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HAVUÇTA HASAT ÖNCESİ VE SONRASI HORMONAL DEĞİŞİMLER 
 
 
 
ÖZET  
 
Yürütülen araştırmada, farklı sıcaklıklarda depolanan havuçlarda önce büyüme, gelişme ve depolama 
sürelerince önemli hasat sonrası kalite kayıplarından olan filizlenme ve köklenmenin hormonal 
mekanizmasını belirlemeye yönelik olarak, oksin, absizik asit, giberellik asit, sitokinin ve etilen 
düzeylerinin değişimleri ile havuçlardaki köklenme, filizlenme ve diğer kalite değişimleri incelenmiştir. 
Daha sonra hasat öncesi dönemlerde maleik hidrazit ve etephon uygulamaları yapılarak bunların da 
bazı hormon düzeyleri ile kalite değişimlerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.  
 
Oksin hasata doğru artıp hasat zamanı azalırken ABA ve GA3 oksinin tersine büyüme ve gelişme 
döneminin başında düşükken hasata doğru artmıştır. Her üç hormonda da yaprak dokularında düzey 
kök dokularından fazla olmuştur. İçsel ve dışsal etilen düzeyleri ise büyüme ve gelişme dönemince 
yapraklarda azalırken köklerde artmış, sitokininler de hasata kadar kökte birikip hasata doğru 
azalırken yapraklarda tersi değişim gözlenmiştir.  
 
Oksin miktarı 0° ve 5°C’lerde depolama süresince düşük sıcaklıkta biraz daha geç olmak üzere 
artmaya başlamış, ABA ve GA3 ise azalmış ve bu dönemde de filizlenme ve köklenme olmuştur. 
Muhafaza sırasında içsel ve dışsal etilen miktarında önce artış sonra azalma olmuş ve etilenin düşük 
olduğu dönemde köklenme oluşumu dikkati çekmiştir. Etilen düzeyi muhafaza süresi sonunda 
yaşlanmaya bağlı olarak yeniden artmıştır. Muhafaza süresince sitokinin düzeyi ise genel olarak 
azalmıştır.  
 
İncelemeye alınan hormonların büyüme, gelişme ve depolama süresince değişimleri genel olarak 
değerlendirildiğinde, hasat öncesi birikimin hasat sonrası kısa da olsa dinlenmeye neden olduğunu 
ortaya koymaktadır. Nitekim soğukta muhafaza döneminde ABA, etilen, GA3 ve sitokinin miktarının 
düşmesi ile dinlenme sona ererken aynı dönemde oksin miktarı artmıştır. İncelenen diğer kalite 
kriterlerine ait veriler de bunu doğrularken ABA ile SÇTKM arasındaki ilişki belirlenmiştir. 
 
Çalışmada, depolama sırasında köklenme ve filizlenmeyi engellemeye yönelik kimyasal madde 
uygulamaları da yapılmış, bunlardan Ethephon uygulamalarının kökler üzerindeki gözlerde ve filizlerin 
çıkış yerlerinde renk kararmasına yol açarak depolamanın başlangıcında satış kalitesini düşürmesi ve 
ayrıca köklenme ve filizlenmenin engellenmesinde de etkili olmaması nedenleri ile kullanılmaması 
gerektiği belirlenmiştir. Maleik hidrazit uygulamalarından ise özellikle 3000-15, köklenmeyi tamamen 
engellemiş, filizlenmenin engellenmesinde ve ayrıca ağırlık kaybı ve görünüş kalitesi açısından da en 
iyi uygulama olmuştur. Ayrıca uygulanan MH’in ABA’in depolama süresince değişiminden çok miktarı 
üzerine etkili olduğu da saptanmıştır. 
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kalite, soğukta muhafaza 
 
 
 

PRE- AND POST-HARVEST HORMONAL CHANGES OF CARROTS 
 
 
ABSTRACT 
 
Hormonal changes as oksin, gibberellin, cytocynin, ethylene  and ABA content were evaluated during 
growth, development and cold storage at 0° and 5°C to determine the effect of hormonal profile on 
sprouting and rooting which are the quality criteria  cause postharvest lose of carots. Other quality 
parameters such as sensory quality, respiration rate, weight loss and morphological differentiation on 
the roots were also investigated during the experiments. The effects of some pre-harvest treatments 
with etephon and maleic hydrazide were also investigated in this research. 
 
While oksine increased through harvest and decreased during harvest time, ABA and GA3 were low at 
the begining of growth and development period and increased through harvest. The level of all those 
hormons were found higher in leaf tissues than root samples. Ethylene production decreased in leaf 
tissues and increased in roots during growth and development period. Cytokinins were accumulated 
in root tissues during this period than decreased at harvest maturity. Oposite changes occured in leaf 
tissues durin the same periods. 
 
Oksine level increased while ABA and GA3 decreased during cold storage at 0° and 5°C and rooting 
and sprouting occured during this period. Both internal and external ethylene level increased at the 
beginning of  storage period and then decreased. Rooting was noticible during low ethlene production 
period. Ethylene level increased again due to senescence at the and of storage. Cytokinin level 
showed a general decrease during cold storage period. 
 
Hormonal changes showed that there is a short dormancy period after harvest due to pre-harvest 
hormonal accumulation. Dormancy period ended with the decrease of ABA, ethylene, GA3 and 
cytokinin and increase of oksin in the storage period. All other criteria investigated in this research 
also proved the existance of dormancy period. There was also a correlation between ABA level and 
total solible solid content. 
 
Pre-harvest applications of maleic hydrazide and ethephone to avoid the rooting and sprouting the 
roots were also included in the research. Because of negative effect on the apparance, etephon 
applications couldn’t be reccomended. Beside, it did not effect postharvest growth during cold 
storage. 3000-15 MH application showed the best effect on the quality. This dose stoped the rooting 
complately while being the most effected application for reducing weight loos, sprouting and sensory 
quality. There was a corelation between MH application and ABA content. Although MH did not 
influence the ABA change during storage, it effected the content of the hormon during this period. 
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uygulanmış havuçların muhafaza süresince filizlenme oranında (%) meydana gelen 
değişimler 

Çizelge 12. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) uygulanmış havuçların 
muhafaza süresince filizlenme oranında (%) meydana gelen değişimler 

Çizelge 13. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) ve ethephon (E) 
uygulanmış havuçların muhafaza süresince filizlenme derecesinde meydana gelen 
değişimler 

Çizelge 14. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) uygulanmış havuçların 
muhafaza süresince filizlenme derecesinde meydana gelen değişimler 

Çizelge 15. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) ve ethephon (E) 
uygulanmış havuçların muhafaza süresince görünüş puanlarında meydana gelen 
değişimler 

Çizelge 16. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) uygulanmış havuçların 
muhafaza süresince görünüş puanlarında meydana gelen değişimler 

Çizelge 17. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) ve ethephon (E) 
uygulanmış havuçların muhafaza süresince ağırlık kaybında (%) meydana gelen 
değişimler 

Çizelge 18. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) uygulanmış havuçların 
muhafaza süresince ağırlık kaybında (%) meydana gelen değişimler 

Çizelge 19. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) ve ethephon (E) 
uygulanmış havuçların muhafaza süresince solunum hızında (mlCO2/kgh) meydana gelen 
değişimler 

Çizelge 20. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) uygulanmış havuçların 
muhafaza süresince solunum hızında (mlCO2/kgh) meydana gelen değişimler 
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1. GİRİŞ 
 
Besin değerinin yüksek olması ve çok değişik amaçlarla kullanılabilmesi nedeni ile önemli  sebze 
türleri arasında yer alan havuç, zengin vitamin ve mineral madde içeriğine sahiptir. Başta provitamin A 
olmak üzere thiamin ve riboflavin yönünden oldukça zengindir. Provitamin A’nın ancak çok sınırlı 
sayıda besinde bulunabilmesi havucun önemini oldukça artırmaktadır (Salunkhe ve Desai 1984, 
Baysal 1988). Bu nedenle havuç ülkemizde yıllardan beri özellikle kış aylarında çok fazla tüketilen bir 
sebze türü haline gelmiştir.  
 
Yaygın tüketimine paralel olarak havucun üretiminde de artış söz konusudur. 2000 yılı verilerine göre 
ülkemizde 7.499 ha alanda 239.000 ton havuç üretimi yapılmaktadır. Üretim iller bazında 
değerlendirildiğinde havuç yetiştiriciliği yoğun olarak Ankara, Burdur ve Konya illerinde yapılmakta ve 
Ankara ili 2.461 ha alanda 116.486 ton ile ilk sırada yer almaktadır. Ankara ilinde havuç yetiştiriciliği 
Beypazarı yöresinde yapılmakta ve ülkemiz üretiminin %48,7’si bu yöreden sağlanmaktadır (Anonim 
2000). 
 
Hasat ve hasat sonrası dönemdeki ürün kayıpları ile pazarlamada yaşanan olumsuzluklar, havuç 
üretiminde karşılaşılan önemli sorunların başında gelmektedir. Hasat ve hasat sonrası dönemde 
meydana gelen kayıplar; mekanik, fizyolojik ve patolojik kökenlidir. Bu kayıplardan mekanik ve 
patalojik kayıplar hasat ve hasat sonrası işlemlerin dikkatli yapılması ve tüketime kadar olan dönemde 
hijyenik koşulların sağlanması ile en az düzeye indirilebilmektedir. Fizyolojik kökenli kayıpların 
giderilmesi konusunda ise oldukça sınırlı gelişmeler olmuş, bu kayıplar ancak düşük sıcaklık 
uygulamaları ile geciktirilmeye çalışılmıştır (Halloran vd. 1997). 
 
Fizyolojik kayıplar olarak bilinen en önemli değişimler, havuç köklerinin ihtiyacı olan düşük sıcaklık 
toplamını karşılayarak vernalize olmaları ve bunun sonucu olarak da yeniden gelişmeye başlayarak 
kök ve filiz oluşturmalarıdır. Depolama sırasında optimumun üzerindeki sıcaklıklarda bu değişimler 
daha erken başlarken (Hardenburg vd. 1986), çok yüksek sıcaklıklarda düşük sıcaklık isteğinin 
karşılanmaması nedeniyle kök ve filiz oluşmamaktadır (Miedema ve Kamminga 1994). Ancak 25-30oC 
gibi yüksek sıcaklık koşullarında çok hızlı su, dolayısıyla ağırlık ve kalite kaybı nedeniyle ürün çok 
kısa sürede kaybedilmektedir (Hardenburg vd. 1986, Kader 1987).  
 
Düşük sıcaklık uygulaması ile köklenme ve filizlenme geciktirilmekte fakat engellenememektedir. 
Yapılan çalışmalarda havucun üşüme zararına duyarlı olmadığı, donma noktasının -1.68oC olduğu ve 
ideal olarak 0oC’de depolanabildiği bildirilmektedir (Salunkhe ve Desai 1984, Kader vd. 1985, 
Kozukue vd. 1985, Saltveit 1989). Ancak 0oC’de dahi muhafazanın 4. ayından itibaren köklenme ve 
filizlenmeden dolayı önemli kayıplar meydana gelmekte, bu durum 5oC’de ve soğutucusuz depoda 
saklanan örneklerde ilk aydan sonra ortaya çıkmaktadır (Yanmaz vd. 1995). 
 
Düşük sıcaklığın yeterli derecede etkili olmaması nedeniyle, patates, soğan ve havuç gibi türlerde kök 
ve filiz oluşumunu engellemek amacıyla, kök ve yumrular üzerindeki büyüme noktalarını etkilemeye 
yönelik olarak, kimyasal madde uygulamaları yoluna gidilmektedir. Bu amaçla maleik hidrazid (Kaul 
vd. 1994), CIPC (Kumar vd. 1994), γ-radyasyonu (Leczynski vd. 1992), IPC (Wessel ve Wustman 
1990), NAA (Gautam vd. 1993), HPP (Afek vd. 1996), 2,4,5-T (Kaul ve Mehta 1991), cycocel 
(chlormequat) (Gul vd. 1990) ve salisilik asit (Noor-Badshah vd. 1998) uygulamaları yapılmakla 
birlikte, kullanılan kimyasal maddelerin üründe kalıntı bırakması, bu gibi uygulamaların 
kullanılabilirliğini sınırlamaktadır. 
 
Sebzelerde büyüme, gelişme ve yaşlanmayı kontrol eden hormonların kök, yumru ve soğan gibi 
toprak altı organlarında da etkili olduğu bilinmektedir (Isenberg vd. 1987, Ludford 1990, 1995). Bu 
gruptaki sebzelerden soğan ve patateste hasat öncesi ve sonrası dönemdeki hormonal değişimler 
ayrıntılı olarak incelenerek, ürünlerin fizyolojik devrelerine ait hormon profilleri açıklanmıştır (Isenberg 
vd. 1987). Havuçta ise, bu konuda günümüze kadar harhangi bir çalışma yapılmamış, hormonlarla 
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ilgili çalışmalar, sadece dışsal uygulamaların hasat sonrası kaliteye etkilerinin belirlenmesine yönelik 
olarak sınırlı düzeyde kalmıştır. 
 
Kesin olarak bilinmemekle birlikte, havuçta da soğan ve patateste olduğu gibi dinlenme ve yeniden 
büyüme devrelerinin var olduğu ve hasat sonrası dönemde önemli kayıplara neden olan, köklenme ve 
filizlenmenin bu devrelere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bunun, diğer kök ve yumru 
sebzelerde yapılan çalışmalara dayanarak hormonal mekanizma ile ilişkili olduğunu ifade etmek 
yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. Yürütülen çalışmada; bu bilgi ve düşüncelerden hareketle, havuçta; 
büyüme ve gelişme döneminden başlayarak, depolama süresinin sonuna kadar, doğal bitki 
hormonlarından oksin, absizik asit, etilen, giberelik asit ve sitokinin düzeylerini belirlemek ve bu değer 
ve değişimleri, köklenme ve filizlenme oranları ve kök kesitlerinden elde edilen mikroskop görüntüleri 
ile karşılaştırarak mekanizmalarını açıklamaya çalışmak ve ayrıca dışsal uygulamalarla kalite ve bazı 
hormonların nasıl etkilendiğini belirlemek amaçlanmıştır.  
 
2. KAYNAK BİLDİRİŞLERİ 
 
Havuç hasat edildikten sonra uygun koşullar sağlandığı durumda, diğer pek çok sebze türüne göre 
oldukça uzun süre muhafaza edilebilmektedir. Solunum hızı düşük olup, düşük sıcaklık (0°C) ve 
yüksek nem (%95-100 oransal nem) koşullarında 4-6 ay depolanabilmektedir (Ryall ve Lipton 1972, 
Debner vd. 1980, Salunkhe ve Desai 1984, Kader vd. 1985, Kozukue vd. 1985, Embrechts ve 
Schoneveld 1988, Saltveit 1989). 
 
Hasat sonrası yaşam süresi uzun olmasına karşın, muhafazası sırasında su kaybından kaynaklanan 
ağırlık kaybı (Geeson 1985), renk kaybı (Kovàcs vd. 1978, Den Outer 1990) mantari ve bakteriyal 
kökenli patojenlerden kaynaklanan enfeksiyonlar (Salunkhe ve Desai 1984, Mishra vd. 1992), düşük 
sıcaklık isteğinin karşılanmasının ardından oluşan köklenme ve filizlenme (Ryall ve Lipton 1972, 
Karaçalı 1993, Kasım 1994, Yanmaz vd. 1995) havucun muhafazasında karşılaşılan önemli sorunlar 
arasındadır. Bu sorunların büyük bir bölümü hasat ve hasat sonrası işlemlerin dikkatli yapılması ve 
tüketime kadar olan dönemde hijyenik koşulların sağlanması ile azaltılabilmekte ancak 
engellenememektedir (Halloran vd. 1997).  
 
Bitki fizyolojisi konusunda çalışan araştırıcıların üzerinde önemle durduğu konulardan biri de, bitkilerin 
büyüme ve gelişmelerini düzenleyen ve kontrol eden mekanizmaları açığa çıkartmaktır. Nitekim 1880 
yılında Darwin’in temelini attığı bitkisel hormonların varlığını 1928 yılında Went, yulaf koleoptil ucunda 
bulduğu ve büyütücü (oksin) olarak tanımladığı araştırma ile kanıtlamıştır. Went’in ilk adımını attığı 
bitkisel hormonlar konusunda günümüze kadar çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen 
birçok nokta halâ açıklanamamaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda bitkilerde büyüme ve gelişme 
üzerine etkili olan 5 hormon grubu belirlenmiştir. Bunlar; oksinler, gibberellinler, sitokininler, absizik 
asit ve etilen grubudur. Bu hormon grupları içerisinde yer alan doğal hormonların yanında benzer 
etkiler gösteren, ancak  sentetik olarak üretilen benzerleri de geliştirilmiştir. Bu nedenle hormonların 
yerine daha geniş bir grubu içine alan “Büyüme Düzenleyici Maddeler” terimi kullanılmaya 
başlanmıştır. Büyüme düzenleyici maddelerin bir kısmı uyarıcı veya teşvik edici yani “promotör 
(stimülatör)” etki gösterirken, diğer bir kısmı ise bazı bitkilerde büyümeyi kısıtlayıcı veya yavaşlatıcı 
hatta durdurucu “inhibitör” etki gösterirler. Ancak bu etkiler ve etkilerin şiddetleri bitki tür, çeşit ve 
gelişme dönemi gibi faktörlere göre değişmektedir (Güleryüz 1982, Davies 1990, Eriş 1990, Kays 
1991, Salisbury ve Ross 1992, Davies 1995, Mohr ve Schopfer 1995, Arteca 1996). 
 
Burada sözü edilen 5 büyüme hormonu dışında henüz tam olarak tanımlanmadıklarından kuramsal 
hormon olarak adlandırılan brassinosteroidler, jasmonatlar, salisilatlar, poliaminler, florigen ve 
antezinlerin de büyüme düzenleyici olarak etkin olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Goodwin ve 
Mercer 1983, Dönmez ve Hışıl 1995, Rao 2000a, Halloran ve Kasım 2000). 
 
Hormonların bireysel etkilerinden çok karşılıklı etkileşimleri ile büyüme ve gelişmede rol oynadıkları 
bilinmektedir. Bu etkileşim sonucu oluşturdukları teşvik edici/engelleyici dengesi fizyolojik olaylarda 
etkili olmaktadır (Kamerbeek vd. 1970, Kefeli ve Kadyrov 1971, Thomas ve Isenberg 1973, Isenberg 
vd. 1987). 
 
2.1. Sebzelerde Hasat  Öncesi ve Sonrası Hormonal Değişimler Konusunda Yapılan Çalışmalar 
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Hormonların değişimi ve etkileri üzerine yapılan çalışmalar daha çok soğan, patates, lahana ve 
domates türlerine yöneliktir. Özellikle lahana, soğan ve patateste dinlenmenin kırılması veya 
geciktirilmesindeki etkileri konusundaki çalışmalar yoğunluk kazanırken, domateste genel olarak 
hormonların olgunlaşma ve renk değişimi ile ilişkileri üzerinde toplanmıştır. 
 
Soğanlarda da tüm sebze ve meyvelerde olduğu gibi, depolama başlangıcında, hasat öncesi döneme 
dayanan bir hormon dengesi söz konusudur. Bu denge inhibitör maddelerin lehinedir. Genel olarak bu 
türde hasat döneminde çok düşük düzeyde oksin, gibberellin ve sitokinin bulunurken, çok yüksek 
düzeyde inhibitör madde belirlenmiştir. Depolamanın ilerleyen dönemlerinde inhibitörlerin azaldığı, 
buna karşın gibberellin, oksin ve sitokininlerin arttığı görülmektedir. Bu hormonlardan 
gibberellinlerdeki artışın, filizlenmeden; sitokininlerdeki artışın da hücre bölünmesinin başlamasından 
kaynaklandığı sanılmaktadır. Soğanların hasatından itibaren yaklaşık 3 ay süre ile dinlenmede 
kalması, bu dönemde ABA düzeyinin yüksek olmasıyla açıklanmaktadır. Bu dönemden sonra ABA 
miktarı azalmaya başlarken, promotör hormonların düzeyi artarak, yeniden büyüme meydana 
gelmekte, bu olay ise dinlenmesinin kırılması olarak tanımlanmaktadır. Dinlenmenin kırılmasıyla da 
filizlenme meydana gelmekte ve ürün ticari değerini kaybetmektedir (Wareing ve Saunders 1971, 
Isenberg vd. 1987).  
 
Matsubara ve Kimura (1992), değişik soğan dokularında (sürgün ucu, yaprak, soğan ve kökte) değişik 
gelişme dönemlerinde ABA düzeyini incelemişler ve en yüksek ABA düzeyinin sürgün ucunda 
olduğunu belirlemişlerdir. İçsel ABA düzeyi yumru oluşum döneminden itibaren artmaya başlamış ve 
dinlenmenin başlangıcında en yüksek düzeye ulaşmıştır. Depolama süresince bu maddenin düzeyi 
azalmış ve depolamadan 1 ay sonra minimum düzeye inmiştir. Soğanlarda dinlenmenin ilerlemesi ile 
GA3 düzeyinin arttığı ve dinlenme döneminde dışarıdan verilen gibberellin benzeri maddelerin 
dinlenmeyi kısalttığı saptanmıştır (Kamerbeek vd. 1970). 
 
Soğanda dışsal hormon uygulamaları, dinlenme ve yaşlanma üzerinde etkili olmaktadır. IAA, GA3 ve 
kinetinin ayrı ayrı ve birlikte uygulanması yeniden büyümeyi ve yaşlanmayı geciktirirken, dinlenme 
bitiminde hızlı kök ve filiz oluşumuna yol açmaktadır. ABA tek başına ya da GA3 ve IAA ile birlikte 
uygulandığında kök ve filiz oluşumunu baskı altına alırken, yaşlanmayı hızlandırmaktadır. Kinetin ile 
birlikte uygulandığında ise, kök ve filiz oluşumunu geciktirmekle beraber yaşlanmayı da 
geciktirmektedir. Etilenin soğanlar üzerindeki etkisi filizlenmeyi azaltıcı yönde olurken, ABA ile birlikte 
uygulandığında ABA’in dinlenmeyi uzatıcı etkisini azaltmaktadır. Soğanlardaki dışsal uygulamaların 
sonuçları incelendiğinde sitokininlerin dinlenme sırasında soğuk uygulamasına benzer bir etki 
gösterdikleri ve dinlenme üzerinde önemli etkiye sahip oldukları görülmektedir (Mahotiere vd. 1976). 
Miedema ve Kamminga (1994), yüksek depo sıcaklıklarının filizlenmeyi hızlandırdığını, ancak 
sıcaklığın 30oC’ye çıkması durumunda filizlenmenin engellendiğini bildirmektedirler. Bu durum, yüksek 
sıcaklıkta sitokinin düzeyindeki artışın zayıf kalmasına bağlanmakta ve dışarıdan uygulanan BA’nin 
filizlenmeyi kuvvetle teşvik ettiği bildirilmektedir. Nitekim Miedema (1994)’nın yapmış olduğu 
çalışmada da, kök  sisteminde filizlenmeyi sınırlandıran temel faktörün sitokininler olduğu ve dışsal 
olarak uygulanan BA’in etkisinin çeşitlere göre değiştiği belirlenmiştir. Ray vd. (1991), dışsal olarak 
uyguladıkları 2,4,5-T’nin depolama süresince filizlenmeyi artırdığını saptamışlardır. Hasat öncesi 
uygulanan etephonun da verimi düşürmesine karşın filizlenme oranını azalttığı belirlenmiştir (Thomas 
ve Rankin 1982). 
 
Patateste de soğanda olduğu gibi dinlenme ve yeniden büyüme devreleri üzerinde içsel hormonların 
etkili olduğu ortaya konmuştur. Sukhova vd. (1993), patateste içsel IAA ve sitokinin düzeyi ile 
dinlenme arasındaki ilişkileri inceledikleri çalışmalarında, dinlenme sırasında IAA düzeyinde bir 
değişim görülmediğini, filizlenme sırasında ise azaldığını saptamışlardır. Buna karşın sitokinin düzeyi 
filizlenmeye kadar nisbeten sabit ve düşük kalmış, ancak filizlenme sırasında zeatin riboz ve 
isopentenil adenozine düzeyindeki artışa bağlı olarak toplam sitokinin miktarı da artmıştır. Bu 
araştırıcılar, IAA’in dinlenmede etkili olmamasına karşın filizlenmenin başlaması için sitokininlerin 
bulunmasının zorunlu olduğu sonucuna varmışlardır. Nitekim patateslere dışsal olarak uygulanan 
kinetin ve zeatinin dinlenme periyodunu çok hızlı bir şekilde kırdığı, sitokinin uygulanan patateslerin 
kabuklarında inhibitör miktarının kısa sürede azaldığı belirlenmiştir (Hemberg 1970). Isenberg vd. 
(1987) ise, oksinlerin patateste dinlenmenin kırılması üzerinde konsantrasyona bağlı bir etkiye sahip 
olduğunu, IAA ve NAA’in düşük konsantrasyonlarda filizlenmeyi teşvik ederken, yüksek 
konsantrasyonlarda inhibitör etki gösterdiğini bildirmişlerdir. 
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Patateslerde hasat döneminden itibaren filizlenmeye kadar olan dinlenme süresince içsel gibberellin 
aktivitesinde sürekli bir artış gözlenmekte, filizlenmenin ardından gibberellin aktivitesi ortadan 
kalkmaktadır (Ezekiel vd. 1998). Nitekim patateslere dışsal olarak uygulanan GA3, içsel inhibitör 
düzeyini önemli ölçüde azaltmakta, içsel GA3 artışı ve inhibitör maddelerin azalması ile de filizlenme 
teşvik edilmektedir. Ancak dışsal olarak uygulanan farklı gibberellinlerin tamamının filizlenmeyi teşvik 
etmediği, GA6, GA8, GA9 türevlerinin bu konuda etkisiz olduğu belirlenmiştir. Gibberellinlerin 
filizlenmeyi teşvik etmesi nedeniyle, tohumluk patateslerin erken filizlenmesini sağlayabilmek 
amacıyla, dışsal olarak uygulanmaları söz konusudur (Isenberg vd. 1987). 
 
Suttle (1995), muhafaza süresince ABA'in, fazeik ve dihidrofazeik asit'e parçalanması sonucunda, 
ABA düzeyinde bir azalma meydana geldiğini, ancak içsel ABA düzeyinin belli bir sınır değerin altına 
düşmesinin, filizlenmenin başlaması ve dinlenmenin kaybolması için bir ön şart olmadığını belirtmiştir. 
 
Ezekiel vd. (1998) ise dinlenme döneminde IAA ve ABA düzeyindeki değişimin düzenli olmadığını ve 
bu hormonlarla filizlenme arasında bir ilişkinin bulunmadığını tespit etmişlerdir. 
 
Patateslerde muhafaza süresince apikal ve lateral gözlerin farklı zamanlarda filizlenmesi, engelleyici 
hormonların aktivitelerinde ani artışlara neden olmaktadır. Dolayısıyla dışsal olarak herhangi bir 
büyümeyi düzenleyici madde uygulanmasa dahi, engelleyici hormon aktivitesinde değişimler meydana 
gelebilmektedir (Banas vd. 1992). 
 
Madison ve Rappaport (1968)’a göre ABA filizlenmeyi engellemekte, GA3 ise tersi etki göstermektedir. 
Aynı araştırmada dışsal olarak uygulanan ABA’in filizlenmeyi engellemesine karşın, yaşlanmayı 
hızlandırdığı belirlenmiştir. ABA’in filizlenmeyi engelleyici etkisinin gibberellin düzeyini azaltmasından 
kaynaklandığı sanılmaktadır. Doucette ve Pritchard (1995), düşük sıcaklıkta patateste meydana gelen 
tatlılaşma ile ABA içeriği arasındaki ilişkiyi incelemiş ve düşük sıcaklığa duyarlı çeşitlerde ABA 
düzeyinin yüksek olduğunu belirlemişlerdir. 
 
Patateslerdeki dinlenmenin kırılmasında etilenin de etkili olduğu bulunmuştur. Dışsal olarak uygulanan 
etilen solunum hızını artırdığı gibi filizlenme oranını da artırmakta, ancak oluşan filizlerin boyları kısa 
kalırken, filizlerin ağırlıklarında önemli bir değişim olmamaktadır (Rylski vd. 1974, Kader 1985). 
 
Patateste dinlenme üzerine proteinlerin de etkili olduğu, özellikle polipeptitlerin düzeyindeki artışın 
dinlenmenin sonlanarak filizlenmenin başlamasına neden olduğunu göstermiştir (Desire vd. 1995). 
 
Dormansinin kırılması amacıyla patateste değişik uygulamalar yapılabilmektedir. Bu amaçla kabuğun 
uzaklaştırılması, aseton içine daldırma, sülfürik asite daldırma, sıcak suda bekletme, ön soğutma ve 
GA3 uygulamaları kullanılabilmektedir. En iyi sonucu GA3 uygulamalarında elde eden Bhargava 
(1997), 165 günlük muhafaza süresinin ilk 120 gününde içsel GA3 miktarının arttığını, ABA düzeyinin 
ise depolama süresince azaldığını ve dormansinin bu iki büyüme düzenleyici maddenin dengesi ile 
kontrol edildiğini bildirmiştir. 
 
Yapılan çalışmaların çoğunda filizlenmeye doğru ABA miktarının azaldığı belirtilmekle birlikte, 
patatesin farklı dokularında (göz, göz altı ve öz) absizik asit düzeylerini depolamadan filizlenmeye 
kadar geçen sürede inceleyen Sorce vd. (1996), filiz oluşumuna yaklaştıkça ABA seviyesinde 
artışların olduğunu tespit etmiştir. 
 
Soğan ve patatese oranla, havucun da içinde bulunduğu kök sebzeleri konusunda oldukça sınırlı 
sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak bu sebze türlerinde de depolama sırasında bir dinlenme ve 
yeniden büyüme devrelerinin olduğu düşünülmektedir. Kökler bilinen bitki hormonlarını içermekte ve 
muhtemelen bunlardan özellikle sitokininlerin sentez merkezini oluşturmaktadırlar. Bu hormonlar 
sentezlendikten sonra, genelde ksilem bazen de floem yolu ile bitkinin diğer kısımlarına 
taşınmaktadırlar. 
 
Havuçlarda hasattan önce bitki gelişme döneminde hormonların büyüme ve gelişme üzerine etkisini 
araştıran Nieuwhof (1985), bu dönemde uygulanan GA3’in yaprak gelişimini teşvik ederken, kök 
gelişimini engellediğini, uygulama yapılan bitkilerde gövdelerin kısa ancak kalın olduğunu belirlemiştir. 
 
İki yıllık kök sebzeleri düşük sıcaklıkta depolandığında ertesi yıl çiçeklenmektedirler. Ancak bazı 
çeşitlerde GA3 uygulaması, soğuk uygulamasına gerek kalmadan çiçeklenmeyi teşvik etmektedir. 
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Dolayısıyla soğuklamada içsel gibberellinlerin rol oynadığı sanılmaktadır. Ancak gibberellin 
uygulaması ile çiçek sapı uzamasına karşın soğuk uygulanmadığı sürece çiçeklenme 
oluşamamaktadır (Hiller vd. 1979). 
 
Farklı hormon uygulamalarının etkisinin incelendiği bir çalışmada, su uygulanan havuçlarda (kontrol) 
%60 köklenme ve filizlenme olurken, NAA uygulandığında filizlenme olmamış ancak köklenme 
artmıştır. Sadece en düşük NAA konsantrasyonunda (100 ppm) kontrolün yarısı kadar köklenme ve 
filizlenme meydana gelmiştir. Gibberellin ve etephon köklenmeyi baskı altına alırken, BA hem 
köklenmeyi hem de filizlenmeyi teşvik etmiş ve kontrole benzer “””””asonuç vermiştir (Isenberg vd. 
1987). 
 
Dinlenmenin, tüm bahçe bitkilerinde sıcaklıkla doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. Li-XiaoDong vd. 
(1996), 5°C'de depolanan sarımsakların dinlenmeden daha erken çıkarak filizlendiğini, 35°C'de 
bekletilen sarımsaklarda ise filizlenme olmadığını belirlemişlerdir. ABA seviyesi 5°C'de daha yavaş 
artmış, GA3 ve sitokininlerin düzeyi ise dinlenmenin erken döneminde yükselerek ardından azalmış ve 
dinlenmenin sonuna doğru yeniden artış göstermiştir.  
 
Metil jasmonatın dışsal uygulamaları da filizlenme ve köklenmenin engellenmesi üzerine etkili 
olmaktadır. Fındık turbuna daldırma şeklinde metil jasmonat uygulayan Wang (1998), kök ve filiz 
gelişiminin azaldığını tespit etmiştir. 
 
Yapraklı sebzeler içerisinde en uzun süre depolanabilen tür lahanadır. Ancak çeşit ve muhafaza 
yöntemine göre depolama süresi değişmektedir. Beyaz lahanada düşük sıcaklıkta muhafaza 
sırasında sitokinin, gibberellin ve inhibitörler arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Kontrollü atmosferli 
(KA) muhafaza koşulları, promotör maddelerin gelişimini yavaşlatırken, inhibitörler üzerinde belirgin 
bir etki göstermemektedir. Lahanalarda inhibitörler, hasattan yaklaşık 8 hafta önce hızla artmakta ve 
hasattan sonra 8 hafta süreyle azalmaktadır. Dolayısıyla birkaç ay süre ile inhibitörlerin neden olduğu 
bir dinlenme devam etmektedir. Dinlenmenin kırıldığı dönemde de sitokininlerin düzeyinde hızlı bir 
artış görülmektedir. Yapılan çalışmalar dinlenme üzerinde etilenin de etkili olduğunu göstermiştir. 
Lahanalarda 100 ppm etilen uygulanması sonucunda, gibberellinler 12 kat, oksinler 6-7 kat artarken, 
ABA tamamen ortadan kalkmaktadır. Ancak etilenin 1 ppm gibi düşük dozları bile yapraklarda 
sararmaya ve kopmaya neden olmaktadır. Lahanaların depolandığı atmosfer koşulları da çiçek sapı 
oluşumunu etkilemektedir. KA koşullarında (%5 CO2+%2.5 O2) çiçeklenme engellenirken, normal 
atmosfer koşullarındaki lahanalar 4 haftada çiçeklenmeye başlamaktadırlar (Isenberg vd. 1987). 
 
Hormonlar Brüksel lahanasında da yaşlanma üzerinde etkili bulunmuştur. 25oC’de karanlıkta tutulan 
Brüksel lahanalarında, 7 gün süre ile oksin ve sitokinin düzeyi azalırken, gibberellin ve inhibitör düzeyi 
artmıştır. Dışsal olarak uygulanan BA, klorofil kaybını %50 oranında engellemiştir. Dolayısıyla dışsal 
BA veya diğer sitokinin uygulamaları Brüksel lahanasında muhafaza süresini uzatıcı etki yapmaktadır. 
BA Brokkolide de benzer sonuçlar vermiştir. Bu maddelerin etkilerinin tersine, etilen ve ABA 
uygulamaları ile muhafaza süresi kısalmaktadır. Etilen sararma ve yaprak dökülmelerine neden 
olurken, ABA’in etkisi açıklanamamış ve yaşlanmayı hızlandırsa da, dışsal ABA’in yaşlanmada, içsel 
ABA’den farklı etki gösterdiği belirlenmiştir (Fuller vd. 1977). 
 
Açmamış çiçekleri tüketilen Brokkolide, yaşlanma ve özellikle sararma oldukça önemli bir sorundur. 
Dışsal olarak uygulanan BA, içsel etilen üretimini teşvik ederken, başlarda meydana gelen sararmayı 
geciktirmektedir (Tian vd. 1995).  
 
Yapraklı sebzelerden marul, aktif büyüme döneminde hasat edildiğinden, hücre bölünmesini teşvik 
eden sitokininlerin iç kısımlarda yüksek oranda bulunduğu saptanmıştır. Ancak klorofil parçalanmasını 
engellemek amacıyla uygulanan BA’in etkisinin sınırlı olduğu, bunun nedeninin bu maddelerin 
hareketinin oldukça yavaş olmasından ve etkisinin sadece temas ettiği yapraklarla sınırlı kalmasından 
kaynaklandığı bildirilmiştir. Marullara sararma ve çürümeyi engellemede en etkili uygulamanın 
hasattan 2 gün önce yapılan 10 ppm GA3+0.1 ppm IPA olduğu, uygulamaların etkisinin ise sararma 
ve çürümenin azaltılmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür (Aharoni vd. 1975). 
 
Meyvesi tüketilen türlerden domateste yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak etilen üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Domateste içsel etilen düzeyi yeşil olum dönemine kadar çok düşük düzeyde iken, 
yeme olumuna kadar aşırı bir yükseliş göstermektedir. Dolayısıyla olgunlaşma ve renk oluşumunda 
etilenin etkili olduğu görülmekte ve dışsal etilen uygulamaları ile olgunlaşma hızlandırılmaktadır. 
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Ancak bu uygulamanın olumlu sonuç verebilmesi için, meyvenin fizyolojik olgunluk devresinde olması 
gerekmektedir (Lyons ve Pratt 1964, Wells vd. 1978). Diğer hormonların değişimine bakıldığında; 
meyve tutumundan itibaren olgunlaşmaya kadar IAA düzeyi azalmakta, gibberellinler yeşil oluma 
kadar yükselirken, yeşil olumdan itibaren azalmakta, sitokininler ise meyve tutumundan sonra aşırı 
yükselmekte ve yeşil oluma kadar olan tüm dönemlerde bulunmakta, ancak yeşil olumdan itibaren 
azalma göstermektedir. ABA’in ise yeşil oluma kadar arttığı ve olgunlaşma süresince sabit kaldığı 
bildirilmektedir (Isenberg vd. 1987). Mizrahi vd. (1975), dışsal olarak uygulanan ABA’in solunum 
klimakteriğini öne aldığını, buna karşın BA’in solunum üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını 
belirlemişlerdir. Dışsal uygulamalardan GA3 ve IAA solunum, renk ve olgunlaşma üzerinde geciktirici 
etki yaparken, etilen ve ABA ters yönde sonuç vermektedir (Isenberg vd. 1987). 
 
Biberlerde hormon uygulamaları meyveleri yeşil renkte hasat ederek kızartmak amacı ile 
yapılmaktadır. Bu amaçla etilen uygulanmakta ancak homojen sonuçlar elde edilememektedir. 
Biberde kritik bir olgunluk devresi mevcut olup, bu devreye ulaşmayan meyveler homojen renklenme 
göstermemektedirler (Lockwood ve Vines 1972, Cantliffe ve Goodwin 1975). 
 
Üşüme zararı gösteren biberlerde ve kabaklarda putrescine seviyesi 2-2.5 kat artmakta, bu artışa 
paralel olarak ABA düzeyi de önemli derecede yükselmektedir. Ancak dışsal olarak %5 CO2 
uygulaması ile hem putrescine hem de ABA düzeyindeki artış kontrol edilebilmektedir (Serrano vd. 
1997, 1998). 
 
Kavun meyvelerinde olgunlaştırma amacıyla yapılan etilen uygulamaları olgunlaşma üzerine etkili 
olurken, içsel ABA düzeyinde artışa neden olmaktadır (Guillen vd. 1998).  
 
Üşüme zararını geciktirmek amacı ile metil jasmonat uygulamaları da kullanılabilmektedir. Sakız 
kabağında yapılan metil jasmonat uygulamaları ile üşüme zararı geciktirilebilirken, ABA düzeyinde 
artış gözlenmektedir. (Wang ve Buta 1994). 
 
2.2. Havuçta Hasat Sonrası Kalite Kriterleri Konusunda Yapılan Çalışmalar  
 
Havuçların optimum olmayan sıcaklıklarda taşınması ve depolanması sonucu meydana gelen diğer 
önemli bir değişim olan su kaybı, ürünün depolama süresini belirleyen kalite kriterlerinden biridir. 
Hayakawa (1987) ve Van Der Berg (1987), havuçlardaki su kaybının ortamın buhar basıncı farkı ile 
ilişkili olduğunu belirtmiş ve havucun çok nemli ortam olan topraktan hava ile doğrudan temas ettiği 
ortama alınması sonucunda, ağırlık kaybının arttığını belirtmiştir. Sıcaklık artışının ağırlık kaybı 
üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, 0.5oC sıcaklıkta aylık ortalama %0.4-0.8 ağırlık kaybı ile 
havuçların 9 ay muhafaza edilebildiği, 2oC sıcaklıkta ise aylık ortalama ağırlık kaybının %1.5-2.0’ye 
ulaşması nedeniyle, muhafaza süresinin 4-5 ayı aşmaması gerektiği belirlenmiştir (Geeson 1985). 
Stoll ve Weichmann (1987) havuçlarda pörsümeye neden olmayacak tolere edilebilir maksimum su 
kaybının %8 olduğunu belirtmişlerdir. Kasım (1994), 0oC’de ve soğutucusuz odada havuçların 3 ay 
depolanabildiğini, bu dönemde su kaybı nedeniyle koflaşmanın ve ağırlık kaybının arttığını, 3 ay 
sonunda bu oranların sırasıyla %50 ve %100 olduğunu tespit etmiştir. Bu düzeyde yüksek su kaybının 
önlenmesi için havuçların ambalajlı olarak depolanması gerekmektedir. Ginaegiu vd. (1978), 
havuçların delikli film ile kaplanmış sandıklarda 0oC sıcaklık ve %93-96 ON’de çok az su kaybı ile 7 ay 
saklanabileceğini, aynı şekilde Takigawa ve Ishii (1996) de PE ile ambalajlanmış havuçların 0o ve 
5oC'de mayıs ayına kadar depolanabileceğini belirtmişlerdir. 
 
Havucun uzun süreli muhafazasında meydana gelen ve ürünün kalitesini azaltan diğer bir değişim de 
tat ve görünüş bir başka ifade ile duyusal kalitede meydana gelen kayıplardır. Havuçların 
depolanması sırasında özellikle şekerlerin ve organik asitlerin azalması nedeniyle tatta, renk ve su 
kaybı nedeniyle de görünüşte değişim meydana gelmektedir. Ancak renkte meydana gelen değişimler 
fiziksel nedenlerle olmakta, havuca renginin veren karotende muhafaza süresince önemli bir değişim 
olmamaktadır (Yanmaz vd. 1995). Tatta meydana gelen değişimler, gevrekliğin kaybolması, liflileşme, 
tatsızlaşma ve acılaşma şeklinde görülmektedir (Martens ve Baardseth 1987). Gevrekliğin kaybolması 
ve liflileşme su kaybına bağlı olarak değişirken, bu değişim görünüşü de bozmaktadır. Acılaşma, 
havuç bünyesinde sentezlenen ve 8-hidroksi-3-metil-6-metoksi-3,4-dihidro izokumarin olarak 
adlandırılan fenolik bir bileşikten kaynaklanmaktadır. (Carlton vd. 1961).  
 
Havuçlarda tatsızlaşmaya neden olan şeker ve organik asitlerin kaybında ortam sıcaklığı büyük önem 
taşımaktadır. Muhafaza süresi boyunca havuç köklerinin düşük sıcaklıkta tutulması ile şeker ve 
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organik asitlerin kaybı daha düşük düzeylerde olurken, yüksek sıcaklıklarda kayıp oranı artmaktadır. 
Diğer bahçe bitkileri ürünlerinde olduğu gibi havuç da enerji ihtiyacını karşılamak için solunum 
yapmakta ve solunum sırasında da öncelikle şekerler, organik asitler ve yağlar kullanmaktadır. 
Bitkinin solunum şiddetinin de sıcaklıkla değişim göstermesi, yüksek sıcaklıklarda hızlı solunum 
yapması, kullanılan metabolitlerin hızla azalmasına neden olmaktadır. Hızlı solunum yapan ürünler de 
erken yaşlanmakta, duyusal kaliteleri kısa sürede kaybolmakta ve pazarlanamaz duruma 
gelmektedirler (Kader 1987, Phan 1987, Hansen ve Weichmann 1987, Takigawa ve Ishii 1996).  
 
İki yıllık bir sebze türü olan havuç, birinci yılında yenilebilir köklerini oluşturmakta ve ikinci yılda bu 
köklerdeki depo maddelerini kullanarak, çiçek sapı, çiçek ve tohumlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle 
bitkinin neslinin devam ettirilmesinde depo kökleri oldukça önem kazanmaktadır (Günay 1984). 
Özellikle havuç depolaması sırasında oluşan köklenmede yani sekonder kök oluşumunda, kambiyum 
tabakasının oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Bu tabakadan oluşan sekonder kökler, havuçların 
ikinci yıl büyüme ve gelişmesini sağlayan kısmını oluşturmaktadır (Karamanoğlu 1977, Akman 1991).  
 
2.3. Dışsal Kimyasal Madde Uygulamalarının Hasat Sonrası Kaliteye Etkileri 
 
Büyümeyi düzenleyicilerin ilk olarak kullanımı 1938 yılında patateslerin 3-indolasetik asit çözeltisine 
daldırılması şeklinde olmuştur. Bu uygulama patateslerde filiz büyümesini engellemiş fakat çözeltinin 
yumruya girişinin yavaş olması nedeniyle pratik olmamıştır. Daha sonra 1939 yılında Guthrie, uçucu 
bir bileşik olması ve buhar halinde uygulandığında yumruya daha kolay girmesi nedeniyle MENA’yı 
kullanmıştır. MENA uygulanan yumrularda filizlenme ve yumrunun pörsümesi engellenmiş ayrıca 
MENA’nın çok az bir kısmı yumru tarafından alındığı ve çoğunluğu da kabukta kaldığı için kalıntı etkisi 
olmamıştır (Smith 1954). 
 
Kimyasal maddeler hasat sonrası dönemde uygulandığında filizlenme ve köklenmeyi engellemekte 
yeterli olmamamakta ve dokuda zararlanmalara neden olmaktadır. Bu nedenlerle uygulamaların hasat 
öncesi dönemde yapılmasının etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Bu amaçla büyümeyi 
düzenleyicilerin hasat öncesi yapraklara püskürtülmesi denenmiş ve bu yöntemin daha etkili olduğu 
görülmüştür. Yapılan ilk çalışmalarda filizlenmenin engellenmesinde naftalen asetik asit (NAA)’in 1000 
ve 4000 ppm, 2,4,5-T sodyum tuzunun 25 ve 100 ppm dozlarının etkili olduğu ancak her iki kimyasal 
maddenin de hasattan 15 gün önce uygulanması durumunda çürümeyi arttırdığı tespit edilmiştir 
(Smith 1954). Bu tarihten sonra soğan ve patateslerde yoğun çalışmalar yürütülmüştür. 
 
Van Beekom ve Koert (1954), %0.25’lik MH’in hasattan 2 hafta önce, 700-750 ha/L olacak şekilde 
uygulanmasının, soğanlarda depolama süresince filizlenmeyi azalttığını, ayrıca MH’in depolama 
süresince çürümeye neden olmadığı için herhangi bir kalite kaybının olmadığını belirtmişlerdir.  
 
Soğanlara hasattan 7, 14 ve 21 gün önce 100-1000 ppm arasında değişen 5 farklı dozda MH 
uygulayan Randhawa ve Nandpuri (1968 ve 1971), MH’in yüksek dozlarının filizlenmenin 
engellenmesinde oldukça etkili olduğunu ancak uygulama zamanları arasında önemli bir farklılığın 
olmadığını saptamışlardır. 
 
Kaynaş ve Ertan (1983) ise MH’in yanısıra salisilik asit, asetil salisilik asit gibi değişik büyümeyi 
düzenleyicilerin soğan depolaması sırasında oluşan filizlenmeye etkisini araştırdıkları çalışmalarında, 
yerli soğan çeşitlerinden Yalova 3, Yalova 12 ve Yalova 15’e hasattan 10-20 gün önce 500 ppm MH 
uygulamasının, 10oC sıcaklık ve %70-75 oransal nemde depolama süresince filizlenmeyi kesinlikle 
önlediğini bulmuşlardır. 
 
Rojancovschi ve Mihailescu (1985), Stuttgarter Riesen  soğan çeşidinin bitkilerine hasattan 20 ve 40 
gün önce %0.2-0.4’lük MH uygulamışlar ve soğan başlarını 240 gün depolamışlardır. Araştırıcılar, 
hasattan 20 gün önce %0.2 dozunda uygulanan MH’in filizlenme sonucu oluşan depo kayıplarını 
azalttığını belirlemişlerdir. Benzer bir çalışma yapan Freundt ve Montes (1985), Texas Early Grano 
soğan çeşidine hasattan 20 gün önce 3000, 6000, 9000 ve 12000 ppm MH uygulamış ve 5 ay süreyle 
0oC sıcaklık ve %90 oransal nemde depolamışlardır. Araştırıcılar MH’in yüksek dozlarının filizlenme 
oranını azaltmasına karşılık çürüyen soğan miktarını arttırdığını tespit etmişlerdir. 
 
Nawaz vd. (1988), kırmızı kabuklu soğan çeşidine, hasattan 15 gün önce 1000, 1500 ve 2000 ppm 
MH uyguladıktan sonra 25-45oC sıcaklık ve %50-75 ON’de 4 ay depolamışlardır. Araştırıcılar 
depolama süresince filizlenmenin, MH uygulaması ile kısmen engellendiğini, çürümenin 2000 ppm 
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MH uygulanmış soğanlarda en düşük, kontrol grubunda ise en yüksek olduğunu saptamışlardır. 
Kulwal vd. (1989), hasattan 15 gün önce 2000 ppm MH uyguladıkları soğanları, oda şartlarında 220 
gün depolamışlar ve depolama sonunda, MH uygulanan soğanlarda %2.08 oranında köklenme 
olduğunu, kontrol grubunda ise bu oranın %4.7 olduğunu ayrıca MH’in filizlenmeyi de azalttığını tespit 
etmişlerdir. Shanthi ve Balakrishnan (1989) da soğanlara ekimden 30 ve 60 gün sonra 1000 ve 2000 
ppm MH uygulamışlar ve sonuçta en az filizlenme, çürüme ve köklenmenin 2000 ppm MH 
uygulamasından elde edildiğini bulmuşlardır. 
 
Pandey vd. (1994), soğan depolaması sırasında oluşan hasat sonrası kayıplar üzerine MH’in tek 
başına ve fungusitler ile kombine uygulanmasının etkisi inceledikleri çalışmalarında MH’in 1500, 2000 
ve 2500 ppm olmak üzere 3 dozunu yalnız başına uygulamışlar, ayrıca %0.2 captafol ve %0.1 
carbendazim ile kombinasyonlarını da kullanmışlardır. Araştırma sonucunda MH’in 2500 ppm’lik 
dozunun, filizlenmeyi ve toplam kayıpları önemli oranda azalttığını, MH’in fungusitlerle 
kombinasyonundan da  benzer sonuçlar elde edildiğini belirtmişlerdir. Benzer sonuçlar Pandey ve 
Pandey (1994) tarafından da elde edilmiştir.  
 
Kaul ve Mehta (1998), yüksek sıcaklıkta depolanan patateslerde filizlenmenin engellenmesinde 
kullanılabilecek kimyasal maddeleri araştırmışlar ve ticari olarak yalnızca klorpropam, MH ve 
TCNB’nin önemli olduğunu belirlemişlerdir. 
 
Soğan ve patatese oranla havucun da içinde bulunduğu kök sebzeleri konusunda oldukça sınırlı 
sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak bu sebze türlerinde de depolama sırasında bir dinlenme ve 
yeniden büyüme devrelerinin olduğu düşünülmektedir. Kökler bilinen bitki hormonlarını içermekte ve 
bu hormonlar sentezlendikten sonra genelde ksilem bazen de floem yoluyla bitkinin diğer kısımlarına 
taşınmaktadırlar. 
 
Enachescu ve Pirlea (1968), farklı kimyasal maddelerin hasattan 20-30 gün önce yapraklara 
püskürtülmesinin veya depolamadan hemen önce doğrudan kökler üzerine uygulanmasının etkilerini 
araştırdıkları çalışmalarında MH, β-indolasetik asit ve α-naftil asetik asit metil esterinin en iyi sonucu 
verdiklerini belirlemişlerdir. Benzer bir çalışma yapan Abdel-Rahman ve Isenberg (1974), havuçlara 
hasat öncesi MH uygulamışlar ve hasat edilmiş havuçları MH; 2,4 D; kumarin ve klormequat 
çözeltilerine daldırdıktan sonra 0oC’de depolamışlardır. Araştırıcılar MH uygulanan havuçlarda 
depolama süresince filizlenme ve köklenmenin, MH uygulanmayanlara göre önemli oranda 
engellendiğini bulmuşlardır. 
 
Pal vd. (1991) hasattan 15 gün önce 1000, 1500, 2000 ve 2500 ppm MH uyguladıkları Nantes tipi 
havuçları depolamışlar ve depolamanın sonunda en iyi sonucu %30’luk filizlenme oranı ile 1500 ppm 
MH uygulanmış örneklerden elde etmişlerdir. 
 
Halloran vd. (1997), hasattan 15 gün, 30 gün ve 30+15 gün önce 3000 ve 6000 ppm MH uyguladıkları 
havuçları 5oC sıcaklık ve %85-90 ON içeren ortamda 5 kg’lık delikli polietilen torbalar içerisinde 
depolamışlardır. Araştırma sonucunda havuç yapraklarına hasattan 30 gün önce 6000 ppm MH 
uygulamasının depolama sırasındaki köklenme ve filizlenmeyi engellemekte oldukça etkili olduğu 
bulunmuştur. 
 
Havuçlarda depolama sırasında oluşan köklenme ve filizlenmenin engellenmesi amacıyla kullanılan 
bir diğer kimyasal madde ethephondur. Ancak ethephonun bu amaçla kullanımına yönelik olarak 
yapılan çalışmaların sayısı oldukça azdır. Abdel-Rahman ve Isenberg (1974), hasattan sonra 
ethephon çözeltisine daldırılıp 0oC’de depolanan havuçlarda kontrollere göre köklenme ve 
filizlenmenin engellendiğini saptamışlardır. 
 
Ray vd. (1991) ise  Sanchi soğan çeşidinin bitkilerine hasattan 20 gün önce ethephon uygulamışlar ve 
soğanları 20.6-30.7oC ve %76.0-81.3 ON’de depolamışlardır. Hasat öncesi 2.5 ml/L ethephon 
uygulanan soğanlarda 4 ve 8 aylık depolama sırasında filizlenme sonucu çürüme oldukça azalırken 
(sırasıyla %0.3-5.5) kontrol örnekleri %17-21.3 arasında çürüme göstermiştir.  
 
Patateslerde ise ethephonun hasat sonrası dönemde uygulanmasının etkinliğinin araştırıldığı bir 
çalışmada ekimden 5 ay sonra hasat edilen patates yumrularına 5 dakika süreyle 1000, 2000 ve 3000 
ppm ethephon uygulanmış ve uygulamanın hem filizlenmeyi hem de çürümeyi arttırdığı tespit 
edilmiştir (Gautam vd. 1993). 
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Goburdhun (1996), patateslere hasat öncesi dönemde 50, 100 ve 200 ppm dozlarında ve gün aşırı 
olarak 3 kez ethephon uygulamış, son uygulamadan sonra yumruları, 24±3oC sıcaklık ve %65±10 ON 
içeren ortamda depolamıştır. Araştırıcı 5 aylık depolama süresince ethephonun kontrole göre 
depolama kalitesini önemli oranda düzelttiğini ve etkinin konsantrasyon arttıkça arttığını belirlemiştir.  
 
Isenberg vd. (1975) tarafından soğanlarda yapılan bir çalışmada ise MH uygulanmış yumrularda 
sitokinin, gibberellin ve oksin aktivitesinin düşük, engelleyici aktivitenin ise yüksek olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca araştırmada kontrol grubunda dormansi sırasında hücresel aktivitenin başlaması 
ile inhibitörlerde azalma ile birlikte sitokinin, gibberellin ve oksinde arka arkaya artışlar olurken; MH 
uygulananlarda hücrenin bölünme olmadan genişlediği, sitokinin ve oksin aktivitesinin minimum 
olduğu ve engelleyicilerin sabit kaldığı tespit edilmiştir. 
 
Kök ve yumru sebzelerine, köklenme ve filizlenmenin engellenmesi amacıyla uygulanan büyümeyi 
düzenleyici maddeler, ürünün metabolizmasını da etkilemektedirler. Hasat öncesi dönemde 
uygulanan MH’in ürünün solunumu üzerine etkisi ile ilgili olarak havuçlarda yapılmış bir, soğan ve 
patateste yapılmış birkaç çalışma bulunmaktadır. Halloran vd. (1997), havuçlara hasattan 30+15 gün 
önce 3000 ppm ve 30 gün önce 6000 ppm MH uygulamasının 4 aylık muhafaza süresince metabolik 
aktiviteyi sınırladığını tespit etmişlerdir. Isenberg vd. (1955), hasat öncesi 3000 ve 4000 ppm 
dozlarında MH uyguladıkları soğanlarda 3000 ppm’in solunumu uyarıcı, 4000 ppm’in ise solunumu 
engelleyici etkisi olduğunu belirlemişlerdir. Benzer şekilde  Inoue ve Ogata (1958) da soğanlara hasat 
öncesi dönemde uygulanan MH’in solunumu baskı altına alarak büyümeyi engellediğini belirtmişlerdir. 
Mathur vd. (1958), hasattan 18 gün önce 200, 400 ve 600 ppm MH uyguladığı soğanları 15-30oC 
sıcaklık ve %45 ON’de ve 0-2oC sıcaklık ve %80-90 ON içeren odalarda depolamış ve MH 
uygulamasının solunum hızını azalttığını tespit etmişlerdir. Benzer sonuç Kato (1971) ve Tucker 
(1975) tarafından da elde edilmiştir.  
 
Buna karşılık Date (1961), hasattan 6 hafta önce 750, 1000 ve 1500 ppm MH uyguladığı soğan ve 
sarmısakları 0-2oC sıcaklık ve %80-90 ON’de depolamış ve MH’in soğanlarda solunumu 
etkilemediğini saptamıştır. Aynı şekilde Ward ve Tucker (1976), soğanlara hasat öncesi uygulanan 
MH’in solunum üzerinde etkili olmadığını saptamışlardır. 
 
Hasat öncesi kimyasal madde uygulaması solunumun yanısıra ürünün su kaybı dolayısıyla ağırlık 
kaybı üzerinde de etkili olmaktadır. Kök sebzelerinin çoğu 0oC’ye yakın sıcaklıklarda 
depolanmaktadır. Genel olarak kök sebzeleri için nemin çok yüksek olması ve buhar basıncı farkının 
ise çok az olması önemlidir. Bu nedenle 0oC sıcaklık ve %96-100 ON koşullarında çok az su kaybı ile 
uzun süreli muhafaza edilebilmektedir (Ginaegiu vd. 1978, Seleznov ve Fomenko 1978, Stoll ve 
Weichman 1987). 
 
Filizlenme ve köklenmenin engellenmesi için hasat öncesi dönemde uygulanan MH’in depolama 
sırasında ürünün su kaybı dolayısıyla ağırlık kaybı üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmalar soğan 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Hasattan 18 gün önce 200, 400 ve 600 ppm MH uygulanan soğanlar 15-
30oC sıcaklık %45 ON ve 0-2oC sıcaklık ve %80-90 ON içeren ortamlarda depolanmıştır. MH 
uygulaması depolama süresince her iki ortamda da ağırlık kayıplarını azaltmıştır (Mathur vd. 1958). 
Benzer bir çalışma yapan Rakitin vd. (1974), hasattan 14-21 gün önce %30’luk MH uygulamasının 
depolama süresince soğan yumrularının su kaybını önemli oranda azalttığını bulmuşlardır. Yine 
Nawaz vd. (1988), hasattan 15 gün önce 1000, 1500 ve 2000 ppm MH uygulanmış ve 28-45oC 
sıcaklık ve %50-75 ON’de 4 ay depolanmış soğanlarda su kaybının kontrole göre daha düşük 
olduğunu saptamışlardır. Benzer sonuç Shanthi ve Balakrishnan (1989) tarafından da elde edilmiştir. 
 
Ambalajlama ile üründen su kaybı azaltılmakta aynı zamanda filizlenme ve köklenme de 
geciktirilmektedir. Shetty ve Dwelle (1990), filizlenmenin kontrolü amacıyla hasattan önce MH veya 
hasattan sonra izopropil N-(3-klorofenil) karbomat (CIPC, klorpropam) uyguladıkları patatesleri tek tek 
streç film ile ambalajlamışlardır. Araştırıcılar, MH uygulanmış ve ambalajlanmış, dinlenme 
dönemindeki patateslerde filizlenmenin azaldığını fakat dinlenmeyi tamamlamış olan patateslerde 
uygulamanın etkili olmadığını belirlemişlerdir. 
 
3. MATERYAL ve YÖNTEM 
 
3.1. Materyal 
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Araştırma 1997-2001 yılları arasında A.Ü.Ziraat Fakültesi Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma İstasyonu, 
A.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve Beypazarı yöresinde bir üretici bahçesinde yürütülmüştür. 
Denemelerde bitkisel materyal olarak Nanco F1 havuç çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada arazi ve 
depolama çalışmaları 2 yıl süre ile tekrarlanmış, denemelerin 2. ve 3. yıllarda da dışsal kimyasal madde 
uygulamaları yapılmıştır.  
 
Havuçların depolanmasında 0o ve 5°C sıcaklık ve %85-90 oransal nem içeren iki adet soğuk odadan 
yararlanılmıştır. Depolama süresince, havuçlarda ölçüm, gözlem ve analizlerin yapılmasında, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün Hasat Sonrası Fizyolojisi Laboratuvarı ve T.C. 
Atom Enerjisi Kurumu imkanlarından yararlanılmıştır. 
 
Dışsal uygulamaların havuçta kalite ve hormonal düzeye etkisini belirlemek amacı ile hasat öncesi 
dönemde çeşitli doz ve zamanlarda Malidoks 16 EM (1,2-dihidro-3,6-pyridazindion, maleik hidrazit) ve 
Ethrel (2-chloroethyl phosphonic acid, etephon) uygulanmıştır. 
 
3.2. Yöntem 
 
3.2.1. Havuçların üretimi, hasadı ve muhafazaya hazırlanması 
 
Araştırmada havuç üretimi, birinci yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma 
İstasyonunda, ikinci yıl ise Araştırma İstasyonu yakınındaki bir üretici bahçesinde yapılmıştır. Bu amaçla 
tohumlar Temmuz ayında 15 x 7 cm aralık-mesafelerde araziye ekilmiştir. Sulama yağmurlama sulama 
sistemiyle yapılmış ve yabancı ot çıkışına karşı ekim öncesi yabancı ot ilaçları kullanılmıştır. 
 
Havuçlarda hormon analizlerine, gerçek yaprakların yeterince geliştiği (4-5 gerçek yaprağın oluştuğu) 
dönemden itibaren araziden alınan örneklerde başlanmıştır. Bu amaçla 1. yıl hasattan 75 gün önce 
sadece yapraklardan, bundan 15 gün sonra başlamak üzere 15’er gün ara ile de hasata kadar hem 
yaprak ve hem de köklerden örnek alınmıştır. 2. yıl denemelerinde ise köklerin kurşun kalem kalınlığına 
geldiği hasattan 60 gün öncesinden örnek alımlarına başlanmış ve hasata kadar 30 gün ara ile kök ve 
yaprak örnekleri alınmıştır.  
 
Havuçlar, Yanmaz vd. (1995)’nin belirttiği gibi yeterli kök gelişiminin sağlandığı, bitkinin yeşil aksamının 
sararmaya başladığı dönemde, birinci yıl Aralık ayı başında, ikinci yıl ise Kasım ayı başında hasat 
edilmiştir. Hasat, birinci yıl insan gücü ile yapılırken, ikinci yıl traktöre bağlı söküm pulluğu ile 
gerçekleştirilmiştir. Hasadı takiben havuç kökleri yıkanarak, yeşil kısımları makasla kesilmiştir. Bu amaçla 
havuçlar yaklaşık yarım saat süre ile su dolu kovalar içinde bekletilmiş ve daha sonra da basınçlı su ile 
yumuşayan toprak parçalarından arındırılmıştır. Yıkamanın ardından, köklerin üzerinde bulunan yapraklar 
makas ile kesilmiştir. Daha sonra üzerinde 5 mm çapında 12 adet delik bulunan 5 kg'lık polietilen torbalar 
içerisine yerleştirilen havuçlar, 5° ve 0oC sıcaklık ve %85-90 oransal nemdeki soğuk odalara 
yerleştirilmiştir. Depolama süresince aylık aralıklarla alınan örneklerde gözlem, ölçüm ve analizler 
yapılmıştır. 
 
3.2.2. Maleik Hidrazit ve Etephon Uygulamalarının Yapılışı 
 
Uygulamalar için ayrılan parsellere, hasattan 30 gün, 15 gün ve hem 30 hem de 15 gün önce iki kez 
olmak üzere 3 farklı şekilde 1000, 2000, 3000 ve 4000 ppm MH; hasattan 15 gün önce 500 ve 1000 
ppm ile hasattan 30 gün, 15 gün ve hem 30 hem de 15 gün önce olmak üzere 3 farklı şekilde de 2000 
ve 4000 ppm etefon tesadüfi olarak parsel seçimi yapılmak sureti ile uygulanmıştır. Kontrol olarak 
ayrılan parsele hiçbir uygulama yapılmamış, su uygulaması ise kimyasal madde uygulamaları sulu 
çözelti şeklinde uygulandığı için yapraklara püskürtülen suyun herhangi bir olumsuz etkisi olup 
olmadığının belirlenmesi amacıyla hasattan hem 30 hem de 15 gün önce olmak üzere 2 kez 
uygulanmıştır.  
 
Denemenin ikinci yılında ise, ilk yıl sonuçlarına göre havuçlarda köklenme ve filizlenmeyi 
engellemesine karşılık, görünüşü dolayısıyla pazarlanabilir kaliteyi büyük ölçüde bozan, etefon 
uygulaması yapılmamış, MH uygulaması ise denemenin ilk yılında olduğu gibi hasattan 30 gün, 15 
gün ve 30+15 gün önce olmak üzere 3 farklı şekilde I. yılda kullanılan dozlarla tekrarlanmıştır.  
 
3.2.3. Denemeler Süresince Havuçlarda Yapılan Gözlem, Ölçüm ve Analizler 
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Deneme süresince alınan örneklerde, hormon analizleri tek tekerrürlü, diğer ölçüm ve analizler ise 3 
tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiş ve her tekerrürde 10'ar adet kök kullanılmıştır. Deneme süresince 
ağırlık kaybı, köklenme oranı ve derecesi, filizlenme oranı ve derecesi, görünüş puanları, ölçüm ve 
değerlendirmeleri aynı örneklerde, diğer analizlerde ise tekerrürler içinde yapılan rastgele örnekleme ile 
farklı havuçlarda yapılmıştır.  
 
3.2.3.1.Havuçlarda Yapılan Hormon Analizleri 
 
3.2.3.1.1. Oksin (indol-3-asetik asit) Analizi 
 
Denemelerde oksin (IAA) analizleri Archbold ve Denis (1984)’in kullanmış oldukları yöntemde bazı 
modifikasyonlar yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yöntemde kullanılan bazı düzenek ve kimyasal maddeler 
aşağıda açıklandığı şekilde hazırlanmıştır.  
 
-Radyoaktif indol asetik asit (14C-IAA) çözeltisinin hazırlanması 
 
Bu amaçla radyoaktif indol asetik asit (Indole-3-acetic acid-carboxy-C14) kullanılmıştır. 1:9 oranında 
hazırlanan aseton:etil alkol çözeltisinde hacmi artırılan radyoaktif standarttan her bir örneğe 1.600.000 
cpm ilave edilmiştir.  
 
- DEAE Sephadex A25 Kolon Hazırlığı  
 
Gradient miksere takmak amacı ile 10 x 2.5 cm boyunda, uç kısmında naylon filtresi bulunan kapaklı ve 
musluklu econo cam kolon kullanılmıştır. Kolon dolgu maddesi olarak kullanılan DEAE, önce yıkanmış ve 
kolon bununla yarısına kadar doldurulmuştur. Doldurma işleminin ardından, kolonun içeriği 3 hacim 
%50'lik 2-propanol ile yıkanmış ve bu şekilde hazırlanmış olan A25 econo kolon gradient miksere 
bağlanmıştır. 
 
- Gradient Mikserin Hazırlanması 
 
Gradient mikserde 2 adet erlen yer almaktadır. Bunlar içerisindeki çözeltiler arasında 3 mm çapında 
şeffaf plastik hortumla bağlantı kurulmuştur. Bu erlenlerden biride %50'lik izopropil alkol + %5'lik 
asetik asit, diğerinde ise %50'lik izopropil alkol bulunmaktadır. İkinci çözelti manyetik karıştırıcıda 
sürekli karıştırılmaktadır. A25 kolonunun içinden geçen çözelti, örneği de içine alarak fraksiyon 
toplayıcıya ulaşmaktadır.  
 
- Kokteyl Çözeltisinin Hazırlanması 
 
Likit sintilasyon sayacında radyoaktivite sayımlarını yapmak için ihtiyaç duyulan kokteyl çözeltisinin 
hazırlanması amacı ile 0.7 g POPOP, 500 ml 1,4-dioksan içinde eritilmiş ve üzerine 7 g PPO ilave 
edilerek tamamen erimesi sağlanmıştır. Bu çözeltiye 50 g naftalen ilave edilmiş ve çözelti hacmi 1,4-
dioksan ile 1 litreye tamamlanmıştır. Hazırlanan çözelti karanlık bir ortamda 4 saat süre ile 
karıştırılarak üzeri alüminyum folyo ile kapatılmış ve oda sıcaklığında yine karanlık bir yerde 
kullanılıncaya kadar saklanmıştır. 
 
Analizi yapılacak havuç örneklerinden 5 g alınarak, mümkün olduğunca küçük parçalara ayrılmış ve 
içerisine 10 ml %70’lik aseton ilave edilmiştir. Hazırlanan bu örnek, Ultrathorax homojenizatör ile önce 
3.000 rpm'de, daha sonra da sırasıyla artan kademelerde olmak üzere ve en son 18.000 rpm'de 
yaklaşık 3-5 dakika süre ile homojenize edilmiştir. Homojenizasyonu takiben, örnek içerisine yaklaşık 
olarak 1.600.000 cpm radyoaktif indol asetik asit (14C-IAA) ilave edilerek örnek filtre edilmiştir. Filtrenin 
altında kalan aseton çözeltisi alüminyum folyo ile sarılarak 1 gece 0oC’de karanlıkta saklanmıştır. 
Filtrenin üstünde kalan kısım ayrı bir erlene alınmış ve üzerine 10 ml %70’lik aseton konularak 1 gece 
0oC’de bekletildikten sonra filtre edilmiş ve filtrenin altında kalan kısım toplanmıştır. Bu çözelti ile bir 
önceki aseton grubu eşit hacimde birbirine karıştırılarak, konsantre fosforik asit ile pH 2.5'a 
ayarlanmıştır. Aynı hacimde dietileter ile 3 kez ayırma hunisinden geçirilerek organik maddelerin 
ayrılması sağlanmış ve eter fraksiyonları toplanmıştır. Toplam hacimin yaklaşık %10’u kadar susuz 
sodyum sülfat (Na2SO4) ilave edilerek filtre edilmiş ve alttaki filtratta bulunan eter rotary evaporatörde 
ayrılmıştır. Rotary evaporatör balonunun içinde kalan kısmın üzerine 1-2 ml %50’lik izopropil alkol 
konularak iyice erimesi sağlanmış ve bu çözelti DEAE - Sephadex A25 kolona boşaltılmıştır. Sistem 
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çalıştırılmış, kolondan geçen kimyasallar fraksiyon toplayıcıda 30'ar damlalık toplam 60-70 fraksiyon 
halinde toplanmıştır. Daha sonra tüm tüplerden alınan 25 µl’lik örneklere 15 ml kokteyl çözeltisi ilave 
edilerek likit sintilasyon sayacı (Liquid Scintillation Counter) ile radyoaktivite sayımları yapılmıştır.  
 
Radyoaktivite sayımları sonunda, radyoaktif olduğu belirlenen tüpler rotary evaporatörün balonuna 
alınarak rotary evaporatörde kurutulmuş, dipte kalan kuru kısım üzerine 0.1 ml %50’lik izopropil alkol 
konularak iyice eritilmiştir. Bu çözeltiden 100 µl alınarak, daha önce üzerine C-18 analitik kolon 
takılarak içerisinden  %40 etil alkol içeren %1’lik asetik asit çözeltisi geçirilmiş olan yüksek basınçlı 
sıvı kromatografi (HPLC) cihazına enjekte edilmiştir. Çıkan fraksiyonlar tekrar toplanarak yeniden 
radyoaktivite sayımı için sintilatör içerisine konulmuş ve radyoaktivite sayımı yapılmıştır. Radyoaktif 
olan tüplerdeki çözeltilerin tümü bir tüpte toplanmış ve üzerine diazometan konularak çalkalanmıştır. 
İçerisine N2 gazı verilerek kurutulmuş, tüpün kenarlarına yapışmış olan IAA, tüp içine etil asetat 
konularak çözülmüştür. Bu şekilde elde edilen çözeltide radyoaktif madde miktarı belirlendikten sonra, 
içerisinden alınan 5 µl örnek aşağıda belirtilen koşullardaki gaz kromotografisine enjekte edilmiştir. 
 
- Gaz Kromatografisi Koşulları 
 
• Gaz Kromatografi Cihazı : Trace GC 
• Dedektör : NPD  
• Kolon : 1.83 m x 2 mm 3% OV-17 on Chromosorb 80 / 100 mesh 
• Taşıyıcı gaz : N2 
• Taşıyıcı gazın akış hızı : 5 ml /dk. 
• Kolon Sıcaklığı : 180oC 
• Dedektör Sıcaklığı : 260oC 
• Enjeksiyon sıcaklığı : 240°C 
 
- IAA Standardının Hazırlanışı 
 
Bu amaçla 0.1 mg IAA, 1 ml %50'lik izopropil alkol içerisinde eritilerek, içerisine metilleme işlemi için bir 
miktar diazometan konulmuş ve 1 saat karanlıkta bekletilmiştir. Bir saat sonunda eldeki çözelti önce 
35°C'de rotary evaporatörde, daha sonra da azot gazı ile uçurulmuştur. Kalan katı kısmın üzerine 1 ml etil 
asetat konularak eritilmiş ve elde edilen bu standart çözeltiden 5 µl alınarak GC'ne enjekte edilmiştir. 
 
- IAA Miktarının Hesaplanması 
 
Havuçların oksin (IAA) içerikleri aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır.  

   A x ÖPA x İBM
IAA (ng/g) =

   SPA x SRM x B

A : Gaz kromatografisine enjekte edilen standardın içinde bulunan saf IAA miktarı (ng)

ÖPA : Gaz kromatografisine enjekte edilen örneğin pik alanı (Ek 1)

SPA : Gaz kromatografisine enjekte edilen standardın pik alanı (Ek 2)

İBM: Başlangıçta örneğe ilave edilen radyoaktivite miktarı (cpm)

SRM : Gaz kromatografisine enjeksiyon öncesi örneklerin içerdiği radyoaktivite

miktarı (cpm)

B : Örnek miktarı (g)

 
 
3.2.3.1.2. Absizik Asit (ABA) Analizi 
 
ABA analizlerinde, Lurie ve Ben-Yehoshua (1986) ile Topçuoğlu (1987)’nun yöntemlerinde, bazı 
modifikasyonlar yapılarak geliştirilen yöntemden yararlanılmıştır. Buna göre analiz 3 aşamadan 
oluşmaktadır. 
 
- Eterli Diazometanın Hazırlanışı 
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Eterli diazald hazırlamak amacıyla, 100 ml’lik erlene 8 ml destile su konarak içerisinde 5 g KOH 
eritilmiştir. Üzerine %96’lık 25 ml etil alkol konulmuş ve bu karışım 65oC’lik su banyosu içinde 
önceden ısıtılan cam balona boşaltılmıştır. Daha sonra başka bir yerde, 250 ml’lik erlen içerisinde, 
21.5 g diazald (N-metil-N-nitroso-P-toluensulfonamid) 200 ml eter ile eritilmiş ve sistemdeki 250 ml’lik 
ayırma hunisine boşaltılarak huni sistemdeki yerine monte edilmiştir. Destilasyon sonucu eterli 
diazaldın toplanacağı balonun etrafına buz parçaları yerleştirilerek soğutucu sistem için gerekli suyun 
akışı sağlanmıştır. Ayırma hunisinin musluğu açılarak, eterli diazaldın su banyosu içindeki balona 
boşalması sağlanmıştır. Destilasyon sonrası elde edilen altın sarısı renkteki eterli diazald, 9:1 (v/v) 
oranında metanol ile karıştırılmıştır.  
 
- ABA Standart Çözeltisi 
 
ABA standart çözeltisi hazırlamak amacıyla, önce (±) Cis-trans sentetik ABA’dan (Molekül ağırlığı 264 
g) 10-2M ABA hazırlanmıştır. Bunun için 26.4 mg standard ABA, ekstraksiyon balonuna konularak 50 
ml eterli diazometanda çözülmüştür. Balon 30 dakika çeker ocakta bekletilerek metilleme işlemi 
yapılmış, daha sonra bu çözelti RE’de kurutularak dipte kalan kısım 10 ml etil asetatta çözülmüştür. 
Bu çözeltiden, etil asetat ile seyreltilerek, 10-3M, 10-4M, 10-5M ve 10-6M'lık ABA standartları 
hazırlanmıştır. Hazırlanan bu standartlardan 10-6M'lık ABA standardının GC'den elde edilen pikleri 
hesaplamalarda kullanılmıştır. 
 
- ABA'in Dokulardan  Ekstraksiyonu ve Analizi 
 
Örneklerden 5 g alınmış ve 10 ml %80’lik MeOH’de 2 dakika süre ile elle iyice çalkalanmış, daha 
sonra çalkalayıcıya konularak 1 gece +4oC’de bekletilmiştir. Ertesi gün filtre edilmiş ve elde edilen 
süzüntü rotary evaporatör (RE) balonuna konularak 35oC’de MeOH uzaklaştırılmıştır. Kalan kısmın 
pH’sı K2HPO4 ile 8’e ayarlanmış ve daha sonra ayırma hunisinde 3 kez petrol eterden bir kez de dietil 
eterden geçirilip ayırma hunisi içinde kalan kısmın pH’sı fosforik asit ile 2.8’e ayarlanmıştır. Daha 
sonra 3 kez dietil eter ile yıkanmış ve RE’den geçirilerek, kalan kısmın üzerine eterde çözünmüş 
diazometan konulmuş ve 1 saat bekletilmiştir. RE’de bu kez eterde çözünmüş diazometan uçurularak, 
dipte kalan kurumuş kısım 2 ml etil asetatta çözülerek gaz kromatografisine enjekte edilmiştir.  
 
- Gaz Kromatografisi Koşulları 
 
• Dedektör :68Ni elektron capture dedector 
• Kolon : 1.8 m (6 ft) 3% OV17 on Chromosorb 80 / 100 mesh 
• Taşıyıcı gaz : N2 
• Taşıyıcı gazın akış hızı : 40 ml /dk. 
• Makup gaz akış hızı : 40 ml/dk. 
• Kolon Sıcaklığı : 250oC 
• Dedektör Sıcaklığı : 350oC 
• Enjektör Sıcaklığı : 250°C 
 
- ABA Miktarının Hesaplanması 
 

              örnek pik alanı x C
               x A

     standart pik alanı
 ABA (ng/g taze ağırlık) =

       B

A : Örneğin çözündüğü etil asetat miktarı

B : Başlangıçta alınan miktar (g)

C : 10-6M standart ABA çözeltisinin enjekte edilen 5 µl'sinde bulunan
saf ABA miktarı

 
 
3.2.3.1.3. Etilen Analizi 
 
3.2.3.1.3.1. İçsel Etilen Miktarı  

X D 

D : Düzeltme faktörü 
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Örneklerin dışsal etilen miktarlarını belirlemek amacı ile desikatörün içerisine doymuş (NH4)2SO4 
doldurulduktan sonra geniş ağızlı huni ters çevrilerek desikatör içine yerleştirilmiştir. Her tekerrürü 
temsilen alınan 4’er örnek bu huninin altına konulduktan sonra, huninin açık olan ucuna serum tıpası 
takılmış ve üzeri streç filmle kaplanmıştır. Daha sonra desikatörün kapağına basınç nedeniyle 
açılmasını engellemek için vazelin sürülerek kapatılmış ve kapağın açık olan uç kısmına 
manometreye bağlı cam boru sistemi yerleştirilerek 2 dakika süre ile 100 mmHg basınç uygulanmıştır. 
Bu sürenin sonunda manometre kapatılmış ve desikatörün kapağı açılarak, huninin üç kısmındaki 
serum tıpasından enjektörle hava çekilerek gaz kromatografisine enjekte edilmiştir (Ward vd. 1978). 
Okuma yapıldıktan sonra, içsel etilen miktarı; örnek alanı, standart alana oranlanarak ppm olarak 
hesaplanmıştır. 
 
3.2.3.1.3.2. Dışsal Etilen Miktarı 
 
Bu amaçla havuçlar solunum kavanozlarına yerleştirildikten ve ağızları kapatıldıktan 30 dakika sonra 
gaz örnekleri enjektörle çekilerek gaz kromatografisi cihazına şırınga edilmiş ve okuma yapılmıştır. 
Her iki ölçümde de aktive edilmiş alüminyum oksit (80/100 mesh) ile doldurulmuş 0.9-1 m 
uzunluğundaki dolgulu kolon ve Flame Ionization Dedektörü bulunan gaz kromatografisi cihazı 
kullanılmıştır. Enjeksiyon sırasında dedektör sıcaklığı 120oC, kolon ve enjeksiyon sıcaklığı 100 oC’ye 
ayarlanmıştır. 
 
Daha sonra dışsal etilen miktarı solunum hızının hesaplanmasında kullanılan formülün modifiye 
edilmiş şekli olan aşağıdaki formül yardımıyla mLC2H4/kgh olarak hesaplanmıştır.  
 
   X  
             VK-VÜ 
Dışsal Etilen= --------------------------------- 
             T x G 
 
X   = Örnek alanı/standart alanı (ppm) 
VK = Kavanoz hacmi (L) 
VÜ = Ürün hacmi (L) 
T    = Kavanozun kapalı kalma süresi (saat) 
G   = Meyve ağırlığı (kg) 
 
3.2.3.1.4. Giberellik Asit Analizi 
 
50 g örnek 25 ml su ile parçalandıktan sonra 50 ml metanol ile 3 kez ekstrakte edilmiş ve metil alkol 
kısmı toplanmıştır. RE’de 85oC’de MeOH uzaklaştırılmış, kalan kısım üzerine eşit hacimde fosfat 
tampon çözeltisi konarak pH 8’e ayarlanmıştır. Bu örnek ayırma hunisinde ½ hacim petrol eteri ile 3 
kez partisyona tabi tutulmuş, sulu faz ayrılarak, petrol eter kısımları atılmıştır.Sulu fazın pH’sı 2.5’a 
ayarlanmış ve daha sonra  2/5 hacim etil asetat ile 2 kez partisyon edilmiş, etil asetat kısımları 
atılmıştır. Sulu faz bu kez 1/3 hacim n-butanol ile 2 kez partisyon edilmiş ve n-bütanol kısımları 
atılmıştır. RE’de 2-3 mL kalana kadar tutulan çözeltinin üzerine susuz NaSO4 ilave edilmiş ve örnek 
filtre edildikten sonra 20 µL alınarak aşağıda çalışma koşulları belirtilen HPLC’ye enjekte edilmiştir 
(Ünyayar 1995). 
 
- HPLC Cihazının Çalışma Koşulları 
 
Hareketli Faz akış hızı   : 1.0 ml/dk 
Basınç    : 1670 psi 
Dalga Boyu   : 215 nm 
AUFS    : 0.100 
Filter    : 0.5 
Attenüasyon   : -3 
 
Standart çözeltiler 50 mg giberellik asitin 5 mL bütanolde çözülmesi ile elde edilen çözeltiden seri 
sulandırmalarla hazırlanmıştır. Standartların enjeksiyonu ile elde edilen  standart alanları, örnek 
alanları ile karşılaştırılarak örneklerin giberellik asit miktarları hesaplanmıştır. 
 
3.2.3.1.5. Sitokinin Analizi  
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Havuç örneklerinin sitokinin miktarları Guinn ve Brummett (1990)’e göre ve sadece zeatin düzeyleri 
dikkate alınarak belirlenmiştir. 
 
Erlen-mayer’e konan 5 g örnek üzerine, içinde BHT ve EDTA bulunan %100’lük MeOH’den 30 mL 
konulmuştur. 70°C’de 5 dak. tutulduktan sonra içindeki alkol oranı %80’e düşürülmüş ve +4°C’de 
gece boyu çalkalanmıştır. Ertesi gün filtre edilmiş ve filtre kağıdının üzerinde kalan kısımdan, içinde 
BHT ve EDTA bulunan %100’lük MeOH %20 oranında sulandırıldıktan sonra toplam 3 kez 
geçirilmiştir. Her seferinde 20 mL çözelti ile işlem tekrarlanmış ve filtrat toplanmıştır. Toplanan 
çözeltinin MeOH kısmı RE’de uzaklaştırılmış, kalan kısım hekzan ile 3 kez ayırma ekstrakte edilmiştir. 
Kalan kısmın içerdiği hekzan RE’de uzaklaştırılmış, ve sonra pH’sı 0.,1 N HCl ile 3’e ayarlanmıştır.  
 
- Örneğin Geçirileceği I. Kolon Serisinin Hazırlanması ve  Örneğin  Kolondan Geçirilmesi  
 
Bir kabın içine konan PVP yıkanmış ve üzerine 1 mmol HCl konulmuştur. Bu çözelti, 5 ml’lik plastik 
kolona konulmuş ve damlama bitene kadar beklenmiştir. Bir naylon-66 filtre 1 mmol HCl ile 
şartlandıktan sonra bu kolona ilave edilmiştir (A kolon serisi). İki adet C 18 Sepak kartuş’dan 2’şer mL 
%100’lük MeOH geçirilmiş ve kartuşlar birbirine seri olarak bağlanmıştır (B kolon serisi). B kolon serisi 
hazırlandıktan sonra üstten şırınga yardımı ile önce 2 mL su, sonra 2 mL 1 mM HCl geçirilmiştir. Daha 
sonra A kolon serisi, B kolon serisinin üzerine takılmıştır.  
 
Daha önce pH’sı 3 ayarlanmış olan örnek hazırlanan kolon serisinin üst kısmından şırınga yardımı ile 
boşaltılmıştır. Tüm örnek boşaltıldıktan sonra üstten 25 mL 1 mM HCl geçirilerek PVP’de kalması 
muhtemel tüm sitokininler C 18 SepPak kartuş serisine gönderilmiştir. Daha sonra B serisi A’dan 
ayrılmış ve şırınga ile üstten 1 damla/sn hızda 5 mL su geçirilmiştir. Ardından aynı hızda, içinde 50 µg 
BHT bulunan %80’lik 20 mL MeOH geçirilmiş ve alttan damlayan bu çözelti toplanmıştır. Bu örnek RE 
balonuna alınarak MeOH kısımları uzaklaştırılmıştır.  
 
- Örneğin Geçirileceği II. Kolon Serisinin Hazırlanması ve  Örneğin  Kolondan Geçirilmesi  
 
Bu kez SAX, naylon 66 filtre ve SepPak kartuştan oluşan diğer bir kolon serisi hazırlanmıştır. SAX, ve 
SepPak kartuşlar 2’şer mL %100’lük MeOH ve su ile yıkanırken naylon 66 filtre sadece su ile 
yıkanmıştır. Daha sonra üstten itibaren SAX kartuş, naylon 66 filtre ve SepPak kartuş olacak şekilde 
kolonlar seri bağlanmıştır. I. Kolon serisinden toplanıp RE’de kurutulan örnek kolondan geçirilmiş ve 
üzerinden de 20 mL su geçirildikten sonra SepPak kartuş sistemden ayrılmıştır. İçerisinden 10 mL 50 
µg BHT içeren %100’lük MeOH geçirilmiş ve damlalar toplanmıştır. MeOH kısmı RE’de uzaklaştırılmış 
dipte kalan kısım HPLC okumalarında kullanılmıştır.  
 
- HPLC Koşulları ve Hesaplama 
 
Ölçümler 25 cm uzunluk ve 5µm spherical partikül içeren güçlü katyon değiştirici (SCX) kolon ile UV 
dedektör kullanılarak 254 nm dalga boyunda gerçekleştirilmiştir. Hareketli faz olarak önce 0,02 N 
asetik asit içeren %60’lık MeOH kullanılmıştır. Örnek enjekte edilmiş, 1 mL’lik fraksiyonlar zeatin 
standardı yardımı ile toplanmış, RE’de MeOH kısmı uçurulduktan sonra bu kez hareketli faz olarak 10 
mM potasyum hidrojen fosfat içeren pH’sı 3’e ayarlanmış %40’lık MeOH kullanılarak HPLC’ye enjekte 
edilmiştir. Elde edilen pikler, standarda ait piklerle karşılaştırılarak örneklerin Zeatin içerikleri 
belirlenmiştir.  
 
3.2.3.2. Köklenme ve Filizlenme Oranı 
 
Bu amaçla depolamanın başlangıcında ayrılmış olan toplam 30 adet kökte, depolama süresince 
filizlenme ve köklenme oranı, kök ve filiz oluşturan havuçların toplam havuç sayısına oranlanması ile (%) 
olarak belirlenmiştir (Rylski vd. 1974). 
 
3.2.3.3. Köklenme ve Filizlenme Derecesi 
 
Köklenme ve filizlenme derecelerinin saptanmasında Halloran vd. (1997)’nin geliştirmiş olduğu, aşağıda 
verilen skala kullanılmıştır. Bu skala havuçlarda meydana gelen filiz ve köklerin sayı ve uzunluğu dikkate 
alınarak geliştirilmiş olup, filizlenme ve köklenme oranı hesaplamalarında oluşabilecek hataları azaltmak 
amacıyla kullanılmıştır. 
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Köklenme veya

Filizlenme Derecesi

Kök veya Filiz Sayısı

(Adet)

Kök veya Filiz

Uzunluğu (cm)

0 <3 <1

1 ≥≥≥≥3 <1

2 1-3 1-3

3 1-3 >3

4 >3 1-3

5 >3 >3

 
 
3.2.3.4. Gözlerdeki Değişimler 
 
Kökler üzerinde bulunan gözlerde muhafaza süresince oluşan değişimleri belirlemek amacıyla, kökün göz 
içeren kısımlarından yatay kesitler alınarak, binoküler altında incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 
Değerlendirmeler görsel olarak yapılmış ve fotoğraflandırılmıştır. 
 
3.2.3.5. Tat ve Görünüş Açısından Değerlendirme 
 
Muhafaza süresince havuçlarda tat ve görünüş bakımından oluşan değişimler, oluşturulan jüri tarafından, 
her analiz döneminde yapılan değerlendirmelerle belirlenmiştir. Bu değerlendirmelerde havuçlardaki renk 
bozulmaları, pörsüme, tadda  acılaşma, liflilik gibi kriterler dikkate alınmıştır. Değerlendirme 5-1 arasında 
verilen puanlarla yapılmıştır. Buna göre 5 (Mükemmel), 4 (İyi), 3 (Orta), 2 (Kötü), 1 (Çok kötü) şeklinde 
değerlendirilmiş ve havuçların pazarlanabilirliğinde sınır olarak 3 puan kabul edilmiştir (Yanmaz vd. 
1995). 
 
3.2.3.6. Ağırlık Kaybı 
 
Muhafaza süresince aylık aralıklarla yapılan ağırlık ölçümleri ile ağırlık kayıpları hasat dönemine göre (%) 
olarak hesaplanmıştır. 
 
3.2.3.7. Solunum Hızı 
 
Solunum hızı, Servomex marka infrared CO2 ölçer yardımı ile kapalı atmosfer yöntemine göre ölçülen 
CO2 değerinden ml CO2 /kg saat olarak hesaplanmıştır. Buna göre, 3 litrelik kavanozlarda 6 saat 
bekletilen havuçların çıkarmış olduğu CO2 miktarı, aşağıda verilen formüle yerleştirilerek solunum hızı 
hesaplanmıştır. Formüldeki ağırlık değeri doğrudan ölçümle, hacim ise Kasım vd. (1997)’nin saptadığı 
formüle göre hesaplanmıştır. 

        (Vk-Vü) x %CO2 x 10
   Solunum hızı =
   (ml CO2/kgh)        G x t

Vk   : Kavanoz hacmi (L)
Vü   : Ürün hacmi (L)
%CO2 : Ürünün çıkarmış olduğu karbondioksit miktarı
G   : Ürün ağırlığı
t   : Zaman (saat)

 
 
3.2.3.8. Suda Çözünür Toplam Kuru Madde (SÇTKM) Miktarı 
 
Deneme süresince alınan havuç örneklerinden elde edilen havuç suyunda refraktometre yardımı ile (%) 
olarak belirlenmiştir (Anonim 1983). 
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3.2.3.9. Kök Büyümesinde Oluşan Değişimler 
 
Bu amaçla büyüme ve gelişme dönemince kök ağırlığı, kök uzunluğu ve kök çapı ölçümleri 
yapılmıştır. 
 
3.2.4. Sonuçların Değerlendirilmesi 
 
Denemeler "Tesadüf Parselleri Deneme Deseni"nde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemenin 1. 
ve 2. yıl sonuçları ile farklı depo sıcaklıklarının yıllar arasındaki farklılığı istatistiki olarak ayrı ayrı 
değerlendirilerek, farklı bulunan değerler %5 Duncan testine göre harflendirilmiştir. Yapılan tüm 
istatistik analizlerde Minitab Windows 11 ve Mstat programları kullanılmıştır. 
 
4. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
4.1. Hasat Öncesi Dönemde Yapılan Ölçüm, Analiz ve Gözlemler 
 
4.1.1. Hasat Öncesi Dönemde Indol Asetik Asit (IAA) Düzeyinde Meydana Gelen Değişimler 
 
Havuçların büyüme ve gelişme dönemince oksin düzeyinde meydana gelen değişimler, yapılan IAA 
analizleri ile belirlenmiş ve elde edilen bulgular Şekil 1’de verilmiştir. 
 
İki yıl tekrarlı olarak yapılan ölçümlerde her iki yılda da yapraklarda daha yüksek IAA düzeyleri 
belirlenmiştir. Oksin miktarı hem kök hem de yaprak dokularında I. yıl hasata doğru pik yapmış daha 
sonra azalmıştır. Büyüme ve gelişme dönemince IAA değeri köklerde 30-145 ng/g, yaprak 
dokularında 100-400 ng/g arasında değişim göstermiştir. 

I.Yıl
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Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı
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Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı I.YIL 

75 60 45 30 15 0 
Kök - 143,8 41,6 72,8 144,3 30,7 
Yaprak 262,1 101,3 184 257,1 163,3 141,4 
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II.Yıl
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Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı II.YIL 

60 30 0 
Kök 98,7 96,0 94,5 
Yaprak 398,6 225,4 156,8 

 
Şekil 1. Hasat öncesi dönemde havuç kök ve yapraklarının oksin (IAA) düzeyinde meydana gelen 

değişimler 
 
4.1.2. Hasat Öncesi Dönemde Absizik Asit (ABA) Düzeyinde Meydana Gelen Değişimler 
 
Projede öngörüldüğü şekilde arazide belirli büyüklüğe gelen havuçların kök ve yapraklarında bir 
büyüme engelleyici hormon olan  ABA analizleri yapılmış ve elde edilen bulgular Şekil 2’de verilmiştir. 
 
Şekilden de görüldüğü gibi 1. yıl ABA düzeyinin önce yüksek olduğu, daha sonra azalıp hasat 
döneminde tekrar yükseldiği görülmektedir. Ancak ikinci yılda bu değişimin net olarak görülmediği, 
hasat dönemine kadar ABA miktarının hem yapraklarda hem de köklerde bir düşme eğilimi gösterdiği 
görülmektedir. Belirlenen bir diğer bulgu da genelde ABA miktarının yapraklarda kök dokularına göre 
daha yüksek olduğudur.  

Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı I.YIL 
75 60 45 30 15 0 

Kök - 0,11 0,24 0,08 0,15 0,20 
Yaprak 0,32 0,19 0,07 0,21 0,19 0,24 
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Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı II.YIL 

60 30 0 
Kök 0,35 0,11 0,05 
Yaprak 0,17 0,11 0,13 

 
Şekil 2. Hasat öncesi dönemde havuç kök ve yapraklarının absizik asit düzeyinde meydana gelen 

değişimler 
 
4.1.3. Hasat Öncesi Dönemde Giberellik Asit Düzeyinde Meydana Gelen Değişimler 
 
Araştırmada hasat öncesi ve sonrası dönemde yaprak ve köklerde elde edilen GA3 değerleri Şekil 
3’de verilmiştir. 

Şekilde de görüldüğü gibi I. yıl havuçların köklerinde ve yapraklarında paralel bir değişim belirlenirken, 
hasattan yaklaşık 30 gün önce GA3 düzeyinin maksimum seviyeye çıktığı, ancak kök gelişimi 
başlangıcında ve hasat döneminde havucun düşük seviyede GA3 içerdiği saptanmıştır. ABA’da 
olduğu gibi GA3 ‘ün her iki yılda da yapraklarda, kök dokularına göre daha yüksek oluşu dikkat 
çekicidir. 

Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı I.YIL 
75 60 45 30 15 0 

Yaprak 10,82 18.79 25.68 39.14 22.54 25.81 
Kök - 10.82 17.55 21.24 10.35 23.00 
 

I.Yıl

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

75 60 45 30 15 0

Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı

G
A

3 
(n

g
/g

)

Kök

Yaprak

II.Yıl

0

0.1

0.2

0.3

0.4

60 30 0

Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı

A
b

si
zi

k 
A

si
t 

(n
g

/g
)

Kök

Yaprak



 28 

II.Yıl
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Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı II.YIL 
60 30 0 

Yaprak 63,57 32,89 45,87 
Kök 25,52 27,08 23,59 

 

Şekil 3. Hasat öncesi dönemde havuç kök ve yapraklarının GA3 düzeyinde meydana gelen değişimler 
 
4.1.4. Hasat Öncesi Dönemde İçsel Etilen Düzeyinde Meydana Gelen Değişimler 
 
İçsel etilen düzeyi, havuç kök ve yapraklarında projede öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmiş ve elde 
edilen değerler Şekil 4’de sunulmuştur.  
 
Köklerde büyüme ve gelişme dönemi boyunca önce düşük olan içsel etilen düzeyi hasat dönemine 
doğru artmaktadır. İkinci yılda da buna yakın sonuçlar elde edilmiştir.Yapraklarda ise köklerden farklı 
olarak gelişmenin belirli bir döneminde aşırı bir yükselme olurken bunu hasata kadar düzenli bir iniş 
izlemiştir. Hasat dönemine kadar olan azalma 2. yılda da tespit edilmiştir.  
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Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı I.YIL  
75 60 45 30 15 0 

Kök - 0,18 0,63 0,22 0,45 0,84 
Yaprak 0,23 1,11 1,00 0,92 0,70 0,60 

Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı II.YIL 
60 30 0 

Kök 0,63 0,22 0,45 
Yaprak 1,11 0,92 0,70 

 
Şekil 4. Hasat öncesi dönemde havuç kök ve yapraklarının içsel etilen düzeyinde meydana gelen 

değişimler 
 
4.1.5. Hasat Öncesi Dönemde Dışsal Etilen Düzeyinde Meydana Gelen Değişimler 
 
Havuçların büyüme ve gelişme dönemlerinde dışsal etilen düzeyleri ise içsel etilen düzeyinden farklı 
bir değişim göstermiştir (Şekil 5). Her iki yılda da yapraklarda dışsal etilen seviyesinin hasat dönemine 
doğru düzenli bir şekilde arttığı, buna karşın köklerde bu artışın yerini hasat olgunluğuna doğru hafif 
bir düşüşün aldığı saptanmıştır. 
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Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı I.YIL 
75 60 45 30 15 0 

Kök - 0,87 0,95 1,04 0,57 0,23 
Yaprak 0,9 2,58 3,20 3,54 3,50 4,00 

Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı II.YIL 
60 30 0 

Kök 0,87 1,04 0,57 
Yaprak 2,58 3,54 4,00 

 
Şekil 5. Hasat öncesi dönemde havuç kök ve yapraklarının dışsal etilen düzeyinde meydana gelen 

değişimler 
 
 
4.1.6. Hasat Öncesi Dönemde Sitokinin Düzeyinde Meydana Gelen Değişimler 
 
Hasat öncesi dönemde sitokinin düzeyinde oluşan değişimleri belirlemek amacı ile yapılan zeatin 
analizlerinde elde edilen bulgular Şekil 6’da sunulmuştur. Kök ve yaprak dokularının sitokinin 
düzeylerinde oluşan değişimler farklı olmuştur. Köklerde zeatin düzeyi genelde hasata doğru artarken 
hasat zamanı bir miktar azalmıştır. Yaprakların sitokinin içeriğinin ise genel bir azalma eğilimi 
gösterdiği dikkati çekmektedir. II. Yıl her iki dokuda da azalma olduğu görülmektedir. Örnek sayısı 
ikinci yıl daha az olduğundan bu yıla ait sonuçlar çok fazla genellenememiştir. 
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Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı I.YIL 
75 60 45 30 15 0 

Kök - 4,12 15,59 20,76 22,36 15,42 
Yaprak 28,38 19,26 22,72 18,37 10,09 12,17 

Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı II.YIL 
60 30 0 

Kök 26,76 9,39 6,85 
Yaprak 38,6 26,80 10,86 

 

Şekil 6. Hasat öncesi dönemde havuç kök ve yapraklarının sitokinin düzeyinde meydana gelen 
değişimler 

 

4.1.7. Hasat Öncesi Dönemde Solunum Hızında Meydana Gelen Değişimler 
 

Yapılan solunum ölçümleri, hem kökte hem de yapraklarda solunum hızının genç dönemde oldukça 
yüksek olduğunu, hasat dönemine doğru ise düşme gösterdiğini ortaya koymuştur. (Şekil 7). Yaprak 
dokularında solunum hızı köke göre çok daha yüksek olmasına karşın büyüme ve gelişme döneminde 
değişim kök ve yapraklarda benzer şekilde olmuştur. 
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Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı  
75 60 45 30 15 0 

Kök 12,04 9,52 7,71 7,51 5,11 6,05 
Yaprak 52,46 49,55 52,79 54,51 46,59 38,00 
 
Şekil 7. Hasat öncesi dönemde havuç kök ve yapraklarının solunum hızında meydana gelen 

değişimler 
 
4.1.8. Köklerin Büyüme ve Gelişmelerinde Meydana Gelen Değişimler 
 
Köklerde büyüme ve gelişmeyi izleyebilmek amacıyla hasada kadar alınan örneklerde kök ağırlığı, 
uzunluğu ve çapı ölçülerek sonuçları Şekil 8, 9 ve 10'da verilmiştir. 
 
Havuç köklerinin ağırlığı ilk kök oluşumunun başladığı dönemde 20 g civarında iken hasat dönemine 
kadar düzenli bir artış ile 120 g’a ulaşmıştır. Hasat dönemine yaklaştıkça havuç köklerinin 
ağırlıklarındaki artışta bir yavaşlama olduğu dikkati çekmektedir (Şekil 8). 
 
 

 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

75 60 15 30 15 0

Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı

K
ö

k 
A

ğ
ır

lığ
ı (

g
)

0

10

20

30

40

50

60

75 60 45 30 15 0

Hassattan Önce Geçen Gün Sayısı

S
o

lu
n

u
m

 H
ız

ı (
m

l C
O

2/
kg

 h
) Kök

Yaprak



 33 

Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı  
75 60 15 30 15 0 

Kök 25,16 47,18 78,11 94,25 117,26 120,00 
 
Şekil 8. Hasat öncesi dönemde kök ağırlığında meydana gelen değişimler 
 

 
Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı  

75 60 45 30 15 0 
Kök 1,87 2,45 2,90 3,10 3,15 3,20 
 
Şekil 9. Hasat öncesi dönemde kök çapında meydana gelen değişimler 
 
 
Kök çapı ölçümleri ise, kök ağırlığından farklı olarak köklerdeki çap gelişiminin daha çok gelişmenin ilk 
dönemlerinde meydana geldiğini, hasat dönemine yaklaşıldıkça kök çapındaki artışın daha düşük 
seviyelerde kalarak hemen hemen sabit hale geldiğini ortaya koymuştur (Şekil 9). 
 

Köklerde gelişme dönemince yapılan uzunluk ölçümleri, havuç köklerinin, büyüme ve gelişmenin ilk 
dönemlerinde hızla uzayarak, ince ve cılız bir yapı kazandığını göstermiştir. Vejetasyonun ilerlemesi 
ile beraber, uzama yaklaşık 1 ay daha devam etmiş, daha sonra bu uzayan kökler dolgunlaşarak 
havucun yenilen kısmını oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan Nandor F1 havuç çeşidinin hasat 
döneminde ortalama 18 cm uzunluğa ulaştığı tespit edilmiştir (Şekil 10). 
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Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı  
75 60 45 30 15 0 

Kök 14,20 16,26 17,50 17,20 17,53 17,90 
 
Şekil 10. Hasat öncesi dönemde kök uzunluğunda meydana gelen değişimler 
 
4.1.9. Hasat Öncesi Dönemde Suda Çözünür Toplam Kuru Madde (SÇTKM) Miktarında 

Meydana Gelen Değişimler 
 

Hasattan önce yapılan suda çözünür toplam kuru madde ölçümlerine ait sonuçlar Şekil 11’de 
gösterilmiştir. Kök oluşumunun başladığı dönemde SÇTKM miktarı %7,75 iken, vejetasyonun 
ilerlemesi ile beraber hızlı bir kuru madde birikimi olmuş ve daha sonra bu kuru madde oranında 
azalma belirlenmiştir. SÇTKM düzeyi en fazla %9,83'e kadar çıkarken, hasat döneminde ortalama 
%9,00 olarak saptanmıştır. 

 
Hasattan Önce Geçen Gün Sayısı  

75 60 45 30 15 0 
Kök 7,75 8,12 8,92 9,83 9,50 9,00 
 
Şekil 11. Hasat öncesi dönemde havuç köklerinin suda çözünür toplam kuru madde  

miktarında meydana gelen değişimler 
 

4.2. Hasat Sonrası Dönemde Yapılan Ölçüm, Analiz ve Gözlemler 
 
4.2.1.Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının İndol-3-Asetik Asit (IAA) Düzeyi Üzerine Etkileri 
 
İki yıl süre ile yürütülen denemeler sonucunda, muhafaza süresince havuçların içsel indol asetik asit 
(IAA) düzeyinde meydana gelen değişimler Şekil 12’de gösterilmiştir. 
 
I.yıl sonuçları incelendiğinde, genel itibariyle başlangıçta belirlenen miktarın muhafazanın ilerleyen 
dönemlerinde artış gösterdiği görülmektedir. 5°C’de muhafaza edilen havuçlarda IAA miktarında ocak 
ve şubat ayında önemli derecede artış meydana gelmiştir (sırasıyla 74.36 ng/g ve 88.68 ng/g). Takip 
eden aylarda ise önemli olmayan miktarda bir azalma belirlenmiştir. Aynı yıl 0°C'de depolanan 
örneklerde başlangıçta 30.70 ng/g olan oksin değeri, ocak ayında fazla değişmezken, şubat ayında 
76.40 ng/g'a yükselmiştir. Mart ayında da şubat ayındaki IAA değerine yakın bir sonuç bulunurken, 
nisan ayında oksin seviyesi 25.36 ng/g'a ve mayıs ayında da 7.75 ng/g'a düşmüştür. 
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II.yıl, havuçların 1 ay erken hasat edilmesi nedeniyle, muhafazaya kasım ayında başlanmış ve bu 
ayda 58.68 ng/g IAA değeri belirlenmiştir. Her iki sıcaklık derecesinde de muhafaza süresince önce 
bir azalma daha sonra bir artış belirlenmiştir. 5°C'de aralık ayında oluşan azalma ile oksin değeri 
14.25 ng/g'a düşerken, ocak ayından itibaren artmış ve ocak ayında 48.94 ng/g, şubat ayında da 
57.37 ng/g seviyesine çıkmıştır. Daha sonra oksin düzeyinde meydana gelen azalma ile mart ayında 
69.45 ng/g'a, nisan ayında da 52.20 ng/g'a düşmüştür. 0°C'de muhafaza edilen havuçlarda IAA 
miktarı ilk iki ay azalmış ve ocak ayında 37.05 ng/g'a düşmüştür. Takip eden şubat ayında ise 57.37 
ng/g'a, mart ayında 59.78 ng/g'a kadar yükselmiştir. Bu depo sıcaklığında nisan ayından itibaren IAA 
düzeyinde düşüşler meydana gelmiş ve bu ayda 58.44 ng/g olan oksin miktarı, mayıs ayında 19.80 
ng/g seviyelerine kadar gerilemiştir.  
 

 
Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 

0 1 2 3 4 5 
0°C 30.70 29.27 76.40 72.68 25.36 7.75 
5°C 30.70 74.36 88.68 80.55 77.80 - 

Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 
0 1 2 3 4 5 6 

0°C 58.68 49.31 37.05 57.37 59.78 58.44 19.80 
5°C 58.68 14.25 48.94 75.00 69.45 52.20 - 
 
Şekil 12. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince indol-3- asetik asit miktarlarında 

oluşan değişimler 
 

II.Yıl

0

20

40

60

80

0 1 2 3 4 5 6

Muhafaza Süresi (Ay)

IA
A

 M
ik

ta
rı

 (
n

g
/g

)

0°C

5°C

I.Yıl

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5

Muhafaza Süresi (Ay)

IA
A

 M
ik

ta
rı

 (
n

g
/g

)

0°C

5°C



 36 

4.2.2. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Absizik Asit (ABA) Düzeyi Üzerine Etkileri 
 
Hasat edilen ve iki farklı sıcaklıkta depolanan havuçların muhafaza süresince ABA düzeylerinde 
meydana gelen değişimler Şekil 13’de verilmiştir. 
 
Şekillerin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, I.yıl yapılan absizik asit analizleri sonucunda, her iki 
sıcaklık derecesinde de düzenli bir azalış gözlenmiştir. 0°C’de depolanan örneklerde, hasat 
döneminde 0.450 ng/g olan ABA miktarı düzenli olarak azalmış ve ocak ayında, 0.373 ng/g’a, şubat 
ayında 0.316 ng/g’a, mart ayında 0.203 ng/g’a, nisan ayında 0.163 ng/g’a düşmüş ve mayıs ayında 
0.165 ng/g’la nisan ayı düzeyinde kalmıştır. 5°C’de depolanan havuçlarda da paralel bir değişim 
belirlenmiş, hasat döneminde 0.450 ng/g olan ABA ocak ayında 0.301 ng/g’a, şubat ayında 0.228 
ng/g’a, mart ayında 0.185 ng/g’a ve nisan ayında da 0.077 ng/g’a düşmüştür. Her iki muhafaza 
sıcaklığında da düzenli bir azalış olmasına karşın, 5°C’de depolanan örneklerdeki ABA değerleri 
muhafaza süresince 0°C’dekilerden daha düşük çıkmıştır. Bu fark bazı aylarda (ocak, şubat ve nisan) 
0.072-0.088 ng/g kadar yükselirken, mart ayında 0.018 ng/g'a kadar düşmüştür. 
 
II.yıla ait deneme sonuçları, ABA düzeyinde genel bir yükselmenin ardından azalmanın olduğunu 
göstermektedir. 0°C’de depolanan havuçlarda hasat döneminde 0.113 ng/g olan ABA miktarı, aralık 
ayında 0.097 ng/g’a düşmüş, ocak ayında 0.147 ng/g’a ve şubat ayında 0.208 ng/g’a yükselmiştir. 
Şubat ayından itibaren düşüş gösteren ABA düzeyi mart ayında 0.140 ng/g’a, nisan ayında 0.050 
ng/g’a ve mayıs ayında da 0.025 ng/g’a düşmüştür. 5°C’de depolanan havuçlarda hasat döneminde 
0.113 ng/g olan ABA, aralık ayında 0.201 ng/g, ocak ayında 0.224 ng/g ve şubat ayında 0.323 ng/g 
olarak belirlenmiştir. Şubat ayından itibaren azalan ABA miktarı, mart ayında 0.070 ng/g, nisan ayında 
0.020 ng/g olarak saptanmıştır. II.yıl sonuçlarında I.yıldan farklı olarak 5°C’deki havuçlar 0°C’deki 
havuçlara göre daha yüksek ABA içerirken, mart ve nisan aylarında ise 0°C’de depolanan havuçlarda 
bu değer daha yüksek bulunmuştur. 

 
Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 

0 1 2 3 4 5 
0°C 0.450 0.373 0.316 0.203 0.163 0.165 
5°C 0.450 0.301 0.228 0.185 0.077 - 
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Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 

0 1 2 3 4 5 6 
0°C 0.113 0.097 0.147 0.208 0.140 0.050 0.025 
5°C 0.113 0.201 0.224 0.323 0.070 0.020 - 
 
Şekil 13. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince absizik asit miktarlarında oluşan 

değişimler 
 
4.2.3. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Sitokinin Düzeyi Üzerine Etkileri 
 
Yapılan zeatin analizlerinde stokininlerin II. Yıl  her iki sıcaklık derecesinde de birbirine paralel değişim 
gösterdiğini gösterirken I. yıl 0 ve 5°C’lerde tersi bir değişim olduğu dikkati çekmiştir (Şekil 14). II. Yıl 
sonuçlarına göre, sitokinin miktarı depolamanın belirli bir ayında yükselmiş ve daha sonra azalmaya 
başlamıştır. Azalma, 5°C’de 0°C’ye oranla daha erken başlamıştır. Yani pik düzeye ulaşma yüksek 
sıcaklıkta daha erken olmuştur. 
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Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 
0 1 2 3 4 5 

0°C 21,19 14,74 16,77 15,89 34,39 80,83 
5°C 21,19 35,79 20,95 17,62 18,54 - 
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Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 
0 1 2 3 4 5 6 

0°C 65,28 21,68 24.12 24,90 35,99 16,16 8,57 
5°C 65,28 7,19 37,63 23,84 21,97 10,12 - 
 
Şekil 14. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince sitokinin miktarlarında oluşan 

değişimler 
 
4.2.4. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Gibberellik Asit Düzeyi Üzerine Etkisi 
 

Muhafaza süresince köklerde yapılan giberellik asit analizleri, bu hormon düzeyinin muhafazanın son 
aylarına doğru azalıp daha sonra arttığını göstermiştir (Şekil 15). Şekilden de anlaşılacağı gibi 
5°C’deki örneklerde giberellik asit değişimi 0°C’dekilerden biraz daha yavaş olmuştur. 

Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 
0 1 2 3 4 5 

0°C 25,81 28,74 20,67 25,06 12,69 23,72 
5°C 25,81 27,98 17,34 8,79 16,97 - 
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Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 
0 1 2 3 4 5 6 

0°C 23,59 36,89 24,34 27,10 24,33 24,75 26,50 
5°C 23,59 27,23 35,52 49,34 36,60 28,68 - 
 
Şekil 15. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince gibberellik asit miktarlarında oluşan 

değişimler 
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4.2.5. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının İçsel Etilen Düzeyi Üzerine Etkisi 
 

Farklı sıcaklıklarda muhafaza süresince, iki üretim sezonuna ait havuçlarda yapılan içsel etilen 
analizleri, etilen miktarının muhafazanın başlangıcında düşük olup ilk yılın 2. ayında, 2. yılın ise 5. 
ayında pik yapıp daha sonra tekrar azaldığını ortaya koymuştur. Değerler her 2 sıcaklık derecesinde 
de birbirine yakın bulunmuştur (Şekil 16). 

 
Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 

0 1 2 3 4 5 
0°C 0,84 0,91 3,38 1,00 0,29 0,85 
5°C 0,84 0,86 3,75 1,15 0,26 - 
 

 
Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 

0 1 2 3 4 5 6 
0°C 0,45 0,38 0,29 0,68 2,05 3,41 0,38 
5°C 0,45 0,39 0,53 0,38 1,46 2,54 - 
 
Şekil 16. 0°C ve 5°C'lerde depolanan havuçların muhafaza süresince içsel etilen düzeyinde oluşan 

değişimler 
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4.2.6. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Dışsal Etilen Düzeyi Üzerine Etkisi 
 
Dışsal etilen düzeyi her iki yılda da birbirine benzer değişim göstermiştir (Şekil 17). Bu hormonun 
düzeyi 1. ay artmış, 3. aya kadar azalıp sonra tekrar yükselmiştir. I. yılda muhafaza süresinin sonunda 
ortaya çıkan artış, muhtemelen enfeksiyonlara bağlı olarak, 2. yıla göre çok daha hızlı olmuştur. 
 

 
Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 

0 1 2 3 4 5 
0°C 0,23 0,98 0,32 0,20 0,82 1,00 
5°C 0,23 1,30 0,58 0,36 1,28 - 

Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 
0 1 2 3 4 5 6 

0°C 0,57 1,11 0,61 0,32 0,45 0,58 0,73 
5°C 0,57 0,69 0,20 0,22 0,20 0,17 - 
 
Şekil 17. 0° ve 5°C'lerde muhafaza süresince havuçların dışsal etilen düzeyinde oluşan değişimler 
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4.2.7. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Filizlenme Oranı Üzerine Etkileri 
 
Havuçlarda aylık olarak yapılan filizlenme oranına ilişkin gözlemlere ait sonuçlar Şekil 18’de 
verilmiştir. 
 
Yürütülen araştırmanın I.yılında, 0°C’de muhafaza edilen havuçlar ile 5°C’de muhafaza edilen 
havuçlar arasında oldukça önemli farklılıklar belirlenmiştir. Nitekim 5°C’de depolanan havuçlarda ocak 
ayından itibaren filizlenme belirlenirken (%71.2), şubat ayında bu oran %100.0’e ulaşmış, yani tüm 
havuçlarda filizlenme olmuştur. 0°C’de ise, muhafazanın ilk 4 ayında hiçbir filizlenme belirtisi 
görülmezken, sadece mayıs ayında %66.7 oranında bir filizlenme gözlenmiştir (Şekil 19). Yapılan 
istatistiki değerlendirme sonucunda, iki farklı depo sıcaklığında depolanan havuçların filizlenme oranı 
değerleri arasındaki farklılık, muhafazanın 2. ayı olan ocak ayından itibaren istatistiki anlamda önemli 
bulunmuştur. 

 
Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 

0 1 2 3 4 5 
0°C 0.0 a A* 0.0 b A 0.0 b A 0.0 b A 0.0 b A 66.7 A 
5°C 0.0 a A 71.2 a A 100.0 a A 100.0 a A 100.0 a A - 
 
 

 
Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 

0 1 2 3 4 5 6 
0°C 0.0 a 0.0 a A 0.0 a A 0.0 b A 0.0 b A 0.0 b A 0.0 B 
5°C 0.0 a 0.0 a A 0.0 a B 60.0 a B 93.3 a A 100.0a A - 
 
Şekil 18. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince filizlenme oranında oluşan 

değişimler 
 

                                                 
* Yıllara göre aylar içinde farklı küçük harf gruplarını taşıyan ortalamalar ve yıllar arasında farklı sıcaklık derecelerinde büyük harf gruplarını taşıyan 
ortalamalar arasında Duncan testine göre %5 hata sınırları içerisinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
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Şekil 19. I.yıl muhafazanın 3.ayı olan mart ayında havuçlardaki filizlenme durumu  

A-0°C'de muhafaza, B-5°C'de muhafaza 
 
4.2.8. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Filizlenme Derecesi Üzerine Etkileri 
 
Muhafaza süresince iki farklı sıcaklıkta depolanan havuçların filizlenme derecelerinde meydana gelen 
değişimler Şekil 20’de verilmiştir. 
Havuçlarda meydana gelen filizlerin sayı ve uzunluğuna göre belirlenen filizlenme derecesi değerleri, 
filizlenme oranı ile paralellik göstermiştir. I.yıl 5°C’de depolanan örneklerde filizlenme derecesi 
muhafazanın 1.ayı olan ocak ayında 0.76 olarak belirlenirken, 0°C’de bu değer muhafazanın sonu 
olan mayıs ayında bile 0.67 olarak saptanmış ve bunun dışında herhangi bir filizlenme derecesi 
belirlenmemiştir. Ancak 5°C’de depolanan havuçlarda, filizlenme derecesi şubat ayında 2.81, mart 
ayında 4.14 ve nisan ayında da tam puan olan 5.00'e kadar çıkmıştır. Yani tüm havuçlarda, uzunluğu 
3 cm'den fazla en az 3 filiz oluşmuştur. 
 
II.yıl deneme sonuçlarında ise, 0°C’de depolanan havuçlarda herhangi bir filizlenme olmadığından, 
filizlenme derecesi değeri 0.00 olarak belirlenmiştir. 5°C’de depolanan havuçlarda da aralık ve ocak 
aylarında filizlenme olmamıştır. İlk olarak filizlenme şubat ayında olmuş ve bu ayda filizlenme derecesi 
1.27 olarak tespit edilmiş, takip eden mart ayında 2.97, nisan ayında da 5.00 olarak saptanmıştır. 

 
Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 

0 1 2 3 4 5 
0°C 0.00 a A* 0.00 a A 0.00 b A 0.00 b A 0.00 b A 0.67 A 
5°C 0.00 a A 0.76 a A 2.81 a A 4.14 a A 5.00 a A - 
 

                                                 
* Yıllara göre aylar içinde farklı küçük harf gruplarını taşıyan ortalamalar ve yıllar arasında farklı sıcaklık derecelerinde büyük harf gruplarını taşıyan 
ortalamalar arasında Duncan testine göre %5 hata sınırları içerisinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
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Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 

0 1 2 3 4 5 6 
0°C 0.00 a 0.00 a A 0.00 a A 0.00 b A 0.00 b A 0.00 b A 0.00 A 
5°C 0.00 a 0.00 a A 0.00 a A 1.27 a B 2.97 a B 5.00 a A - 
 
Şekil 20. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince filizlenme derecesinde oluşan 

değişimler 
 
Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda I. ve II. yıl şubat, mart ve nisan aylarında depo 
sıcaklıkları arasındaki farklılık önemli bulunurken; yıllar arasında sadece 5°C'de şubat ve mart 
aylarındaki farklılık önemli bulunmuştur. 
 
4.2.9. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Köklenme Oranı Üzerine Etkileri 
 
İki farklı sıcaklık derecesinde, iki yıl süre ile havuçlarda köklenmeye ilişkin yapılan gözlemlerde 
saptanan köklenme oranı değerleri Şekil 21’de verilmiştir. 
 
I.yıl yapılan gözlemlerde 5°C’de depolanan havuçlarda, 0°C’de depolananlara göre oldukça fazla 
köklenme tespit edilmiştir (Şekil 22). 5°C’de muhafaza edilen havuçlarda muhafazanın 2. ayı olan 
şubat ayında köklenme oranı %38.1 iken, mart ayında %57.1'e çıkmış, nisan ayında ise %100.0 oranı 
ile tüm havuçların köklendiği gözlenmiştir. 0°C’deki havuçlarda ise muhafazanın ilk 4 ayında 
köklenme görülmezken, sadece 5. ay olan mayıs ayında %23.81 oranında köklenme saptanmıştır. 
 
II. yıl sonuçları incelendiğinde, I. yıldan farklı olarak 0°C’de depolanan havuçlarda köklenmeye 
rastlanmamıştır. Ancak 5°C’de, I. yıla göre biraz daha düşük olmakla beraber önemli düzeyde 
köklenme belirlenmiştir. Bu havuçlarda ilk köklenme şubat ayında %23.3 olarak belirlenirken, mart 
ayında köklenme oranı, %33.3'e, nisan ayında ise %80.0'e ulaşmıştır. 
 
Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda I. ve II. yıl şubat, mart ve nisan aylarında depo 
sıcaklıkları arasındaki farklılık önemli bulunurken; yıllar arasında 5°C'de mart ve nisan aylarında, 
0°C'de ise mayıs ayında meydana gelen farklılıklar önemli bulunmuştur. 
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Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 

0 1 2 3 4 5 

0°C 0.0 a A* 0.0 a A 0.0 b A 0.0 b A 0.0 b A 23.8 A 
5°C 0.0 a A 0.0 a A 38.1 a A 57.1 a A 100.0 a A -- 

 
 
 
 
 

Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 

0 1 2 3 4 5 6 

0°C 0.0 a 0.0 a A 0.0 a A 0.0 b A 0.0 a A 0.0 b A 0.0 B 

5°C 0.0 a 0.0 a A 0.0 a A 23.3 a A 33.3 b B 80.0 a B - 

 
Şekil 21. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince köklenme oranında oluşan 

değişimler 
 
 

                                                 
* Yıllara göre aylar içinde farklı küçük harf gruplarını taşıyan ortalamalar ve yıllar arasında farklı sıcaklık derecelerinde büyük harf 
gruplarını taşıyan ortalamalar arasında Duncan testine göre %5 hata sınırları içerisinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
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Şekil 22. Muhafazanın 4. ayında havuçların görünüşü 
A-0°C'de muhafaza, B-5°C'de muhafaza 

 
4.2.10. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Köklenme Derecesi Üzerine Etkileri 
 
İki yıl süre ile yürütülen denemelerde, muhafaza süresince havuçların köklenme derecesinde 
meydana gelen değişimler Şekil 23’de gösterilmiştir. 
 
I.yıl 5°C’de depolanan havuçlarda muhafazanın ikinci ayında 0.37’lik bir köklenme derecesi 
belirlenirken, mart ayında bu değer 0.71 olarak tespit edilmiş, yani havuçların bir kısmında 1-2 adet 
0.5 cm uzunluğunda kök oluşumu gözlenmiştir. Ancak muhafazanın 4.ayı olan nisan ayında köklenme 
derecesinde oldukça hızlı bir artış meydana gelmiş, havuçlar üzerindeki sekonder köklerin sayısı 5'in 
üzerine çıkmış, boyları da 3 cm'ye yaklaşmış  ve bu değer 3.43’e yükselmiştir. 5°C’de muhafaza 
edilen havuçların tersine 0°C’de depolanan örneklerde önemli bir köklenme olmamıştır. Sadece 
muhafazanın son ayı olan mayıs ayında 0.24 gibi oldukça düşük bir köklenme derecesi belirlenmiştir. 
 
II.yılda ise, 0°C’de muhafaza edilen havuçlarda köklenme olmadığından, köklenme derecesi tüm 
aylarda 0.00 olarak kaydedilmiştir. 0°C’de II.yıl köklenmede meydana gelen azalış 5°C’de 
gözlenmemiş ve I.yıldan daha yüksek değerler belirlenmiştir. İlk olarak şubat ayında 0.43 olan 
köklenme derecesi, mart ayında 0.93 ve nisan ayında 3.77 olarak tespit edilmiştir. 
 
Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda I. ve II. yıl mart ve nisan aylarında depo sıcaklıkları 
arasındaki farklılık önemli bulunurken; yıllar arasında önemli bir farklılık belirlenmemiştir. 

 
Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 

0 1 2 3 4 5 
0°C 0.00 a A* 0.00 a A 0.00 a A 0.00 b A 0.00 b A 0.24 A 
5°C 0.00 a A 0.00 a A 0.37 a A 0.71 a A 3.43 a A - 

                                                 
* Yıllara göre aylar içinde farklı küçük harf gruplarını taşıyan ortalamalar ve yıllar arasında farklı sıcaklık derecelerinde büyük harf gruplarını taşıyan 
ortalamalar arasında Duncan testine göre %5 hata sınırları içerisinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
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Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 
0 1 2 3 4 5 6 

0°C 0.00 a 0.00 a A 0.00 a A 0.00 a A 0.00 b A 0.00 b A 0.00 A 
5°C 0.00 a 0.00 a A 0.00 a A 0.43 a A 0.93 a A 3.77 a A - 
 
Şekil 23. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince köklenme derecesinde oluşan 

değişimler 
 

4.2.11. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Görünüş Puanları Üzerine Etkileri 
 
İki farklı depo sıcaklığında ve iki yıl süre ile havuçların görünüşünde oluşan değişimleri belirlemek 
amacıyla, havuçlarda yapılan gözlemlerde; renkte meydana gelen değişimler, matlaşma, pörsüme, 
filiz ve kök oluşumu ile enfeksiyonlar dikkate alınmış ve elde edilen puanlar Şekil 24’de verilmiştir. 
 
Şekillerden de görülebileceği gibi, havuçların görünüş kalitesi depo sıcaklığı ile değişim göstermiştir. 
Her iki yılda da ilk aydan başlayarak 5°C’de depolanan havuçların görünüş kaliteleri, 0°C’dekilere 
göre daha hızlı bir şekilde düşmüştür. Nitekim I.yılda muhafazanın birinci ayında 0°C’deki havuçlar 
tam puan (5.00) alırken, 5°C’deki örnekler 4.67 puan almıştır. Muhafazanın ilerleyen aylarında da 
5°C’deki örnekler hızla görünüş kalitelerini kaybederek, mart ayında 2.67 puan ile pazarlanabilir sınır 
olarak kabul edilen 3 puanın altına düşmüştür. 0°C’deki örnekleri ise, tüm muhafaza boyunca 3 
puanın altına düşmemişlerdir. 
 
II. yıl sonuçları da I. yılla paralellik göstermekle birlikte, havuçların görünüş kalitelerini daha iyi 
korumaları dikkat çekmektedir. 0°C’de muhafaza edilen örnekler en düşük mayıs ayında 3.50 puan 
alırken, 5°C’dekilerde pazarlanabilir sınır değeri olan 3 puanın altına muhafazanın 4.ayı olan mart 
ayında düşmüşlerdir. Dolayısıyla düşük sıcaklık görünüş kalitesini korumada etkili olmuştur. 
 
Her iki yılda da 5°C'de muhafaza edilen havuçlarda muhafazanın ilerleyen aylarında oluşan filizlerde 
enfeksiyonlar belirlenmiştir. Bu enfeksiyonların yoğunlaşması ile havuçların tepe kısımlarında 
yumuşak ve sulu çürüklükler oluşarak, ürünün tamamen elden çıkmasına ve görünüş puanlarının 
düşmesine neden olmuştur. 
 
Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda I. ve II. yıl mart ve nisan aylarında depo sıcaklıkları 
arasındaki farklılık önemli bulunurken; yıllar arasında her iki sıcaklık derecesinde de istatistiki 
anlamda önemli farklılıklar belirlenmemiştir. 
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Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 

0 1 2 3 4 5 
0°C 5.00 a A* 5.00 a A 4.33 a A 4.33 a A 3.33 a A 3.00 A 
5°C 5.00 a A 4.67 a A 3.67 a A 2.67 b A 1.00 b A - 
 

 
 

Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 
0 1 2 3 4 5 6 

0°C 5.00 a 5.00 a A 4.70 a A 4.60 a A 4.30 a A 3.80 a A 3.50 A 
5°C 5.00 a 4.67 a A 4.00 a A 3.67 a A 2.67 b A 1.00 b A - 
 
Şekil 24. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince görünüş puanlarında oluşan 

değişimler 
 
4.2.12. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Tat Puanları Üzerine Etkileri 
 
Havuçların tadında oluşan değişimlere göre yapılan değerlendirmelerde, havuçların liflilik, tatsızlaşma, 
acılaşma ve gevreklik durumları dikkate alınmıştır. Bu kriterler göz önünde tutularak yapılan tat 
değerlendirmelerine ait sonuçlar Şekil 25’de gösterilmiştir. 
 

                                                 
* Yıllara göre aylar içinde farklı küçük harf gruplarını taşıyan ortalamalar ve yıllar arasında farklı sıcaklık derecelerinde büyük harf gruplarını taşıyan 
ortalamalar arasında Duncan testine göre %5 hata sınırları içerisinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
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Tat puanlarındaki değişimler ile görünüş puanları birbiri ile paralellik göstermektedir. Her iki yılda da 
0°C’de tat kalitesi pazarlanabilir sınır değer olan 3 puanın altına düşmezken, 5°C’de I.yıl muhafazanın 
3.ayında, II.yıl muhafazanın 4.ayında 3 puanın altına düşmüştür. Depolama sonunda da I.yıl 1.20’ye, 
II.yılda da 1.00 değerine gerilemiştir. Bu değerlendirmeler  0°C’de muhafaza ile havuçların tadındaki 
bozulmanın 5°C’ye göre daha az olduğunu göstermektedir. 
 
Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda I. ve II. yıl mart ve nisan aylarında depo sıcaklıkları 
arasındaki farklılık önemli bulunurken; yıllar arasında önemli farklılık belirlenmemiştir. 
 

 
 

Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 
0 1 2 3 4 5 

0°C 5.00 a A* 4.70 a A 4.20 a A 4.00 a A 3.33 a A 3.00 A 
5°C 5.00 a A 4.00 a A 3.30 a A 2.00 b A 1.20 b A - 
 

 
Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 

0 1 2 3 4 5 6 

0°C 5.00 a 4.80 a A 4.70 a A 4.20 a A 4.00 a A 3.60 a A 3.00 A 
5°C 5.00 a 4.00 a A 3.60 a A 3.20 a A 2.50 b A 1.00 b A - 
 
Şekil 25. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince tad puanlarında oluşan değişimler 
 
 

                                                 
* Yıllara göre aylar içinde farklı küçük harf gruplarını taşıyan ortalamalar ve yıllar arasında farklı sıcaklık derecelerinde büyük harf gruplarını taşıyan 
ortalamalar arasında Duncan testine göre %5 hata sınırları içerisinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
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4.2.13. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Ağırlık Kaybı Üzerine Etkileri 
 
İki yıl süreli denemelerde, 0° ve 5°C'lerde muhafaza süresince belirlenen ağırlık kaybı değerleri Şekil 
26’da gösterilmiştir. 
 
I.yıl yapılan ağırlık kaybı ölçümlerinde, 0°C’de ocak ayında %0.31 olan ağırlık kaybı, şubat ayında 
%0.57, mart ayında %0.86, nisan ayında %1.15, mayıs ayında da %1.43 olarak belirlenmiştir. 5°C’de 
muhafaza edilen havuçlarda, ocak ayında %0.36 olan ağırlık kaybı, şubat ayında %0.71, mart ayında 
%1.00 ve nisan ayında ise %1.53 olarak saptanmıştır. Nisan ayında 5°C’deki havuçlar 0°C’dekilerden 
%0.38 daha fazla ağırlık kaybetmişlerdir. 
 
Denemenin II.yılında 0°C’de depolanan havuçlarda aralık ayında %0.37 olan ağırlık kaybı, ocak 
ayında %0.47, şubat ayında %0.56, mart ayında %0.89, nisan ayında %1.11 ve mayıs ayında %1.32 
olarak belirlenmiştir. 5°C’de muhafaza edilen havuçlarda ise, aralık ayında %0.42 olan ağırlık kaybı, 
ocak ayında %0.77, şubat ayında %0.95, mart ayında %1.34 ve nisan ayında %2.02 olarak 
saptanmıştır. Nisan ayında 5°C’deki havuçlardaki ağırlık kaybı 0°C’dekilerden %0.91 oranında daha 
fazla olmuştur.  
 
İstatistiksel olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda I.yıl mart ve nisan aylarında, II. yıl şubat, mart 
ve nisan aylarında depo sıcaklıkları arasındaki farklılık önemli bulunurken; yıllar arasında 5°C'de 
şubat, mart ve nisan aylarında, 0°C'de ise nisan ayında meydana gelen farklılıkların önemli olmadığı 
saptanmıştır. 
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Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 
0 1 2 3 4 5 

0°C 0.00a* 0.31 a A 0.57 a A 0.86 b A 1.15 b B 1.43 A 
5°C 0.00 a 0.36 a A 0.71 a B 1.00 a B 1.53 a B - 
 
 

Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 
0 1 2 3 4 5 6 

0°C 0.00 a 0.37 a A 0.47 a A 0.56 b A 0.89 b A 1.11 b A 1.32 A 
5°C 0.00 a 0.42 a A 0.77 a A 0.95 a A 1.34 a A 2.02 a A - 
 
Şekil 26. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince ağırlık kaybında oluşan değişimler 
 
4.2.14. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Solunum Hızı Üzerine Etkileri 
 
İki yıl süre ile yürütülen denemelerde yapılan solunum hızı ölçümlerine ait sonuçlar Şekil 27’de 
verilmiştir. 
 
Solunum hızı düşük olan sebze türleri arasında yer alan havuç, özellikle sıcaklıktaki azalma ile daha 
düşük düzeyde solunum yapmıştır. Denemenin I.yılında havuçlar hasat edildikleri dönemde 6.05 
mlCO2/kg h solunum hızına sahipken, depolama ile bu değer önemli ölçüde azalmıştır. Nitekim 
muhafazanın 1. ayı olan ocak ayında 0°C'de depolanan havuçlarda 1.01 mlCO2/kg h, 5°C’de 
depolanan havuçlarda ise 1.73 mlCO2/kg h’lik solunum hızı değerleri tespit edilmiştir. 0°C’de 
muhafaza süresince küçük artış ve azalışlar olmuş, ancak genel itibariyle düzenli bir solunum hızı 
değeri tespit edilmiştir. Bu değer şubat ayında 0.86 mlCO2/kg h’e düşerken, mart ayında tekrar 
yükselerek 1.03 mlCO2/kg h olmuştur. Nisan ayında 0.82 mlCO2/kg h olurken, muhafaza süresi 
sonunda 1.33 mlCO2/kg h olarak belirlenmiştir. 5°C’deki havuçlarda ise ocak ve şubat aylarında 
solunum hızı birbirine yakın değerler gösterirken, mart ayında ani bir yükseliş ile 2.98 mlCO2/kg h’e 
çıkmıştır. 5°C’de muhafazanın son ayı olan nisan ayında da tekrar azalarak 1.37 mlCO2/kg h değerine 
düşmüştür. 
 
II.yılda ise 0°C’de I.yıl ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Hasat döneminde 6.18 mlCO2/kg h olan 
solunum hızı, aralık ayında 0.70 mlCO2/kg h, ocak ayında 0.68 mlCO2/kg h, şubat ayında 1.47 
mlCO2/kg h, mart ayında 0.81 mlCO2/kg h, nisan ayında 1.26 mlCO2/kg h ve mayıs ayında da 0.70 
mlCO2/kg h olarak belirlenmiştir. 5°C’de muhafaza edilen havuçlarda ise, I.yılın mart ayında belirlenen 
ani yükseliş II.yılda nisan ayında gerçekleşmiştir (3.02 mlCO2/kg h). Diğer aylarda da yine küçük iniş 
çıkışlar ile, ama genellikle 0°C’deki havuçlardan daha yüksek solunum hızı değerleri belirlenmiştir. 
 
Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda I. ve II. yıl ocak, şubat, mart ve nisan aylarında depo 
sıcaklıkları arasındaki farklılık önemli bulunurken; yıllar arasında 5°C'de şubat, mart ve nisan 
aylarında, 0°C'de ise şubat ve mayıs ayında meydana gelen farklılıklar önemli olmuştur. 
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Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 

0 1 2 3 4 5 6 
0°C 6.18 a 0.70 a B 0.68 b A 1.47 b A 0.81 b A 1.26 b A 0.70 B 
5°C 6.18 a 1.05 a B 1.60 a A 1.27 a B 1.55 a B 3.02 a A - 
 
Şekil 27. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince solunum hızında oluşan değişimler 
 
4.2.15. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarının Suda Çözünür Toplam Kuru Madde (SÇTKM) Miktarına 
Etkileri 
 
Farklı sıcaklık derecelerinde muhafaza edilen havuçlarda, depolama süresince suda çözünür toplam 
kuru madde miktarında meydana gelen değişimler Şekil 28’de gösterilmiştir. 
 
Denemenin birinci yılında havuçların SÇTKM oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. I.yıl üretilen 
havuçlarda hasat döneminde %9.00 olan SÇTKM, II.yıl üretilen havuçlarda %7.83 gibi daha düşük 
düzeyde belirlenmiştir. I.yıl 5°C’de depolanan havuçlarda muhafazanın I.ayında %9.04 olan SÇTKM 
oranı, şubat ayında %8.85, mart ayında %8.77 ve nisan ayında %7.87'ye düşmüştür. 0°C’de 
depolanan örneklerde ise ocak ayında %8.63 olarak belirlenen SÇTKM miktarı, şubat ayında %8.60, 
mart ayında %8.57, nisan ayında %7.97 ve mayıs ayında da %7.57 olarak belirlenmiştir. Her iki 
muhafaza sıcaklığında da belirgin bir azalma olduğu dikkati çekmektedir.  
 
II.yıl yapılan ölçümlerde ise, 0° ve  5°C'de depolanan havuçlarda çok belirgin olmasa bile bu değerde 
artış ve azalışlar gözlenmiştir. 0°C’de, muhafazanın 1.ayında %8.50 olan SÇTKM miktarı, ocak 
ayında %8.00, şubat ayında %8.17, mart ayında %7.83, nisan ayında %7.67 ve mayıs ayında %8.17 
olarak belirlenirken, 5°C’deki örneklerde, aralık ayında %8.20, ocak ayında %7.67, şubat ayında 
%8.17, mart ayında %7.67 ve nisan ayında %7.33 olarak saptanmıştır. 
 

                                                                                                                                                        
* Yıllara göre aylar içinde farklı küçük harf gruplarını taşıyan ortalamalar ve yıllar arasında farklı sıcaklık derecelerinde büyük harf gruplarını taşıyan 
ortalamalar arasında Duncan testine göre %5 hata sınırları içerisinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
* Yıllara göre aylar içinde farklı küçük harf gruplarını taşıyan ortalamalar ve yıllar arasında farklı sıcaklık derecelerinde büyük harf gruplarını taşıyan 
ortalamalar arasında Duncan testine göre %5 hata sınırları içerisinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 
0 1 2 3 4 5 

0°C 6.05 a A* 1.01 b A 0.86 b B 1.03 b A 0.82 b A 1.33 A 
5°C 6.05 a A 1.73 a A 1.68 a A 2.98 a A 1.37 a B - 
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Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda, her iki yılda da depo sıcaklıkları arasındaki farklılık 
önemli bulunmamış; yıllar arasında 5°C'de tüm aylardaki farklılıklar önemli bulunurken, 0°C'de nisan 
ayı dışındaki aylarda önemli farklılık tespit edilmiştir. 
 

Muhafaza Süresi (ay) I.YIL 
0 1 2 3 4 5 

0°C 9.00 a A* 8.63 a A 8.60 a A 8.57 a A 7.97 a A 7.57 B 
5°C 9.00 a A 9.04 a A 8.85 a A 8.77 a A 7.87 a A - 
 
 

 
 

Muhafaza Süresi (ay) II.YIL 
0 1 2 3 4 5 6 

0°C 7.83 a 8.50 a B 8.00 a B 8.17 a B 7.83 a B 7.67 a A 8.17 A 
5°C 7.83 a 8.20 a B 7.67 a B 8.17 a B 7.67 a B 7.33 a B - 
 
Şekil 28. 0° ve 5°C'de depolanan havuçların muhafaza süresince suda çözünür toplam kuru madde 

miktarında oluşan değişimler 
 
 
 
 

                                                 
* Yıllara göre aylar içinde farklı küçük harf gruplarını taşıyan ortalamalar ve yıllar arasında farklı sıcaklık derecelerinde büyük harf gruplarını taşıyan 
ortalamalar arasında Duncan testine göre %5 hata sınırları içerisinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
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4.2.16. Değişik Muhafaza Sıcaklıklarında Gözlerde Meydana Gelen Değişimler 
 
Muhafaza süresince havuçların köklenme durumlarının daha erken dönemde belirlenebilmesi 
amacıyla, binoküler gözlemleri yapılmıştır. I.yıl örneklerin formaldehiti asetik asit (FAA) çözeltisinde 
tespit edilmesi, görüntü kalitelerinin düşmesine neden olmuştur. Ancak II.yıl bu sorun, örneklerin 
alındığı dönemlerde görüntülenmesi ile giderilmiştir. 
 
Yaptığımız gözlemlerde, kambiyum tabakası ve sekonder ksilem bölgesinin köklenme üzerinde etkili 
olduğu tespit edilmiştir. Havuç kökünün enine kesitine bakıldığında, primer ksilemden veya sekonder 
ksilemden periderm tabakasına doğru uzanan odun ışınlarının, sekonder köklerinin beslenmesini 
sağladığı belirlenmiştir (Şekil 29). Bu ışınlar zamanla kalınlaşıp uzayarak kambiyum-ksilem bölgesi ile 
periderm arasında bir köprü oluşturmaktadırlar (Şekil 30). 
 

 
Şekil 29. Havuç kökünün enine kesitinin binokülerdeki görünüşü (kambiyum ve ksilem bölgesi) 
 

Kambiyum 

Odun Işınları 

Primer ksilem 
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Şekil 30. Havuç kökünün enine kesitinde odun ışınlarının kambiyum-ksilemden periderm tabakasına 

olan bağlantısı 
 
 
Köklerin periderm tabakasında oluştuğu yerler genellikle lentiseller olarak görülmektedir. Özellikle 
köklenmenin ilk aşamalarında lentisellerde biriken kallus, ileri aşamalarda kılcal köklere 
dönüşmektedir (Şekil 31). 
 
 
 
 

Şekil 31. Havuç periderminden alınan dikey kesitte, lentisellerde oluşan köklenmenin görünüşü. a-dış 
yüzeyden , b-iç yüzeyden 
 
Yapılan gözlemlerde, havuç köklerinde meydana gelen sekonder kök oluşumunun başlıca 3 aşamada 
gerçekleştiği saptanmıştır. Bu aşamalar; 
 
• Kambiyum ve ksilemden kabuğa doğru uzanan dokuların (odun ışınlarının) farklılaşarak 

kalınlaşması ve iki bölge arasında köprü oluşturması, 

Odun Işını 

Kambiyum 

Periderm 

Lentisel 

a b 
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• Bu kalınlaşan dokuların yüzeydeki lentisellerde kallus oluşturması, 
• Oluşan bu kallus dokularının zaman içerisinde birikerek kılcal kökleri, sekonder kökleri 

oluşturmasıdır. 
 
Depolama süresince her iki sıcaklık derecesinde de yapılan binoküler gözlemleri, havuçların kök 
oluşumunu, kökler gözle görünür boyuta ulaşmadan, erken dönemde belirleme olanağı sağlamıştır. 
Çünkü köklenmeden önce odun ışınlarında belirgin bir farklılaşma gözlenmektedir. Ancak 0°C’de 
depolanan örneklerin, 5°C’de depolanan örneklere göre daha geç köklenmeleri nedeni ile, farklılaşma 
bu sıcaklıkta daha geç gerçekleşmiştir. Hasat döneminde odun ışınlarının ince ve zayıf olarak 
görüldüğü örneklerde (Şekil 32), aralık ayında az da olsa bir kalınlaşma belirlenmiştir (Şekil 33). 
Ancak kallus birikiminin başlaması için gerekli ışın kalınlığı ocak ve şubat aylarında oluşmuştur (Şekil 
34 ve 35). Mart ve nisan aylarında kallus birikimi görülürken, nisan ayında küçük kök görüntüleri tespit 
edilmiştir (Şekil 36 ve 37). Mayıs ayında ise, kılcal kökler daha belirgin olarak saptanabilmiştir (Şekil 
38).  
 
 
 
 
 

 
Şekil 32. Hasat döneminde (kasım ayı) havuç kökünde yapılan enine kesitte odun ışınının görünüşü 
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Şekil 33. Muhafazanın 1. ayı olan aralık ayında 0°C'de muhafaza edilen havuçlardan alınan enine 

kesitte odun ışınlarının görünümü 
 
 

 
Şekil 34. Muhafazanın 2. ayı olan ocak ayında 0°C'de muhafaza edilen havuçlardan alınan enine 

kesitte odun ışınlarının görünümü 
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Şekil 35. Muhafazanın 3.ayı olan şubat ayında 0°C'de muhafaza edilen havuçlardan alınan enine 

kesitte odun ışınlarının görünümü 
 
 

 
Şekil 36. Muhafazanın 4.ayı olan mart ayında 0°C'de muhafaza edilen havuçlardan alınan enine 

kesitte odun ışınlarının ve kallus birikiminin görünüşü  
 
 
 

Kallus 
birikimi 
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Şekil 37. Muhafazanın 5.ayı olan nisan ayında 0°C'de muhafaza edilen havuçlardan alınan enine 

kesitte kallus birikimi ve kök primordiyumlarının görünümü 
 
 

 
Şekil 38. 0°C'de muhafazanın son ayı olan mayıs ayında 0°C'de muhafaza edilen havuçlardan alınan 

enine kesitte kılcal köklerin görünümü 

Kök 
primordiumları 

Kılcal kök 
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5°C’de depolanan havuçlarda ise köklenme daha hızlı meydana gelmiş ve daha önce belirtilen 
aşamalar daha hızlı oluşmuştur. Nitekim muhafazanın 1.ayı olan aralık ayında kallus birikiminin 
başladığı ve ocak ayında da kılcal köklerin oluştuğu tespit edilmiştir (Şekil 39 ve 40). Şubat ayında ise 
köklerin bir kısmının dışarıdan gözle görülebilir hale geldiği saptanmıştır (Şekil 41 ve 42). Mart ayında 
artık hemen hemen tüm havuçlarda kılcal kökler bariz ve yoğun olarak tespit edilebilir hale gelmiştir 
(Şekil 43 ve 44). 5°C’de muhafazanın son ayı olan nisan ayında ise köklenmenin çok yoğun olduğu 
(Şekil 45) ve floem tabakasının da odun ışınları ile dolduğu (Şekil 46) dikkat çekmektedir. 
 

 
Şekil 39. Muhafazanın 1.ayı olan aralık ayında 5°C'de muhafaza edilen havuçlardan alınan enine 

kesitte kallus birikiminin görünümü 
 
 

 
Şekil 40. Muhafazanın 2.ayı olan ocak ayında 5°C'de muhafaza edilen havuçlardan alınan enine 

kesitte kılcal köklerin görünümü 
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Şekil 41. Muhafazanın 3.ayı olan şubat ayında 5°C'de muhafaza edilen havuçlardan alınan enine 

kesitte sekonder köklerin görünümü 
 
 
 
 
 

 
Şekil 42. Muhafazanın 3.ayı olan şubat ayında 5°C'de muhafaza edilen havuçlardan alınan boyuna 

kesitte sekonder köklerin görünümü 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

Şekil 43. Muhafazanın 4.ayı olan mart ayında 5°C'de muhafaza edilen havuçlardan alınan enine 
kesitte kılcal köklerin görünümü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Şekil 44. Muhafazanın 4.ayı olan mart ayında 5°C'de muhafaza edilen havuçlardan alınan boyuna 

kesitte kılcal köklerin görünümü 
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Şekil 45. 5°C'de muhafazanın son ayı olan nisan ayında alınan boyuna kesitte yoğun köklenmenin 

görünümü 

 
 
Şekil 46. 5°C'de muhafazanın son ayı olan nisan ayında alınan enine kesitte yoğun olarak birikmiş 

odun ışınlarının görünümü 
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4.3. Havuçlara Yapılan Dışsal Uygulamaların Bazı Kalite Faktörleri Üzerine Etkisi 
 
Havuçlara gelişmenin farklı dönemlerinde I. yıl maleik hidrazid (MH) ve etephon (E), II. yıl ise sadece 
maleik hidrazid (MH) uygulanmış ve bu uygulamaların havuçların bazı kalite özelliklerine etkileri 
incelenmiştir. 
 
4.3.1.Dışsal Uygulamaların ABA Düzeyine Etkisi 
 
Denemenin her iki yılında depolama süresince örneklerin ABA miktarlarında meydana gelen 
değişimler Çizelge 1 ve 2’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi Maleik Hidrazit (MH) uygulanmış havuçların 
absizik asit miktarında (ng/g) meydana gelen değişimler 
UYGULAMA DEPOLAMA SÜRESİ (Ay) 
Doz 
(ppm) 

Uygulama 
Dönemleri 

0 1 2 3 4 5 

KONTROL 0.199 0.133 0.101 0.082 0.034 0.008 
SU 0.035 0.063 0.068 0.185 0.042 0.009 

15 0.004 0.031 0.118 0.199 0.039 0.008 
30 0.003 0.002 0.030 0.072 0.008 0.001 

 
1000 
 30+15 0.120 0.123 0.118 0.138 0.006 0.001 

15 0.008 0.017 0.015 0.028 0.009 0.002 
30 0.008 0.056 0.055 0.037 0.023 0.017 

 
2000 
 30+15 0.059 0.063 0.076 0.017 0.008 0.005 

15 0.006 0.018 0.108 0.023 0.039 0.008 
30 0.008 0.016 0.140 0.010 0.006 0.001 

 
3000 

30+15 0.005 0.027 0.042 0.021 0.010 0.002 
15 0.016 0.024 0.026 0.015 0.019 0.006 
30 0.001 0.060 0.094 0.068 0.017 0.006 

 
4000 
 30+15 0.043 0.055 0.061 0.047 0.006 0.001 

*  Uygulamalar hasattan 15 gün, 30 gün, 15 ve 30 gün önce olmak üzere üç farklı dönemde 
yapılmıştır. 
 
Çizelge 1’e göre depolama başlangıcında 0.0001-0.120 ng/g taze ağırlık arasında değişen ABA 
miktarı, deneme süresince kontrol örneklerinde azalma gösterirken, diğer uygulamalarda genel olarak 
Şubat ve Mart aylarına kadar arttıktan sonra denemenin sona erdiği mayıs ayında azalma 
göstermiştir. 
 
Çizelge 2. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi Maleik Hidrazit (MH) uygulanmış havuçların 
absizik asit miktarında meydana gelen değişimler 
 
UYGULAMA DEPOLAMA SÜRESİ (Ay) 
Doz 
(ppm) 

Uygulama 
Dönemleri 

0 1 2 3 4 5 6 

KONTROL 0.050   0.143  0.010  

SU 0.011   0.051  0.032  
15 0.001   0.090  0.009  
30 0.001   0.020  0.001  

 
1000 
 30+15 0.041   0.090  0.004  

15 0.002   0.011  0.006  
30 0.002   0.057  0.017  

 
2000 
 30+15 0.004   0.058  0.006  

15 0.002   0.082  0.004  
30 0.002   0.106  0.029  

 
3000 

30+15 0.001   0.032  0.007  
15 0.005   0.019  0.014  
30 0.017   0.071  0.012  

 
4000 
 30+15 0.018   0.046  0.004  
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II. yıl da uygulamalar tekrarlanmış ve ABA analizleri I. yıl sonuçlarının doğruluğunu kontrol etmek için 
sadece bazı aylarda yeniden gerçekleştirilmiştir. Çizelge 2’de sunulan II. yıl ABA analiz sonuçları, 
deneme başlangıcında 0.001-0.050 ng/g arasında değişen ABA miktarının artarak Şubat ayında 
0.011-0.143 ng/g’lara ulaştığını ve deneme sonunda azalma göstererek 0.001-0.032 ng/g arasında 
değiştiğini ortaya koymuştur. 
 
4.3.2. Dışsal Uygulamaların İçsel Etilen Düzeyine Etkisi  
 
Denemenin her iki yılına ait içsel etilen miktarı değerleri Çizelge 3 ve 4’de verilmiştir. Denemenin ilk 
yılında içsel etilen miktarı açısından uygulamalar arasında belirgin bir farklılık olmamakla birlikte, içsel 
etilen miktarı genel olarak Şubat ayına kadar bütün uygulamalarda artmış, bu dönemden deneme 
sonuna kadar ise azalmıştır. Deneme başlangıcında 0.74-1.87 ml/kgh orasında değişen içsel etilen 
miktarı Nisan ayında 0.15-0.42 ml/kgh olmuştur.  
 
Çizelge 3. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi Maleik Hidrazit (MH) ve Etephon (E) 
uygulanmış havuçların içsel etilen miktarında (ppm) meydana gelen değişimler 
 
UYGULAMA DEPOLAMA SÜRESİ (Ay) 
Doz 
(ppm) 

Uygulama 
Dönemleri 

0 1 2 3 4 5 

KONTROL 0.84 0.86  3.75  1.15  0.26  -- 
SU 1.01  0.87  1.43  1.17  0.18  -- 

15 0.97  1.00  1.28 0.09  0.34  0.04  
30 1.18  1.09  0.99  0.89  0.19  0.05  

 
1000 
 30+15 1.09  1.14  1.26  0.56  0.27  0.04  

15 0.64  1.21  1.00  0.05  0.23  0.04 
30 0.80  0.84  1.91  0.68  0.27  0.06 

 
2000 
 30+15 0.76  0.97  1.10  0.62  0.19  0.04  

15 1.57  0.84 0.66  0.49  0.21  0.04  
30 1.49  1.14  1.20  0.67  0.25  0.04  

 
3000 

30+15 1.87 0.97  0.56  0.76  0.23  0.06  
15 0.88  1.22  1.46  0.51  0.24  0.06  
30 0.85 0.91  1.40  0.15  0.31  0.05  
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4000 
 30+15 0.91  0.94 1.03 0.10  0.18  0.06 
500 15 0.89  0.92  1.40  0.68  0.15  -- 
1000 15 1.60  1.06 1.44  0.62  0.29  -- 

15 0.74  0.85 3.18  0.48  0.17  -- 
30 0.95  0.94  1.10 0.87  0.35  -- 

 
2000 

30+15 0.86  0.92  1.56  0.35  0.42 -- 
15 1.03  1.09  1.19  0.14  0.37  -- 
30 0.85  1.07  1.17  0.57  0.33  -- 
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4000 

30+15 1.18  1.23 2.25  0.89  0.32  -- 
 
Çizelge 4 incelendiğinde, içsel etilen miktarının birinci yıl ile benzer şekilde Şubat ayına kadar düşük 
olan içsel etilen miktarının bu dönemden Nisan ayına kadar arttığı, Mayıs ayında ise azaldığı, ayrıca 
ikinci yıl elde edilen içsel etilen değerlerinin birinci yıla göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 4. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi Maleik Hidrazit (MH) uygulanmış havuçların 
içsel etilen miktarında (ppm) meydana gelen değişimler 
 
UYGULAMA DEPOLAMA SÜRESİ (Ay) 
Doz 
(ppm) 

Uygulama 
Dönemleri 

0 1 2 3 4 5 6 

KONTROL 0.45  0.39  0.53  0.38  1.46  2.54  -- 
SU 0.47  0.24  0.51  0.18  1.96  3.74  -- 

15 0.33  0.35  0.36  0.46  1.46  2.49  0.43  
30 0.36  0.28  0.17  0.23  1.43  2.64  0.47  

 
1000 

30+15 0.36  0.29  0.15  0.36  1.25  2.14  0.49  
15 0.24  0.33  0.14  0.17  0.98  1.79  0.49  
30 0.25  0.46  0.21  0.28  1.63  2.98  0.44  

 
2000 

30+15 0.39  0.25  0.27  0.39  1.65  2.90  0.34  
15 0.33  0.37  0.22  0.26  1.40  2.54  0.38  
30 0.77  0.74  0.15  0.31  1.68  3.06  0.35  

 
3000 
 30+15 0.36  0.35  0.30  0.29  1.40  2.52  0.35  

15 0.37  0.53  0.28  0.64  1.78  2.91  0.42  
30 0.37  0.56  0.15  0.48  1.76  3.02  0.43  

 
4000 
 30+15 0.46  0.51  0.51  0.19  1.81  3.43  0.42  

 
4.3.3. Dışsal Uygulamaların Dışsal Etilen Düzeyine Etkisi  
 
Denemenin ilk yılında depolama başlangıcında kontrol, MH-1000-30, 2000-30, 3000-30, 4000-15, E-
1000-15, E-2000-15, E-2000-30, E-4000-30 ve E-4000-30+15 uygulamalarına ait havuçlarda dışsal 
etilen miktarı diğer uygulamalara göre önemli oranda düşük olmuştur. Dışsal etilen miktarı genel 
olarak, depolama süresince bütün uygulamalarda artış-azalış şeklinde değişmiştir. Nisan ayında en 
yüksek dışsal etilen miktarı 3.35 ppm ile kontrol uygulamasından elde edilirken en düşük miktar 0.35 
ppm ile E-500-15 uygulamasından elde edilmiş, Mayıs ayında ise dışsal etilen miktarı bütün 
uygulamalarda azalmıştır (Çizelge 5). 
 
Çizelge 5. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi Maleik Hidrazit (MH) ve Etephon (E) 
uygulanmış havuçların dışsal etilen miktarında (mLC2H4/kgh) meydana gelen değişimler 
 
UYGULAMA DEPOLAMA SÜRESİ (Ay) 
Doz 
(ppm) 

Uygulama 
Dönemleri 

0 1 2 3 4 5 

KONTROL 0.23 1.30  0.58  0.36  1.28  -- 
SU 0.91 0.20  0.35  0.17  3.35  -- 

15 1.18 1.25  0.74  0.07 0.77  0.85  
30 0.22 0.21  0.16  0.06  1.40  0.05  

 
1000 
 30+15 0.54 0.31  0.21  0.24  1.17  0.04  

15 1.54 0.56  0.33  0.09 1.19  0.54  
30 0.21  0.19  0.15  1.18  0.48  0.22  

 
2000 
 30+15 0.77  0.15  0.46  1.08  0.91  0.16  

15 1.16  1.02  1.08  1.24  1.07  0.07  
30 0.33  0.59  0.10  0.37  0.76  0.06  

 
3000 

30+15 1.14  0.43  0.28  0.58  1.34  0.04 
15 0.18  0.92  0.85  0.78   2.58  0.04  
30 1.41  1.23  0.70  0.72  2.39  0.24  
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4000 
 30+15 1.34  1.26  1.31  1.36  1.20  0.36  
500 15 0.85  0.18  0.54  0.91  0.35  -- 
1000 15 0.16  0.60  0.38  0.20  2.75  -- 

15 0.21  0.16  0.11  0.66  2.41  -- 
30 0.24  1.39  0.83  0.28  1.78  -- 

 
2000 

30+15 1.59  1.00  0.78  0.56  0.93  -- 
15 1.05  1.06  0.60  0.15  0.40  -- 
30 0.31  1.20  0.69  0.42  1.78  -- 
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4000 

30+15 0.43  1.35  0.44  1.05  2.86  -- 
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Denemenin ikinci yılında da dışsal etilen miktarı açısından Mart ayına kadar uygulamalar arasında 
belirgin bir değişim elde edilmemekle birlikte Mart ayından itibaren MH-2000-30 dozunda etilen 
miktarının diğer uygulamalara göre önemli oranda yüksek olduğu belirlenmiştir (Çizelge 6). 
 
Çizelge 6. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi Maleik Hidrazit (MH) uygulanmış havuçların dışsal etilen 
miktarında (mLC2H4/kgh) meydana gelen değişimler 
 
UYGULAMA DEPOLAMA SÜRESİ (Ay) 
Doz 
(ppm) 

Uygulama 
Dönemleri 

0 1 2 3 4 5 6 

KONTROL 0.57  0.69  0.20  0.22  0.20  0.17  -- 
SU 0.96  1.27  0.15  0.73  0.43  0.13  -- 

15 1.45  0.75  0.49  0.19  0.19  0.20  0.66  
30 0.69  0.87  0.98  0.30  0.24  0.19  0.52  

 
1000 

30+15 0.47  1.51  0.51  0.24  0.19  0.14  0.76 c 
15 1.05  0.76  0.16  0.18  0.18  0.18  0.49  
30 1.06  1.10  1.37  0.77  0.80  0.83  1.41  

 
2000 

30+15 0.65  0.78  0.70  0.33  0.28  0.24  0.56  
15 0.61  1.63  0.21  0.19  0.18  0.17  0.73  
30 0.96  0.75  0.20  0.43  0.29  0.15  0.77  

 
3000 
 30+15 1.13  0.74  1.05  0.20  0.19  0.16  0.58  

15 0.59  0.93  0.12  0.41  0.28  0.16  1.16  
30 0.54  0.66  0.13  0.47  0.34  0.21  0.78  

 
4000 
 30+15 1.10  0.72  0.42  0.33  0.23  0.13  0.38  

4.3.4. Dışsal Uygulamaların Köklenme Oranına Etkisi 
Denemenin her iki yılında muhafaza süresince havuçların köklenme oranlarında meydana gelen 
değişimler Çizelge 7 ve 8’de verilmiştir. Denemenin birinci yılında köklenme kontrol, su ve 1000-15 
uygulamasında Şubat ayında başlamış, 1000-30 uygulamasında Nisan ayında başlarken, 1000-
30+15 uygulamasında hiç köklenme gözlenmemiştir. Kontrol ve su uygulamasında köklenme oranı 
Nisan ayında %100’e ulaşırken, 1000-15 uygulamasında %23.81, 1000-30 uygulamasında %14.28 ve 
1000-30+15 uygulamasında (0) olmuş ve uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli 
bulunmuştur. Mayıs ayında ise 1000-15 ve 1000-30 uygulamalarında köklenme oranı az oranda 
artarak, her iki uygulamada da %28.50’ye ulaşmıştır. Denemenin ikinci yılında köklenme kontrol ve su 
uygulamasında Şubat ayında başlarken, 1000-15 uygulamasında Nisan ayında ve 1000-30 
uygulamasında Mayıs ayında başlamış, 1000-30+15 uygulamasında ise hiç köklenme olmamış ve 
uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 
 
Çizelge 7. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) ve ethephon (E) uygulanmış 

havuçların muhafaza süresince köklenme oranında (%) meydana gelen değişimler 
UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ 

Doz (ppm) Uygulama 
Dönemleri* 

0 1 2 3 4 5 

KONTROL 0 0 38,09 ab** 57,14 a 100,00 a - 
SU 0 0 9,52 de 42,85 a 100,00 a - 

30 0 0 0,00 f 0,00 d 14,28 defg 28,57 a 
15 0 0 19,04 f 9,52 cd 23,81 bcde 28,57 a 

 
1000 

 30+15 0 0 0,00 f 0,00 d 0,00 g 0,00 b 
30 0 0 0,00 f 0,00 d 0,00 g 0,00 b 
15 0 0 0.00 f 0.00 d 0.00 fg 0.00 b 

 
2000 

 30+15 0 0 0,00 f 0,00 d 0,00 g 0,00 b 
30 0 0 0,00 f 0,00 d 0,00 g 0,00 b 
15 0 0 0,00 f 0.00 d 0.00 g 0.00 b 

 
3000 

30+15 0 0 0,00 f 0,00 d 0,00 g 0,00 b 
30 0 0 0,00 f 0,00 d 0,00 g 0,00 b 
15 0 0 0,00 f 0,00 d 0,00 g 0,00 b 
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4000 

 30+15 0 0 0,00 f 0,00 d 0,00 g 0,00 b 
500 15 0 0 42,85 g 42,85 a 47,61 b - 

1000 15 0 0 0,00 f 14,28 bcd 19,04 bcdef - 
30 0 0 0,00 f 0,00 d 19,04 cdef - 
15 0 0 33,33 ab 33,33 ab 38,09 bcd - 

 
2000 

30+15 0 0 19,05 cd 14,28 bcd 28,57 bcdef - 
30 0 0 0,00 f 14,28 cd 23,81 bcdef - 
15 0 0 19,04 bcd 28,57 abc 47,62 ef - 
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4000 

30+15 0 0 4,76 ef 4,76 d 38,09 bcd - 
*  Uygulamalar hasattan 30 gün, 15gün, 15 ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
**Aynı ay içinde farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık vardır. 
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Çizelge 8. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) uygulanmış havuçların muhafaza 
süresince köklenme oranında (%) meydana gelen değişimler 
 
UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz (ppm) Uygulama 

Dönemleri* 
0 1 2 3 4 5 6 

0 0 0 28.29 a** 34.93 a 63.93 a - KONTROL 
SU 0 0 0 17.71 b 15.00 b 55.78 a - 

30 0 0 0 0 c 0 c 0 c 6.15 b 
15 0 0 0 0 c 0 c 30.29 b 34.93 a 

 
1000 

30+15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 
30 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 
15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 

 
2000 

30+15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 
30 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 
15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 

 
3000 
 30+15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 

30 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 
15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 
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4000 
 30+15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 

 
Denemenin birinci yılında kontrol (%38.09) ve su uygulamasında (%9.52) Şubat ayında köklenme 
meydana gelirken, 2000, 3000 ve 4000 ppm MH uygulanmış havuçlarda köklenme olmamıştır. Kontrol 
ve su uygulamasında muhafaza süresince köklenme oranı artarak Nisan ayında %100’e ulaşmış buna 
karşılık, 2000, 3000 ve 4000 ppm MH uygulanan örneklerde depolama süresince hiç köklenme 
olmadığı tespit edilmiş ve bu açıdan uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli olmuştur. 
Denemenin ikinci yılında da benzer bir değişim elde edilmiş, bu dönemde Nisan ayında kontrol ve su 
uygulamasında sırasıyla %63.93 ve 55.78 oranında köklenme gözlenirken depolama süresince 2000, 
3000 ve 4000 ppm MH uygulanan havuçların hiçbirinde köklenme olmadığı saptanmıştır.  
 
Denemenin birinci yılında ethephon uygulanmış havuçlarda Şubat ayında 1000-15, 2000-30 ve 4000-
30 uygulamaları dışındaki uygulamalarda köklenme olmuş ve bu açıdan uygulamalar arasındaki 
farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Mart ayında 2000-30 uygulaması dışındaki diğer iki 
ethephon uygulamasında da köklenme başlamış, diğer uygulamalarda ise köklenme oranı artmıştır. 
Nisan ayında ise ethephon uygulanmış havuçların hepsinde köklenme artarak %19.04-47.62 arasında 
değişmiş ve bu açıdan kontrol, su uygulaması, MH’in 1000-15 ve 1000-30 uygulamaları dışındaki tüm 
uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli olmuştur. 
 
4.3.5. Dışsal Uygulamaların Köklenme Derecesine Etkisi 
 
Denemenin her iki yılında depolama süresince havuçların köklenme derecesinde meydana gelen 
değişimler Çizelge 9 ve 10’da verilmiştir. 
 
Denemenin ilk yılında Şubat ayında köklenme derecesi su uygulaması, 1000-15 ve kontrol grubunda 
sırasıyla 0.09, 0.19 ve 0.37 olmuş, 1000-30 uygulamasında köklenme derecesi Nisan ayında 0.14 
iken, 1000-30+15 uygulamasında ise depolama süresince hiç köklenme olmadığı belirlenmiş ve bu 
açıdan uygulamalar arasındaki farklılık da önemli bulunmuştur. Kontrol ve su uygulamasında 
köklenme derecesi Nisan ayında sırasıyla 3.67 ve 2.10 olarak gerçekleşmiş, 1000-15 ve 1000-30 
uygulamalarında az oranda artarak sırasıyla 0.28 ve 0.20 olmuş ancak uygulamalar arasındaki 
farklılığın istatistiki olarak önemsiz olduğu tespit edilmiştir. 
 
Denemenin ikinci yılında kontrol ve su uygulamasında Şubat ayında sırasıyla 0.43 ve 0.17 olan 
köklenme derecesi, 1000 ppm MH uygulanmış havuçların hepsinde (0) olmuştur. Nisan ayında ise 
kontrol ve su uygulamasına ait örneklerde köklenme derecesi artarak 3.77 ve 2.50’ye ulaşırken, 1000-
15 uygulamasında 0.47, 1000-30 ve 1000-30+15 uygulamalarında ise depolama süresince (0) olduğu 
saptanmıştır. 
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Çizelge 9. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) ve ethephon (E) uygulanmış 

havuçların muhafaza süresince köklenme derecesinde meydana gelen değişimler 
 
 

UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz (ppm) Uygulama 

Dönemleri* 
0 1 2 3 4 5 

KONTROL 0 0 0.37 ab** 0.71 a 3.67 a -- 
SU 0 0 0.09 de 0.52 ab 2.10 a -- 

15 0 0 0.19 cd 0.19 defg 0.23 cdef 0.28  
30 0 0 0.00 e 0.00 g 0.14 cdef 0.20  

 
1000 
 30+15 0 0 0.00 e 0.00 g 0.00 f 0.00  

15 0 0 0.00 e 0.00 g 0.00 f 0.00  
30 0 0 0.00 e 0.00 g 0.00 f 0.00  

 
2000 
 30+15 0 0 0.00 e 0.00 g 0.00 f 0.00  

15 0 0 0.00 e 0.00 g 0.00 f 0.00  
30 0 0 0.00 e 0.00 g 0.00 f 0.00  

 
3000 

30+15 0 0 0.00 e 0.00 g 0.00 f 0.00  
15 0 0 0.00 e 0.00 g 0.00 f 0.00  
30 0 0 0.00 e 0.00 g 0.00 f 0.00  
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4000 
 30+15 0 0 0.00 e 0.00 g 0.00 f 0.00  
500 15 0 0 0.42 a 0.42 bc 0.47 c -- 
1000 15 0 0 0.00 e 0.14 defg 0.19 cdef -- 

15 0 0 0.33 ab 0.33 bcde 0.37 cde -- 
30 0 0 0.00 e 0.00 g 0.19 cdef -- 

 
2000 

30+15 0 0 0.19 cd 0.19 defg 0.28 cdef -- 
15 0 0 0.19 cd 0.28 cdef 0.47 c -- 
30 0 0 0.00 e 0.14 efg 0.23 cdef -- 
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4000 

30+15 0 0 0.05 e 0.05 g 0.38 cdef -- 
*  Uygulamalar hasattan 30 gün, 15gün, 15 ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
**Aynı ay içinde farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık vardır. 

 
Denemenin birinci yılında kontrol ve su uygulamasına ait havuçlar Şubat ayında köklenmiş (sırasıyla 
0.37 ve 0.09) ve Nisan ayında bu uygulamaların köklenme derecesi sırasıyla 3.67 ve 2.10’a ulaşmış 
ancak 2000, 3000 ve 4000 ppm MH uygulanmış havuçlarda muhafaza süresince hiç köklenme 
gözlenmemiş ve uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 
 
Çizelge 10. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) uygulanmış havuçların muhafaza 

süresince köklenme derecesinde (%) meydana gelen değişimler 
 

UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz (ppm) Uygulama 

Dönemleri* 
0 1 2 3 4 5 6 

0 0 0 0.43 a** 0.93 a 3.77 a - KONTROL 
SU 0 0 0 0.17 b 0.40 b 2.50 b - 

15 0 0 0 0 c 0 c 0.47c 1.37 a 
30 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 

 
1000 

30+15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 
15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 
30 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 

 
2000 

30+15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 
15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 
30 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 

 
3000 
 30+15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 

15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 
30 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 
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4000 
 30+15 0 0 0 0 c 0 c 0 c 0 b 

*  Uygulamalar hasattan 30 gün , 15 gün,  15 ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
**Aynı ay içinde farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık vardır. 
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Denemenin ikinci yılında da benzer sonuç elde edilmiş, Nisan ayında kontrol ve su uygulamasına ait 
havuçların köklenme dereceleri sırasıyla 0.43 ve 0.17 olurken, 2000, 3000 ve 4000 ppm MH 
uygulanmış havuçlarda depolama süresince hiç köklenme belirlenmemiştir.  
 
Denemenin birinci yılında ethephon uygulanmış havuçlarda Şubat ayında 1000-15, 2000-30 ve 4000-
30 uygulamalarında (0) olan köklenme derecesi, diğer uygulamalarda 0.05-0.42 arasında değişmiş ve 
uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Mart ayında 2000-30 uygulaması 
dışındaki uygulamalarda köklenme derecesi artmış ve bu uygulama ile diğer uygulamalar arasındaki 
farklılık istatistiki olarak önemli olmuştur. Nisan ayında ise bütün uygulamalarda köklenme derecesi 
artmış ve 0.23-0.47 arasında değişmiş ancak uygulamalar arasındaki farklılığın istatistiki olarak 
önemsiz olduğu saptanmıştır. 
 
4.3.6. Dışsal Uygulamaların Filizlenme Oranına Etkisi 
 
Denemenin her iki yılında muhafaza süresince havuçların filizlenme oranında meydana gelen 
değişimler Çizelge 11 ve 12’de verilmiştir. 
 
Çizelge 11. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) ve Ethephon (E) uygulanmış 

havuçların muhafaza süresince filizlenme oranında (%) meydana gelen değişimler 
 

UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz 

(ppm) 
Uygulama 
Dönemleri* 

0 1 2 3 4 5 

KONTROL 0 61,90 ab** 100,00 a 100,00 a 100,00 a - 
SU 0 66,66 a 95,24 ab 95,47 abc 100,00 a - 

30 0 66,66 a 76,18 cdef 95,24 ab 95,24 a 100,00 a 
15 0 60,90 ab 76,18 cdef 80,95 bcde 85,71 ab 85,71 a 

 
1000 
 30+15 0 9,52 fgh 19,05 ıj 52,38 cdef 57,14 b 66,66 ab 

30 0 57,14 a 71,42 defg 75,42 bcde 85,71 ab 90,47 a 
15 0 14,28 fgh 28,57 ıj 28,57 fgh 28,57 c 38,09 cd 

 
2000 
 30+15 0 0,00 h 0,00 k 0,00 h 0,00 cd 0,00 d 

30 0 23,81 cdef 23,81 ghı 23,81 fg 23,81 c 23,81 cd 
15 0 4,76 gh 4,76 jk 14,28 gh 14,28 cd 19,05 cd 

 
3000 

30+15 0 0,00 h 0,00 k 0,00 h 0,00 d 0,00 d 
30 0 0,00 h 0,00 k 9,52 gh 19,05 cd 23,81 cd 
15 0 19,05 efgh 66,66 cdef 80,95 abcde 100,00 a 100,00a 
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4000 
 30+15 0 0,00 h 0,00 k 0,00 h 0,00 d 0,00 d 
500 15 0 57,14 abc 85,71 abc 85,71 abcde 100,00 a - 
1000 15 0 28,57 bcdef 71,42 cdef 90,47 abcd 100,00 a - 

30 0 38,09 abcd 85,71 abc 100,00 a 100,00 a - 
15 0 23,80 cdefg 47,62 fgh 80,95 abcde 100,00 a - 

 
2000 

30+15 0 52,38 fgh 57,14 defg 57,14 def 100,00 a - 
30 0 38,09 abcde 52,38 fgh 52,37 ef 61,90 ab - 
15 0 19,05 defgh 52,38 efgh 61,90 cdef 100,00 a - 
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4000 

30+15 0 0,09 h 47,62 fgh 52,38 ef 85,71 ab - 
*  Uygulamalar hasattan 30 gün, 15gün, 15 ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
**Aynı ay içinde farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık vardır. 
 
Denemenin ilk yılında filizlenme, MH’in 2000-30+15, 3000-30+15, 4000-30 ve 4000-30+15 
uygulamaları dışında Ocak ayında başlamıştır. Ocak ayında en düşük filizlenme oranı 4000 ppm MH 
uygulamasında elde edilirken, bunu, 3000 ppm, 2000 ppm, kontrol, su uygulaması ve 1000 ppm 
uygulamaları izlemiştir. Bu açıdan MH’in yüksek dozları ile diğer uygulamalar arasındaki farklılık da 
önemli bulunmuştur. Filizlenme oranı kontrol grubunda Şubat, su uygulamasında Nisan ayında 
%100’e ulaşırken, 1000-30 uygulamasında Mayıs ayında %100 filizlenme meydana gelmiştir. 
Deneme sonuna kadar 2000-30+15, 3000-30+15, 4000-30 ve 4000-30+15 uygulamalarında hiç 
filizlenme olmamış, diğer uygulamalarda ise deneme sonunda filizlenme oranı %19.05-100 arasında 
değişmiştir.  
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Çizelge 12. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) uygulanmış havuçların muhafaza 

süresince filizlenme oranında (%) meydana gelen değişimler 
 

UYGULAMA MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz 
(ppm) 

Uygula
ma 
Döneml
eri* 

0 1 2 3 4 5 6 

KONTROL 0 0 0 60,00 ab 93,33 a** 100,00 a - 
SU 0 0 0 36,67 bcd 80,00 abc 93,33 ab - 

30 0 0 0 73,33 a 80,00 abc 100,00 a 100.00 ab 
15 0 0 0 60,00 ab 83,33 ab 96,67 ab 96,67 a 

 
1000 

30+15 0 0 0 53,33 abc 93,33 a 90,00 ab 43,33 cd 
30 0 0 0 53,33 abc 76,67 abc 86,67 ab 90,00 ab 
15 0 0 0 23,33 cd 53,33 bcd 86,67 ab 86,67 ab 

 
2000 

30+15 0 0 0 30,00 cd 40,00 cde 53,33 bc 73,33 abc 
30 0 0 0 53,33 abc 73,33 abcd 76,67 b 76,67 abc 
15 0 0 0 13,33 de 36,67 def 83,33 ab 83,33 abc 

 
3000 
 30+15 0 0 0 36,67 bcd 40,00 cde 53,33 bc 73,33 abc 

30 0 0 0 0,00 e 16,67 efg 46,67 c 56,67 bc 
15 0 0 0 66,67 ebc 70,00 abcd 73,33 b 76,67 abc 
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4000 
 30+15 0 0 0 0,00 e 6,67 fg 6.67 d 20,00 de 

*  Uygulamalar hasattan 30 gün, 15gün, 15 ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
**Aynı ay içinde farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık vardır. 
 

Denemenin ikinci yılında filizlenme, 4000-30 ve 4000-30+15 uygulamaları dışındaki uygulamalarda 
Şubat ayında başlamış ve filizlenme oranı %13.33-73.33 arasında değişmiştir. Şubat ayında 4000-30 
ve 4000-30+15 uygulamalarında da filizlenme başlamış ve diğer uygulamalarda da filizlenme oranının 
arttığı tespit edilmiştir. Filizlenme oranı, kontrol grubunda Nisan, 1000-30 uygulamasında da Mayıs 
ayında %100’e ulaşmıştır. Deneme sonunda filizlenme oranı genel olarak 4000 ppm MH uygulanan 
örneklerde en düşük olmuş, bunu 3000 ppm, 2000 ppm ve 1000 ppm MH uygulamaları izlemiştir. 
 
Denemenin birinci yılında ethephon uygulanmış havuçların filizlenme oranları %0.09-57.14 arasında 
değişmiş, Nisan ayında ise 4000-30 (%61.90) ve 4000-30+15 (%85.71) uygulamaları dışındaki 
uygulamalar %100 filizlenmiş ancak uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli 
olmamıştır.  
 
Denemede elde edilen filizlenme oranı değerlerine göre, filizlenme denemenin birinci yılında Ocak 
ayında, ikinci yılında ise Şubat ayında başlamıştır. Denemenin birinci yılında kontrol ve su uygulaması 
ile ethephonun iki uygulaması dışında Nisan ayında filizlenme oranı %100’e ulaşırken, MH 2000-
30+15, 3000-30+15 ve 4000-30+15 uygulamalarında deneme süresince hiç filizlenme olmamış, MH’in 
4000-30, 3000-15, 3000-30 ve 2000-15 uygulamalarında ise oldukça düşük oranda filizlenme 
meydana gelmiş ve bu açıdan uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli olmuştur. 
Denemenin ikinci yılında Şubat ayında MH’in 4000-30, 4000-30+15 uygulamaları dışında bütün 
uygulamalarda filizlenme başlamış, bu uygulamalarda ise Mart ayından itibaren filizlenme 
görülmüştür. MH 4000-30 ve 4000-30+15 uygulamalarında depolama süresince filizlenme en düşük 
olmuş, diğer uygulamalarda ise kontrol ve su uygulamasında olduğu gibi yüksek olmuş ve bu açıdan 
diğer uygulamalar ile aralarındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 
 
4.3.7. Dışsal Uygulamaların Filizlenme Derecesine Etkisi 
 
Denemenin her iki yılında muhafaza süresince havuçların filizlenme derecesinde meydana gelen 
değişimler Çizelge 13 ve 14’de verilmiştir. 
 

Denemenin birinci yılında filizlenme derecesi 2000-30+15, 3000-15, 3000-30+15, 4000-30 ve 4000-
30+15 uygulamalarında (0) olurken, 1000-30+15 uygulamasında 0.09; 2000-15 ve 3000-30 
uygulamalarında 0.14; 4000-15 uygulamasında 0.19; 1000-15 uygulamasında 0.66; kontrol’de 0.76, 
1000-30 ve su uygulamasında 0.81 ve 2000-30 uygulamasında 0.90 bulunmuş ve uygulamalar 
arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli olmuştur. Şubat ayından itibaren bütün uygulamalarda 
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artmaya başlayan filizlenme derecesi, kontrol ve su uygulamasında Nisan ayında 5.00’e ulaşmış, 
diğer uygulamalarda ise 0-2.38 arasında değişmiştir. Mayıs ayında 2000-30+15, 3000-30+15 ve  
 
4000-30+15 uygulamalarında filizlenme derecesi (0) olurken, en fazla filizlenme derecesi 1000-15 
uygulamasında elde edilmiş, bunu 1000-15 ve 2000-30 uygulamaları izlemiş ve uygulamalar 
arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 
 

Çizelge 13. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) ve ethephon (E) uygulanmış 
havuçların muhafaza süresince filizlenme derecesinde meydana gelen değişimler 

UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz (ppm) Uygulama 

Dönemleri* 
0 1 2 3 4 5 

KONTROL 0 0.76 ab** 2.81 ab 4.14 a 5.00 a -- 
SU 0 0.81 ab 2.23 bc 3.14 ab 5.00 a -- 

30 0 0.81 ab 1.90 cd 2.38 cd 2.38 bc 2.50 a 
15 0 0.66 abc 1.33 de 1.66 d 2.31 bc 2.35 a 

 
1000 
 30+15 0 0.09 ef 0.28 f 0.61 e 0.61 d 0.68 b 

30 0 0.90 a 1.19 de 1.95 cd 1.95 c 2.01 a 
15 0 0.14 def 0.57 ef 0.57 e 0.57 d 0.57 b 

 
2000 
 30+15 0 0.00 def 0.00 f 0.00 e 0.00 d 0.00 b 

30 0 0.14 def 0.23 f 0.23 e 0.23 d 0.23 b 
15 0 0.00 f 0.05 f 0.14 e 0.14 d 0.19 b 

 
3000 

30+15 0 0.00 f 0.00 f 0.00 e 0.00 d 0.00 b 
30 0 0.00 f 0.00 f 0.19 e 0.19 d 0.31 b 
15 0 0.19 def 1.14 de 1.90 cd 1.90 c 1.90 b 
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4000 
 30+15 0 0.00 f 0.00 f 0.00 e 0.00 d 0.00 b 
500 15 0 0.71 abc 3.19a 2.95 bc 5.00 a -- 
1000 15 0 0.28 def 1.95 cd 2.90 bc 5.00 a -- 

30 0 0.47 abcd 3.38 a 3.71 ab 5.00 a -- 
15 0 0.23 def 0.57 ef 2.38 cd 5.00 a -- 

 
2000 

30+15 0 0.81 ab 1.71 cd 2.19 cd 5.00 a -- 
30 0 0.38 cde 1.80 cd 1.85 cd 1.85 c -- 

E
T

H
E

P
H

O
N

 

 
4000 15 0 0.19 def 1.14 de 1.90 cd 5.00 a -- 

  30+15 0 0.09 ef 0.66 ef 1.99 cd 2.81 b -- 
*  Uygulamalar hasattan 30 gün, 15gün, 15 ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
**Aynı ay içinde farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık vardır. 

 
Çizelge 14. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) uygulanmış havuçların muhafaza 

süresince filizlenme derecesinde meydana gelen değişimler 
 
UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz 
(ppm) 

Uygulama 
Dönemleri* 

0 1 2 3 4 5 6 

0 0 0 1.27abc 2.97 a 5.0a - KONTROL 
SU 0 0 0 0.73 cd 2.53 ab 4.47ab - 

30 0 0 0 1.90 a 1.97 bc 3.20 c 3.20 b 
15 0 0 0 1.30 abc 1.90 bc 4.03 b 4.47 a 

 
1000 

30+15 0 0 0 0.80 bcd 1.90 bc 2.03 d 2.03 c 
30 0 0 0 1.73 a 3.03 a 3.20 c 3.23 b 
15 0 0 0 0.47 ab 0.80 de 1.67 d 1.90 b 

 
2000 

30+15 0 0 0 0.27 de 0.73 de 2.40 cd 2.44 c 
30 0 0 0 0.77 cd 1.07 cd 1.10 de 2.23 c 
15 0 0 0 1.07 bc 1.67 bc 1.77 d 1.97 b 

 
3000 
 30+15 0 0 0 1.33 abc 1.70 bc 2.43 cd 2.23 c 

30 0 0 0 0 e 0.17 de 2.03 d 0.50 d 
15 0 0 0 0 e 0.33 de 1.03 de 0.70 d 
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4000 
 30+15 0 0 0 0 e 0 e 0 e 0 d 

*  Uygulamalar hasattan 30 gün, 15gün, 15 ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
**Aynı ay içinde farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık vardır. 
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Denemenin ikinci yılında Şubat ayında filizlenme derecesi 4000 ppm MH uygulamalarında (0) olurken, 
diğer uygulamalarda 0.27-1.90 arasında değişmiş ve uygulamalar arasında istatistiki olarak önemli 
farklılık bulunmuştur. Filizlenme derecesi 4000-30+15 uygulaması dışında Mart ayından itibaren 
artmış, Nisan ayında kontrol uygulamasında 5.00’e, su uygulamasında 4.47’ye ulaşırken, diğer 
uygulamalarda 1.03-4.03 arasında değişmiştir. Mayıs ayında ise genel olarak en düşük filizlenme 
derecesi 4000 ppm uygulamasında elde edilirken, bunu 3000 ppm, 2000 ppm ve 1000 ppm 
uygulamaları izlemiştir. 
 
Denemenin birinci yılında ethephon uygulanmış havuçların filizlenme derecesi Ocak ayında 0.09-0.81 
arasında değişmiş ve depolama süresince artarak deneme sonunda 4000-30 (1.85) ve 4000-30+15 
(2.81) uygulamalarının dışında 5.00’ e ulaşmış ve aradaki farklılık istatistiki olarak önemli 
bulunmuştur. 
 
Deneme süresince elde edilen filizlenme derecesi değerlerine göre, denemenin birinci yılında 
filizlenme derecesi kontrol ve su uygulaması ile ethephonun 4000-30 ve 4000-30-15 uygulaması 
dışındaki uygulamalarda Nisan ayında 5.00’e ulaşırken, MH’in 2000-30+15, 3000-30+15 ve 4000-
30+15 uygulamalarında muhafaza süresince (0) olmuş, MH’in diğer uygulamalarında deneme 
süresince oldukça az oranda artarak deneme sonunda 0.19-2.50 arasında değişmiştir. 
 
4.3.8. Dışsal Uygulamaların Görünüş Puanlarına Etkisi 
 
Denemenin her iki yılında muhafaza süresince havuçların görünüş puanlarında meydana gelen 
değişimler Çizelge 15  ve 16’da verilmiştir. 
 
Çizelge 15. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) ve ethephon (E) uygulanmış 

havuçların muhafaza süresince görünüş puanlarında meydana gelen değişimler 
 
UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz 
(ppm) 

Uygulama 
Dönemleri* 

0 1 2 3 4 5 

KONTROL 5.00 4.67 ab** 3.67 cde 2.67 def 1.00 h -- 
SU 5.00 4.50 ab 3.25 def 2.00 fg 1.00 h -- 

30 5.00 4.33 abc 3.83 bcde 3.33 bcde 2.00 efg 1.00 e 
15 5.00 4.67 ab 3.67 cde 2.67 def 2.33 def 1.00 e 

 
1000 
 30+15 5.00 5.00 a 3.67 cde 2.67 def 1.33 gh 1.00 e 

30 5.00 4.67 ab 3.83 bcde 3.00 cdef 1.67 fgh 1.00 e 
15 5.00 4.67 ab 3.83 bcde 3.00 cdef 3.00 bcd 2.33 abc 

 
2000 
 30+15 5.00 5.00 a 3.83 bcde 2.67 def 2.33 def 1.00 e 

30 5.00 4.33 abc 3.83 cde 3.33 bcde 3.33 abc 2.33 abc 
15 5.00 4.67 ab 4.00 bcd 3.33 cde 3.33 abc 2.00 bcd 

 
3000 

30+15 5.00 4.67 ab 4.17 abc 3.67 bcd 3.67 ab 3.00 a 
30 5.00 5.00 a 4.83 a 4.67 a 3.67 ab 2.67 ab 
15 5.00 4.67 ab 4.33 abc 4.00 abc 2.67 cde 1.67 cde 
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4000 
 30+15 5.00 5.00 a 4.67 ab 4.33 ab 3.33 abc 1.67 cde 
500 15 5.00 4.33 abc 3.17 def 2.00 fg 1.00 h -- 
1000 15 5.00 3.67 bc 3.00 ef 2.33 efg 1.00 h -- 

30 5.00 3.33 c 2.67 f 2.00 fg 1.00 h -- 
15 5.00 4.50 ab 3.92 bcd 3.33 cde 1.33 gh -- 

 
2000 

30+15 5.00 4.00 abc 2.67 f 1.33 g 1.00 h -- 
30 5.00 4.33 abc 3.50 cdef 2.33 efg 1.00 h -- 
15 5.00 4.67 ab 3.67 cde 2.67 def 1.00 h -- 
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4000 

30+15 5.00 4.00 abc 3.00 ef 2.00 fg 1.00 h -- 
*  Uygulamalar hasattan 30 gün, 15 gün ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
**Aynı ay içinde farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık vardır. 
 
Denemenin birinci yılında görünüş puanları, MH 1000-30+15, 2000-30+15, 4000-30 ve 4000-30+15 
uygulamaları dışındaki uygulamalarda Ocak ayından itibaren azalmaya başlamış ancak uygulamalar 
arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır. Şubat ayında görünüş puanları 3000-15, 
3000-30+15, 4000-30, 4000-15 ve 4000-30+15 uygulamaları dışında (sırasıyla 4.00, 4.17, 4.83, 4.33 
ve 4.67) 4.00’ün altına düşmüş, Mart ayında ise daha da azalarak, kontrol, su uygulaması, 1000-15, 
1000-30+15 ve 2000-30+15 uygulamalarında 3.00’ün altına düşerken, 4000 ppm’in her üç 
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uygulamasında da 4.00’ün üzerinde kalmış ve bu açıdan uygulamalar arasında önemli farklılıklar 
belirlenmiştir. Görünüş puanları kontrol ve su uygulamasında Nisan ayında, MH uygulamalarında 
Mayıs ayında 1.00’in altına düşmüştür. 
 
Çizelge 16. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) uygulanmış havuçların muhafaza 

süresince görünüş puanlarında meydana gelen değişimler 
 
UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz 
(ppm) 

Uygulama 
Dönemleri* 

0 1 2 3 4 5 6 

5 5 4.67  3.67 bc 2.67 de 1.00 h -- KONTROL 
SU 5 5 4.50  3.50 c** 2.00 e 1.00 h -- 

30 5 5 5.00  4.33 abc 2.67 de 1.33 gh 1.00 c 
15 5 5 4.33  4.00 abc 3.33 bcd 2.00 efg 1.00 c 

 
1000 

30+15 5 5 4.67  3.67 bc 2.67 de 2.33 def 1.00 c 
30 5 5 5.00  4.67 ab 3.67 bcd 3.33 bc 2.33 ab 
15 5 5 4.67  3.67 bc 3.00 cde 1.67 fgh 1.00 c 

 
2000 

30+15 5 5 5.00  5.00 a 4.67 a 3.67 b 2.67 a 
30 5 5 5.00  5.00 a 4.33 ab 3.33 bc 2.33 ab 
15 5 5 4.67  4.00 abc 3.00 cde 3.00 bcd 1.33 c 

 
3000 
 30+15 5 5 4.33  3.67 bc 3.33 bcd 3.00 bc 1.67 bc 

30 5 5 4.67  4.33 abc 3.67 abcd 3.67 b 3.00 a 
15 5 5 4.67  4.33 abc 4.00 abc 2.67 cde 2.33 ab 
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4000 
 30+15 5 5 4.67  4.00 abc 3.33 bcd 3.33 bc 3.00 a 

*  Uygulamalar hasattan 30 gün, 15 gün, 15 ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
**Aynı ay içinde farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık vardır. 
 
Denemenin ikinci yılında 2000-30, 2000-30+15 ve 3000-30 uygulamaları dışında görünüş puanları 
Ocak ayından itibaren azalmaya başlamış, ancak uygulamalar arasındaki farklılığın istatistiki olarak 
önemsiz olduğu tespit edilmiştir. 2000-30+15 ve 3000-30 uygulamasında Şubat ayında görünüş 
puanlarında hiç azalma olmazken, su uygulamasında 3.50; kontrol, 2000-15 ve 3000-30+15 
uygulamalarında 3.67’ye düşmüş ve uygulamalar arasındaki farklılık önemli olmuştur. Mart ayında 
2000-30+15, 3000-30 ve 4000-15 uygulamaları (sırasıyla 4.67, 4.33 ve 4.00) dışındaki MH 
uygulamalarında görünüş puanları 4.00’ün altına düşerken, su uygulaması, kontrol, 1000-15 ve 1000-
30+15 uygulamalarında 3.00’ün altına düşmüştür. Kontrol ve su uygulamasında görünüş puanları 
Nisan ayında 1.00’e düşmüş, diğer uygulamalarda ise Mayıs ayında 1.00-3.00 arasında değişmiştir. 
 
Denemenin birinci yılında ethephon uygulanmış havuçların görünüş puanları, kontrol ve su 
uygulamasına paralel olarak Ocak ayından itibaren azalmaya başlamıştır. Ocak ayında su uygulaması 
ve kontrol grubunda sırasıyla 4.50 ve 4.67 olan görünüş puanları, ethephon uygulanmış havuçlarda 
3.33-4.67 arasında değişmiştir. Mart ayında 2000-15 uygulaması dışındaki uygulamalarda görünüş 
puanları 3.00’ün altına düşmüş ve bu açıdan uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli 
olmuştur. Nisan ayında ise ethephonun tüm uygulamalarında görünüş puanları 1.0’e düşmüştür. 
 
Deneme süresince elde edilen görünüş puanları incelendiğinde, her iki yılda da su uygulaması ve 
kontrol grubunda görünüş puanlarının MH uygulanmış havuçlardan daha düşük ancak ethephon 
uygulanmış örneklerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Denemenin her iki yılında da görünüş 
puanlarının en iyi 4000 ppm MH uygulanan havuçlarda korunduğu, bunu 3000 ppm, 2000 ppm ve 
1000 ppm uygulamalarının izlediği, ethephon uygulanmış havuçlarda ise görünüşün Ocak ayından 
itibaren bozulduğu ve görünüş puanlarının Mart ayında 2000-15 uygulaması dışındaki uygulamalarda 
kontrol ve su uygulamasına paralel olarak 3.00’ün altına düştüğü ve bu açıdan uygulamalar 
arasındaki farklılığın istatistiki olarak önemli olduğu tespit edilmiştir. 
 
4.3.9. Dışsal Uygulamaların Ağırlık Kaybına Etkisi 
 
Denemenin her iki yılında muhafaza süresince havuçların ağırlık kaybında meydana gelen değişimler 
Çizelge 17 ve 18’de verilmiştir. 
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Çizelge 17. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) ve ethephon (E) uygulanmış 

havuçların muhafaza süresince ağırlık kaybında (%) meydana gelen değişimler 
 

UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz (ppm) Uygulama 

Dönemleri* 
1 2 3 4 5 

KONTROL 0.21 0.52  0.91  1.53  -- 
SU 0.35  0.49  0.87  1.32  -- 

30 0.50  0.82  1.21  1.52  1.87 bc** 
15 0.32  0.61  0.80  1.05  1.97 bc 

 
1000 
 30+15 0.47  0.73  1.93  1.55  1.91 c 

30 0.47  0.79 0.99  1.38  2.09 ab 
15 0.43  0.78 1.10  1.56  1.63 c 

 
2000 
 30+15 0.37  0.73 1.12  1.61  2.55 bc 

30 0.36  0.69 0.94  1.27  2.06 bc 
15 0.31  0.53 0.72  1.03  1.81 c 

 
3000 

30+15 0.28  0.56 0.81  1.23  2.06 bc 
30 0.40  0.79 0.95  1.21  2.04 bc 
15 0.31  0.53  0.72  1.03  2.71 bc 
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4000 
 30+15 0.32  0.55  0.83  1.05  2.17 bc 
500 15 0.35  0.67  1.02  1.99  -- 
1000 15 0.54  0.87  1.42  2.09  -- 

30 0.52  0.96  1.17  1.79  -- 
15 0.25  0.51  1.00  1.877 -- 

 
2000 

30+15 0.25  0.49  0.74  1.19 -- 
30 0.45  0.70  0.89  1.3  -- 
15 0.43  0.71  1.24  1.99  -- 
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4000 

30+15 0.25  0.48  1.03  1.53  -- 
*   Uygulamalar hasattan 30 gün, 15gün, 15 ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
** Aynı ay içindeki farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık 
vardır. 
 
Denemenin birinci yılında, deneme başlangıcında ağırlık kaybı değerleri %0.21-0.50 arasında 
değişmiş, en düşük ağırlık kaybı, kontrol grubunda elde edilirken, en yüksek ağırlık kaybı 1000-30 
uygulamasında tespit edilmiş, ancak uygulamalar arasında istatistiki olarak önemli bir farklılık 
olmamıştır. Deneme süresince her dört MH uygulamasında da kontrol ve su uygulamasına paralel 
olarak ağırlık kaybı artmakla birlikte, ağırlıkta istatistiki açıdan önemli bir azalma saptanmamış, 
deneme sonunda ağırlık kaybı değerleri %1.63-2.71 arasında değişmiştir. 
 
Çizelge 18. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) uygulanmış havuçların 

muhafaza süresince ağırlık kaybında (%) meydana gelen değişimler 
 

UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz 

(ppm) 
Uygulama 
Dönemleri* 

0 1 2 3 4 5 

0.53  0.77 bcde 0.96 def 1.35 efg 2.05 ef** -- KONTROL 
SU 1.15  1.74 abcde 2.14 bcde 2.63 bcde 3.82 bcde -- 

30 0.57  1.07 bcde 1.43 cdef 1.86 cdef 2.43 def 3.14 de 
15 0.81  1.19 bcde 1.48 cdef 1.92 cdef 2.67 cdef 3.91cde 

 
1000 

30+15 0.76  1.01 bcde 1.27 cdef 1.58 def 2.16 ef 2.64 e 
30 0.40  0.62 de 0.76 ef 1.10 fg 1.66 fg 2.06 f 
15 1.25  1.91 abcd 1.36 cdef 1.91 bcd 2.18 def 2.44 e 

 
2000 

30+15 0.51  0.76 cde 0.95 def 1.27 efg 1.86 efg 2.69 e 
30 0.62  1.06 bcde 1.37 def 1.67 def 2.31 def 2.93 e 
15 0.56  0.77 bcde 0.95 def 1.21 efg 1.70 fg 2.05 f 

 
3000 
 30+15 1.22  2.09 ab 3.29 ab 3.77 ab 5.03 ab 5.97 bc 

30 1.69  3.01 a 3.92 a 4.80 a 6.51 a 9.45 a 
15 1.19  1.91 abc 2.51 bc 3.19 bc 4.56 bc 5.82 bc 
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4000 
 30+15 1.20  1.98 abc 2.87 ab 3.73 ab 5.12 ab 7.30 ab 

P 0.316 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 
*  Uygulamalar hasattan, 30 gün, 15gün, 15 ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
**Aynı ay içinde farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık vardır. 
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Denemenin ikinci yılında deneme başlangıcında bütün uygulamalarda ağırlıkta azalma meydana 
gelmiş ve ağırlık kaybı değerleri %0.40-1.69 arasında değişmiş ancak uygulamalar arasındaki farklılık 
istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır. Ocak ayından itibaren özellikle 3000-30+15 ve 4000-30 
uygulamalarında ağırlık kaybı diğer uygulamalara göre daha yüksek (sırasıyla %2.09 ve %3.01) 
olmuştur. Şubat ayından deneme sonuna kadar yine 3000-30+15 ve 4000 ppm MH’in bütün 
uygulamalarında ağırlık kaybı diğer uygulamalardan yüksek olmuş ve bu açıdan uygulamalar 
arasındaki farklılık da istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Deneme sonunda ağırlık kaybı değerleri 
%2.05-9.45 arasında değişmiştir. 
 
Ethephon uygulanmış havuçlarda depolama süresince ağırlık kaybı %0.25-2.09 arasında değişmiştir. 
En fazla ağırlık kaybı 1000-15 uygulamasından, en düşük ağırlık kaybı ise 4000-30+15 
uygulamasından elde edilmiş ancak uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak önemsiz 
olmuştur. 
 
4.3.10. Dışsal Uygulamaların Solunum Hızına Etkisi 
 
Denemenin her iki yılında muhafaza süresince havuçların solunum hızında meydana gelen değişimler 
Çizelge 19 ve 20’de verilmiştir. 
 
Denemenin birinci yılında deneme başlangıcında kontrol, su uygulaması ve 1000, 2000, 3000 ve 4000 
ppm MH uygulamalarına ait havuçlarda 2.00-7.22 ml CO2 /kgs arasında değişen solunum hızı 
değerleri kontrol ve su uygulamasında deneme sonuna kadar artmış, MH uygulamalarında ise 
azalmıştır. Nisan ayında kontrol ve su uygulamasında solunum hızı sırasıyla 3.90 ml CO2 /kgh ve 4.26 
ml CO2 /kgh iken, MH uygulamalarında 1.50 ml CO2 /kgh-3.37 ml CO2 /kgh arasında değişmiş ve bu 
açıdan kontrol, su uygulaması ve MH uygulamaları arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli 
bulunmuştur. Deneme sonunda ise MH uygulanmış örneklerin solunum hızı değerleri 2.08 ml CO2 
/kgh-3.57 ml CO2 /kgh arasında değişmiştir. Genel olarak MH’in 3000 ve 4000 ppm dozlarında 
solunum hızı, 1000 ve 2000 ppm MH ile kontrol ve su uygulamasına göre daha düşük olmuştur. 
 
Çizelge 19. 1998-1999 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) ve ethephon (E) uygulanmış 

havuçların muhafaza süresince solunum hızında (mlCO2/kgh) meydana gelen değişimler 

 
UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz 

(ppm) 
Uygulama 
Dönemleri* 

0 1 2 3 4 5 

KONTROL 2.00 h** 1.46 f 1.40 cd 3.32 bcd 3.90 abc -- 
SU 5.78 abcde 2.53 abcdef 2.08 abc 3.81 ab 4.26 ab -- 

30 6.47 abcd 3.59 a 2.37 abc 2.47 bcde 1.69 e 2.08 c 
15 7.22 a 2.40 abcdef 2.15 abc 3.61 abc 2.53 cde 2.61 bc 

 
1000 

 30+15 5.51 abcdef 2.46 abcdef 2.42 abc 2.40 bcde 2.35 cde 2.88 b 
30 7.12 ab 2.81 abcde 2.33 abc 2.14 cde 2.75 cde 2.54 bc 
15 3.76 efgh 2.84 abcd 2.17 abc 2.42 bcde 1.82 de 3.57 a 

 
2000 

 30+15 3.95 efgh 2.78 abcde 2.10 abc 2.38 bcde 2.20 de 2.08 c 
30 6.38 abcd 2.23 bcdef 2.04 abc 1.91 de 1.78 e 2.28 bc 
15 4.25 defgh 1.88 bcdef 2.16 abc 2.47 bcde 2.13 de 2.79 b 

 
3000 

30+15 3.93 efgh 2.15 bcdef 2.07 abc 1.31e 1.93 de 2.89 b 
30 5.66 abcdef 1.75 cdef 1.60 bcd 1.09 e 1.50 e 2.62 bc 
15 6.76 abc 1.93 bcdef 1.28 d 3.29 bcd 3.37 bcd 2.89 b 
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4000 

 30+15 4.57 cdefg 1.95 bcdef 1.57 cd 1.13 e 1.77 e 2.43 bc 
500 15 3.79 efgh 2.63 cdef 1.37 d 2.48 bcde 5.24 a -- 

1000 15 6.41 abcd 2.00 bcdef 1.99 abcd 2.62 bcde 2.50 cde -- 
30 4.75 bcdefg 1.70 cdef 1.53 cd 2.43 bcde 2.67 cde -- 
15 4.75 bcdefg 2.95 abc 2.25 abc 2.08 cde 2.42 cde -- 

 
2000 

30+15 3.06 gh 1.58 def 1.29 d 1.71 de 2.27 de -- 
30 5.56 abcdef 1.83 bcdef 2.28 abc 1.99 cde 2.35 cde -- 
15 3.29 fgh 1.46 f 0.92 d 3.93 ab 2.60 cde -- 
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4000 

30+15 5.59 abcdef 1.54 ef 1.62 bcd 1.58 e 2.20 de -- 
*  Uygulamalar hasattan 30 gün, 15gün, 15 ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
**Aynı ay içinde farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık vardır. 
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Çizelge 20. 1999-2000 üretim döneminde hasat öncesi maleik hidrazit (MH) uygulanmış havuçların muhafaza 

süresince solunum hızında (mlCO2/kgh) meydana gelen değişimler 

 
UYGULAMALAR MUHAFAZA SÜRESİ (Ay) 
Doz 

(ppm) 
Uygulama 
Dönemleri* 

0 1 2 3 4 5 6 

6.18 abc 1.04  1.60 b  1.27 abc 1.55 bcd 3.02 a** - KONTROL 
SU 7.32 a 1.13  1.43 b 1.14 abc 1.61 bcd 2.76 a - 

30 5.81 c 0.97  1.68 b 1.18 abc 1.31 de 1.89 cd 1.41 bc 
15 7.20 ab 0.75  1.57 b 1.41 abc 1.32 de 1.71 cde 1.59 bc 

 
1000 

30+15 6.24 abc 1.20  1.84 b 1.04 c 1.69 bc 1.88 cd 1.15 cd 
30 6.24 abc 1.29  1.58 b 1.07 bc 1.15 e 2.16 bcd 1.27 bcd 
15 6.53 abc 0.80  1.53 b 1.25 abc 1.59 bcd 1.52 de 1.61 bc 

 
2000 

30+15 7.15 ab 0.98  2.34 a  1.38 abc 1.27 de 2.55 ab 1.24 bcd 
30 7.33 a 1.15  1.68 b 1.47 abc 1.79 b 2.18 bc 1.11 cd 
15 5.94 bc 1.05  1.56 b 1.54 a 1.45 cde 2.09 bcd 1.67 bc 

 
3000 
 30+15 6.52 abc 0.89  1.47 b 1.88 a 2.20 a 2.12 bcd 2.22 a 

30 7.10 ab 1.25  1.85 b 1.23 abc 1.68 bc 2.00 bcd 1.15 cd 
15 6.38 abc 1.14  1.72 b 1.20 abc 1.74 bc 1.81 cde 1.23 bcd 
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4000 
 30+15 6.03 bc 1.00  1.42 b 1.28 abc 1.40 cde 2.10 bcd 1.81 ab 

*  Uygulamalar hasattan 30 gün, 15gün, 15 ve 30 gün önce olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. 
**Aynı ay içinde farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasında Duncan Testine göre %5 hata sınırları içinde önemli farklılık vardır. 

 
Denemenin ikinci yılında muhafaza süresinin başlangıcında 5.81 – 7.33 ml CO2 /kgh arasında 
değişen solunum hızı değerleri, Aralık ayında bütün uygulamalarda azaldıktan sonra Nisan ayında 
tekrar artmıştır. Nisan ayında en yüksek solunum hızı kontrol grubunda elde edilmiş, bunu su 
uygulaması ve 2000-30+15 uygulamaları izlemiş ve bu uygulamalar ile diğer MH uygulamaları 
arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemli olmuştur. Mayıs ayında ise solunum hızı bütün 
uygulamalarda azalmıştır.  
 
Deneme başlangıcında ethephon uygulanmış havuçlarda 3.06-6.41 mlCO2/kgh arasında değişen 
solunum hızı, deneme süresince azalmış ve deneme sonunda 2.20-5.24 mlCO2/kgh’e düşmüştür. 
Genel olarak ethephon uygulanmış havuçlarda MH uygulamasına benzer şekilde Şubat ayına kadar 
azalan solunum hızının bu dönemden sonra çok az oranda arttığı ancak bu artışın kontrol ve su 
uygulamasına ait örneklere göre daha az olduğu ve uygulamalar arasındaki farklılığın istatistiki olarak 
önemli olmadığı tespit edilmiştir. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Yürütülen araştırmada, farklı sıcaklıklarda depolanan havuçlarda önce büyüme, gelişme ve depolama 
sürelerince önemli hasat sonrası kalite kayıplarından olan filizlenme ve köklenmenin hormonal 
mekanizmasını belirlemeye yönelik olarak, oksin, absizik asit, giberellik asit, sitokinin ve etilen 
düzeylerinin değişimleri ile havuçlardaki köklenme, filizlenme ve diğer kalite değişimleri incelenmiştir. 
Daha sonra hasat öncesi dönemlerde maleik hidrazit ve etephon uygulamaları yapılarak bunların da 
bazı hormon düzeyleri ile kalite değişimlerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.  
 
Büyüme ve gelişme dönemince oksin düzeyinde meydana gelen değişimlerin belirlenmesi amacı ile 
yapılan analizler, yaprakların kök dokularına göre daha fazla oksin içerdiğini ortaya koymuştur. 
Büyüme ve gelişme döneminin başlangıcında düşük olan oksin düzeyi daha sonra artarak yaprakta 
hasattan yaklaşık 1 ay, kökte ise 2 hafta önce maksimuma ulaşıp hasata kadar tekrar azalma 
göstermiştir. Bu değişim, büyümenin belirli devresinde biriken oksinin, özellikle kök gelişiminde 
kullanıldığını göstermektedir. Hasat edildikten sonra iki farklı muhafaza sıcaklığında havuçların oksin 
(IAA) miktarları ise denemelerin I.yılında; 5°C’de hemen, 0°C’de ise depolamanın ilk ayından sonra 
yükselmiştir. Özellikle bitki gelişimini teşvik eden bir hormon olması nedeniyle, IAA’in muhafazadan 
hemen sonra yükselmesi, havucun oldukça kısa süreli bir dinlenmeye ihtiyacı olduğu ya da dinlenme 
ihtiyacı için gerekli olan düşük sıcaklığı arazide karşıladığı düşüncesini güçlendirmektedir. Nitekim 
II.yıl 5°C’de muhafaza edilen havuçlarda, bu artışın muhafazanın 2. ayında başlaması elde edilen 
sonucu desteklemektedir. 5°C'de depolamanın ilk ayından itibaren artan IAA seviyesine paralel olarak 
filizlenmenin başlaması, filiz oluşumunun IAA ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermiş, ayrıca filiz 
oluşumuna karşılık IAA seviyesinde herhangi bir azalmanın olmamasının da, yeni oluşan sürgün ve 
kök ucu dokularında yoğun olarak IAA sentezlenmesinden kaynaklandığı düşünülmüştür. 0°C’de 
muhafaza edilen havuçlarda ise, 5°C’de muhafaza edilenlerden farklı bir durum dikkati çekmektedir. 
Özellikle IAA düzeyinde muhafazanın 1.ayına kadar belirgin bir değişimin olmaması, bu örneklerde 
oksin birikiminin, düşük sıcaklık etkisi ile kısa süreli de olsa geciktirildiğini göstermektedir. Ancak 
muhafazanın ikinci ayındaki oksin miktarının, 5°C’deki örneklere yakın bulunması, dinlenmenin 
tamamlanıp yeniden büyüme dönemine geçiş için gerekli şartların yerine geldiğini göstermektedir. 
Oksinin bu şekilde değişimine karşılık, 0°C'de köklenme ve filizlenmenin meydana gelmemesinin, 
düşük sıcaklığın büyüme ve gelişmeyi baskı altında tutması nedeniyle olduğu düşünülmüştür. 0°C'de 
muhafazanın 4. ayından itibaren IAA seviyesinin düşmesi ise düşük sıcaklıktaki örneklerde yeni 
meristematik dokuların oluşumunun olmaması ya da sınırlı düzeyde kalmasından ve bünyede mevcut 
olan IAA'in de değişik amaçlarla kullanılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak incelenen 
literatür bilgilerinde bu konu ile ilgili çelişkiler mevcuttur. Nitekim Isenberg vd. (1987)'nin patateste 
yaptığı çalışmalardan elde ettikleri sonuçlar, tarafımızdan yürütülen çalışmada elde edilen oksine 
ilişkin sonuçlar ile uyuşurken, Sukhova vd. (1993) ve Ezekiel vd. (1998) IAA'in dinlenme üzerinde etkili 
olmadığını belirledikleri çalışmaları ile farklılık göstermektedir.  
 
ABA analiz sonuçları, büyüme ve gelişme döneminde bu hormonun düzeyinde önce düşüş sonra 
hasata doğru artış olduğunu ve bu açıdan oksin ile ters bir değişim sergilediğini ortaya koymuştur. 
ABA miktarı, IAA gibi yapraklarda kök dokularından daha yüksek bulunmuştur. Hasata doğru ABA’in 
artışı, depolamanın başlangıcında köklenme ya da filizlenme olmayışının bu hormonun kök 
dokularında birikiminden kaynaklandığını göstermektedir. Depoda ise ilk yıl ABA miktarı depolama 
başlangıcından muhafaza süresi sonuna kadar her iki depo sıcaklığında da düşüş göstermiştir. 
Özellikle çok yıllık bitkilerde kış dönemine girildiğinde bitkilerin çeşitli organlarında görülen dinlenme 
tür ve çeşitlere göre değişmekle birlikte, dokunun belirli süreler düşük sıcaklıkta kalması ile 
kırılabilmektedir. Bu dinlenme, içsel bazı hormonların değişimi ve birikimi ile açıklanmakta, özellikle 
kışa girme döneminde yüksek olan ABA düzeyi düşük sıcaklıkla beraber düşmekte ve belirli 
seviyelere ulaştığında dinlenme kırılabilmektedir (Eriş 1990, Salisbury ve Ross 1992, , Palavan-Ünsal 
1993, Mohr ve Schopfer 1995, Arteca 1996, Rao 2000b). Yürütülen bu çalışmada da hasat 
dönemindeki yüksek ABA düzeyi ürünün kış dinlenmesine girdiğini göstermektedir. Buna karşılık 
denemenin ikinci yılında ABA miktarının her iki sıcaklıkta da muhafazanın 3. ayına kadar yükseldikten 
sonra düştüğü tespit edilmiştir. Bu durum I.yıl sonuçları ile çelişkili gibi görülmekle beraber, II.yıl 
havuçların 1 ay erken hasat edilmesinin ABA birikimini geciktirmiş olabileceği düşünülmektedir. Elde 
edilen sonuçlar, Madison ve Rappaport (1968), Sorce vd. (1996), Li-XiaoDong vd. (1996), Bhargava 
(1997) ve Banas vd. (1992)'nin patates ve sarımsakta yaptığı çalışmalarla uyum halinde iken; Suttle 
(1995) ve Ezekiel vd. (1998)'in ABA ile dinlenme arasında bir ilişkisinin olmadığını saptadıkları 
çalışmaları ile çelişmektedir. 
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Yine yapraklarda kök dokularına göre daha yüksek olan GA3 içeriği, büyüme ve gelişme 
başlangıcında düşük iken hasata yaklaşık 1 ay kalana kadar artmış, bir miktar azalmanın ardından da 
hasata yaklaştıkça yeniden artış göstermiştir. Gelişmenin ilerleyen döneminde artan GA3 miktarının 
havuçta ABA ile birlikte köklenme ve filizlenmeyi engelleyici etkiye sahip olabileceğini 
düşündürmektedir. Oysa tersine patateslerde, GA3’in filizlenmeyi teşvik ettiği bilinmektedir. Hasat 
sonrası düşük sıcaklıkta depolama döneminde genellikle her 2 yılda da GA3 miktarı önce artmış, daha 
sonra da azalmaya başlamıştır. Bu sonuçlar, hasattan önce gelişme döneminin sonlarında bu hormon 
düzeyinde oluşan artışın hasattan sonra da devam ettiğini ortaya koymaktadır. GA3 düzeyinin yüksek 
olduğu dönemde depoda köklenme ve filizlenme olmaması, GA3’in havuçta köklenme ve filizlenmeyi 
önlemede etkili faktörlerden birisi olabileceğini göstermektedir. İki yıllık kök sebzeler düşük sıcaklıkta 
depolandığında soğuk etkisi ile ertesi yıl çiçeklenmektedir. Bazı türlerde bu olay GA3 uygulanması 
durumunda soğuk uygulamasına gerek kalmadan gerçekleşebilmektedir. Buna karşın havuçta yapılan 
dışsal GA3 uygulaması çiçek sapını uzatırken çiçeklenme gerçekleşmemektedir. Havuçta GA3’ün 
farklı etkisi filizlenme ve köklenmede de görülmüştür. Abdel-Rahman ve Isenberg (1974) dışsal GA3 

ve etephon uygulamalarının, havuçta köklenme ve filizlenmeyi baskı altına aldığını belirlemişlerdir. 
 
Yapılan etilen ölçümleri, içsel ve dışsal etilen miktarının büyüme ve gelişme dönemince yapraklarda 
azalırken kök dokularında arttığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlara göre yapraklarda sentezlenen 
etilenin bir kısmı kök dokularına taşınmaktadır. Hasattan sonra ise dışsal ve içsel etilen miktarlarının 
muhafaza süresince 0° ve 5°C’lerde birbirine yakın düzeylerde seyrettiği, muhafazanın belirli bir 
dönemine kadar önce artıp sonra azaldığı, muhafaza süresi sonunda da muhtemelen yaşlanmaya 
bağlı olarak arttığı sapatanmıştır. Muhafaza süresince etilende pik değerlerin belirlendiği süreler ise 
yıllara göre değişim göstermiştir.  
 
Havuçlarda büyüme ve gelişme dönemince yapılan sitokinin analizleri, kök dokularında hasata 15 gün 
kalana kadar sitokinin birikimi olduğunu, daha sonra ise sitokinin düzeyinin azaldığını ortaya 
koymuştur.  Diğer taraftan yaprak dokularında bunun tersi bir değişim gözlenmiştir. Bu sonuçlar 
sitokininlerin sürekli olarak yapraklardan kök dokularına taşındığını, gelişme döneminin sonuna doğru 
ise taşınımın durduğunu göstermektedir. Hasat sonrası ölçümleri ise sitokininlerin muhafaza süresi 
boyunca, bazı artışlar olmakla birlikte her iki sıcaklıkta da genelde azaldığını ortaya koymaktadır. Bu 
sonuçlara dayanarak, havuçta da sitokininilerin yaşlanmayı geciktirdiği, yaşlanma ile birlikte düzeyinin 
azaldığı sonucuna varmak mümkündür. Pateteslerle yapılan bir çalışmada dinlenmenin sona ermesi 
ile sitokinin düzeyinin maksimuma çıktığı, filizlenme sırasında ise azaldığını ortaya konmuştur 
(Obhlidalova vd.1979). Hemberg (1970) de sitokininlerin dinlenme periyodunu patateste hızla ortadan 
kaldırdığını belirlemiştir. Sukhova vd. (1993) ise patateste filizlenme ve dinlenme olaylarına 
sitokininlerin yönlendirici etkilerinin sınırlı olduğunu belirlemişlerdir.  
 
Havuçta büyüme ve gelişme döneminde kök uzunluğu, kök ağırlığı ve kök çapının artış gösterdiği, 
buna paralel yapılan solunum ölçümlerinde ise solunumda azalışın olduğu ortaya konmuştur. 
Yapraklarda kök dokularına göre oldukça yüksek olan solunum hızı ise önce biraz yükselmekle 
birlikte, gelişme dönemi boyunca kök dokularında olduğu gibi azalma eğilimi göstermiştir. Hasattan 
önce kök dokularında yapılan suda çözünür toplam kuru madde ölçümleri ise bu maddelerin hasata 
yaklaşık 1 ay kalana kadar birikip hasata doğru azaldığını ortaya koymuştur.  
 
Havuçların muhafazasında önemli bir sorun olarak görülen köklenme ve filizlenme, oldukça fazla 
miktarda ürün kaybına neden olmaktadır (Yanmaz vd. 1995). Yürütülen araştırmada da, 
değerlendirilen köklenme ve filizlenme oranları ve dereceleri sıcaklığa bağlı olarak değişim 
göstermiştir. Özellikle düşük sıcaklıklarda büyüme ve gelişmenin baskı altına alınması nedeni ile, 
0°C'de muhafaza edilen havuçlarda daha düşük düzeyde bir filiz ve kök oluşumu görülmüştür. Nitekim 
II.yıl yapılan gözlemlerde de bu sıcaklıkta kök ve filiz oluşumu belirlenmemiştir. I.yıl 0°C'de 
muhafazanın sonunda düşük düzeyde köklenme ve filizlenmenin olması ürünün 1 ay daha erken 
depoya alınması ve yukarıda açıklanan hormonal nedenlerden dolayı daha erken dinlenmeden 
çıkmasından kaynaklanmaktadır. Muhafazanın belirli bir süreyi aşması, düşük sıcaklıklarda dahi 
havuçların köklenme ve filizlenmenin baskı altında tutulmasını engelleyememektedir. Denemede 
5°C'de muhafaza, havuçlarda köklenme ve filizlenmeyi engellemede başarılı olamamıştır. Havuçlarda 
IAA ve ABA'deki değişimlerin 5°C'de daha hızlı olması, ortam sıcaklığının hormon sentezi üzerinde de 
etkili olduğunu göstermektedir. Hormonlardaki, sıcaklığa bağlı olarak görülen bu değişim aynı şekilde 
köklenme ve filizlenme üzerinde de görülmüş, hatta 0°C'de filiz ve kök oluşumu çok düşük düzeylerde 
kalmıştır. Yürütülen bu çalışmada araştırmanın sonuçlarının daha net olarak değerlendirilebilmesi 
amacıyla, incelenen 5°C'de muhafaza, ticari havuç depolamasında kullanılmamaktadır. Nitekim elde 
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edilen sonuçlar Hardenburg vd. (1986), Kader (1987), Kasım (1994) ve Yanmaz vd. (1995)'nin 
sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 
 
Kökleri tüketilen bir sebze türü olan havuç, şişkinleşmiş ve etlenmiş bir kazık kök ile beraber kılcal yan 
köklerden oluşan bir kök sistemine sahiptir. Üretiminin birinci yılında yenilen kısmı olan kök kısmı 
oluşmakta, ikinci yılında ise belirli bir düşük sıcaklık ihtiyacını karşılayarak tohum vermektedir. Kışı ılık 
geçen bölgelerde tohum üretimi amacıyla havuçlar yaz sonunda ekilmekte ve kışı arazide geçirmesi 
sağlanarak tohum üretimi gerçekleştirilmektedir. Havuçlarda primer kök olarak adlandırılan kazık kök 
II. yıl sekonder kökleri oluşturarak tohum üretimde önemli bir katkı sağlamaktadır. Sekonder kök 
oluşumunda kambiyum tabakası oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak bu çalışmada yapılan 
gözlemler sonucunda, sadece kambiyumun değil, ksilem bölgesinin de sekonder kök oluşumunda 
etkili olduğu dikkati çekmektedir. Kök oluşumunda etkili olan odun ışınları primer ksilem bölgesine 
kadar uzanmakta, daha sonra lentiseller ile ksilem ve kambiyum dokusu arasında bir köprü 
oluşturmaktadır. Bu odun ışınlarını, sekonder köklerin primer kök içerisindeki uzantıları şeklinde 
nitelendirmek de yanlış olmayacaktır. 
 
Havuçlarda renk, parlaklık, su kaybından kaynaklanan pörsüme, enfeksiyonlardan kaynaklanan 
çürüme, kök ve filiz oluşumu gibi kriterlerin dikkate alınarak yapıldığı görünüşe ait değerlendirmede 
puanlar, muhafaza süresince azalmıştır. 0°C'de muhafaza edilen örneklerde görünüş puanları 
pazarlanabilir sınır değer olarak kabul edilen 3.00'ün altına düşmezken, 5°C'de depolanan havuçlarda 
mart ayında bu değerin altına inmiştir. Özellikle yüksek sıcaklıklarda su kaybının fazla olması, kök ve 
filiz oluşumunun daha hızlı olması ve özellikle yara dokularında enfeksiyon kaynaklarının daha hızlı 
gelişimi, 5°C'de muhafaza edilen havuçların görünüş puanlarının daha hızlı düşmesine neden 
olmuştur. 0°C'de muhafaza edilen havuçlarda ise görünüş puanlarının düşmesinde, yüzey renginin 
matlaşması ve parlaklığını kaybetmesi etkili olmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar Kasım 
(1994) ve Yanmaz vd. (1995)'in sonuçları ile uyum içerisindedir. 
 
Denemenin her iki yılında da gevreklik, liflilik, acılaşma ve tatsızlaşma gibi kriterler dikkate alınarak 
yapılan tat puanlamasında da görünüş puanlaması ile paralel sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle 0°C'de 
saklanan havuçlarda, su kaybının az olması, gevrek yapının daha uzun süre korunmasını sağlarken, 
solunum sırasında parçalanan şeker miktarının daha düşük olması nedeni ile de tat kaybı daha yavaş 
olmuştur. Ancak 5°C'de muhafaza edilen havuçlarda su kaybının 0°C'deki havuçlara oranla daha 
yüksek olması gevrek yapının daha kısa sürede kaybolmasına neden olmaktadır. Ayrıca filizlenme 
sırasında solunumun yüksek olması havuç bünyesinden kullanılan şekerlerin miktarının artmasına ve 
dolayısı ile tatsızlaşmaya neden olmuştur. Bu nedenlerden dolayı, bu gruptaki havuçların tat puanları 
mart ayında, pazarlanabilir sınır değerinin altına düşmüştür. Özellikle su kaybı nedeniyle gevrekliğini 
kaybeden ve kök ve filiz oluşturan havuçlarda liflilik de tat kalitesini düşüren kalite kriterleri arasında 
yer almıştır (Martens ve Baardseth 1987, Hayakawa 1987, Van Der Berg 1987).  
 
Tüm meyve ve sebzeler hasattan sonra ortam koşullarına ve ürüne bağlı olarak değişik oranlarda 
ağırlık kaybetmektedirler. Yürütülen araştırmada her iki yılda da 0°C'de %1.32-1.43, 5°C'de ise 
%1.53-2.02 oranlarında ağırlık kaybı tespit edilmiştir. Elde edilen değerler, 5°C'de muhafaza edilen 
havuçlarda 0°C'de muhafaza edilenlere göre daha fazla ağırlık kaybının olduğunu göstermektedir. 
Özellikle sıcaklık artışı ile beraber ürünün iç atmosferindeki su buharı basıncı ile dış atmosferin su 
buharı basıncı arasındaki farkın artması nedeniyle, su kaybının fazla olması bu durumun 
nedenlerinden biridir (Van Der Berg 1987). Ağırlık kaybında su kaybı ile beraber metabolizma 
ürünlerinin solunumda kullanımı da etkili olmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda solunum hızının düşük 
sıcaklıklara göre daha fazla olması ve bu nedenle daha fazla metabolitin tüketilmesi ağırlık kaybının 
daha fazla olmasına yol açmaktadır (Hayakawa 1987, Phan 1987). Elde edilen deneme sonuçlarına 
göre, 5°C'de ağırlık kaybının daha fazla bulunması, solunum hızının ve su kaybının bu sıcaklıkta daha 
fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Önceki çalışmalarda da havuçlarda değişik oranlarda ağırlık 
kayıplarının olduğu tespit edilmiştir (Kader vd. 1985, Transmo 1989, Yanmaz vd. 1995). Plastik 
materyal ile ambalajlama su buharı şeklinde olan ağırlık kaybını düşürerek, ürün kaybını 
azaltmaktadır (Hardenburg vd. 1986). Araştırmamızda da her iki sıcaklık derecesindeki havuçların 
ambalajlı olması su dolayısı ile ağırlık kaybını önemli oranda azaltmıştır. 
 
Orta derecede solunum hızına sahip olan ürünler arasında yer alan havuç, 10°C'de 20-40 mg CO2/kg 
saat kadar solunum yapmaktadır (Stoll ve Weichmann 1987). Ancak solunum hızının sıcaklık ile 
doğrudan ilişkili olduğu da bir gerçektir (Kader 1987, Phan 1987). Araştırmadan elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde de, solunum hızının ağırlık kaybında olduğu gibi 5°C'de depolanan örneklerde 0°C'de 
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depolanan örneklerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Muhafaza süresinin başlangıcında 
solunum hızının oldukça yüksek olması (6.05-6.18 ml CO2/kg saat), hasat edilen havuçlarda oda 
sıcaklığında solunum ölçümlerinin yapılmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle 5°C'de muhafaza 
edilen havuçlarda I.yıl şubat, II.yıl ise nisan ayında görülen solunum artışının ise, ürün üzerinde 
faaliyet gösteren enfeksiyon kaynaklarının açmış olduğu yara dokularından kaynaklandığı 
düşünülmüştür. Yara dokularının oluşması sonucunda ürün kendi kendisini tedavi edebilmek amacıyla 
daha fazla solunum yapmaktadır. Araştırmada iki farklı sıcaklık derecesinde depolanan örneklerde 
elde edilen solunum hızı farklılığı Takigawa ve Ishii (1996)'nın sonuçları ile uyum halindedir.  
 
Elde edilen SÇTKM değerleri incelendiğinde, I.yıl her iki sıcaklık derecesinde mart ayına kadar yavaş, 
nisan ve mayıs ayında ise hızlı bir düşüş gözlenmektedir. Ancak II.yıl sonuçlarındaki değişim bu 
derece düzenli olmamakla beraber, genel itibariyle çok düşük bir azalma söz konusu olmuştur. 
SÇTKM miktarında meydana gelen bu azalmada şekerlerin ve organik asitlerin rolü büyüktür. 
Özellikle bu maddelerin solunumda ham madde olarak tercih edilmesi ve yerlerine yenilerinin 
üretilememesi SÇTKM miktarının azalmasının temel nedeni olarak düşünülmüştür. Hansen ve 
Weichmann (1987)'a göre solunum sırasında şeker miktarında meydana gelen azalma, sıcaklıkla 
ilişkili olmakla beraber, yapılan bu çalışmada 0°C'de muhafaza edilen havuçların SÇTKM miktarları ile 
5°C'de muhafaza edilen havuçların SÇTKM miktarları arasında önemli farklılıklar belirlenmemiştir. Bu 
durumun ise örneklerin PE ambalaj içerisinde olması dolayısıyla su kaybının azaltılmasının sonucu 
olduğu düşünülmüştür.  Nitekim Kasım (1994)'ın aynı sıcaklık derecelerinde PE ambalaj kullanmadan 
yürüttüğü çalışmasında önemli farklılıklar elde edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ABA ile 
SÇTKM miktarı arasındaki ilişki de, şekerlerin ABA ile ilişkisinin olabileceğini düşündürmüştür. 
 
Araştırmanın devamı olarak özellikle köklenme ve filizlenmeye yönelik olarak kimyasal maddelerin 
kullanımı ve bunların fizyolojik etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kimyasal madde olarak 
denemenin ilk yılında maleik hidrazit (MH) ve ethephon kullanılmış, ikinci yılda ise birinci yıl görünüşü, 
dolayısıyla pazarlama açısından kaliteyi oldukça bozan ethephon uygulaması deneme dışı 
bırakılarak, yalnızca MH’in köklenme ve filizlenmeyi engelleyici doz ve uygulama zamanı, MH’in bazı 
içsel hormonlara ve kaliteye etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
Denemede elde edilen ABA değerleri incelendiğinde, 1000 ppm MH’in her üç uygulaması da ABA 
değişimi üzerinde etkili olmamıştır. Buna karşılık 2000 ppm MH uygulanmış havuçlarda depolama 
süresince ABA miktarındaki artış,  diğer uygulamalarda elde edilen artışlara göre daha düşük 
düzeylerde ortaya çıkmıştır. Özellikle birinci yıl sonuçları, 3000 ve 4000 ppm MH uygulamalarının 
ABA’in havuç köklerinde çok kısa süre içinde birikerek artış göstermesine neden olduğunu ortaya 
koymuştur. Genel olarak ABA miktarı Matsubara ve Kimura (1992)’nın elde ettiği sonuçlara benzer 
şekilde 1000, 3000 ve 4000 ppm MH uygulamalarında Şubat ve Mart ayına kadar arttıktan sonra 
azalmış, ancak 2000 ppm MH uygulamasında belirgin bir artış ortaya çıkmamıştır. Ayrıca 2000 ppm 
MH uygulanan havuçlarda ABA miktarlarının diğer bütün uygulamalardan daha az olduğu dikkat 
çekmiştir. Dolayısıyla yapılan MH uygulamalarının ABA’in değişiminden daha çok miktarını etkilediği 
düşünülmüştür. Bunun yanısıra özellikle filizlenme sonuçları incelendiğinde Şubat ayından itibaren 
filizlenmenin arttığı, MH uygulamalarının filizlenmeyi kısmen önlediği, köklenmeyi ise tamamen 
engellediği görülmektedir. Suttle (1995), patateslerde ABA’in muhafaza süresince fazeik ve 
dihidrofazeik asite parçalanmak suretiyle azaldığını tespit etmiştir. Dolayısıyla bünyede ABA 
bulunmasıyla filizlenme ve köklenme engellenmekte, ABA’in azalması ve büyümeyi uyarıcıların 
aktivitesinin artmasıyla yeniden büyüme başlamaktadır. Ancak araştırmamızda ABA miktarı Şubat ve 
Mart ayından itibaren azalmasına karşılık, köklenmenin olmadığı fakat filizlenmenin meydana geldiği 
belirlenmiştir. MH yapraklara uygulandığında floem yoluyla taşınmakta ve köklenmeyi önemli oranda 
engellediği için büyük olasılıkla da meristematik bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle kök 
içerisinde ABA normal olarak dinlenme başlangıcından itibaren azalmasına karşılık, köklenme 
olmamakta yani MH ABA değişimi üzerinde etkili olmamaktadır. Bu durumda MH’in, ya meristematik 
bölgelerdeki hücrelerin bölünmesi üzerinde doğrudan, ya da bu bölgelerde hücre bölünmesini uyaran 
sitokininlerin sentezlenmesi üzerinde dolaylı olarak bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 
uygulanan MH filizlenmenin engellenmesinde tamamen etkili olmamaktadır. Bunun nedeninin ise, kök 
içinde besin maddeleri ksilem yoluyla yukarı doğru taşınırken, MH’in depolandığı yerde kalarak bu 
taşınımda yer almadığından kaynaklandığı düşünülebilir. 
 
Dışsal etilen miktarı denemenin I. yılında her dört MH uygulamasında da Mart ayına kadar azaldıktan 
sonra Nisan ayında artmış, Mayıs ayında tekrar azalmıştır. Benzer sonuç ethephon uygulanan 
havuçlarda da elde edilmiştir. Denemenin ikinci yılında ise dışsal etilen miktarının Mayıs ayında arttığı 
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tespit edilmiştir. Her iki yıl sonuçları da incelendiğinde, dışsal etilen miktarındaki artışın depolamanın 
sonunda meydana geldiği görülmektedir. Etilen yaşlanmayı hızlandırıcı hormon veya yaşlanma 
hormonu olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla depolama sonunda etilen miktarının yüksek bulunması 
da yaşlanmanın bir göstergesi olarak düşünülmüştür. Bunun yanısıra çeşitli enfeksiyonların da bu 
artışta rolü olduğunu söylemek mümkündür.  
 
Denemede elde edilen içsel etilen sonuçlarına göre; içsel etilen miktarları denemenin ilk yılında MH’in 
her dört uygulaması ve ethephon uygulamasında Şubat ayında artmış, daha sonra deneme sonuna 
kadar azalmıştır. İkinci yılda ise bu artış Mart ayında başlamış ve Nisan ayında da devam ettikten 
sonra azalmıştır. Bu nedenle etilen artışının nedeninin ABA değişimi ile ilişkili olabileceği 
düşünülmüştür. Çünkü Abeles vd. (1992), 10-5 M ABA’in fasulye hipokotilinde etilen üretimini 
arttırdığını, daha yüksek konsantrasyonların ise etilen üretimini engellediğini, ABA’in explantlar, 
çiçekler, yapraklar ve meyvelerde de etilen üretimini uyardığını tespit etmişlerdir. Yine araştırmada 
ABA’in etilen üzerindeki etkisinin oksine göre daha düşük olduğu, ABA etilen üretimini 2 kat arttırırken, 
oksinin 100 kat arttırdığı tespit edilmiştir. Araştırmamızda elde edilen sonuçlar incelendiğinde, tüm 
uygulamalarda Ocak ayından itibaren ABA miktarındaki artışa paralel olarak içsel etilen değerlerinin 
de arttığı görülmektedir. Dolayısıyla elde edilen sonuç araştırıcıların sonuçları ile uyumludur. 
 
Araştırmanın I. yılında MH’in yüksek (MH-200-30+15, 3000-15, 3000-30+15, 4000-30 ve 4000-30+15) 
dozları dışındaki diğer uygulamalarda filizlenmenin Ocak ayında başladığı görülmektedir. Denemenin 
II. yılında ise yine MH’in 4000-15, 4000-30 ve 4000-30+15 dozları dışındaki uygulamalarda filizlenme 
Şubat ayında başlamıştır. Her iki yılda da özellikle kontrol ve su uygulamalarına ait örneklerde 
filizlenme derecesi ve oranının diğer uygulamalara göre yüksek olduğu, kontrol örneklerinin 
denemenin I. yılında Şubat ayında; II. yılında ise Nisan ayında tamamen filizlendiği görülmüştür. 
Ethephon uygulaması filizlenmeyi engellemede MH kadar başarılı olmamış, Ethephon uygulanan 
örnekler 4000-30 ve 4000-30+15 uygulamaları dışında Nisan ayında tamamen filizlenmiştir. Abdel 
Rahman ve Isenberg (1974) havuçta ve Gautam vd. (1993), patateste hasat sonrası ethephon 
uygulamasının filizlenmeyi hızlandırdığını, Goburdhun (1996) ise soğanlara hasattan önce ethephon 
uygulamasının kontrole göre kaliteyi önemli oranda düzelttiğini belirtmişlerdir. Araştırmamızda da 
ethephon uygulanan örneklerde filizlenme kontrol örneklerine göre daha az olmakla birlikte, MH 
uygulaması ile karşılaştırıldığında filizlenmenin kontrolünde etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. 
Soğanlarda filizlenmenin engellenmesinde MH’in hasattan önce uygulanmasına yönelik olarak yapılan 
çalışmalarda; hasat öncesi farklı dozlarda (100-12000 ppm) MH uygulamasının filizlenmeyi 
yavaşlattığı veya geciktirdiği; filizlenmenin kontrolünde yüksek dozların düşük dozlara göre daha etkili 
olduğu ve en fazla filizlenmenin kontrol örneklerinde elde edildiğini gösteren bir çok çalışma (Van 
Beekom ve Koert 1954, Isenberg vd. 1955, Ferguson vd. 1956, Acosta ve York 1957, Hintze ve Avall 
1957, Mathur ve Others 1958, Photiades 1958, Aguila Sancho 1959, Snyder 1959, Randhawa ve 
Nandpuri 1968,1971, Freundt ve Montes 1985, Nawaz vd. 1988, Ray vd. 1991, Hill 1993, Pandey vd. 
1994, Pandey ve Pandey 1994, Goburdhun 1996, Gregoriou 1998a ve b, Adamichki 1998, Singh ve 
Singh 1998) olmakla birlikte, bazı çalışmalarda da (Gonzalez 1956, Rakitin vd. 1974, Tucker 1975, 
Kaynaş ve Ertan 1983) MH uygulaması ile filizlenmenin kesin olarak engellendiğini ve MH uygulanan 
örneklerde hiç filizlenme olmadığı ortaya konmuştur. Patateslerde yapılan çalışmalarda da MH 
uygulaması ile filizlenmenin azaltıldığı tespit edilmiştir (Kumar ve Mukherjee 1989, Shetty ve Dwelle 
1990, Kaul ve Mehta 1991, Yada vd. 1991, Mehta ve Kaul 1992, Gautam vd. 1993, Kaul ve Mehta 
1994, Gichohi ve Pritchard 1995). Havuçta ise depolama süresince filizlenmenin, hasat öncesi 
bitkilere MH uygulaması yoluyla kontrolünün araştırıldığı bir kaç çalışmada (Abdel Rahman ve 
Isenberg 1974, Pal vd. 1991, Halloran vd. 1997) MH uygulamasının filizlenmeyi azalttığı bulunmuştur. 
Araştırmamızda da hasattan önce uygulanan MH’in filizlenmeyi engellemede ethephon uygulamasına 
göre daha etkili olduğu, özellikle denemenin ilk yılında yüksek dozlarda hiç filizlenme meydana 
gelmediği, ikinci yılda ise yüksek dozlarda kontrol örneklerine göre daha az filizlenme olduğu tespit 
edilmiştir. Elde edilen bu sonuç soğan, patates ve havuçta elde edilen diğer araştırma sonuçları ile 
uyum halindedir. Abeles vd. (1992), patateslere dışsal ethephon uygulamalarının ABA miktarını 
arttırarak filizlenmeyi engellediğini, ayrıca dışsal ABA uygulamalarının etilen miktarını arttırdığını 
dolayısıyla bu iki hormon arasında doğrusal ilişki bulunduğunu belirtmişlerdir. Araştırmamızda da ABA 
artışına paralel olarak etilen değerleri de artmış, ABA’in azalmasıyla etilen değerleri de azalmıştır. 
Ancak bu değişim filizlenme üzerinde etkili olmamış, ayrıca ethephon uygulanan örneklerde 
filizlenmenin MH uygulananlardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu açıdan elde edilen sonuçlar 
Abeles vd. (1992)’nin sonuçları ile uyuşmamaktadır. Ancak patatesin bir yumru, havucun da kök 
olduğu dolayısıyla fizyolojilerinin ve tepkilerinin farklı olduğu göz önüne alınarak, patateste gözlenen 
etkinin bu nedenle elde edilemediği düşünülmüştür. 
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Denemede elde edilen köklenme derecesi ve oranı sonuçlarına göre, denemenin ilk yılında en yüksek 
köklenme derecesi ve oranının özellikle, kontrol ve su uygulamasında elde edildiği, bunu ethephon 
uygulaması ve MH’in 1000-15, 1000-30 dozlarının izlediği, MH’in diğer dozlarında ise hiç köklenme 
olmadığı tespit edilmiştir. İkinci yıl ise MH’in 1000-15 ve 1000-30 dozu dışındaki uygulamalarda hiç 
köklenme olmadığı, ancak kontrol ve su uygulamasına ait örneklerde önemli oranda köklenme 
meydana geldiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Mathur ve Others (1958), Date (1961), Freundt ve 
Montes (1985), Kulwal vd. (1989), Shanthi ve Balakhrisnan (1989), Pandey ve Pandey (1994) ve 
Adamichki (1998)’in MH uygulamasının köklenmeyi engellediği şeklinde elde ettiği sonuçlar ile uyum 
halindedir. 
 
Araştırmadan elde edilen ağırlık kaybı sonuçları incelendiğinde, denemenin her iki yılında da bu 
kriterin depolama başlangıcına göre az oranda arttığı görülmektedir. Genel olarak denemenin birinci 
yılında her dört MH dozunun hasattan 15 gün önce uygulandığı havuçların ağırlık kaybı diğer 
uygulama zamanlarına göre daha düşük olmuş, bunu 1000 ve 2000 ppm dozlarında 30 gün önce 
yapılan uygulama, 3000 ve 4000 ppm dozlarında ise 30+15 gün önce yapılan uygulama izlemiştir. En 
fazla ağırlık kaybı 1000 ve 2000 ppm dozlarında 30+15 gün önce yapılan uygulamalardan, 3000 ve 
4000 ppm dozlarında ise 30 gün önce yapılan uygulamalardan elde edilmiştir. Ethephon uygulanan 
havuçlarda ise en fazla ağırlık kaybı 1000-15 uygulamasından, en düşük ağırlık kaybı ise 4000-30+15 
uygulamasından elde edilmiştir. Dolayısıyla araştırmamızda MH’in yüksek dozlarının uygulandığı 
örneklerdeki ağırlık kaybının, diğer uygulamalara ait örneklerinkine göre daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Bunun, yüksek doz uygulanan örneklerde hiç köklenme ve filizlenme olmaması 
nedeniyle ambalaj içerisinde nemin az olması, diğer örneklerde ise köklenme ve filizlenmeye bağlı 
olarak ambalaj içi nem miktarının daha da artmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. Benzer sonuç 
soğanlarda Nawaz vd. (1988), Singh ve Singh (1998), ve Shanthi ve Balakhrisnan (1989) tarafından 
da elde edilirken, Pal vd. (1991) havuçta aynı sonuçlara ulaşmışlardır. Araştırmamızda ağırlık kaybı 
deneme sonuna kadar az oranda artmakla birlikte ambalaj uygulaması nedeni ile oldukça düşük 
düzeylerde olmuştur. Bu açıdan elde edilen sonuç sözkonusu araştırıcıların sonuçları ile uyum 
halindedir.  
 
Araştırmada havuçların rengi, parlaklığı, su kaybı nedeniyle oluşan pörsüme, kök ve filiz oluşumu, 
çeşitli enfeksiyonlardan kaynaklanan çürümeler gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan duyusal 
değerlendirmeye göre, MH uygulanan havuçlarda denemenin I. yılında Ocak ayından itibaren filiz 
oluşumu nedeniyle görünüş puanları azalmaya başlamış, oluşan filizlerin gelişmesi ile köklerin 
parlaklığını kaybetmesi ve renklerinde açılma meydana gelmesi dolayısıyla Mart ayından itibaren 
görünüş puanları 3.00’ün altına düşmüştür. Nisan ayında ise özellikle kontrol, su uygulaması ve MH’in 
düşük dozlarında filizlerin oldukça geliştiği ayrıca bu örneklerde köklenmenin de başlamasıyla 
görünüş puanları oldukça azalmıştır. MH’in yüksek dozunun uygulandığı havuçlarda köklenme ve 
filizlenmenin engellenmesi dolayısıyla görünüş diğer uygulamalara göre daha uzun süre iyi bir şekilde 
korunmasına karşılık, bu havuçlarda depolama süresinin sonuna doğru özellikle kök çıkış yerlerinde 
meydana gelen enfeksiyonların neden olduğu renk kararmaları ve sonuçta bu bölgelerdeki çürümeler 
görünüş kalitesinin bozulmasına neden olmuştur. Ethephon uygulamalarında ise Ocak ayından 
itibaren özellikle kök ve filizlerin çıkış noktalarında meydana gelen kararmalar bu örneklerin daha 
depolama başlangıcında satış kalitesini kaybetmesine neden olmuştur. 
 
Depolama başlangıcında yüksek olan solunum hızı, araştırmanın ilk yılında Şubat ikinci yılında Mart 
ayına kadar azalmış, bu dönemden sonra özellikle kontrol, su uygulaması, ethephonun 400-30+15 
dozu dışındaki diğer dozlarında ve MH’in düşük dozlarında artmış, MH’in 3000-30+15, 3000-30 ve 
4000-30 ve 4000-30+15 dozlarında ise Nisan ayına kadar azaldıktan sonra artmıştır. Inoue ve Ogata 
(1958), MH’in solunumu baskı altına alarak büyümeyi engellediğini, Kato (1971), soğanlarda MH’in 
yüksek konsantrasyonlarının solunumu azalttığını, Isenberg vd. (1955), düşük konsantrasyonlardaki 
MH’in solunumu uyarıcı, yüksek konsantrasyonlardaki MH’in solunumu azaltıcı etkisi olduğunu 
belirtmişler, benzer sonuçlar Tucker (1975), Ward ve Tucker (1976) tarafından da elde edilmiştir. Pal 
vd. (1991) de havuçlara hasat öncesi uygulanan MH’in solunum hızını azalttığını tespit etmiştir. Aynı 
sonuç Takigawa ve Ishii (1996) tarafından da elde edilmiştir. Araştırmamızda elde edilen sonuçlar 
sözkonusu araştırıcıların sonuçlarıyla uyumlu olmakla birlikte, araştırmamızda Şubat ayından itibaren 
solunum hızının az oranda arttığı belirlenmiştir. Kontrol, su uygulaması, MH’in düşük dozları ve 
Ethephon uygulamalarında bu olayın köklenme ve filizlenmenin başlaması dolayısıyla metabolik 
aktivitenin artmasıyla ilişkili olduğu, MH’in yüksek dozlarında meydana gelen artışın depolamanın son 
aylarında MH’in yüksek dozlarının uygulandığı havuçlarda özellikle filiz çıkış yerlerinde oluşan 
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enfeksiyonlar ve çürümeler nedeniyle olduğu düşünülmüş ve elde edilen bu sonuçlar Greulach ve 
Atchison (1951), Hintze ve Avall (1957), Celestino (1962), Freundt ve Montes (1985), Rojancovschi ve 
Mihailescu (1985), Ray vd. (1991), Mehta ve Kaul (1992), Gautam vd.(1993)’ın yüksek dozların 
köklenme ve filizlenmeyi engellemesine karşılık, çürümeyi arttırdığı şeklindeki sonuçları ile uyumlu 
olmuştur. 
 
Araştırmanın ilk yılında SÇTKM miktarı özellikle ethephon uygulanmış örneklerde diğer uygulamalara 
göre düşük olmakla birlikte, her iki yılda da SÇTKM miktarının deneme sonuna kadar azaldığı tespit 
edilmiştir. Ethephon, bilindiği gibi etilen oluşturucu bir bileşik olup ürüne uygulandığında ürün 
bünyesinde etilene dönüşerek etkili olmaktadır. Etilen ise genel olarak yaşlanmayı hızlandırıcı bitki 
hormonu ya da kısaca yaşlanma hormonu olarak tanımlanmaktadır. Ethephon uygulanmış örneklerde 
SÇTKM miktarının düşük olması, etilenin hasat öncesi dönemde kök gelişmini hızlandırması ve ayrıca 
klorofil kaybına neden olarak yaprakların erken dönemde sararması nedeniyle yaşlanmasına buna 
bağlı olarak da fotosentez hızının azalmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca depolama 
süresince kontrol, su uygulaması ve MH uygulamasına ait örneklerin SÇTKM miktarındaki azalmanın, 
köklenme ve filizlenmenin başlaması dolayısıyla besin rezervlerinin harcanmasından kaynaklandığı 
düşünülmüştür. 
 
Araştırmada hasat öncesi yapraklara püskürtülen MH’in yapraklardan floem yoluyla kök içerisindeki 
meristematik bölgeye taşınıp, burada depolandığı ve etki şeklinin ya doğrudan hücre bölünmesini 
engellemek veya özellikle köklerde sentezlendiği bilinen sitokininler üzerinde etkide bulunmak 
suretiyle köklenme ve filizlenmeyi engellemek olduğu, ayrıca uygulanan MH’in içsel ABA değişimi 
üzerinde doğrudan etkili olmayıp, üretilen ABA miktarını etkilediği sonuçlarına varılmıştır. 
 
Ayrıca araştırmanın dışsal uygulamalara ilişkin bölümünde elde edilen bulgular ışığında ulaşılan genel 
değerlendirmeler şu şekilde özetlenebilir: 
 
Araştırmada; 1000, 2000 ve 3000 ppm MH’in 30+15 ve 4000 ppm MH’in 30 ve 30+15 gün önce 
yapılan uygulamasının köklenme ve filizlenmenin engellenmesinde oldukça başarılı olmasına ve 
görünüş açısından kaliteyi önemli oranda korumasına karşılık, öngörülen 30 ppm’lik kalıntı sınırını 
aşması nedeniyle kullanılmaması gerektiği tespit edilmiştir. 1000-15 ve 1000-30 uygulamalarının ise 
kalıntı sınırını aşmamakla birlikte filizlenme ve köklenmenin engellenmesinde etkisiz olması 
dolayısıyla satış kalitesini azaltması nedeniyle uygun olmadığı saptanmıştır. 2000-15, 2000-30, 3000-
15 ve 3000-30 uygulamalarından özellikle 3000-15 uygulamasının köklenmeyi tamamen engellemesi, 
filizlenmenin engellenmesinde diğer uygulamalara göre daha etkili olması ayrıca ağırlık kaybı ve 
görünüş kalitesi açısından en iyi uygulama olmasına karşın kalıntı miktarının EPA’nın kabul ettiği sınır 
olan 30 ppm’e yakın veya biraz üzerinde çıkması nedeniyle kullanımında dikkatli olunması gerektiği 
belirlenmiştir.  
 
Ethephon uygulamalarının kökler üzerindeki gözlerde ve filizlerin çıkış yerlerinde renk kararmasına yol 
açarak daha depolamanın I. ayında satış kalitesini düşürmesi ve ayrıca köklenme ve filizlenmenin 
engellenmesinde etkili olmaması dolayısıyla kullanılmaması gerektiği bulunmuştur.  
 
Yine araştırmada ABA artışına paralel olarak içsel etilen miktarının da arttığı dolayısıyla ABA ile etilen 
arasında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca uygulanan MH’in ABA’in depolama 
süresince değişiminden çok miktarı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 
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Özet  
 
Yürütülen araştırmada, farklı sıcaklıklarda depolanan havuçlarda önce 
büyüme, gelişme ve depolama sürelerince önemli hasat sonrası kalite 
kayıplarından olan filizlenme ve köklenmenin hormonal mekanizmasını 
belirlemeye yönelik olarak, oksin, absizik asit, giberellik asit, sitokinin ve etilen 
düzeylerinin değişimleri ile havuçlardaki köklenme, filizlenme ve diğer kalite 
değişimleri incelenmiştir. Daha sonra hasat öncesi dönemlerde maleik hidrazit 
ve etephon uygulamaları yapılarak bunların da bazı hormon düzeyleri ile kalite 
değişimlerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.  
 
İncelemeye alınan hormonların büyüme, gelişme ve depolama süresince 
değişimleri genel olarak değerlendirildiğinde, hasat öncesi birikimin hasat 
sonrası kısa da olsa dinlenmeye neden olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim 
soğukta muhafaza döneminde ABA, etilen, GA3 ve sitokinin miktarının düşmesi 
ile dinlenme sona ererken aynı dönemde oksin miktarı artmıştır. İncelenen 
diğer kalite kriterlerine ait veriler de bunu doğrularken ABA ile SÇTKM 
arasındaki ilişki belirlenmiştir. 
 
Çalışmada yapılan Ethephon uygulamalarının kökler üzerindeki gözlerde ve 
filizlerin çıkış yerlerinde renk kararmasına yol açarak depolamanın 
başlangıcında satış kalitesini düşürmesi ve ayrıca köklenme ve filizlenmenin 
engellenmesinde de etkili olmaması nedenleri ile kullanılmaması gerektiği 
belirlenmiştir. Maleik hidrazit uygulamalarından ise özellikle 3000-15, 
köklenmeyi tamamen engellemiş, filizlenmenin engellenmesinde ve ayrıca 
ağırlık kaybı ve görünüş kalitesi açısından da en iyi uygulama olmuştur. Ayrıca 
uygulanan MH’in ABA’in depolama süresince değişiminden çok miktarı üzerine 
etkili olduğu da saptanmıştır. 
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