, mantarın beyazlık derecesini gösteren “L” değeri ile ifade edilmiştir.  

 

3.2.3 Ağırlık ölçümleri (%) 

 

Depolama süresince oluşan ağırlık kayıpları 0.1 g’a duyarlı terazi kullanılarak 

mantarların muhafaza başlangıcında ve her analiz döneminde tartılmaları suretiyle 

belirlenmiştir. Muhafaza süresince ağırlık kayıpları başlangıca göre % olarak 

hesaplanmıştır (Kim et al. 2005). 
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3.2.4 Açılma oranının belirlenmesi (%) 

 

Bu amaçla her analiz döneminde şapkası açılan mantarlar sayılmış ve sonuçlar (%) 

olarak değerlendirilmiştir (Tuncel ve Ağaoğlu 1992c). Şapkanın açılması olarak 

değerlendirilen kriterde sap ile şapka arasındaki düzlemde meydana gelen açılma göz 

önünde bulundurulmuştur. 

 

3.2.5 Protein miktarı (g/100g) 

 

Mantarlada muhafaza süresince meydana gelen protein miktarındaki değişimleri 

belirlemek amacıyla Kjehdahl yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin esas amacı yakma 

sistemiyle toplam azot miktarının belirlenmesidir. Yöntem, yakma, desitilasyon ve 

titrasyon olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Analiz öncesi örnekler havalı kurutma 

fırınında kurutulmuş ve öğütülmüştür. 

Yakma aşaması: 0.25 g örnek whatman filtre kâğıdında tartılmış, filtre kâğıdı, içindeki 

örnekle birlikte katlanarak Kjeldahl balonunun içine konulmuştur. 10 g katalizör 

karışımı ve 25 mL derişik H2SO4 sırasıyla ilave edilerek balon Kjeldahl cihazının yakma 

ünitesine yerleştirilmiştir. Balon içeriği zümrüt yeşil ve berrak olana kadar yakılmış, 

balon içinde asit buharı kalmayana kadar yakma ünitesi üzerinde havalandırma çalışır 

şekilde bırakılmış ve oda sıcaklığına gelene kadar soğutulmuştur. 

Destilasyon aşaması: 500 mL erlene 100 mL  %3,5’lik borik asit çözeltisi ve 6-7 damla 

indikatör karışımından ilave edilerek erlen Kjeldahl cihazının destilasyon ünitesine geri 

soğutucunun çıkış borusuna daldırılmıştır. Destilasyon ünitesinin suyu açılmış, yakma 

işlemi tamamlanmış ve distile suyla seyreltilmiş balon içerisine 80 mL %50’lik NaOH 

yavaşça ilave edilmiştir. Balon destilasyon ünitesinin ısıtıcı bölümüne yerleştirilmiş ve 

tıpa sıkıca kapatılmıştır. Düzeneğin ısıtıcısı çalıştırılarak yaklaşık 150 mL destilat 

toplanana kadar destilasyon yapılmıştır. 

Titrasyon aşaması: Destilat 0,1 N HCl ile titrasyona tabi tutulmuştur. Titrasyona erlen 

içeriği maviden pembe-kavuniçi renge dönüştüğü an son verilmiştir. 

Hesaplama: 

% N= örnek-tanıkxNK x 0,014 x 100 
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0,25 

Protein Miktarı: %N X 6,25 

 

 

% N: Yüzde azot miktarı  

Örnek: tartılan mantar örnekleri miktarı 

Tanık: kjeldahl balonunda tayin edilen standart örnek miktarı 

Nk: Toplam kjeldahl azotu konsantrasyonu 

 

3.2.6 Etanol ve Asetaldehit miktarı (nl) 

 

Mantarlarda depolama süresince oluşan aerobik solunum düzeyini belirlemek amacı ile 

yapılan etanol ve aset-aldehit analizleri için, 10 g taze doku 20 ml suda 30 sn 

homojenize edilip süzüldükten sonra, süzüntü 9000 devirde 20 dk. santrifüj edilmiştir. 

Üstten 5 ml’lik kısım bir test tüpüne alınarak, 60oC sıcaklıkta 1 saat inkübe edildikten 

sonra tüpün üst kısmından alınan 1 ml’lik gaz örneği gaz kromatografisine enjekte 

edilmiştir (şekil 3.3) (Hansen et al. 2001). 

 

Gaz kromatografisine 10 nl’lik, 100 nl’lik ve 1000nl’lik standart konulmuş sonuçta 

standartlarda elde edilen piklerden etanolün kapladığı alanın en iyi göründüğü standart 

100 nl olarak tespit edilmiş, denememizden elde edilen sonuçlarla standarttan elde 

edilen sonuçlar arasında basit orantı kurularak veriler alınmıştır.  

Etanol miktarı: 

      100 nl   62069 

=        X nl   Elde Edilen Alan 
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Şekil 3.3 Etanol analizinin yapımı 

 

 

3.2.7 İstatistiksel değerlendirme 

 

Denemeler 3 tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuş ve kalite 

parametreleri her tekerrürdeki 10 adet mantarda incelenmiştir. Araştırmada elde edilen 

bulgular üzerinde durulan özellik bakımından gözlemler faktöriyel düzende varyans 

analizi tekniği ile incelenmiştir. Uygulama faktörünün sıcak su, sitrik asit, kontrol 

grubu, depo süresi faktörünün 7., 14., 21., 28. gün seviyeleri, ambalaj faktörünün delikli 

ve deliksiz olmak üzere iki seviyesi mevcuttur. Çoklu karşılaştırmalarda Duncan testi 

kullanılmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI  

 

4.1. Renk 

 

Yapılan uygulamalar, özelliklerine bağlı olarak mantarların hasat sonrası kalitesini 

farklı düzeylerde etkilemiştir. Renk özelliği bakımından uygulama+depo süresi ve 

uygulama+depo süresi+ambalaj interaksiyonları istatistikî olarak önemli bulunmuştur 

(P<0.01 ve P<0.05). 

 

1 aylık depolama süresince uygulamalar karşılaştırıldığında 7. günde bütün olarak 

delikli ambalajlarda depolanan mantarlarda kontrol II grubunda renk değerinin 92.51, 

sıcak su uygulamasında 91.81, kontrol I 93.14, sitrik asit uygulamasında ise 93.06 

olduğu istatistiksel olarak uygulamalar arasında önemli bir farkın bulunmadığı 

belirlenmiştir. Bütün olarak deliksiz ambalajlarda depolanan mantarlarda ise değerleri; 

kontrol II grubunda 92.36, sıcak su uygulamasında 91.64, kontrol I grubunda 92.89, 

sitrik asit uygulamasında ise 93.17 olarak ölçülmüştür. Dilimli olarak delikli 

ambalajlarda depolanan mantarlarda kontrol II grubunda 92.39 (şekil 4.12-4.15), sıcak 

su uygulamasında 85.68, kontrol I grubunda 93.20, sitrik asit uygulamasında ise 93.04, 

deliksiz ambalajlarda ise kontrol II grubunda 92.36, sıcak su uygulamasında 85.64, 

kontrol I grubunda, 92.42 (şekil 4.8–4.11), sitrik asit uygulamasında ise 92,48’lik 

değerler saptanmıştır. 

 

Depolama süresinin 28. gününde bu değerler bütün uygulamalarda düşmüştür. Bütün 

olarak delikli ambalajlarda depolanan mantarlarda, kontrol II grubunda 85.97, sıcak su 

uygulamasında 72.41, kontrol I grubunda 72.79 sitrik asit uygulamasında ise 72.43, 

deliksiz ambalajlarda kontrol II grubunda 79.05, sıcak su uygulamasında 74.86, kontrol 

I grubunda 70.95 (şekil 4.1-4.3), sitrik asit uygulamasında ise 70.32’lik değerler tespit 

edilmiştir (Çizelge 4.1). Dilimli olarak delikli ambalajlarda depolanan mantarların L 

değerleri kontrol II grubunda 75.95, sıcak su uygulamasında 72.13, kontrol I grubunda 

82.33 sitrik asit uygulamasında ise 65.41 (şekil 4.5a,b-4.7), deliksiz ambalajlarda ise 

kontrol II grubunda 71.48, sıcak su uygulamasında 70.43, kontrol I grubunda 74.89, 

sitrik asit uygulamasında ise 63.00 olarak bulunmuştur.  
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Farklı ambalaj kombinasyonlarında muhafaza edilen mantarlarda yapılan uygulamalar 

ile renk değişimi yavaş olmakla birlikte sitrik asit uygulaması ile renk en iyi şekilde 

korunmuştur. Bir aylık süre içerisinde en fazla kararma sıcak su uygulamasında 

görülmüştür. Mantarlar bütün olarak ve delikli ambalajlarda depolandığında daha az 

kararma meydana gelmiştir. Herhangi bir uygulama yapılmayan kontrol II grubunda ise 

kontrol I grubuna oranla renk daha iyi korunmuştur (Şekil 16). 

 

L değeri mantarlarda beyazlığı ifade etmekte olup L değeri düştükçe renk kararmaya 

başlamakta, L değerleri ile birlikte A ve B değerleride kararmaya başladığında 

değerlendirilmeye alınabilirdi, fakat L değeri rengin tayininde tek başına yeterli 

olmaktadır. 

 

 

Çizelge 4.1 Muhafaza süresince renkte oluşan değişimler 

 UYGULAMALAR 

Dönemler Sıcak Su Uygulaması 

 Bütün+Delikli Bütün+Deliksiz Dilimli+Delikli Dilimli+Deliksiz 

7 91.81 A 91.64 A 85.68 A 85.64 A 

14 80.74 B 83.08 B 77.22 B 76.90 B 

21 77.54 BC 71.08 C 67.26 C 60.00 D 

28 72.41 C 74.86 C 65.41BC 63.00 C 

Sitrik Asit Uygulaması 

7 93.06 A 93.17 A 93.04 A 92.48 A 

14 87.14 B 87.09 B 85.96 B 87.81 B 

21 86.11 B 83.38 B 87.42 B 85.32 AB 

28 72.43 C 70.32 C 72.13 C 70.48 C 

Saf Su Uygulaması  

7 93.14 A 92.89 A 93.20 A 92.42 A 

14 80.42 B 83.58 B 82.33 B 82.80 B 

21 74.36 C 76.50 C 81.09 B 82.48 B 

28 72.79 C 70.95 D 79.09 B 74.89 C 

Kontrol II 

7 92.51 A 92.36 A 92.39 A 92.36 A 

14 87.84 AB 89.70 A 89.20 AB 88.50 AB 

21 86.06 B 83.33 B 85.95 B 83,91 B 

28 85.97 B 79.05 B 75.95 C 71,48 C 
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Şekil 4.1. Sıcak su uygulanan mantarların muhafaza başlangıcındaki görünümü 

 

 

 

Şekil 4.2 Sıcak su uygulanan mantarların muhafazanın 14. gününde görünümleri 

 

 

 

Şekil 4.3 Sıcak su uygulanan mantarların muhafazanın 21. gününde görünümleri 
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Şekil 4.4 Sıcak su uygulanan mantarların muhafazanın 28. gününde görünümleri 

 

 

  

                                 a                                                                           b    

Şekil 4.5a. Sitrik asit uygulanan mantarların muhafaza başlangıcındaki görünümü, b. 14.                            

gündeki görünümü 

 

 

 

Şekil 4.6 Sitrik asit uygulanan mantarların 21. gününde görünümleri 



 21 

 

Şekil 4.7 Sitrik asit uygulanan mantarların 28. gününde görünümleri 

 

 

 

Şekil 4.8 Kontrol I grubu mantarların muhafaza başlangıcındaki görünümü 

 

 

 

Şekil 4.9 Kontrol I grubu mantarların 14. gününde görünümleri 
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Şekil 4.10 Kontrol I grubu mantarların 21. gününde görünümleri 

 

 

 

Şekil 4.11 Kontrol I grubu mantarların 28. gününde görünümleri 

 

 

 

Şekil 4.12 Kontrol II grubunda mantarların muhafaza başlangıcındaki görünümü 
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Şekil 4.13 Kontrol II grubunda mantarların 14. gününde görünümleri 

 

 

 

Şekil 4.14 Kontrol II grubunda mantarların 21. gününde görünümleri 

 

 

 

Şekil 4.15 Kontrol II grubunda mantarların 28. gününde görünümleri 
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4.2 Ağırlık kaybı 

 

Ağırlık kaybı bakımından uygulama, depo süresi, bütün ve dilimli olma özelliği, ambalaj 

interaksiyonu istatistikî olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). 

 

Depolamanın 7. günü ağırlık kayıpları bütün olarak delikli ambalajlarda depolanan 

mantarlardan kontrol II grubunda % 0.03, sıcak su uygulamasında %2.88, kontol I 

grubunda %1.70, sitrik asit uygulamasında ise %1.43 olarak bulunmuştur. 28. gün bu 

değerler kontrol II grubunda % 3.43, sıcak su uygulamasında %3.55, kontol I grubunda 

%3.71, sitrik asit uygulamasında ise %2.51’ e yükselmiştir. Kontrol II grubu ile 

karşılaştırıldığında en fazla ağırlık kaybı kontol I grubunda, en az ise sitrik asit 

uygulamasında meydana gelmiştir (Çizelge 4.2). 

 

Bütün olarak deliksiz ambalajlarda depolanan mantarlarda ağırlık kayıpları 7. gün kontrol 

II grubunda % 1.62, sıcak su uygulamasında %1.17, kontol I grubunda %1.46, sitrik asit 

uygulamasında ise %1.32 olarak belirlenmiştir. 28. günde ise bu değerler, sırasıyla % 

5.08, %3.48, %3.77 ve %3.35 olmuştur. Yine en düşük ağırlık kaybı sitrik asit 

uygulamasında ortaya çıkmıştır. 

 

Dilimli olarak delikli ambalajlarda depolanan mantarlarda 7. gün ağırlık kayıpları kontrol 

II grubunda % 1.22, sıcak su uygulamasında %1.90, kontol I grubunda %1.26, sitrik asit 

uygulamasında ise %1.42 olarak belirlenirken muhafaza süresi sonunda sırasıyla % 4.64, 

%5.03, %3.94 ve %2.88 olmuştur. 

 

Dilimli olarak deliksiz ambalajlarda depolanan mantarlarda ise 7. gün kontrol II grubunda 

% 1.47, sıcak su uygulamasında %1.94, kontol I grubunda %1.09, sitrik asit 

uygulamasında ise %1.27’lik ağırlık kaybı ortaya çıkmıştır. 28. gün ölçümleri kontrol II 

grubunda % 2.99, sıcak su uygulamasında %3.93, kontol I grubunda %3.55, sitrik asit 

uygulamasında ise %2.77’lik ağırlık kaybı olduğunu ortaya koymuştur. 
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       Çizelge 4.2 Muhafaza süresince ağırlık kayıplarında oluşan değişimler (%) 

 UYGULAMALAR 

Dönemler Sıcak Su Uygulaması 

  Bütün+Delikli Bütün+Deliksiz Dilimli+Delikli Dilimli+Deliksiz 

7 2.88 AB 1.17 C 1.90 C 1.94 B 

14 2.16 B 2.41 B 3.10 B 1.81 B 

21 2.94 AB 2.81 AB 3.32 B 3.61 A 

28 3.55 A 3.48 A 5.03 B 3.93 A 

Sitrik Asit Uygulaması 

7 1.43 B 1.32 B 1.42 B 1.27 C 

14 1.85 AB 1.82 B 2.29 AB 1.38 BC 

21 2.50 A 2.08 A 2.38 AB 2.34 AB 

28 2.51 A 3.35 A 2.88 A 2.77 A 

Saf Su Uygulaması  

7 1.70 B 1.17 C 1.90 C 1.94 C 

14 1.59 B 2.41 BC 3.10 BC 2.39 B 

21 3.61 A 2.87 AB 2.85 B 3.22 AB 

28 3.71 A 3.77 A 3.94 A 3.55 A 

Kontrol II 

7 0.03 C 1.62 B 1.22 B 1.47 B 

14 2.15 B 1.80 B 2.03 B 1.97 AB 

21 2.75 AB 2.52 B 2.21 B 2.55 A 

28 3.43 A 5.08 A 4.64 A 2.99 A 

 

 

4.3 Şapka açılması 

 

Üzerinde durulan özellik bakımından uygulama ve depo süresi faktörlerinin seviye 

ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistikî olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Delikli 

ve deliksiz muhafaza kapları arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmuştur 

(P<0.05). 

 

Yapılan ölçümlerde mantarların açılma oranlarının yapılan uygulamalar tarafından farklı 

düzeylerde etkilendiği, en düşük açılma oranının sitrik asit uygulamasında olduğu bunu 

kontrol grubunun takip ettiği, en fazla açılma oranının ise sıcak su uygulamasında 

gerçekleştiği belirlemiştir (şekil 4.16). Ayrıca delikli ambalajlarda bütün olarak depolanan 
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mantarlarda açılma oranının deliksiz ambalajlarda depolananlara oranla daha az olduğu 

tespit edilmiştir (Çizelge 4.3). 

 

Çizelgelerde görüldüğü gibi açılma oranları sitrik asit uygulamasında muhafaza süresinin 

7. gününde bütün olarak delikli ambalajlarda depolanan mantarlarda %18.15, deliksiz 

ambalajlarda %21.85 iken, 28. günde bu oranlar delikli ambalajlarda %50.37, deliksiz 

ambalajlarda %39.36’ya yükselmiştir. Sıcak su uygulamasında açılma oranının 

muhafazanın 7. gününde bütün olarak delikli ambalajlarda depolanan mantarlarda 

%33.66, deliksiz ambalajlarda %31.74 iken, 28. günde bu oranlar delikli ambalajlarda 

%66.1, deliksiz ambalajlarda %69.26’ya yükselmiştir. 

 

 Çizelge 4.3. Muhafaza süresince şapka açılmasında oluşan değişimler (%) 

  UYGULAMALAR 

Dönemler Sıcak Su Uygulaması 

0 0 0 

7 33.06 AD 31.74 BD 

14 39.15 AC  35.55 BC 

21 53.31 AB 48.70 BB 

28 66.10 AA 69.26 BA 

Sitrik Asit Uygulaması 

0 0 0 

7 18.15 BD 21.85 BD 

14 25.18 BC 21.85 BC 

21 39.63 BB 28.89 BB 

28 50.37 BA 39.36 BA 

Saf Su Uygulaması  

0 0 0 

7 35.18 AD 29.17 AD 

14 50.46 AC  41.67 AC  

21 50.00 AB 45.83AB 

28 79.23 AA 53.33AA 

Kontrol II 

0 0 0 

7 23.21 AD 27.50 BA 

14 41.07 AC  36.67 BB 

21 54.76 AB 45.83 BD 

28 63.69 AA 61.66 BC 
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Şekil 4.16. Şapkası açılmamış 2. flaş dönemi mantarları 

 

 

4.4 Protein miktarı  

 

Yapılan analizlerde mantarların protein kapsamlarının depolama süresi ilerledikçe 

arttığını göstermiştir. Kontrol II grubunda, bütün olarak delikli ambalajlarda depolanan 

mantarlarda protein miktarı proje başlangıcında %3.463, bütün olarak deliksiz 

ambalajlarda depolananlarda %3.333, dilimli olarak delikli ambalajlarda depolananlarda 

%3.370, dilimli olarak deliksiz ambalajlarda depolananlarda ise %3.203 olarak 

belirlenmiştir. Bu değerler muhafaza süresi sonunda en fazla artış %4.015’lik bir oranla 

dilimli olarak ve deliksiz ambalajlarda depolanan mantarlarda bulunmuştur (Çizelge 4.4). 

 

Su uygulanmış olan mantarlarda 0. günde en düşük protein miktarı dilimli olarak delikli 

ambalajlarda depolanan mantarlarda (%2.700), en fazla ise bütün olarak delikli 

ambalajlarda depolanan mantarlarda bulunmuş olup (%3.310) bu değerler 28. gün 

sırasıyla %3.797 ve %3.495’e yükselmiştir. 
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Çizelge 4.4. Muhafaza süresince protein miktarında oluşan değişimler (g/100g) 

 UYGULAMALAR 

Dönemler Sıcak Su Uygulaması 

 Bütün+Delikli Bütün+Deliksiz Dilimli+Delikli Dilimli+Deliksiz 

0 - 3.070 3.210 3.010 

7 3.016 3.130 3.326 3.265 

14 3.369 3.428 3.657 3.399 

21 3.288 3.576 3.605 3.718 

28 3.849 3.406 3.436 4.026 

Sitrik Asit Uygulaması 

     

0 3.051 3.380 3.381 3.381 

7 2.850 3.075 3.193 2.861 

14 3.222 3.436 3.178 2.890 

21 3.119 3.141 3.443 3.244 

28 3.415 35.39 3.310 3.569 

Saf Su Uygulaması  

0 3.310 2.875 2.700 2.934 

7 2.875 3.834 3.259 3.045 

14 3.554 2.846 3.134 3.524 

21 3.657 3.436 3.701 3.443 

28 3.495 3.546 3.797 3.075 

Kontrol II 

0 3.463 3.333 3.370 3.203 

7 2.566 2.654 2.971 3.156 

14 3.428 3.082 3.428 3.849 

21 3.082 3.244 3.443 3.849 

28 3.768 3.630 3.576 4.015 
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4.5. Etanol ve Asetaldehit miktarı 

 

Mantarlarda etanol miktarı muhafaza süresince sabit bir değişim göstermiş, asetaldehit 

miktarı yok ya da sınır değerin altında olduğu için ölçülememiştir.  

 

Sıcak su uygulamasında bütün olarak delikli ambalajlardaki mantarlarda depolamanın 

başlangıcında etanol miktarı 131.901 nl iken 28. günün sonunda 76.300 nl olarak 

belirlenmiştir. Deliksiz ambalajlarda ise bu değerler sırasıyla 60.418 ve 22.808 nl olarak 

tespit edilmiştir. Dilimlenmiş olarak delikli ambalajlarda ise bu oranların daha düşük, 

bütün olarak depolanan mantarların tersine etanol miktarında bir artış meydana geldiği 

belirlenmiştir. 

 

Sıcak su uygulamasında bütün olarak delikli ambalajlarda depolanan mantarlarda etanol 

miktarı muhafaza süresi başlangıcında 132.124 nl iken 28. gün 16.24 nl, deliksiz 

ambalajlarda sırasıyla 63.739 nl ve 19.427 nl olarak saptanmıştır (çizelge 4.5). 

Dilimlenerek delikli ambalajlarda depolanan mantarlarda genel itibariyle bir azalış söz 

konusu olmakla birlikte depolamanın 7. günü bu oranın arttığı gözlemlenmiş, buna 

karşılık dilimlenerek deliksiz ambalajlarda depolanan mantarlarda 28. gün çok fazla bir 

azalış olduğu ve bu oranın 5.498 nl’ye kadar düştüğü tespit edilmiştir.  

 

Kontol I grubunda bütün olarak delikli ambalajlarda depolanan mantarlarda deliksiz 

ambalajlarda depolanalar ile karşılaştırıldığında daha düşük düzeyde etanol üretimi 

belirlenmiştir.  

 

Sıcak su, sitrik asit uygulaması ile kontrol II grubunu karşılaştırdığımız zaman ise 

sonuçların orantılı bir şekilde azaldığı bütün olarak depolanan mantarlarda elde edilen 

etanol miktarının dilimlenmiş olarak depolanan mantarlara oranla daha fazla olduğu 

tespit edilmiştir. 
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Çizelge 4.5. Muhafaza süresince etanol miktarında oluşan değişimler (nl) 

 

 UYGULAMALAR 

Dönemler Sıcak Su Uygulaması 

 Bütün+Delikli Bütün+Deliksiz Dilimli+Delikli Dilimli+Deliksiz 

0 131.901 60.418 58.107 63.384 

7 57.963 100.66 45.360 70.515 

14 60.740 57.222 136.615 37.211 

21 11.427 38.663 76.184 36.317 

28 76.300 22.808 87.102 284.337 

Sitrik Asit Uygulaması 

0 132.124 63.739 66.397 79.459 

7 78.810 32.960 173.015 43.239 

14 108.39 22.545 58.053 35.255 

21 31.025 61.177 30.364 158.115 

28 16.240 19.427 30.079 5.498 

Saf Su Uygulaması  

0 36.090 145.165 193.471 129.225 

7 50.437 122.985 122.92 30.654 

14 13.364 89.903 83.01 62.217 

21 51.323 85.218 41.949 16.453 

28 135.216 27.318 56.846 39.178 

Kontrol II 

0 95.211 125.426 48.417 53.202 

7 49.581 74.459 26.752 36.520 

14 26.505 47.483 24.582 48.193 

21 32.178 21.184 40.482 18.389 

28 90.360 12.022 28.943 21.716 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

 

Türkiye’de ve Dünya’da mantar üretim giderek artmaktadır. Bu artışa paralel olarak, 

insanların besin maddesine özellikle proteine duydukları ihtiyaç önem kazanmaktadır. 

Mantarda bulunan protein miktarı hayvansal besinler ile karşılaştırıldığında, vücuda 

alındığında yaklaşık olarak %70-80’i sindirilebilmekte ve birçok hastalığın tedavisinde 

kullanılabilme özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Diğer sebzeler ile karşılaştırıldığında 

mantar bileşiminde bulunan protein miktarının fazla, yağ miktarının oldukça düşük 

olduğu görülmektedir.  

 

Mantarda hasattan sonra kalite özelliklerini belirleyen bazı faktörler bulunmaktadır. 

Kalite spektrumu olarak adlandırılan bu faktörler; sap uzaması ve şapka açılması olarak 

beliren büyüme, renk değişimi ve dokusal değişimlerdir. Canlı bir bütün olarak yaşam 

faaliyetlerine devam ettiğinden mantar da hasattan sonra depo maddelerini harcayarak 

hızla kalitesini kaybetmektedir. Genel olarak insanlar kısa saplı ve şapkası açılmamış 

mantarları tercih etmektedirler. Mantarlar diğer sebzeler ile karşılaştırıldıkları zaman 3–

4 günlük bir raf ömrüne sahip bulunmaktadır. Çünkü mantarlarda fiziksel ve mikrobiyal 

zararlara karşı koruyan ve su kaybını önlemede etkili olan bir kütikula tabakası 

bulunmamaktadır. Tüketici tercihine uygun mantarların pazarlanabilmesi ve pazara 

ulaşan mantarların kalitelerinin korunması bir başka deyişle raf ömrünün uzatılması 

mantarın kalite spektrumunu oluşturan faktörleri uygun tekniklerle, optimum düzeyde 

tutabilmeye bağlıdır. Bu amaçla belirli teknikler kullanılmaktadır. Bunlar; soğukta 

muhafaza, modifiye atmosferde muhafaza, kontrollü atmosferde muhafaza, kurutarak 

muhafaza ve konserveye işleme yöntemleridir. Yapılan araştırmalar, mantarın raf 

ömrünün uzatılmasında bazı kimyasal maddeler uygulandıktan sonra değişik ambalaj 

materyalleri ile düşük sıcaklıkta depolamanın uygun bir teknik olacağını 

göstermektedir.  

 

Yapılan çalışmada da mantarlara sitrik asit ve sıcak su uygulamaları yapılarak modifiye 

atmosfer koşullarında hasat sonrası kalitesi korunmaya çalışılmıştır. Bir aylık muhafaza 

süresince sitrik asit uygulanmış mantarlarda ağırlık kaybı, şapka açılması ve renk 
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kararması düşük düzeyde olmuştur. Bütün olarak delikli ambalajlarda depolanan 

mantarlar da kalite özellikleri daha iyi korunmuştur. Sitrik asit birçok meyvede yüksek 

miktarlarda bulunan bir organik asittir. Dışardan uygulandığı meyve ve sebzelerin kalite 

özelliklerini muhafaza etmek gibi bir özelliği bulunmakta, insan sağlığı için ise zararlı 

olmamaktadır. Sıcak su uygulaması yapılan mantarlar 50oC sıcak suda bekletildiği 

zaman beyaz bir görünüm almış fakat daha sonra hızlı bir şekilde kararmaya 

başlamıştır.  

 

Araştırma sonucunda elde ettiğimiz bulgularda renk değişiminin, sitrik asit uygulanan 

mantarlarda daha düşük olduğu tespit edilmiştir. En fazla kararma sıcak su 

uygulamasının yapıldığı mantarlarda olmuş, dilimlenerek depolanan mantarlarda bütün 

mantarlara oranla daha fazla kararma meydana gelmiştir. Mantarda şapka renginin 

korunması için yapılan bir çalışmada sodyum metabisülfit, askorbik asit ve sitrik asitin 

farklı konsantrasyonlarının uygulandığı mantarlar polietilen (PE) torba ve polistiren 

(PS) kaplarda 8oC’de 5 gün depolanmıştır. Uygulanan kimyasal maddelerin renk 

üzerindeki etkisinin önemli olmadığı, PS kaplardaki mantar renklerinin PE 

torbadakilere oranla daha iyi olduğu saptanmıştır (Emir 1998). 

 

Yapılan çalışmada, 28. gün ölçümleri kontrol II grubunda % 2.99, sıcak su 

uygulamasında %3.93, kontol I grubunda %3.55, sitrik asit uygulamasında ise 

%2.77’lik ağırlık kaybının ortaya çıktığı, delikli olarak ambalajlanan mantarlarda bütün 

olarak depolananlara oranla daha fazla ağırlık kaybı olduğu tespit edilmiştir. Sitrik asit 

uygulanan mantarlarda ise ağırlık kaybı daha düşük görülmüştür. Bunu şu şekilde 

açıklayabiliriz; mantarlar hasattan sonra hızla su kaybetmekte ve eğer ürün bir ambalaj 

materyali kaplı ise ambalaj içerisindeki atmosferin buhar basıncı bir süre sonra ürünün 

dokuları arasındaki buhar basıncı ile dengelenmekte ve bu noktadan sonra su kaybı 

azalmaktadır. Eğer ambalajın absorbsiyon özelliği varsa bu durumda nemin bir kısmı 

ambalaj tarafından absorbe edilmekte, ambalajın iç atmosferi doygun hale gelene kadar 

ürün su kaybını sürdürmektedir. Ambalajlarda ağırlık kaybının daha fazla olmasının 

nedenini bu şekilde açıklamak mümkündür (Halloran ve Ağaoğlu 1992a).  
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Yapılan değerlendirmeler şapka açılmasının, bütün olarak delikli ambalajlarda 

depolanan mantarlarda daha fazla olduğunu, sitrik asit uygulanan mantarlarda ise sıcak 

su uygulanan mantarlara oranla daha düşük düzeyde gerçekleştiğini göstermiştir. Sitrik 

asit uygulaması ürünlerin kalite özelliklerinin daha iyi korunabilmesi amacıyla 

uygulanmaktadır. Depolama koşulları da uygun olduğu taktirde mantarlarda muhafaza 

süresini uzatmaktadır. Yapılan bir araştırmada bütün ve şapkası açılmamış olan 

mantarlar 40 g/L sitrik asit, 50 ml/L hidrojen peroksit ve kontrol grubuna distile su 

uygulandıktan sonra dilimlenmiş (3mm kalınlıkta), ardından polistren kaplara konularak 

4oC’de 19 gün depolanmıştır. Bu uygulamaların mantarda raf ömrünü % 90 oranında 

artırdığı ve mikrobiyal gelişimi azalttığı tespit edilmiştir (Brennan et al. 1999). Delikli 

ambalajlarda rengin genellikle daha iyi korunmasının, ambalaj içerisinde aşırı CO2 

birikiminin engellenmesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

 

Muhafaza süresince protein miktarının özellikle dilimlenerek depolanan mantarlarda 

arttığı tespit edilmiştir. Eriş ve Özer (1992) de yaptıkları araştırmada kontrollü 

atmosferde depolanan mantarlarda muhafaza süresince protein miktarının arttığını 

saptamışlardır.  

 

Yapılan çalışmada 1 aylık muhafaza süresince etanol miktarının azaldığı saptanmıştır. 

Ancak yapılan çalışmalar muhafaza süresince etanol miktarının genelde artırdığını 

göstermektedir. Asanth’ ın yapmış olduğu araştırmada Pleurotus spp. mantar türüne 

%0,5’lik sitrik asit uygulanmış, renk değişimi ve ağırlık kaybı bu uygulamaya ait 

örneklerde daha az görülmüş, etanol ve asetaldehit miktarı 14 günlük muhafaza 

süresince artmıştır. Yine (Tano et al. 2007) tarafından sebzelerde yapılan çalışma da 

etanol miktarının muhafaza süresince arttığı tespit dilmiştir. Çalışmamızda etanol 

miktarındaki azalmanın ortamda bulunan CO2 miktarı ile ilişkili olduğu, ortamda 

bulunan CO2 miktarı arttıkça fermantasyonun arttığı ve sonuçta ortaya çıkan alkol 

miktarının artış gösterdiği düşünülmüştür.  

 

Yapılan bir araştırmada, 0o, 5o ve 10oC sıcaklıkta 2 hafta muhafaza edilen bütün ve 

dilimlenmiş mantarlarda 10oC’de raf ömrünün kısaldığı saptanmıştır. Sonuçlar, 

dilimlenmiş mantarların, solunum şiddeti, kararma ve yumuşama dikkate alındığında 
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daha duyarlı olduklarını ortaya koymuştur. Bu nedenle dilimlenmiş mantarların 0oC 

sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır (Halloran 1995). Kim et al. 

(2005) 5 mm kalınlıkta dilimlediği mantarları 12 oC sıcaklık ve %80 oransal neme sahip 

depoda muhafaza edilmiş, bütün olan mantarlarda kararma ve ağırlık kaybı dilimlenmiş 

mantarlara oranla daha az bulunmuştur. Yaptığımız çalışmada 1 oC sıcaklıkta 1 ay 

süreyle muhafaza edilen mantarlarda, bütün olan mantarlar dilimli olanlara oranla kalite 

özelliklerini daha fazla korumuş, yapılan uygulamalardan ise en iyi sonuç sitrik asit 

uygulamasından elde edilmiştir. 

 

Yıkama işleminin bitkiler üzerine etkilerine baktığımızda yapmış olduğumuz bu 

çalışmada çok fazla olumlu etkide bulunmadığını gözlemlenmiştir. Patlıcan ve biber 

çeşitlerinde sıcak suyun etkisini araştırmak amacıyla Karaşahin (2002)’in yapmış 

olduğu bir çalışmada kalite özelliklerinin 40oC sıcaklıktaki suda bekletilen meyvelerde 

53oC’de bekletilenlere oranla daha iyi korunduğu tespit edilmiştir. Citrus sinensis’de 

53oC sıcak suyun etkisi olumlu bulunmuştur. 

 

Ekonomik bir mantar yetiştiriciliği için hasattan sonra kalite parametrelerinin çok iyi bir 

şeklide korunarak raf ömrünün uzatılması gerekmektedir. Bunun için bir çok işlem 

(kurutma, dondurma, soğukta depolama, konserveye işleme, kimyasal uygulamalar) 

yapılmakta, değişik ambalaj materyalleri (polistren kaplar, plastik torbalar, karton 

kutular vb.) kullanılmaktadır.  Yapılan bu çalışmada denemiş olduğumuz yöntemler 

arasında en iyi uygulamanın, sitrik asit ve ardından delikli ambalajlarda bütün olarak 

depolama olduğu, bu koşullarda mantarların 1oC sıcaklık ve %90 oransal nem içeren 

depolarda 1 ay süresince başarılı bir şekilde muhafaza edilebileceği belirlenmiştir.  
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