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öZET 

Bu çalışmada, bazı şapkalı mantarların çeşitli kulla

n~ alanları göz önünde tutularak Ascomycotina'dan 2 (Tuber, 

Morchella). Basidiomycotina'dan 3 cins (Agaricus, Pleurotus. 

'Coprinus) biyolojik ve kültürel özellikleri yönünden incelen

miştir. 

Günümüze kadar yapılan kültür çalışmaları, özellikle ül

kemizde, Agaricus bisporus ve Pleurotus ostreatus üzerinde yo

junlaşmıştır. Yukarıda adı geçen di~er makrofunguslardan Tuber'

in endüstriyel çapta üretilmesindeki zorluklar, Morchella'nın 

ise halen ticari anlamda kültüre alınamamış olması konu üzerin

deki çalışmaların gereklili~ini ortaya koymaktadır. 
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SUMMARY 

In this study, taking into consideration various uses 

of mushrooms, two genera {Tuber, Morchella) from Ascomcotina 

and three genera (Agaricus, Pleurotus, Coprinus) from Basidi-

omycotina have been examined in terms of biological and culti-

vational properties. 

Cultivational studies so far, especially in our country, 

have been concentrated on Agaricus bisporus and Pleurotus ost-

reatus. Among the above mentioned macrofungi, there have been 

difficulties in producing Tuber in industrial scale and Morc-

hella could not be taken into cultivational production. This 

fact makes it necessary that more research should be done on 

this subject. 
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1. G1RtS 

Funguslar, sporla ooAalan, hücre ceperine sahip ve he

terotrof canlılardır. Bazı araştırıcılar tarafından bitkiler 

alemi içinde delerlendirilirlerse de günümüzde ayrı bir alem 

olarak kabul edilmektedirler (Whittaker, 1969). 

Fungi alemi içinde oldukça geniş bir yer kaplayan mak

rofunguslar ise çok uzun zamandan beri halk arasında bilinen 

ve çeşitli amaçlarla kullanılan canlılardır. Ramsbottom·a gö

re daha M.O. 406-408 yıllarında Euripidies, yazdılı şiirlerde 

mantardan söz etmektedir. (Alan, 1977 a·ya göre Günay ve ark., 

1984'dan) Botanikeller tarafından Herbalistler devri olarak ad

landırılan devrede yüksek bitkilerin yanısıra mantarların tanı

mını ve resimlerini iceren eserler de ortaya çıkmıştır. Ancak, 

Herbalistler devrinde yalnızca Makrofungusları kapsayan ilk bi

limsel anlamdaki eser Johannes Franciscus Van Sterbeeck (1690-

1693)'in "Theatrum Funsorum of het Toonel der Campenoelien" 

adlı eseridir. Burada yazar, yenilebilir ve zehirli mantarları 

ayrımları ile birlikte oldukca iyi bir tarzda ortaya koymuştur 

(Gücin, 1986). 

Mantarın besin olarak kullanımı ve yetiştiricililine 

ilişkin ilk bilsilere 16.yüzyıla ait kaynaklarda rastlanabil

miştir. Mantar yetiştiriciliği ilk kez 16.yüzyılda Fransa'da 

ve artan talep ve araştırmalarla 17.yüzyıldan itibaren diğer 

Avrupa ülkelerinde ve 19.yüzyılda da Amerika'da yapılmaya baş

lanmıştır (Günay ve ark., 1984). 



2 

17. yüzyıla kadar nispeten yavaş olan dünya nüfus ar

tışı, sonraki yıllarda oldukça hızlanarak 19.yüzyılın orta

larında 3 milyara ulaşmıştır. 21.yUzyılın ilk yıllarında ise 

6 milyara ulaşaca~ı tahmin edilmektedir (Karaboz, 1986). Du

rum Çizelge 1 'de aç ıkça görülmektedir. 

Cizelge. 1: Çeşitli yıllardaki dünya nüfusu (Gray ve 

ve FAO, 1977'e göre Karaboz 1986'dan) 

Yıl Nüfus 

1650 500 milyon * 
1850 1 milyar * 
1945 2 milyar * 
1965 3.27 milyar ** 
1976 4.02 milyar ** 
2002 6 milyar * 

* Gray'den 

** FAO; 1977'd~n 

Mevcut kaynakların hızlı bir şekilde tüketimi sonucu 

halen tam anlamıyla kurulamamış olan nüfus-besin kaynakları 

dengesi günden güne bozulmak~a ve böylece hızlı nüfus artışı

nın karşımıza çıkardılı belkide en bUyük sorun beslenme ol

maktadır. Daha çok bitkisel kaynaklı proteinlerin kullanımı 

nedeniyle ortaya çıkan dengesiz beslenme de hızlı nüfus artı

şına ba~lı olarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha 

büyük boyutlara ulaşmaktadır {Çizelge.2). 



Cizelge 2. Çeşitli yıllarda kişi başına düşen protein 

Gelişmiş Ulkeler 

1961 - 1963 

1964 - 1966 

1969 - 1971 

1972 - 1974 

Gelişmekte Olan 
b 

O lkeler 

1961 - 1963 

1964 - 1966 

1969 - 1971 

1972 - 1974 

a 

miktarları {gr/gün) (FAO, 1977'e göre Ka

raboz, 1986'dan) 

Bitkisel Hayvansal Toplam 
---------- --------- -------

41.6 47.9 89.5 

4Q.8 50.1 90.9 

39.7 54.3 94.0 

39.5 55.6 95.1 

Bitkisel Hayvansal Toplam 
---------- --------- -------

42.9 10.6 53.5 

42.7 10.7 53.4 

43.4 11.4 54.8 

42.4 11.2 53.6 

a: Sosyalist Do~u Avrupa Olkeleri ve S.S.C.B. hariç 

b: Sosyalist Asya Ulkeleri hariç 

Türkiye'de kişi başına düzen kalori ve toplam protein 

m.iktarlarına baktı~ımızda (FAO, 1977) her ne kadar dünya dü-

zeyinin üstünde oldu~u görülürse de beslenme daha çok bitki-

3 

sel kaynaklara dayandı~ından dengeli beslenme için gereksini-

len hayvans~l protein miktarı dünya düzeyinin altında kalmak-

tadır. Köksal (1978) tarafından yapılan bir araştırmada ülke-

mizdeki ailelerin% 17,4'ünde yetersiz kalori, % 10'unda ye-

tersiz toplam protein ve % 4,2'sinde yetersiz hayvansal pro-

tein tüketimi gözlenmiştir (Karaboz, 1986). 
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Artan bu protein acılını karşılamak ve dengeli bir bes-

lenme sağlamak amacıyla, ülkelerdeki mevcut alan ve kaynaklar 

zorlanarak üretim arttırılmaya çalışılmaktadır. Dimmling ve 

Seipenbusch (1978)'a göre mevcut alan ve kaynaklar sınırlı ol-

duAundan en üst düzeyde üretim yapılsa bile, bu üretim 21. yüz-

yıl'ın ilk yıllarındaki dünya besin gereksinimini karşılamaya 

yeterli olmayacaktır (Karaboz, 1986). 

Soruna biyolojik açıdan yaklaşıldığında önerilebilecek 

destekleyici çalışmalardan birisi de kuşkusuz şapkalı mantar 

üretimi ve tüketimine olan ilginin arttırılmasıdır. Bugün, şap-

kalı mantarlar birçok yönü ile tanınan ve kullanılan ürünler 

haline gelmiştir. Cizelge 3'te bazı yenebilen şapkalı mantar-

ların dünyadaki üretim seviyeleri görülmektedir. 

Cizelge 3: Bazı yenebilen şapkalı mantarların dünyada-

ki üretimi (Günay ve ark. 1984) 

TURLER 

Agaricus bisporus 
Lentinus edodes 
Volvariella volvacea 
Flammulina velutipes 
Pleurotus ostreatus ve diler P.türleri 
{P.abolonus, P.cornicopiae, P.florida) 
Pholiota nameko 
Auricularia polytricha ve A.judae 
Stropharia rugoso annulata 
Tuber melanosporum 
Diğerleri 

TOPLAM 

üRETiM (ton) 

675.000 
130.000 

49.000 
38.000 

15.000 
15.000 
7.400 
1.300 

200 
100 

931.000 

PAY(%) 

72.50 
13.97 
5.26 
4.08 

1.61 
1.61 
0.80 
0.14 
0.02 
0.01 

100.000 

Uretimi yapılan şapkalı mantarlar dışında bazı türler 

henüz üretilmemekte, fakat doğrudan toplanıp yenmekte ve hatta 
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ticari olarak ithalat-ihracat"ları yapılmaktadır. (Karaboz ve 

ve öner, 1988 a) Bu özellikteki şapkalı mantarlardan birisi 

olan Marchella türleri Ege bölgesinde önemli bir ihraç ürünü 

haline gelmiştir. Ege bölgesi ihracat-ithalat yıllıAına göre, 

bumantarın ihracatı ile 1979 yılında 14.101.798 TL. ve 1980 

yılında 186.598.007 TL. karşılıAı döviz girisi sallanmıştır 

(Dizbay ve Karaboz, 1986 b). 

içerdikleri organik ve inorganik bazı maddeler nedeniy-

le mantarlar diler besin maddelerinin bireolundan daha deAerli 

bulunmaktadır (Çizelge 4). 

Çizelge 4: Agaricus bisporus ve Pleurotus ostreatus·un 

bileşimleri ile bazı sebze türlerinin bile-

şimlerinin karşılaştırılması (Lelley ve 

Schmaus, 1976'a göre, Günay ve ark. 1984'dan). 

SEBZELER su PROTEiN KARBONHiDRAT YAG 

Taze bezelye 74.3 6.7 17.7 0.4 
Taze fasulye 88.9 2.4 7.7 0.2 
Karnabahar 91.7 2.4 4.9 0.2 
Patates 73.8 2.0 19.1 0.1 
Kereviz 93.7 1.3 3.7 0.2 
Lahana 92.4 1.4 5.3 0.2 

i\. bis:eorus, 91.1 2.4 4.0 0.3 

P. ostı·eatus 92.6 1.8 0.1 

Şapkalı mantarların bileşimi türden türe farklılık gBs-

terdili gibi aynı türün farklı ekolojik koşullarda büyüyen bi

reylerinde bile farklılıklar görülebilmektedir (Çizelge 5). 
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ÇtıiLGI 5 : Baıı şapkalı aantarların gıda delerieri 

IBIRJt 
!ill!Rmt BIJI BAl PIIOTI1B uc .. Lif lOL DICIBt lAYBAl 

{1 I !.38) TOTAL CB (lcal) 
--Agar1cus )laporas T.l. 32.7 2.4 41.1 7.5 9.1 272 Pasin ve Ari.(1985) 
--A. caapestrh 89.7 33.2 1.9 M.9 8.1 8.0 354 lönig (1903) * 
--

A. terrillil 89.0 3(.2 1.) 54.4 7.0 9.9 348 Adriano and Cruz (1933)* 
--

A. peduseu 90.6 35.1 2.1 51.9 11.0 10.9 330 Adriano and Cruz (1933)* 
--

Pleurotua ·oatreatus T.l. 30.2 2.8 52.3 6.6 7.2 285 Pasın ve Ari. (1985) 
--

P. Hıpiibıs 93.0 SB.l 9.4 !6.6 27.6 5.3 313 Adrıano and Cruz (1933)* 
--P. oputite 58.0 8.9 2.! 72.9 7.5 15.8 330 . . . . 

* 
--

Cantharellus tlbarıus T.l. 38.2 11.4 36.8 9.6 11.4 303 Pasin ve Ari. (1985) 
--

Coprlıaa eo~~taa 92.2 2S.4 3.3 58.8 7.3 12.5 346 Bendel (1898)* 

Borcheila eat~lenta T.l. 42.1 7.4 U.6 7.( 8.7 317 Pasin ve Ari. (1985) 
--

Tuber aelaaostoraı 71.1 23.3 2.2 66.2 27.9 8.3 272 lönig (1903),5inger (1961)* 

Saııada (1965) 
Lentinus edodea 90.0 n .5 8.0 67.5 8.0 7.0 387 Sugiaorı et. al.(1971)* 

--Pholiot! ıtuarrosa T.l. 16.7 9.1 59.4 5.2 8.6 326 Pasin ve Ari.(1985) 
-- Cernohorsiy and !achura(1947 

Boletus edalls 87.3 29.7 3.1 59.7 8.0 7.5 362 lönig(1903),5inger(1961)* 
--

!urlculari.a Adriano and Cruz (1933)* 
polJtricha 90.5 4.4 9.7 79.9 11.9 6.0 384 

l Saillut luteııa T.l. 22.8 8.3 56.2 5.7 5.9 325 Pasın ve Ari. (1985) 

ı toehnı (1978) dtn 

• :Glliu cilsinden ifade edlltietir 

1.1.. Taıiı ldilıedi 
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Miselyum analizleri. yenilebilir şapkalı mantar misel

lerinin esansiyel aminoasitler yönünden oldukoa zengin bir 

kaynak olduAunu göstermiştir {Janardhanan et al., 1970; Chang 

and Hayes. 1978). Cizelge 6'da oeşitli şapkalı mantar misel

yumlarının aminoasit ioerikleri görülmektedir. 

Araştırmalar oeşitli şapkalı mantar miselyumlarının 

vit8.min ve mineral maddeler açısından da oldukoa zeng 4 n ol

duAunu göstermektedir (Karaboz. 1986). 

Oldukça aranan bir besin maddesi olan şapkalı mantar

lar damak tadına hitap etmeleri dolayısıyla sahip oldukları 

çeşitli özelliklerinide insanlar için daha kolay kullanılır 

kılmaktadırlar. Bu yolla insanlık yararına sundukları bir ö

zellikleri de sahip oldukları antimikrobiyal ve antitümör ak

tivlteleridir. 

Şapkali mantarların bu özellikleri ile ilgili yapılan 

calışmalar daha çok yenen tUrler Uzerinde yoAunlaşmış durumda

dır (Tsunoda et al., 1970; Yamamura and Conchran, 1976; Vogel 

et al., 1975; Suzuki and Oshima, 1976; Gücin, 1986). Ancak bazı 

yenmeyen ttirlerin de bu konuda oldukça aktif oldukları gözlen

mektedir {Broadbent, 1966; Ikekawa et al. 1968; Hanssen und 

Schadler .• 1982). Calışmalar şapkalı mantarların tıbbi özellik

lerinin şu gruplarda topland.'Aını göstermektedir; (1) Antibi

yotik ve antitümör etkileri, (2) Hipolipidemik aktivite, (3) 

Diler biyolojik aktiviteleri. 



CD 
CHELGI 6 : Ba:n şapkalı uırtartaıırninoaııH-içerillerH~lig--and~Hiııett1-l978-1 

1 .., .J ı 
ı .., - .... ~ - ., :;-;: - ..... ....... ....... ..... -.; UYBAK i ... ... ... ... .. .., .., ... . -· ... ....... .., .., -... .., ... ... _. ... ... ..... ... .... - - ... ...... = .., _. ....... .., ... 

ı HANTAR TORO .!f ...... ....... ....... o ..... ..... ~ ... ., ... .., ... ... - ... ... ....... - • ... _. ....... 
so ... ... _. o ....... ... .., _. ... ..... - .. - _. ....... .... - ....... o """ _. - = ... - ... ..... ....... ... - ı ... ... ., ....... ~ ... ... o ... .. - ... ...... 

""" "" ....... o ... - - o .. so ....... 
~ 

.... 
~ 

..... ... ... ... ....... ...... ... ...... ...... ... 
~ o o ... en - - - - - .... - ..... ·- ..,. ...:ı - <:SO c:::ıo - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

!garicus bisporus 366 580 527 126 71 340 286 366 143 420 446 179 473 821 1107 366 366 393 3225 7376 T.E. rood and !griculture Organı-
zation (1970) 

- - ,_ - - - - - - - - - - - - - - - - -Boletus edulis 93 378 611 192 1041 331 388 342 756 254 823 720 544 544 803 321 476 316 4386 8933 12,1 Seelcobfe and Schuster(1957) 

lcantharellus cibarius 
ı- 1-

asl69o 230 583 230 513 495 743 283 354 530 177 548 884 1202 442 447 354 4156 8740 3,5 • • 1:1 .. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - -
Lentinus edodes 218 348 174 87 T.E. 261 174 261 T.E. 261 348 87 305 392 1349 218 218 261 1784 4962 17,5 Kagaia (1970),Saiada (1965) 

Sugiıori et al. (1971) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Horcheila esculenta (20 429 375 71 o 268 187 277 T.E. 357 134 205 393 429 768 330 268 214 2384 5125 T.i. Kc lellar and lohreıan (1975) 

339,250 H. esculenta(laıel) 259 384 339 62 27 232 161 268 T.i. 366 286 o 411 491 786 357 2098 5018 T.i. • • 11 • 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - -H. crassipes 1259 429 304 54 54 286 223 321 T.i. 187 268 o 375 437 741 250 223 295 2117 4706 T.i. • • a • 

321,321 H. deliciosa 2H 80 54 286 223 268 T.E. 223 286 o 196 464 893 205 196 259 2017 4516 T.i. Hc.Kellar and Kohreıan (1975) 
ı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pleurotus ostreatus 266 390 250 90 29 216 184 26( 61 309 306 87 450 564 890 273 269 271 2059 5169 T.E. Kalberer and Iünsch (1974) 

---------
Tuber bruıale 257 650 786 U 223 m 300ım23 397 1050 366 591 712 1113 619 611 510 3563 9140 T.E. Seelcobfe and Schuster (1957) 

---------
Pholiota sutabilis m 4601614 126 739 446 377 363 223 279 684 209 rn 963 1186 415 725 363 3794 8943 T. E. • • • • ' ı--ı---1-l---ı----; -_ı_ -ı--ı-- rood and Agriculture 

FAO referans protein 250 440 340 - - ı - 1 - 250 60 310 - - - - - 1 - - - - - - Organization (1973) 
ı 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-,-1- -i-1-1-1-1-1-1-1 1 
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Antibiyotik etkilerine fungal yapıda sentezlenen ve 

coAunlukla organizmaya has bazı fenolik bileşikler, purin ve 

pirimidinler, kuinonlar, terpenoidler ve fenil propanoid tü-

rev! antagonistik maddeler neden olmaktadır (Benedict and 

Bredy, 1972; Cortchran, 1978). 

Bazı şapkalı mantarların tıbbi etkileri ve bölgesel 

kullanım alanları Cizelge 7'de gösterilmiştir. 

Bohus, Glaz ve Scheiber (19C:.:..: yaptıkları özel bir ca-

lışmada Penisilin'e dirençli bakterilere karşı test ettikleri 

yüksek funguslardaki antibakteriyal aktiviteyi yüksek bulmuş-

lardır (Conchran, 1978). 

Yapılan bir çalışmada ICR fareleri % 10-30 (w/w) ora-

n.ında Lentinus edodes ·in toz haline getirilmiş fruktifikasyo-

nu ilaveli besinlerle beslenerek, transplante edilmiş tümör 

hücrelerine antitümör etkisi ölçülmüştür (Mori et al., 1986). 

Deneme sonucu elde edilen% 77.9 oranında bir inhibisyon ile 

L. edodes tümörün oldukça küçülmesini sa~namıştır (Şekil .ı). 

Şekil 1: Lentinus edodes'in antitümör etkisi 

{Mori et al., 1986) 
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ÇtZKLGK 7: Bazı şapkalı tantarların tıbbi etkileri 

KANTAR TüRö TlBBi ETKiLERi HALK ARASINDAKi KOLLANIMI ı KAYNAKLAR 

Terfezia boudieri Antibakteriyal, Antifungal Usaresi 1ikrobik göz hastalıklarına Gücin ve Ta•er,1983 
karşı Baytop, 198( 

Coprinus co1atus Antifungal Conchran, 1978 

Coprinus 1icaceus Antiviral - Antitü1ör Conchran, 1978 

Pleurotus ostreatus Antiviral - Antitü1ör Çinde alrı kesici, üşüt1e ve lafsal Yoshioka et al.,1972 
alrılarına karşı Danssen und Shadler 

1982, Güler 1988, 

Auricularia auricula Antitü1ör Çinde alrı kesici, dolaşı1 dQzenleyi- lkakaııa et al.,1969 
uterus kana1alarında, he1oroid, karın Danssen und Schadler 
ve diş a&rılarında 1982 

Anillaria Antibakteriyal Çinde iltihap kurutucu, sindiril or- Danssen und Scbadler 
tabescens ganları üşüt1elerinde, kulak iltihap- 1982, Gücin, 1986 

larında 

Lentinus edodes Antiviral-AntitQaör-Bipoli- Kaneda and Tokuda, 
pidelik Antifungal 1966,Yaaalura, 1973, 

Suziki and Oshi1a, 
1976, Conchran,1978 
Hori et al., 1966 
Güler 1988 

Agaricus bisporus Antlbakterlyal-Dipokoleste- !aneda and Takuda 
roleaik-Antitülör 1966, Yogel et al., 

197(, Hori et al. 
1986 

Agaricus ca1pestris Anti viral Conchran, 1978 

Calvatia spp. Antitü1ör - Antiviral Çinde öksürük, ses kısıklılı, bolaz Poland et al., 1960 
alrısına karşı ve kan dindirici ola- Conchran, 1978, 
rak Güc in, 1986 

Tinania spp. Kuveyt'te göz hastalıklarına karşı ve Alsheıkh and Trappe, 
şehvet arttırıcı. 1983 

Fo1es fo1entarius He1ostatik-Bipokolestiale1ik Gücin, 1986 

Phellinus igniarius Antitü1ör Çinde idrar yolları hastalıklarına, Ikekaııa et al.,1968 
genital akıntılara ve abdo1inal alrı- Danssen und Schadler 
lara karşı. 1982, Gücin, 1986 

Paneolus subalteaus Antiviral Conchran, 1978 

Ganodena spp. AntitU1ör Japonyada antikanser drog olarak Cin- Danssen und Shadler 
de diüretik,laksatif, astıaa ve hal- 1982, 
sizlile karşı Gücin 1986. 

Coriolus spp. Antibakteriyal-Antitülör Japonyada antikanser drog olarak Brodadbent, 1966 
Gücin, 1986 
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Yenmeyen bir tür olan Phellinus igniariua'un, Sarco-

ma 180' e karşı % 87. 4 gibi bir inhibisyon ve uyguland~ ı 9 

fareden 6 tanesinde tümörU tamamen yok etmesi ile oldukça 

dikkat çekmiştir (Gücin, 1986) . 

Belirtilen bu biyolojik özellikleri nedeniyle insan ya-

rarına bir alternatif kullanım sahası olşturan şapkalı mantar-

lar, aynı zamanda bünyelerinde bazı a~ır metalleri depolama 

özellikleri nedeniyle insan sa~lı~ı için bir tehlike unsuru 

olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bilindi~i gibi endüstrileş'me 

ve kentleşmenin gelişmesine paralel olarak, çeşitli pollusyon 

etmenleri de ortamda birikmekte ve bunların miktarı tehlikeli 

boyutlara ulaşmaktadır. Bu maddelerden bazılarının insanların 

besin olarak kullandıAı çeşitli kaynaklarda depolandı~ı ve hat-

ta tüketilmesi sonucunda insanlarda akut zehirlenmelere yol aç-

tı~ı bilinmektedir. 

Yabani ve kültürü yapılan bazı şapkalı mantarlar da or-

tam kirletici bazı a~ır metalleri ortamdan alarak bünyelerinde 

yüksek konsantrasyonda biriktirmektedirler. Pekçok a~ır meta-

lin enzim aktivatörü olarak rol oynadıkları ve canlılar için 

hayati unsurlar oldukları açıktır: Seeger (1982)'e göre bu tür 

metaller aras.ında vanadyum, krom, mangan, demir, kobalt, nikel, 

bakır, çinko ve molibden sayılabilir (Gücin ve Baltepe, 1989). 

Yapılan çalışmalar a~ır metal depolama özelli~inin tü-

re, ortama ve substrata göre farklı olabilece~ini ve mantarın 

çeşitli kı.sımlarmda depolanan metal miktarının farklı oldu~unu 
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göstermiştir. Civa ve kadmiyum için yapılan analizlerde en 

fazla birlkimin şapkanın lamel kısmında oldu~u. şapkanın et-

li kısmının. sap ve sporların ise giderek azalan miktarlarda 

metal 1-cerdi~i kaydedilmiştir. Bu konudaki bulgular civa için 

Calvatia gigantea, Agaricus campestris ve A. bitorquis'u, kad-

miyum için Agaricus spp.'yi göstermektedir (Gücin ve Baltepe, 

1989). 

Hantarların bünyelerinde kirletic·ı a~ır metalleri yük-

sek düzeyde biriktirmelerinin biyolojik olarak büyük önemi var-

dır. Çünkü mantarlar, yUksek konsantrasyon faktörlerine sahip 

oldukları için ortam kirlenmesinin iyi bir indikatörü sayılır-

lar. ·örneAin, Agaricus campestris, A. arvensis ve A. bitorquis 

iyi birer Hg indikatörü olabilirler. 

Ayrıca çok yüksek akümülasyon gücü olan A. campestris, 

A. bitorquis, A. arvensis ve Lentinus edodes gibi bazı mantar-

ların, ortamı kirleticilerden temizleme amacıyla yetiştirilme-

lerinin de uzun vadede yarar sa~layacak bir proje oldu~u dt1şü-

nülebilir. 

'·GUnümüzde oldukça popüler bir bilim dal ı olan Biyotek-

nolojl'de şapkalı mantarların kullanım alanlarından birisi o-

larak karşımıza çıkmaktadır. Biyoteknolojinin kullanılabile-

ce~ i bfi.YUk endüstrilerden birisi de ka~ıt endüstrisidir. 

Ka~ıt h'muru elde etme yöntemlerinin hepsinde ortak 

amaç, hammadde içinde bulunan lifsel hücreleri bir arada 
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tutan ve kaAıtta istenmeyen bir renk oluşumuna neden olan Lig-

nin'in pratik ve ucuz bir şekilde ortamdan uzaklaştırılması-

dır. Komplex bir yapıya sahip olan Lignin, yüksek sıcaklık ve 

basıncıa birlikte yeterli miktarda delişik kimyasal maddele-

rin kullanımı ile ayrıştırılır. Bu işlem aşırı enerji ve kim-

yasal madde kaybına ve elde edilen kaAıt hamurunun renginin bo-

zulmasına neden olur. Bu yöntemle beyaz kaAıt hamurları ancak 

'"A~artma" adı verilen diAer bir kimyasal işlemden sonra kali-

teli ka~ıt yapımına uygun hale gelmiş olur. 

KaAıt hamuru endüstrisinde biyolojik degredasyondan ha-

mur üretım ve aAartma kademelerinde olmak üzere iki deAişik 

aşamada yararlanılabilir. Böylece, enerji ve kimyasal madde tü-

ketiminden tasarruf, kaA ıt hamurunun fi;ziksel özelliklerini za-

yıflatmadan hamurun renginin aAartılması~ cevre kirliliAinin 

azaltılması saAlanmış olur. 

Yapılan calışmalar Lentinus edodes (Leatham, 1985) ve 

Pleurotus ostreatus (Bostancı ve Yalınkılıc. 1989)'un bu amac-

la başarıyla kullanıldıA ını göstermiştir. L. edodes, en fazla 

Lignin'i yıkarak amaca uygun bir sonuc vermiştir. P. ostreatus' 

ta ise Lignin'in en fazla, diler selülozik bileşiklerin en az 

yıkıldılı inkübasyon süresi belirlenmiştir. Böylece şapkalı 

mantarların biyolojik degredasyon amac1Yla da kullanılabile-

cekleri ortaya konmuştur. 

Kullanım alanının bu kadar geniş olmasına raAmen bazı 

şapkalı mantarlar halen yeteri kadar 1ncelenebilmiş ve kültüre 

alınabilmiş deAildir. Kültür mantarcıl.ı.Aının ortaya'cıkışı, 
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insanların şapkal ı rtıarıtar ların biyolojik özellikleri ile ye-· 

tişme yerlerinin özelliklerini tespit ederek, ekolojik şart-· 

larını sa~lamak yoluyla rtıarıtar yetiştirilrrıesi ile olmuştur. 

Mantarın dol;tal habibatı, kı1ltı1rt\n başarılabilmesi için gerekli 

ipuçlarını taşımaktadır. Bu ipuçlarından yararlanılarak rrıan-· 

tar ın gereksindUa substrat ve ekolojik şartlar belirlenebi-· 

lir. Şu ana kadar yapılan çal ışrrıaların kazandırdıl! ı birikim 

şapkalı rtıantarlardan bazıları için gerekli substratların, en 

azından niteliklerini ortaya koyabilmiştir (Mc Kenny, 1971) 

ki bunlar; 

- Taze veya yaklaşık taze bitki artıkları üzerinde büyü-

yenler; Lentinus, Pleurotus, Flammulina, Auricularia, 

Pholiota, Tremella, Agrocybe, Ganoderma, Coprinus spp. 

- Az fermente olmuş materyal üzerinde büyüyenler; Volvari-

ella, Stropharia, Coprinus spp. 

- İYi veya çok iyi fermente olmuş materyal i'.izerinde bi'..\yiJ-

yenler; Agaricus spp. 

- Humus veya toprak üzerinde büyüyenler; Lepiota, Lepista, 

Morchella, Gyromitra spp. ---.-.---.---
- Mikorizal olanlar; Boletus, Cantharellus, Amanita, Tuber, 

Terfezia, Tirmania, Tricholoma, Morchella, Lactarius spp. 

İlave edilecek benzer çalışmalarla şapkalı mantarların 

biyolojisi ve kültürel özellikleri belirlenmeli ve böylece şap-

k.alı mantar endüstrisi de insanlıAın yararına daha yolun bir 

şekilde sunulmalıdır. 
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Bu fikir do~rultusunda, bu çalışmada gerek besin ola

rak g,er·e.kse di~ er özellikleri nedeniyle kullanım sahası bu

lan şapkalı mantarlardan bazılarının biyolojik ve kültürel 

özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
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2. BiYOLOJi VE KüLTüREL ÇALIŞMALAR 

2. ı. Tuber ve Benzeri Türler 

2. ı. ı. sistemaktikteki yeri ve özellikleri 

Regnum Fungi 

Divisio Eumycota 

Subdivisio Ascomycotina 

Class is Discomycetes 

Ord o Tuberales 

Familya Tuberaceae 

Gen us Tuber spp. 
-----

Gen us Terfezia spp. 
--------

Genus Tirmania spp. 
--------

Tuberales ordosunun karateristi~i fruktifikasyonun top-

rak altında olmasıdır. Ordoya mensup ttirlerin fruktifikasyon-

ları olgunlaştıklarında açılmazlar. Olgunlaşan fruktifikasyon-

lar saldıkları kuvvetli bir koku ile hayvanları cezbederler. 

Hayvanın Tuber türünün yerini bulmasıyla da sporların mekanik-

sel olarak dalılımı sallanmış olur (öner, 1980 a). 

Tuber genusunun farklı türlerinin sınıflandırılması 

için kriter olarak peridium·un dış yüzeysel karakterleri, gle-

ba'nın ve içerdili hymenium'un görünüşü ve sporların boyut, 

şekil üzerlerindeki sUsler (ornementasyon) kullanılmaktadır. 
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Ayrıca bazı Tuber türleri için kendine has ekolojik koşulları 

ve mikoriza'nın ornementasyonu ve morfolojisi de önemlidir 

(Delmas, 1978). 

Tuberales ordosu içinde yer alan yenebilir türlerden 

bazıları Tuber melanosporum (Şekil 2), T. magnatum, T. brumale, 

T. uncinatum, T. bltuminatum, T. mesentarium, T.aestivum, Ter-

fezia boudieri, T. leonis, T. claveryi, Tirmania nivea ve T. pi-

neyi'dir {Delınas, 1978; Baydar, 1979; Alshe.ıkh and Trappe, 1983; 

Gücin, 1985, 1986). 

Şekil 2: Tuber melanosporum'un genel morfolojik görünüşü 

Bunlardan Tuber ve Terfezia türleri :özellikle Avrupa' da, 

Tirmania türleri ise Arap ülkelerinde yaygın kullanıma sahiptir. 

Dünya mantar üretiminde (Çizelge 3), oldukça hatırı sayılır bir 

yere sahip olması nedeniyle burada daha çok Tuber melanosporum 

üzerinde durulacaktır. 
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T. melanosporum, ait oldu~u genus içinde, peridium'un 

siyah renkte ve çokgen süslemelere sahip oluşu7 damarları bir-

birine yaklaşmayan siyah glebalı oluşu ve askosporların sert, 

dikenimsi kıllarla kaplı oluşu ile karakterize edilir. Asko-

karp 3-6 cm, yuvarlaAımsıdır, sporlar 29-55x22-35 /m, eliptik, 

koyu kahverengidir (Cetto, ı987). 

Peridium ilk olarak kırmızı bir renk alır ve yaklaşık 

ı mm uzunluAunda bin kadar 4,5 veya 6 yüzlü piramit ile kapla-

nır. Gelişmenin tamamlanmasıyla siyaha dönüşür (Rebiere, ı974). 

Koku.su çok aA ır ve karakteristiktir. Ka·rpoforun içinde meydana 

gelen gleba beyaz damarlı hif y~ınlarından oluşmuş bir labi-

rente benzer. Bu yıAınlar ayrı bir hymenium tabakası oluşturur. 

Hymenium, olgunlukta 4-6 askospor iceren askuslardan oluşmuş-

tur ve kışın sonunda Tuber'in doAal olarak çürümesiyle veya me-

kanik parçalanma ile sporlar serbest kalır. 

. . 

Tuber ile enfekte olmuş bölgelerdeki fauna, özellikle 

solucanlar ve toprak insektleri, sporun yayılmasında önemli bir 

rol oynarlar. "Tuber sinekleri" olarak bilinen Helomyza tuberi-

vora. hasat mevsiminde ortaya cıkar ve indikatör olarak kulla-

nılır. Toprakta küçük bir kırmızı kınkanatlı olan Leodes cinna-

momea·da fruktifikasyonun çok yakınında yaşaması nedeniyle in-

dikatör bir özellik gösterir. 

2. ı. 2. ekolojisi 

Çevreye yayılan askosporlar durgun bir periyottan sonra 

çimlenir. Bu olay do~al klimatik koşullar yardımıyla gerçekleşir. 
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Spordan meydana gelen miselyum hücresel modifikasyonlardan 

sonra bir mikorizaya dönüşebilme yetene~indedir. Farklı spor-

lardan meydana gelen miseller arasında anastomoz olması dön-

günün tamamlanabilmesi icin zorunludur. 

Tuber melanosporum "ektotrof" tipte mikoriza oluştur-

maktadır. Mikorizal yapı 1-2 mm uzunluk ve 1/2-1 mm kalınlık-

tadır. önce konakcı a~acın daha sonra di~er komşu ai?,açların 

kök sistemleri enfek"t.;) edilerek yayılır. Fungusun bir sonraki 

yıla aktar ılmas.ı ve büyüme ve enerji için besin maddelerinin 

de~iş tokuşu böylece sa~lanmış olur. 

Konakcı aAac ile Tuber türü arasında kendine has olarak 

kurulan bu karşılıklı ilişki mantarın biyolojik döngüsUnUn ö-

nemli bir kısmını kapsar (Şekil 3). 

t~ 
/~. 

Çimlenme · Primer 

1 r:ii::ıelywıı 

@jAskospor 

Anastômoz 

i~ . .ı\skus 
.. ~. 
·· Ölgu:n ı ar~ma ~uber 

I.Iikorizal . 
dönp.;ü 

/ 

~ Seltander 1 . 

., misel,yum -z~ ~--
~-·ı .. ~:i~to.riza 

Fruktifilmsy on . o/ 

Şekil 3: Tuber spp.'nin biyolojik döngüsü (Delmas, 1978) 
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Bu nedenle konakcı türün seçimide oldukca önemlidir. 

Yapılan calışmalarda T. melanosporum'un konakcıları olarak 

çeşitli Quercus türleri (Q. pubescens, Q. sessiflora, Q. pe-

dunculata, Q. ilex ve Q coccifera) Coryllus avellana, Tillia 

spp., Carpinus spp., Populus spp. ve Pinus spp. gösterilmiş-

tir (Delmas, 1978). 

Tuber'in :Per türü için optimal iklimsel şartların bir 

arada uygunluk gösterdi~i bir nokta vardır. Ayrıca, kültür sü-

recinde, konakcı ağacın istilası, mikorizanın ço~alması, fruk-

tifikasyon oluşumunun başlaması ve fruktifikasyonun olgunlaşma-

sı üzerinde ısı, ışık, nem, yer ve gıda gibi faktörler etkindir. 

T. melanosporum'un fruktifikasyonu için klimatik olarak 

mevsimsel değişikliklerin çok aşırı olmaması yeterlidir. Okya-

nus iklimi (ılımlı ve zor değişen), kıtasal iklimler (çok sı-

cak yaz ve çok so~uk kışlar). Akdeniz iklimi (kuru yaz), yük-

seklik iklimleri ile bol ya da az güneşli olan iklimsel koşul-

lar bu tanımın dışındadır. 

Gereğinden fazla süren (10 günden fazla) kış soğuğu 

(-10 °C) ve şiddetli bahar ayazı mikorizal aktivite üzerinde 

ve konakçı ağaç üzerindeki tomurcukların açılmasında oldukça 

zararlıdır (Delmas, 1978). 

Yıllık yağışın, 600-900 mm. olacak şekilde, aylara dağı-

lımı çok iyi olmalıdır. Bahar ve Haziran yağmuru mikorizal ak

tivite ve miselyal büyüme icin, Sonbahar yağmuru olgunlaşmanın 

olabilmesi için, bunların arasındaki ılımlı kış yağmurları da 

toprak içinde fruktifikasyonun gelişimini sağlamak için gerek-
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lidir (Delmas~ 1978). Bu şekilde nem, Tuber türlerinin fruk-

tifikasyon periyotlarını etkileyen bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Şekil 4'de kültürü yapılan bazı Tuber türlerinin 

fruktifikasyon periyodu ve yıl icinde daAılımı görülmektedir. 

lls. M'f H4&. Tcaı. Af· E yi· Ek. K'\.:r. ,.,.. Oc.. ~ .. b. Mqr~ 

T 11b ,,. ,tt/rintl6ptHIIWI • . 
Twilttr ~ --
T~l!r wr~ 

T$1Ser~ -1u6t~" /JiiıımJıtllılm .. 
Tll6~r tJUimn 

TıQır Mlllt'JfiiiiM .;. ·-- . . . 

Tukr Dtıl..,_ - .... - ---

Şekil 4: Bazı Tuber türlerinin fruktifikasyon periyotları 

(Delmas, 1978} 

Tuber türleri elimli ve platolu alanlarda cok iyi ge-

lişir. Bölgesel koşullara göre 100 - 1000 m. yüksekliklerde 

gelişebilen Tuber türlerinin verimli kısmı 200 - 400 m. ara-

sında bulunanlardır (Delmas. 1978). 

Tuber türlerinin coAunluAu genelde catlamış vey<..· por-

lar iceren kireçli topraklarda yerleşirler. T. melanosporum'un 
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gereksinim duydu~u toprak karakteride kireçli, hiç olmazsa al-

kalin reaksiyonda Ca açısından zengin topraklardır (Delmas, 

1978; Cetto, 1987). Toprakta bulunan mikroelementlerin (B, Mo, 

Zn, Cu, Mn) yokluAunda bazı belirtiler gözlenir. Yapılan çalış-

malar, aş ır ı P "un mikoriza oluşı..urıunda azalma rtıeydana getirdi.-

lini göstermiştir (Delmas, 1978). 

Organik madde içeriAide başarılı bir Tuber gelişimi 

için esastır. Topralın içerdiAi organik maddenin kantitesi 

(% 1,5-8) yanında kaliteside önemlidir. 

Luppi (1972), Tuber ile enfekte olan bölgede belirli bir 

mikrofloranın varlılını belirtmektedir. (Birçok Penicillium spp. 

Humicola fuscuatra, Mortierella alpina, Achremonium spp.) 

Tuber rtıelanosporurrı, Avrupa "nın her tarafına yayılmış. bir 

türdUr. özellikle Fransa, ±talya ve ±spanya'da, daha az olarak 

da Bulgaristan, Yugoslavya ve Portekiz'de kaydedilmiştir (Del-

mas, 1978). 

ülkemiz mikaflorasında aynı gruba ait yenen bir tür 

olan Terfezia boudieri Güneydolu Anadolu bölgesinde kaydedil-

miştir (GUcin, 1983). 

2. 1. 3. kültürel çalışmalar 

Geleneksel yöntemlerle doladan toplanıp yenebilerı man-

tarlar olan Tuber'lerin kültürüyle ilgili uluslararası bir 

kongre 1968'de ±talya'da ve 1971'de Fransa'da organize edilmiş 

ve böylece bu mikorizal fungusun kUltUrUyle ilgili çalışmalar 

daha yolunluk kazanmıştır (Delmas, 1978). 
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gereksinim duydu~u toprak karakteride kireçli, hiç olmazsa al-

kalin reaksiyonda Ca açısından zengin topraklardır (Delmas, 

1978; Cetto, 1987). Toprakta bulunan mikroelementlerin (B, Mo, 

Zn, Cu, Mn) yoklu~unda bazı belirtiler gözlenir. Yapılan çalış-

malar, aşırı P'un mikoriza oluşumunda azalma meydana getirdi-

~ini göstermi.ştir ( Delmas, 1978). 

Organik madde içeri~ide başarılı bir Tuber gelişimi 

için esastır. Topra~ın içerdi~i organik maddenin kantitesi 

(% 1,5-8) yanında kaliteside önemlidir. 

Luppi (1972), Tuber ile enfekte olan bölgede belirli bir 

mikrofloranın varlı~ını belirtmektedir. (Birçok Penicillium spp. 

Humicola fu.scuatra, Mortierella alpina, Achremonium spp.) 

Tuber melanosporum, Avrupa~nın her tarafına yayılmış bir 

türdür. özellikle Fransa, ±talya ve ispanya'da, daha az olarak 

da Bulgaristan, Yugoslavya ve Portekiz'de kaydedilmiştir (Del-

mas, 1978). 

Olkemiz mikoflorasında aynı genus a ait yenen bir tür 

olan Terf.ezia boudieri Güneydo~u Anadolu bölgesinde kaydedil-

miştir (GUcin, 1983). 

2. 1. 3. kültürel çalışmalar 

Geleneksel yöntemlerle doAadan toplanıp yenebilen man-

tarlar olan Tuber'lerin kültürüyle ilgili uluslararası bir 

kongre 1968'de İtalya'da ve 1971'de Fransa'da organize edilmiş 

ve böylece bu mikorizal fungusun kültürüyle ilgili çalışmalar 

daha yo~unluk kazanmıştır (Delmas, 1978). 
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Yenebilir Tuber türleri büyük bölümü protein ve tuzlar 

olan N'lu ürünlerce cok zengindir. Kısmende K ve P içerir. 

Yapılan analizler T. melanosporum'un kuru al1ırlı~ının %4.4-5.9 

total N, % 24-26 Protein, % 1.75-2.15 ya~, % 0.8-1.4 P, % 2.2-

3.7 K, % 0.24-0.52 Ca ve% 0.005 A~korbik asit içerdi~ini gös

termektedir (Delmas, 1978). 

Tuber genusu icinde seçkin bir yere sahip olan T. mela-

nosporum hazmı kolay ve gıda rejimi bakımından de~erli bir be-

sin, aynı zamanda tarımsal anlamda kültür edilen tek Tuber tü-

rüdür. 

Bradley Buffon XVIII. yüzyılda Tuber'i toprakta gömülü 

olarak kaydetmiştir. Daha sonra 1780'de De Borch kompost kulla-

nımı, 1902'de ise Matruchot saf miselyum kültürü eldesinde ba

şarılı sonuçlar elcl.e etmişlerdir. 1938 ·de Ma.lençon Tuber misel-

yumu ve meşe aAacını topraAa birlikte inoküle etmiş, 197l'de 

Fassi kontrollü şartlarda mikorizasyon'u gerçekleştirmiştir. 

1972 ve 1975'de ise Grente ve Delmas gerçekçi bir Tuber kültü-

rünün temellerini ortaya koymuşlardır. 

Gerçekçi bir Tuber kültürünün temelini 5 önemli adım 

teşkil eder; (1) Ekim alanının iyi seçimi, (2) Konakçı alaçla-

rın seçimi, (3) Tuber ile mikoriza oluşturan aıaçların ekimi 

yoluyla fungusun aşılanmasJ, (4) Konakçı alaç, fungus ve top-

ralın bakımı ve (5) Urünün zamanında ve zarar vermeden hasatı. 
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2. 1. 3. 1. ekim alanının seçimi 

Eklm alanının seçimi mikro ve makroklima'nın incelenme-

sine dayanır. Topoğrafik durum, arazinin stratejisi ve mekanik-

sel üretim olasılığıda seçimde önemlidir. 

Seçilen bölgeden araştırma için toprak örneği alınmalı-

dır. Ekimin yararlı olabilmesi için arazi özellikleri göz önün-

de bulundurulmalıdır. Bunlar; (a) ...:.ı vasıtasıyla meydana gele-

bilecek erezyon için uygun dirençlilik, (b) Çevre şartları, 

(c) Arazinin mekaniksel çalışmaya uygunluk durumu (Eğim<%15). 

Ayrıca her toprak için aranan özellikler; (1) Yeterli 

derecede derinlik (10-30 cm.), (2) Toprakta kireçtaşı varlığı 

(pH>7,5) ve gözenekli olan kireçli alt tabaka, (3) Dengeli 

tekstür, (4) Tanecikli yapı, (5) Uygun seviyede organik madde 

(C/N oranı yaklaşık 10 olmalı) ve (6) Mineral kompozisyonunun 

herhangi bir temel elemen·t bakımından eksik ya da aşırı olma-

mas ıdır. 

Ekimden önce bir yıllık bir periyot ile toprağı meka-

niksel olarak elverişli bale getirmek kültüre hazırlık açı-

sından yararlıdır. 

2. ı. 3. 2. konakçı ağaçların seçimi 

T. melanosporum icin Quercus spp., Coryllus avellana, 

Tillia spp., Carpinus spp .• Populus spp., Castanea spp. ve Pinus 

spp. a~açları kullanılmaktadır. Fidanlar, filizlenmeleri için 

uygun bir vernelizasyon geçirirler ve kökçUkler meydana gelir. 
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Daha sonra seçilen bölgeye ekim yapılır. 

Bu bit.kiler iyi kalitede olabilirler. Ancak Tuber' e ra-

kip olan ceeitli funguslar ile mikoriza oluşturabilir (örneAin, 

Sklerodermrin beyaz mikorizası) veya mikoriza oluşturmaz ve 

kontaminasyona açık olabilirler. Bu nedenle şu anda Tuber ile 

kontrollü şartlarda mikoriza oluşturmuş olan bitkilerin kulla-

nımı tercih edilmektedir (Monospesifik mikorizal enfeksiyon). 

Tüm şartlarda seeilen alana hızlı bir şekilde yerleşen ve ra-

hatça varlıjını gösteren bir tür veya cins seçilmelidir. 

Ekimin dizi yoAunluAu da yüksek olmaladır. Grente (1973)' 

e göre bu yoAunluk hektar başına 800 bitki olmalıdır. 

2. 1. 3. 3. Tuber ile mikoriza oluşturan a~açların ekimi 

yoluyla fungusun aşılanması 

Tube.r kUltürü için aşılama daima önemli bir sorun ol-

muştur. Konakcı a~açta Tuber ile birlikte di~er organizmaların 

varlıAı nedeniyle aşılama daha da güçleşmektedir. Tuber kültü-

rü, mikorizal simbiyoz 'un var:w;tının kabul edilmesi, tanımlan-

ması ve laboratuvar şartları altında yeniden gerçekleştirilme-

sine kadar ve aşılama problemi cözülene kadar tam anlamıyla 

gerçekleştirilemedi. 

Aşılama için en iyi çözüm köklerinde çok sayıda Tuber 

mikorizas ı ta.ş ıyan gene fidanları kullanmaktır. Mikorizasyon-

da yeni bir başarı olan "hydroponic" uygulama bitkinin katkı 

maddeleri iceren sıvı ortamda geliştirilmesine dayanır. 
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Böylece Tuber fruktifikasyonunun uygun gelişimini sa~layacak 

olan sür.ecin hızlandırılması ve daha gelişmiş ve kuvvetli bit-

kilerin hazırlanması sa~lanmış olmaktadır. 

Tuber ile aşılanan gene fidanları ekim alanına aktarıl-

dıktan sonra hayvanıara karşı korumakta gerekli bir işlemdir. 

2. 1. 3. 4. konakçı ağacın, fungusun ve toprağın bakımı 

Topra~ın ilk inokülasyonu, Ekim-Kasım ya da Şubat-Mart 

arasında yapılmalıdır ve devam eden her yıl, fungusun vejetas-

yonu elimine ettiği kısma kadar, topra~ın 15 cm. altından ka-

rıştırılmamalıdır. Hem organik madde bakımından fakir, hem de 

çok kumlu olan bazı topraklar daha derinden işlenmelidir. Ge-

rekli olan durumlarda yetiştirme alanındaki yabancı otları Us-

tünkôrU bile olsa ayıklamada fayda vardır. 

Alacların üretimine başlandığı zaman Tuber ekilen böl-

gedeki toprağın bakımı gereklidir. Rebiere (1974), bu işlemin 

"kışt.an hemen sonra başlayan belirli bir periyot '"ta yapılması 

önermiştir ki bu zaman mikorizal aktivitenin reaktivasyona baş-

ladı~ı ve tallus ·un gelişti! i zamandır. 

Sulama işlemi dengeli olmalıdır. Sulama, yanlız kurak 

zamanlarda makbuldur ve toprağın yapısına (drenajı, su tutma 

kapasitesi v.s.~. iklimsel duruma ve vejetasyonun gelişim saf-

has ına baA 1 ıd ır . 

AAaclara doğrudan güneş ışığını almayacak, hafif yağ-

murlarda bile mikorizal sistemin toprak içinde geli_şm.esini 
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engellemeyecek bir şekil verilmelidir. Çok kuvvetli dallar ke-

silmeli ve yan dallar yaprakları havalandırmak için azaltıl-

malıdır. Bütün budama işlemleri Tuber üretimi başladı~ı anda 

kesilmelidir. 

Kışın topra~ın üzerinde biriken ölü yapraklar topra~ın 

C/N oranındaki artma nedeniyle gelişim için zararlı ve topra-

ğın gerekli güneş ışı~ını almasına engeldir. 

2. ı. 3. 5. hasat 

T. melanosporum genelde Kasım-Mart arasında fruktifi-

kasyon verir (Şekil 4). Olgun mantarların siyah peridiumları, 

dar ve sık damarlı gleba'ları vardır. Olgunlaşmamış olanlarda 

ise peridiumlar kırmızımsıdır. Güzel bir koku da askokarp ol-

gunluğunun bir göstergesidir. Andreotti ve Casoli (1968), bu 

karakteristik kokuyu sağlayan maddelerin organik kükürt bile-

şikleri olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu duruma gelmiş mantarlar hasat edilebilir nitelikte-

dir ve hasat bu kendine has kokularından yararlanılarak yapı-

lır. Hızlı ve seçici olarak hasat etmenin yolu salgıladı!1ı ko-

kuyu iyi olan hayvanları kullanmaktır. Birçok ülkede bulunan 

Tuber türlerinin yerleri, koku alma yetene!1i güçlü olan alış-

tırılmış köpek ve domuzlar aracılıAıyla tespit edilmekte, yani 

bu hayvanların işaret ettikleri yerler kazılarak mantarlur top-

rak altından çıkarılmaktadır. 

Ekimden hasata kadar geçen bu süreç 6-10 yılı kapsamak-

tadır (öner, 1971; Delmas 1978). 
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Bu nedenlerle Tuber kültüründe endüstrileşme bir hayli 

zor görünmektedir. Halen de Tuber üretiminin küçük bir kısmı 

kültür yoluyla elde edilmektedir. Bu oranın gelecek yıllarda 

artması beklenmektedir. 

Tuberales ordosu içinde Tuber spp.'den başka, Terfezia 

ve Tirmania türleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar 

bulundukları ülkelerde oldukça büyük ekonomik d~~erlere sahip 

besin kaynaklarıdır. 

Terfezia boudieri, Orta ve GüneydoAu Anadolu'nun bazı 

bölgelerinde yetişmekte ve yöre halkı tarafından yenmektedir. 

Yine bu şehirlerden Arap ülkelerine ihracıda yapılmaktadır. 

T. boudieri'nin sıcak bölgelerde hemen kurakll.Aa yönelen, su 

tutma kapasitesi zayıf ve geçirgen kumlu taşlı topraklarda ye-

tişti~i tespit edilmiştir. Ayrıca Helianthemum. cinsine ait ba-

zı otsu bitkilerle mikoriza oluşturabilir ki yapılan bir ça-

lışmada, T. boudieri yakınından toplanan Helianthemum salici-

folium köklerinde endomikoriza'ya rastlanmıştır (Gücin, 1985). 

Kuzey Afrika ve Batı Asya'da bulunduAu ve tüketildi~i 

bildirilen Tirmania cinside yine Helianthemum spp. ile miko-

riza oluşturma yeteneAindedir (Alsheıkh and Trappe, 1983). 
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2. 2. Morchella spp. 

2. 2. 1. sistematikteki yeri ve özellikleri 

Regnum Fungi 

Divisio Eumycota 

Subdivisio Ascomycotina 

Class is Discomycetes 

Ord o Pezizales 

Familya Helvellaceae 

Gen us Morchella spp. 
---------

Tipik görünümleri ile kolayca tanınan Morchella genusu 

üyelerinde. türler arasında çok az farklılıklar görülmektedir. 

Türle.rin ayırımında yararlanılan özellikler, askokarp" ın büyük-

lüğü ve rengi, alveollerin düzeni ve büyüklü~ü. sapın şekli, 

askus ve askosporların şekil ve büyüklügüdür (Dizbay ve Karaboz, 

1986 b). 

Morchella genusu içindeki türlerin hepsinin yenebilir 

olması grubun önemini arttıran bi.r etkendir. Bu türler in baz ı-

ları, Morchella esculenta (Şekil 5), M. conica, M. deliciosa, 

M. hibrida, M. crassipes, M. hortensis, M. elata, M. semilibe-

ra, M. spongiola, M. angusticeps ve M. rimosipes'tir. 
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Şekil 5: Morcheila esculenta'nın genel morfolojik görünüşü 

Yapılan bir çalışmada (Pasin ve ark., 1985) belirlen-

diği gibi Türkiye'de yetişen yenen mantarlardan 10 t Ur arasın-

da M. esculenta'nın en yüksek ham protein deAerine (% 42.1) 

sahip olması gerçekten dikkat çekicidir. M. esculenta yüksek 

ham protein değerinin yanında, sahip olduğu esansiyel amino -

asitler ve vitamin içerili ile genus içinde seçkin bir yer 

bulmuştur. 

Askokarp üzerindeki alveollerin düzensiz dizilimi ile 

karak terize edilen M. ~sculenta'nın diler özellikleri, sapın 

boş ve kalın; askusların 280 x 20 ~m; askosporların ise 

20 - 25 x 12- 14)' m boyutlarında oluşu ve her askusta 8 adet as 

kospor bulunuşudur (Atkinson, 1961; Hervey et al., 1978; 

Tylutki, 1979). 
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2. 2. 2. ekolojisi 

Morchella türleri genellikle ilkbaharda, çayır, orman, 

bahçe gibi organik madde açısından zengin çevrelerde bulunur-

lar (Baydar. 1979; öder, 1980; öner, 1980 a). Habitat olarak 

konifer ormanları, meşe, dişbudak, gürgen ve elma a~açları ya-

kınında. genelde kireçli topraklarda bulunurlar (Delmas, 1974; 

Tylutki, 1979). M. esculenta ise karaalaç çevresinde çok sık 

olarak görülür. Daha az olarak da gülgillerin, dişbudak ve gür-

gen altlarında bulunur (Singer, 1961). 

Araştırmaların ço~u (Atkinson, 1961; Mc Kenny, 1971; 

Delmas, 1974; Tylutki, 1979; Schmidt, 1983) türün ilkbaharın 

erken evrelerinde ortaya çıkt~ı konusunda birleşmektedir. Her-

vey et al. (1978)'a göre Morchella spp. sıcaklık 10 °C oldu~u 

zaman ortaya çıkmaktadır. Sıcaklı/!ın 10-15 °C'nin Uzerine çık-

mas ı durumunda spor çimlenmesinin inhibe edildilU de kayıtlar 

arasındadır ( Schmidt, 1983). Buna karşın Grainger ( 1946) , fruk-

tifikasyon için toprak nemi, sıcaklı/!ı ve kullanılabilir azot' 

un sonbaharda birlikte en uygun olarak bulundu~u ve fruktifi-

kasyonun maximum oldu~unu belirtmiştir (Kaul et al., 1981). 

Kaul et al. (1981) tarafından Hindistan'da yapılan bir 

çalışmada M. esculenta fruktifikasyonu için ekolojik şartların, 
o Toprak nemi % 20 nin üstünde; sıcaklık toprak yüzeyinde 10-23 C, 

topra~ın 10 cm altınta 8,5-20 °C; pH nötral veya alkali; nisbi 

nem% 58-77, yüksek Ca, P, K ve kullanılabilir azot oranı olması 

gerekti~! kaydedilmiştir. 
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Fruktifikasyon oluşumu için gerekli olan yüksek pH, Ca, 

P ve K ile karakterize edilen yangın alanları, bol miktarda 

Morchella örneli içermektedir. Ramsbottom {1953)'a göre yangın 

alanlarından uzun zamandır (1753'ten beri) Morchella fruktifi-

kasyonu alınmaktadır (Kaul, 1975). Morchella türleri yangına-

lanlarından başka Fourre ( 1985) ·e göre topras ın mekaniksel ola-

rak bozulmasuıdan sonraki baharda veya bazı herbisitlerin uygu-

lanmasından sonra, Molliard (1905)'a göre sebze artıklarının 

döküntüsünden sonra ve hatta Carpenter et al. (1987)'a göre 

volkanik tahriplerden sonra öncü olarak ortaya çıkabilir (Bus-

cot, 1989). 

Güneşlenmenin etkisi de türlerin çoğu icin çok nettir. 

Yapılan bir çalışmada araziden toplanan örneklerin% 48'i ko-

rulukların ya da ormanların aydınlık kısımlarında; % 21' i üs-

tü açık topraklarda meydana gelmiştir { Delmas, 197 4) . 

Do,Ra koşullarına ballı olarak yetişen, özellikle Avru-

pa'da çok iyi tanınan ve kullanılan bir tür olan M. esculenta 

ülkemiz mikoflorasında da mevcuttur (Abatay, 1984; Pasin ve 

ark., 1985). Gücin (1983)"e göre Elazığ ve çevresi, Gücin (1987)" 

e göre Malatya-Pötürge"de bulunmaktadır. ±zmir Ticaret Odası, 

1979. 1981 ve 1982 yıllıklarına göre Kınık, Bergama, Aydın ve 

MuAla civarında toplanıp ihraç edilmektedir (Gücln, 1983). öder 

(1980), bu türün Denizli, ±zmir, Sinop ve Canakkalede de topla-

nip satıldıAını bildirmektedir. 
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2. 2. 3. kültflrel çalışmalar 

2. 2. 3. 1. ask.okarp kültürü çalışmaları 

M. e5culenta tanımlandıAı 1719 yılından (Clements and 

Shear. 1964) ve besin olarak önemi anlaşıldıktan sonra birçok 

kültürel çalışmaya konu olmuştur. Cizelge 8'de M. esculenta'nın 

askokarp kül tı'.lründe günümüze kadar gerçekleştirilen baz ı çal ış-

malar ve sonucları özetlenmiştir. 

Cizelge 8 · Morchella esculenta'nın aBkokarp kültürüyle ilgili 

yapılan çalışmalar 

ı YIL B u L G u L A R KAYNAK 

ı 1889 Baron d'Yvoire, enginar ekili bir evle~e He im, 1969 

ı Mayıs veya Haziran'da Morcheila parçaları 
atarak. sonbaharda bu alana elma küspesi 
ilave edilip kuru yapraklarla örttü. Bu 
yolla izleyen baharda Morchella fruktifi-
kasyonu elde etti. 

1891 Bo:ver. Morcheila askokarp'ını hangarda He im, 1969 
çürümüş ve toz halinde köknar odunu, kum 
ve orman toprağı karışımında elde etti. 

1901 Repin, elma artıklarını sodyum karbonat Brock, 1951 
ile alkalinleştirip fruktifikasyonelde 
etti. 

1905 Repin, Morchella fruktifikasyonunu odun He im, 1969 
hamurunda aldı. 



Cizelge 8'in Devamı 

YIL 

1904, 

1905 

1909, 

1910 

1922 

1936 

1946 

1946 

1959 

B U L G U L A R 

Molliard, Aralık ayında 20 cm derinlik ve 
80 cm lik kare gübre topra~ına koyduğu 5 
kg elma posasını, havuç kültüründen elde 
ettiği M. esculenta miseli ile aşılayarak 
Nisan ayında fruktifikasyon aldı. Ayrıca 
fungusun konidia safhası ve sklerot olu
şumunu saptadı. 

Matruchot, kumla karıştırılmış çürümüş 
odun ve kullanılmış kağıt hamurunda 
M.esculenta fruktifikasyonu aldı. Ayrıca 
konidla safhasını, Constantinella eriata
ta, bellrledi. 

Guitton, Baron d'Yvoire'nin metodunu doğ
ruladı. Ayrıca elma küspesi-taze yaprak 
karışımından Morchella fruktifikasyonu 
elde etti. 

Constantin, Molliard'ın metodunu doğrula
dı. M. hortensis ile aynı yöntemle m~ ya
tak başına 350 gr. ürün aldı. 

Wilkins and Harris, substratın su içeriği 
ve sıcaklığın önemi ile uygun nem, sıcak
ı ık ve kullanılabilir azot' un ilişkili 
oldutunu gözledi. 

Hawker, havalandırmanın önemini vurguladı 

Baker and Matkin, yakarak önce kömür daha 
sonra toz haline getirilen çam veya kök
nar kabuğunun metil bromit fumigasyonun
dan sonl'!:i dolarnit ilavesi ile Morchella 
fruktifikasyonu oluşturduğunu kaydetti. 
Substratın KN03 ile sulanmasının da ya
rarlı olacağını belirtti. 
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KAYNAK 

Brock,1951 

Heim, 1969 

Ower, 1982 

Heim, 1969 

Brock,1951 
Singer,1961 

Kaul et al., 

1981 

Kaul et al., 
1981 

Kaul 1975 

Kaul et al., 

1981 



Çizelge 8'in Devamı 

YIL 

1982 

1986 

1986 

B U L G U L A R 

Ower, M.esculenta için, % 85 nisbi nem ve 
ışıklı ortamda, 8 kültürden toplam 16 as
kokarp aldı. Sklerot ve konidiuro safhala
rını kaydetti. A. bisporus'da uygulanan 
yöntemle spawn elde etti. 

Ower ve arkadaşları, miselierin besince 
zayıf bir ortamda sklerot oluşturdu~unu, 
sklerot'unda askokarp oluşturdu~unu bil
direrek M. esculenta kültürü icin bir pa
tent geliştirdiler. 

Dizbay ve Karaboz, enginar'ekili evlek
ler ile A.bisporus un kullanılmış ve kul
lanılmamış kompostlarını kullandılar. Mi
selyal gelişme sa~lanmasına ra~men asko
karp elde edilemedi. So~uk şokunun skle
rot oluşumunu hızlandırdı~ını belirledi
ler 
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KAYNAK 

Ower, 1982 

Ower et al., 

1986 

Dizbay ve 
Karaboz, 

1986 b 

Bu calışmalar sonucu halen ticari anlamda bir başarı el-

de edilememiş olması konunun cazibesini korumasına neden olmak-

tadır. 

2. 2. 3. 2. batık kültür çalışmaları 

Humfield (1948) yenilebilen şapkalı mantar miselyumları-

nın ekonomik bir potansiyele sahip oldulunu ilk kez ortaya koy-

muştur (Karaboz ve öner, 1988 b). 

Araştırmacılar, uzun yıllardan beri askokarp elde etme 

çalışmalarının yanında, M. esculenta miselyumunun askokarp·a 

özgU karakteristik tat ve kokuya sahip olması nedeniyle batık 
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kültür yoluyla Tek Hücre Proteini (THP) üretimi çalışmaları üze-

rinde önemle durmuşlardır. 

Miselyumun aminoasit, protein ve vitamin içeri~i yönün-

den zengin olması da Morcheila genusunun batık kültür yönünden 

di~er şapkalı mantariara göre daha avantajlı olmasını sağlamak-

tadır (Karaboz ve öner, 1988 a). Litchfield (1967), batık kül-

türde laboratuvar ölçü~ünde üretildi~i belirtilen şapkalı man-

tarlar içinden sadece Agaricus ve Morcheila spp. 'nin ticari öl-

çüde üretildi~ini belirtmiştir (Karaboz, 1986). 

Yapılan çalışmalar (Litchfield et al., 1963; Litchfield 

and Overbeck, 1963) Morcheila miselyumunun substrat olarak glu-

kozlu, laktozlu, maltozlu ortamlarda veya bu şekerleri içeren 

atıklarda Uretilebilece~ini göstermiştir (Çizelge 9). 

Cizelge 9: Morcheila esculenta'nın batık kültürde de~işik subs-

tratlardaki ürün miktarı (Litchfield 1967'e göre 

Karaboz 1986'dan). 

Kuru miselyum 
Substrat aAırlıAı (gr/lt) 

Glukoz 7.85 

Maltoz 3.40 

Laktoz 1.65 

Peynir altı suyu 1.28 

Mısır konservesi artıAı 0.85 

Kabak konservesi artlAı 7.92 
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M. esculenta'nın batık kültürde büyümesini etkileyen 

faktörler Çizelse 10'da gösterilmiştir. 

Çizelge 10: Morchella esculenta'nın batık kültürde büyümesini 

olumlu yönde etkileyen bazı faktörler. 

Optimum büyümeye etki eden bazı faktörler 

C kaynağı: Nişasta, Glukoz; tnulin, Maltoz 
d-Fruktoz 

N kayna!ı : Sistein-HCl, Aspartik asit, 
Asparagin, Ore, Amonyum fosfat, 
Amonyum klorit. 

p H : 6 - 8 

Sıcaklık : 20 - 25 °C 

Havalandırma : 100-300 devir/dakika 

* Karaboz ( 198:6 J dan 

Kaynak 

Brock, 1951 
Schmidt, 1983 
Moriguchi and 
Kotegawa, 1985 

Brock, 1951 
Litchfield et al. 
1963. 
Janardhanan et al. 
1970 

Brock, 1951 
Janardhanan et al. 
1970 
Schmidt, 1983 

Litchfield et al. 
1963 
Janardhanan et al. 
1970 

Szuecs, 1956,1958* 
Litchfield, 1967* 

Batık kültüre alınan Morchella türlerinin başarılı bir 

şekilde üretiminde belirtilen bu faktörlerden başka, C/N oranı; 

inkübasyon süresi; inekülasyon miktarı; P,K,S,Fe,Mg,Mn,Cu,Zn,B 

ve Ca gibi mineral maddeler; hücrelerin sentezleyemediSi ve çok 

az miktarda gereksindiAl bazı vitaminler, aminoasitler, purin 
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ve pirimidin bazları gibi büyüme maddeleri de bUyUrneyi sınır-

layıcı etki gösterebilir. 

Genus içinde batık kültür yoluyla üretilen di~er türler 

ise, .M. crassipes, M. hortensis, M. elata, M. conica, M. hibri-

da, M. semilibera ve M. rimosipes'dir (Kosaric and Miyata, 

1981; Dizbay ve Karaboz, 1986 a). 

horchella türlerinin yüksek bitkilerle olan ilişkiieri 

de kültürüne yol göstermesindeki rolü nedeniyle bir hayli spe-

külasyona neden olmuştur. 

tlk incelemeler Morcheila spp. askokarplarının toprak 

altı bölümlerinin, yüksek bitkilerin kök veya tuberleri ile 

ba~lanabileceğini göstermiştir. Bu durum, kurulan ilişkinin 

parazitik (Roze, 1883) veya ektomikorizal (Matruchot, 1909) 

olabilece!ini düşündürdü. Son zamanlarda Mayr (1982), M. co-

nica ve Pinus sylvestris ile yapılan calışmalar bu türün ek-

tomikor.izal olabilece~ini gösterdi (Buscot, 1989). 

Roze (1883), M. esculenta'nın Helianthus tuberosus ri-

zomunda parazitik oldıJ.~unu kaydetti (Brock, 1951; Buscot and 

Roux, 1987). Boudier'e göre M. rotunda ile Oleaceae üyeleri, 

M. spongiola ile Gramineae kökleri arasında da bir birlik 

vardır (Buscot and Roux, 1987). 

Buscot and Roux (1987) ve Buscot (1989)'a göre M. rotun-

da rizomorf benzeri baAlanıcı bir miselyum ile 15 tür yüksek 

bi tkinin toprak altı bölümlerine ba~lanıp onlar.ın etrafında 
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"mycelial muff" adı verilen bir yapı oluşturmaktadır (Şekil 6). 

Şekil 6: Mycelial muff yapısı (Buscot and Roux 1987) 

Fungus bu "mycelial muff" yardımıyla kök dokusuna, vas

küler kambiywn içine girer ve özellikle gene sekonder floem 

içinde intraselülar olarak gelişir. Ksilem istila edilmemiştir. 

Bazı durumlarda miselyum genç a~açların toprak altındaki gövde 

veya gövde parçalarıyla da "mycelial muff" oluşturabilir. Fakat 

fungusun varlı~ı birlik oluşturdu~u bitki köklerinde, gövde 

veya gövde parcalarında herhangi bir morfolojik modifikasyonu 

indüklemez (Buscot and Roux, 1987). Di~er taraftan "mycelial 

muff" lar bazı durumlarda sklerotları andırır yapılar da oluştu

rabilme.ktedirler. 
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2. 3. Agaricus spp. 

2. 3. 1. sistematikteki yeri ve özellikleri 

Regnum Fungi 

Divisio Eumycota 

Subdivisio Basidiomycf'tina 

Class is Hymenomycetes 

Subelass is Holobasidiomycetidae 

Ord o Agaricales 

Familya Agaricaceae 

Gen us Agaricus spp. 

Agaricus g.enusunda basidiokarp etli, nadiren serttir. 

Olgunlukta hymenlum tabakasının lameller üzerinde açıkta bu-

lunması, sporların çevreye aktif olarak yayılımını sağlayan ö-

nemli bir etkendir. 

Şapkalı mantarların toprak altı kısmını oluşturan misel-

ler basidiosporların çimlenmesi ile oluşan vejetatif yapılardır. 

Genelde farklı karakterde nükleuslar içeren sporların çimlenme-

siyle oluşan primer miselyumların plasmogami ile birleşmesi so-

nucu dikaryotik sekonder miselyum oluşur ki şapkalı mantarın 

topraküstü yapısını (karpofor) ve fertil hymenium tabakasını 

oluşturan ana kaynak sekonder miselyumdur. 

Agaricaceae familyasına dahil olan Agaricus bisporus 

(Şekil 7) kültür mantarcılıAında baş rolü üstlenmiş durumdadır. 
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Bu nedenle Uzerinde daha fazla durulacaktır. Grup liyelerinden 

en belirgin farkı biyolojik döngUsU sırasında basidiumlarda 

iki çekirdekli iki tane basidiosporun oluşmasıdır. Bu sporların 

çimlenmesi ile doArudan sekonder miselyum oluşturabilme yete -

neAinde olan A. bisporus bu özelliAiyle Homotallik bir tUr ola-

rak karşımıza çıkar. A. bisporus ' un diAer ayırdedici özellikle -

ri şapkanın 5 - 10 cm, etli ve beyaz oluşu; lamellerin sık, baş -

ta pembe olup daha sonra koyu renk alması; sap'ın 3- 5x1 - 1,5 cm. 

kısa, sert, beyaz ve annulualu olması; basidium'un 20 - 28 x 

6,7-7,5 f m; sporların morumsu kahve, dUz, eliptik ve 6,5-9 x 

4- 6,5 f m boyutlarında oluşudur (Cetto, 1987). 

Şekil 7: Agaricus bisporus'un genel morfoloJik görUnUşU 

Grubun yaygın olan ve kUltUre alınan diAer iki tUrU ise 

A. bitorquis (Şekil 8) ve A. campestris (Şekil 9) dir 
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A. bitorquis, şapkanın 3- 15 cm, beyazdan kirli sarıya 

kadar deAişen renkte, yoAun etli; lamelierin pembe veya çuku-

lata kahverengisi, oldukça sık; sapın 4- 6 x 1,5- 2 cm, beyaz 

2 annuluslu; sporların 5- 6 x 4- 5 ~m boyutlarında ve yuvarlak 

oluşu ile karakterize edilir (Cetto, 1987). 

Şekil 8: Agaricus bitorquis' i n genel morfolojik görünüşü 

A. campestris'te ise şapka 6 - 10 cm, olgunlukta üstü düz, 

beyaz-açık kırmızı, etli; lameller gençken pembe daha sonra 
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kırmızımsıdan çukulata kahverengisi'ne kadar de~işken, olduk-

ça sık; sap 3 - 7 x 1- 3 cm, dolu, annuluslu ve beyaz; sporlar 

kahverengi - mor, 6 - 9 x 5,6 ~m ve bir ucunun çıkıntılı oluşu 

önemli özelliklerdir (öder, 1980; Alan, 1981; Cetto,1987). 

Şekil 9: Agaricus campestris'in genel morfolojik görünüşü 

2. 3. 2. ekolojisi 

A. bisporus, organik maddelerin bol olarak bulundu~u 
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topraklarda gelişir. Bu nedenle ormanlarda, bahçelerde ve güb-

re üzerlerinde doAal olarak bulunabilirler. iklimsel istekleri 

açısından oldukça seçici bir tür olan A. bisporus'un deAişik 

gelişme dönemlerindeki istekleride birbirinden farklıdır. Bu 

nedenle gereksinim duydukları ekolojik faktörler kültür süre-

cinde gelişim kademeleriyle birlikte incelenecektir. 

Çayır r'l.antarı olarak bilinen A. campestris, ilkbahardan 

sonbahara kadar çayırlıklarda, özellikle yağmurlardan sonra a-

çık alanlarda, harman yerlerinde, marnlı topraklarda gelişmek-

tedir (Karamanoğlu ve öder, 1973; öder, 1976; Gezer,1988). 

A. bitorquis ise genellikle ağaçsız arazilerde ve yol 

kenarlarında bol olarak bulunur. Vejetasyon süresi Mayısta baş-

layıp, yaz sonlarına kadar devam etmektedir (Hayes, 1978; Cetto, 

1987}. 

A. bitorquis dünyanın birçok ülkesinde kültürel olarak 

deAerlendirilen bir tür iken, A. campestris daha çok doğaya da-

yalı bir üretime sahiptir {Abatay, 1984; Wu, 1986). 

Bu türlerin ülkemiz (öder, 1976, 1980; Abatay, 1984) ve 

yöremiz (Akgün 1976, Gezer 1988) mikoflorasında mevcut olduğu 

bildirilmiştir. A. campestris, Bursa ve çevresinde (Karamanoğlu 

ve öder 1973); Bolu - Haşat yaylası, Çorum - Sungurlu ilçesi, 

Balıkesir- Aslıhan Tepecik köyü (öder, 1976); Eskişehir- Çif-

te ler harası ve Sivrihisar ovasında (Gezer 1988) kaydedilmiştir. 

Oder (1980}·e göre Adapazarı, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, 

Amasya, Balıkesir, Eskişehir, ±zmir, Konya, Manisa ve diğer bir-

kaç .ilde satılmaktadır. 
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A. bitor~uis yöremizde Çifteler - Belpınar köyünde kay-

dediimiştir (Akgün 1976). öder (1980), bu tUrUn Adapazarı, Af-

yon, Ankara, Bilecik~ Bursa ve Eskişehir'de satıldı~ını bildir-

mektedir. 

2. 3. 3. kültürel çalışmalar 

Mantar yetiştiriciliAine ait ilk kayıtlar 16.yy. 'a ait-

tir. Nitekim, Dillingen (19boı'e göre 1584 yıllarında Cluisus 

adlı şahsın Viyana'da mantar yetiştiricili~ini teşvik etti~ine 

ve 1651 yılında Abbe Franz Sterbeeck adlı di~er bir şahsın man-

tarın pişirilmesine ilişkin Latince bir kitap yazdı~ına ait bel-

geler vardır (Günay ve ark, 1984). 

1678 yılında Mardhaut mantarın hayvan dışkıları Uzerin-

de geliştiAini belirtmiş; 1707 yılında Tournefort sundu~u teb-

liAinde yemeklik mantarın Mayıs-Ekim aylarında açıkta toprak 

üzerinde, Kasım-AAustos sonu arasında da yine bahçede fakat at 

gübresi tabakaların.ın altında korunarak yetiştirilebildi~ini 

bildirmiştir. 16. ve 17. yy.'da mantar üretiminin yaygınlaşması, 

çoAaltma yönteminin keşfedilmesinden kaynaklanmıştır. Bulunan 

yöntem, doAadan toplanan veya yetiştirilen mantarların yıkan-

dıAı suyun bahçenin belli yerlerine dökülmesinden ibarettir. 

1810 yılında Chambery, mantarı, Paris civarında bol ola-

rak bulunan taş ocaklarında yetiştirmeyi başarmıştır. Oretim, 

17. yy. dan itibaren Fransa'dan diAer Avrupa ülkelerinde ve 

19. y~ da da Amerika'da yaygınlaşmıştır. 
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Singer (1961)'e göre ise A. bisporus ilk kez 18.yy da 

yetiştirilmeye başlanmıştır. Japonya'nın 1910 lu yıllarda baş-

ladı~ı üretime (Kım, 1978) ülkemizde ancak 1960 lı yıllarda 

A. U. Ziraat Fakültesi'nde geçilmiştir. Konunun öneminin gide-

rek artmasıyla Ankara, İzmir ve Yalova'da kurulan resmi kuru-

luşlarda mantar üretimini daha ciddi boyutlarda ele almış ve 

konu üzerinde araştırmalarını yoAunlaştırmışlardır. 

Kültür mantarı olarak bilinen A. bisporus üretiminde 

baş 1 ıca 6 kadeıtıe göze oa.rpıtıaktad ır! ( 1) Kompostun haz ır lanmas ı, 

( 2) Tohumluk miselin elde edilmesi, ( 3) Tohuıtıluk rrıiselin ekirtıi 

(aşılama), (4) Misel ön gelişimi ve örtü topralı ilavesi, (5) 

Şapka oluşı.urıu, ( 6) Hasat ve bakım. 

2. 3. 3. ı. kompostun hazırlanması 

A. bisporus kültürü icin kullanılacak kompostun çok iyi 

fermente olmuş ve mantarın içerdili besin maddelerini kolayca 

alabileceli formda olması gereklidir. Bunun içinde kullanılacak 

kompostun bir ön hazırlık işleminden geçirilmesi gereklidir. 

A. bisporus yetiştiricilili için kompost olarak uzun 

yıllar at gübresinden yararlanılmıştır. Ancak teknolojik iler-

leme ile birlikte çeşitli ürün artıklarının delerlendirilmesiy-

le hazırlanan sentetik ortamlar kullanılmaya başlanmıştır. 

Sentetik olarak kompost hazırlılında saman içine azot 

ve mineral madde kaynalı olarak ticari gübreler ile organik 

katkı maddeleri karıştırılmaktadır. Organik katkı maddesi ola-
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rak tavuk gübresi, koyun gübresi, pamuk tohumu küspesi, hint-

ya~ı tohumları, fındık kabu~u artıkları, beyaz lahana artık-

ları, şeker pancarı artıkları, kan unu, malt artı~ı ve benzeri 

maddeler kullanılmaktadır. inorganik katkı maddesi olarak kul-

lanılan esas maddeler ise üre, amonyum sülfat ve amonyum nit-

rattır. 

Amaç mantar üretimi yapmanın yanında maliyeti de düşür-

mek oldugu için kompost reçeteleri, bölgedeki bitki örtüsüne 

ve sanayi yapısına göre farklılık gösterebilmektedir. Elde e-

dilen hammaddeler fermentasyon ve katkı maddeleri ilavesiyle 

bir süreçten geçirilerek nitelikli kompost haline getirilir. 

Çizelge 11~de ana materyal olarak Buğday samanının kul-

lanıldı~ı bir kompostun ku~lanılabilir hale gelmesi için uygu-

lanan işlenler görülmektedir. 

Cizelge 11: Sentetik kompost hazırlıgı (Işık ve Erkel, 1981) 

Günler 

- 3.gün 
- l.gün 

O.gün 

5.gün 

9.gün 

11.gün 

Uygulama ve kullanılan madde miktarları 

1000 kg. buğday samanının ısıatılmaya başlaması 
Aktivatör maddelerin· (141 kg. bagday kepeği, 
23,5 kg. amonyum nitrat, 13 kg. üre) karıştırıl
ması ve nemlendirilmesi. 
YıAın yapılması (saman üzerine bir gün önceden 
hazırlanan aktivatör maddelerin serpilmesi ve 
yığın yapımı). 

Yıgının l.aktarması (yıgının platform üzerine 
yayılarak havalandırılması ve üzerine 141 kg. 
bugday kepegi ve 40 kg. melasın serpilerek tek
rar yıgın yapılması). 
YıAının ikinci aktarması (yığının platform üze
rine 60 kg.alçı serpilerek tekrar yıgın yapıl
ması). 
YıAının üçüncü aktarması (yıgınların platform 
üzerine yayılarak havalandırılması ve tekrar 
yıg ın yapılması) 
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Çizelge 11'in devamı 

Gt\nler 

13.gün 

15.gün 

16.gün 

22.gün 

Uygulama ve kullanılan madde miktarları 

Yılının 4. aktarması (Yılının dağıtılıp havalan
dırılarak tekrar yığın yapılması) 
Yılının beşinci aktarması (Yılının dağıtılıp ha
valandırılması ve tekrar yığın yapılması) 
Kompostun kasalara konularak pastörizeye alın
ması 

Pastörizazyona son verilmesi. 

Kullanılmaya hazır hale gelmiş olan kompost; N oranı 

% 1,5-2; C/N oranı 15:1-18:1; nisbi nem% 63-69; pH= 7 civa-

rında, homojen ve esmer renkte olmalı; amonyak kokusu ile çe-

şitli hastalık etmenlerini içermemelidir (Günay ve Abak. ,1976; 

I ş ık , 1 9 7 6 ) . 

2. 3. 3. 2. tohumluk miselin elde edilmesi 

Mantarların üretimleri miselleri sayesinde gerçekleşti-

rildiAi için yetiştiricilikle delişik maddeler üzerine sardırı-

larak geliştirilen sekonder miseller kullanılır. Bu şekilde ha-

zırlanan misellere ±ngilizcede "Spawn", Fransızcada "Blanco", 

Alınaneada "Brut" adı verilmektedir. 

19 yy'ın başlarında koyun, inek gübreleri, yaprak çürük-

leri, deri yapımında kullanılan palamut tohumu ezmesi gibi or-

ganik maddeler üzerine misel atılması ve burada gelişen misel-

lerin alınıp yetiştirme ortamına karıştırılması ilk gerçek to-

humluk misel üretme tekniği olmuştur. 

Pinkerton (1954) 18.yy'ın sonlarında ingiltere'de doğal 

yolla üretilen misellerin tulla şeklinde kalıplandılını, hatta 

bu misellerin ihraç bile edildiğini belirtmektedir (Günay 
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ve ark. ,1984). Ancak mantar tohumlulu olarak kullanılan misel

lerin steril koşullarda ilk üretimi 1894 te Paris Pasteur Ens

titüsünde gerçekleştirilmiştir (Frıtsche, 1978). Bunu A.B.D. 'de 

doku kültürü yöntemleriyle tohumluk misel elde edilmesi izlemiş

tir. Tohumluk misel eldesindeki son aşama ise misellerin hubu

bat daneleri Uzerine sardırılması olmuştur. ±lk kez 1931 yılın

da Sinden, mantar misellerini bulday ve çavdar tohumları üzeri

ne sardırarak geliştirmiştir (GUnay ve ark. ,1984). Ekimde kolay

lık sallaması ve kompostun homojen olarak aşılanabilmesini sal

lamasından dolayı günümüzde yaygın olarak kullanılan yöntem de 

budur. 

Spawn eldesi için öncelikle doladan toplanan mantarlar 

yüzey dezenfeksiyonundan sonra uygun bir yüzey üzerine bırakı

larak sporlarını dökmesi sallanır. Daha sonra 70 °C de 1 saat 

tutularak kontaminantlardan temizlenen sporlar Malt Ekstrakt 

agar, Bulday agar, Yulaf agar, Patates Dekstroz agar gibi çe

şitli ortamlarda inoküle edilip 22 • ~ de çimlenmesi ve misel 

gelişimi sallanır. pH, kullanılan ortama göre 6,8-7.0 arasında 

delişebilir. 

DiAer hububat danelerininde misel üretiminde rahatlıkla 

kullanılabileceli belirtilmesine ralmen (Genç, 1980) halen en 

fazla kullanılan sardırma materyali buAdaydır. Bunun icin 1 kg 

bulday, 1,5 lt sıcak su içinde 15-30 dakika kaynatılıp iyice sü

zülerek havada kurutulur. Daha sonra 10 kg buldaya 50 gr kireç 

ve 200 gr alçı olacak şekilde ilave edilir. Kireç, ortamın pH 

delerinin 6-6,5'da kalmasını, alçı ise danelerin birbirine ya

pışmamasını sallar. 1 lt'lik sıcala dayanıklı şişeler 2/3 ora-
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n ında danelerle deldurularak 121 ° C de 1, 5-2 saat otoklavla

nır. U.V. lamba altında 6-7 saat bekletildikte.n sonra saf misel 

kültüründen alınan parçalar ile aşılanır. 

Miseller 20-25 ° C de, % 60-79 nisbi nemde 20-30 günde 

daneleri sarar (Günay ve ark.,1984). 

2. 3. 3. 3. tohumluk misellerin ekimi 

Böylece elde edilen tohumluk miseller, pastörizasyon 

sonrasında sıcaklı~ı 30 °C ye düşUrtilen kompostlara aşılanır. 

AŞılama mümkün olduğu kadar steril koşullarda gerçekleştiri

lir. Çeşitli ülkelerde ve hatta aynı ülkenin de!işik bölgele

rinde, birim alana ve bir lm kompost miktarına e.kilen tohumluk 

misel miktarı, kompost doldurulan kasaların büyüklüklerinin 

farklı olmasından dolayı, farklıdır. Genelde m~ ye 60-120 kg 

kompost konulduğunda 125-1000 gr arasında taze tohumluk misel 

kullanılır. 

Koroposta misel ekimi, karıştırma, yüzeysel, katlar ara

sı, noktalar ve ocaklar halinde veya süspansiyon halindeJüre

tilen miselin su içinde karıştırılmış olarak1 kompost üzerine 

püskürtülmesi yoluyla yapılabilir. 

Misel ekiminden sonra kompost hafifçe ısıatılıp üretim 

odalarına alınır. 

2. 3. 3. 4. misel ön gelişimi ve örtü topra~ı ilavesi 

Miselin koropostu sarabilmesi için sıcaklığın 22-26 ° C 

olması gereklidir. 24 ° C. de misel gelişmesi için 14 gün gere-
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kirken,12-15 •c de gelişme 28 günde tamamlanır (Günay ve Abak, 

1976).5ıcaklık 32.Cnin üstüne çıkarsa miseller ölür. Fazla sı

caklık havalandırma ile düşürülebilir. Havalandırmanın bir di

~er avantajı odada co.2. birikmesini engellemektir ki co2. miktarı 

% 0,5'in üzerine çıkarsa miseller olumsuz yönde etkilenmeye baş

lar (Günay ve Abak, 1976; Işık, 1976; Günay ve ark., 1984). 

Hava neminin az olması da komposttan buharlaşmayı hızlan

ctırarak kurumaya neden olur. Bu nedenle oda sulanarak nem % aa· 

in altına düşürülmelidir. 

Miseller korupostu sardıkları zaman kompostun üzerinin 

örtü topralı ile kaplanması, korupostu dış etkeniere karşı koru

mak için, gereklidir. Böylece örtü topra~ı. bünyesinde depola

dılı su ile miselierin primordium haline dönüşmesini saAladıAı 

gibi hastalık ve zararlılar için fiziksel bir engel teşkil eder. 

İYi bir örtü topralının sulama sonucu çamurlaşmaması, 

katılaşmaması, su tutma kapasitesinin yüksek, pH sının 7-7,5 

ve gaz alışverişine olanak sağlayacak yapıda olması gerekir. 

En fazla kullanılan örtü toprağının bileşimi şöyledir; % 65 si

yah torf, % 25 torfmal, % 5 kireçli marn ve % 5 kum (Günay ve 

Abak, 1976) . 

Uygun kaynaklardan elde edilen örtü topralı pH ayarla

ması yapıldıktan sonra buhar veya kimyasal dezenfeksiyona tabi 

tutulmalı ve kompostun Uzerine 3,5-4 cm olacak şekilde örtülme

lidir (öder, 1988). 
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2. 3. 3. 5. şapka oluşumu. 

Ortmeyi izleyen günlerde örtü topra~ının nem içeriAi, 

optimal düzey olan % 73-75 oranına getirilmelidir. Toprak se-

rilme~inden yaklaşık 7 gün sonra miseller gelişerek ince kısım-

lardan toprak yüzeyine çıkmaya başlarlar. Primordium oluşumu 

sırasında mümkün oldu~u kadar az su verilmelidir. A. bisporus'-

un maxiırıum su ihtiyacı hasattan ı-3 gün öncedir. Bu kısa aralık-

ta manvar besin maddesini suyla birlikte alır ve ağırlı~ını kısa 

sürede arttırır. Bu devrede terleme de en yüksektir. Genel bir 

kural olarak bünyesinde % 73-75 oranında nem bulunduran bir ör-

tü topra/!ı, hasat öncesi üzerinde bulundurduAu her ı kg. mantar 

için ı lt suya gereksinim duyar. Mantarın olgunlaştJAı dönemde 

verilecek su miktarı tekrar azaltılmalıdır. 

Bu safhada en uygun sıcaklık ı5-17 °C dir. Bunun üzerin-

deki sıcaklıklarda verim oldukça düşer. 10-14 °'C deki sıcaklık

larda 15-17 ° C ye· oranla ürünün azaldlA ını, ama bunun yanında 

kalitede hafif bir iyileşme oldu~u saptanmıştır. Böylece sıcak-

lı~ın yükseltilmesi ile ürünü arttırmak veya düşürerek gecik-

tirmek mümkündür {Işık. 1976; Günay ve Abak, 191ti). Couvy (ı973)~ 

e göre şapka oluşumundan önce ısının düşüriilmesi bir şok etki-

si yapmakta ve şapka oluşumunu arttırarak. verimde net bir ar-

tış sa~lamaktadır (Işık~ 1976). 

Vejetatif gelişm,e safhasında, yani örtU topra~ ı örtül-

dükten 1 hafta sonrasına kadar, havalandırmaya ancak fazla sı-

caklık ve nem'i uzaklaştırmak için gereksinim vardır. Exterm 
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şartlar bulunmadı~ı taktirde bu süre içinde havalandırmaya ge-

rek yoktur. Mantarın yüksek havalandırma ihtiyacı şapka oluşu-

mundan sonra başlar v.e hasat sırasında en yüksek seviyeye ula-

şır. Çıkan co~ vantilasyonla boşaltılmazsa miseller vejetatif 

safhalarında kalırlar. co!2. konsantrasyonu% 0,03-% 0,1 olunca 

fruktifikasyon en yüksek seviyededir. % 2 C01 misel gelişimini 

yavaşlatır. Daha yüksek konsantrasyonlarda gelişme tamamen du-

rur. Bu nedenle oda havasının taze hava ile değiştirilmesi ge-

rekir (Günay ve Abak, 1976). 

A. bisporus'ta kültür sırasında ışıklandırmaya gerek 

yoktur. Genelde karanlık ve loş yerlerde yetişir. Aydınlık or-

tamlarda düşük kalitede ürün alınır. Direkt güneş ışığı, şapka 

renginin bozulmasına ve şapka üzerinde çatlak ve lekelerin o-

luşmasına neden olur. Bu nedenle direkt ışıklandırmadan kaçı-

nılmalı, ışık ancak hasat ve bakım sırasında kullanılmalıdır. 

2. 3. 3. 6. hasat ve bakım. 

Hasat döneminde oda sıcaklığı 15-17 ° C ve nem % 70-90 

aras ında olma ı ıd ır. Sıcaklık 17 ° C nin ü.zer ine çıkarsa ürünün 

kalitesi düşer. 

Hasat döneminde yetiştirme odalarının havalandırılması 

zorunludur. Hasatın ilk 20 gününde saatte 6-8, daha sonraki gün-

lerde saatte 4-6 kez ·havalandırma yapılmalıdır. Ayrıca hasat dö-

neminde mantarın su isteği de artar. 1. dalga ürün biter bitmez 

m 2. ye 2-4 1 t su verilerek 2. dalganın daha kısa sürede gelmesi 

sa~lanır (Günay, 1980). Hasat sabahları yapılmalıdır. Hasattan 
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sonra alınan her ı kg. mantar için ortama ı lt su ilave edil-

melidir. 

A. bisporus 60-90 günlUk bir hasat kapasitesine sahip 

olmasına raAmen ekonomik hasat süreci 45-50 gündür (Bayraktar 

ve ark. 1980). 

Bu şekilde kültürü yapılarak dünya mantar üretiminde 

(Çl~elge 3) çok önemli bir yer kaplayan A. bisporus \le aynı 

gruba ait di~er türler olanA. bitorquis ve A. ca.mpestris"te 

benzer şekilde üretilmektedir (Wu, 1986). 

Dılnya ülkelerinirı yöneldigi yeni besin kaynaklarından 

birisi olan T.H.P. de A. campestris"in del!erlendirilme alanla-

rından birisidir. Batık kültür yoluyla ilk üretilen mantar mi-

seli, Lambert ( 1938) tarafından Uretilen A. caırıpestris misel i-

dir (Karaboz, 1986). 

Litchfield (1967), A. campestris NRRL 2334 miselyal kit-

le üretimi için substrat olarak Glukoz, Pancar melasları, Malt 

şurubu-kamış melasları, sülfit artıAı ve Vinas'ı başarıyla kul-

lanmıştır. Onun bulgularına göre, A.campestris batık kültürde 

Amonyum asetat, Amonyum dibazik sitrat, Amonyum nitrat, Amonyum 

fosfat. Amonyum sülfat, Amonyum tartarat, Ure, mal t şıJ.rubu me-

lasları, malt filizi ekstratı ve yeast ekstrakt gibi çok farklı 

organik ve inorganik N kaynaklarını kullanma yetenegindedir (Kara-

boz. 1.986) . 

Litchfield (1967), aynı zamanda A. campestris'in batık 

kültür yoluyla Uretimi icin gerekli olan kriterleri ortaya koy-
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muş ve A. campestris ·in, pH = 4-8, 15-35 ° C sıcaklık ve kul-

lanılan hacme göre 120-1725 devir/dak. lık calkalama hızların-

da miselyal kitle verebilen bir tür olduğunu belirtmiştir (Ka-

raboz, 1986}. Ayrıca, Sugihara ve Humfield (1954), A. campest-

ris'in uygun büyiimesi için, mineral maddelerin inorganik tuzlar 

formunda ortama katılması gerekti~ini ve organizmanın P,K,S, 

Mg,Ca,Fe,Mn,Zn,Cu ve Co'a gereksindiğini ortaya koymuşlardır 

( Karaboz, 1986) . 

Elde edilen bu başarılı sonuçlar, A. campestris'in THP 

eldesi amacıyla da kullanıma uygun bir tür oldugunun bir gös-

tergesidir. 
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2. 4. Pleurotus spp. 

2. 4. 1. sistematikteki yeri ve özellikleri 

Regnum Fungi 

Divisio Eumycota 

Subdivisio Basidiomycotina 

Class is Hy.menomycetes 

Subclassis Holobasidiomycetidae 

Ord o Agaricales 

Familya Polyporaceae 

Genus Pleurotus spp. 

Pleurotus türlerinin morfolojisi diAer şapkalı mantar-

lara oranla daha degişiktir. Şapkalar çoAunlukla yelpaze şek-

linde ve raf gibi üstüste gelerek sıralanırlar. Dogada kendi-

li~inden yetişen Pleurotus türlerinin rengi ışık şiddetine 

baAlı olarak yeşilimsi griden kahverengiye kadar deAişim gös-

ter ir. Şapka çapı genellikle 4-10 cm. 'dir. Sapkan ın alt ında 

yer alan lameller yumuşak, elastiki ve genus için önemli ayırd-

edici bir özellik olarak sap ile ba&lantılıdır. Sap 1-3 cm. 

uzunlu~unda, deAişken çaplıdır (öder, 1976). 

Gruba ait türlerin çoAunlu&u yenebilir mantarlar olarak 

literatilre geçmişlerdir. Bunlar arasında P1eurotus ostreatus 

(Sekil lO),P. florida, P. abolone, P. cornucopiae, P.porrigens, 

P. sapidus, P. cystidiosus, P.eryngii ve P. sa.jor-caju sayıla-
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bilir (Mc Kerıny, 1971; Chang and Hayes, 1978; Günay ve ark., 

1984; Güler, 1988). 

Bu türler arasında kazandığı üretim potansiyeli ile en 

göze batanı P. ostreatus'tur. Bu tür; Japonya, italya, İsviçre, 

Fransa, Macaristan, Tayvan, Kuzey Kore, Çin, Hindistan ve Tay-

land'da geniş çapta üretilmektedir (Chang and Hayes, 1978). 

1980 yılı istatistiklerine göre Japonya'nın 830 milyon dolar -

lık bir ihracat potansiyeli vardır (Güler, 1988). 

Şekil 10: Pleurotus ostreatus'un genel morfolojik görünüşü 

Dünya ülkelerinde The Oyster Mushroom, Mango, Hiratake, 

Don- Gu, Dhingri, Beyaz kütük mantarı ve ülkemizde de Kıfkırik, 

Kavak Göbeleği, Karakulak, Ceviz, Kavak ve özellikle de Kayın 

mantarı olarak anılan P.ostreatus adını Yunanca "Pleuro" (Yan-

dan şekillenen)· dan almaktadır (Güler, 1988). 
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P. ostreatus'un karateristik özellikleri ise; şapkanın 

5-15 x 3-8 cm. boyutlarında, yelpaze veya raf gibi üstüste ve 

açılmış bir halde bulunuşu, olgunlaşınca şapkanın ortasının 

çökükleşip kenarlarının içeri kıvrılmasi ve gri-siyah veya kah-

verengi-menekşe renkli oluşu; lamellerin 3-7 mm. eninde, sık, 

uzunlu kısalı, sapa ba~lı, beyaz, elastiki ve yumuşak oluşu; 

sapın 1-3 x 1-2 cm. boyutlarında, kısa veya yok, dolu ve sert 

yP.ıT)ılı oluşu; sporların ise 10-11,25 x 3,5-4/m. el.~.~soidal, 

üst kısmının düzlü~ü, renksiz oluşu ve spor print'in leylak-

ımsı gri oluşudur {Mc Kenny, 1971; öder, 1976; Cetto, 1987). 

Yapılan çalışmalar (Ginterova and Maxıanova, 1975; Zad-

razil, 1978; Koçyiğit, 1980; Güler, 1988), P. ostreatus'un bi-

leşimini hemen hemen ortaya koymuş durumdadır. Bileşiminde trip-

tofan haricinde insanlar için gerekli tüm aminoasitler bulun-

maktadır. 100 gr mantar 8.9 mgr. Ca, 1.9 mgr. Fe, 17.0 mgr. P. 

0.15 mgr. Vit. B4 • 0.75 mgr. Vit. B!L ve 12.40 mgr. Vit. C. 

içerir. Tüm mantar varyeteleri içinde en yüksek Vit. B.c ve B2. 

miktarına sahip olanıdır (Güler, 1988). 

2. 4. 2. ekolojisi 

P. ostreatus do~ada gölge ve yarı gölge orman içlerinde 

veya aynı koşullardaki dere içlerinde devrik veya kurumuş ka-

yın, karaağaç, kızılağaç, söğüt, ıhlamur, kavak, meşe, akçaağaç, 

kestane ve gürgen'ler üzerinde saprofit veya parazit olarak 

bulunur. 
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Devrik, kesik veya çürümekte olan kütükler üzerinde ka-

labalık gruplar halinde yetişir. Sonbahar ve ilkbaharda yo~un 

olarak ortaya cıkar. 

30 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda gelişiyor olması, 

d!Aer mantar türlerinden yetiştiricilik açısından daha avan-

tajlı olmasını sa~lamaktadır. 

Dünya genelinde büyük bir yayılıma sahip olan P. ostre-

atus'un ülkemiz ve yöremiz mikoflorasında da mevcut oldu~u bil-

dirilmiştir. P. ostreatus; Elazı~ - Hazarbaba ormanı, Siv-

rice ilçesi (Gücin 1986); Malatya- Pötürge (Gücin, 1987); 

Yedigöller. EreAli. Sinop - Ayandık sahil yolu (öder, 1976); 

ve Eskişehir - Alpu, ArapoAlu buca~ı. Porsuk kenarında (Gezer, 

1988) saptanmıştır. Ayrıca öder (1970)'e göre Bolu çevresi ve 

YıA.ılca, öner ( 1972) 'e göre tzmir-Bornova çevresi. Sel ik ( 1977) 

e göre tstanbul-Belgrat ormanı, Gücin (1979)'e göre Manisa, 

Muradiye, Salihli ve Kula, lşılo~lu (1987)'na göre Malatya-Ak-

çadaj ilçesi, Arguvan ilçesi, Yeşilyurt, Gündüzbey, Morhamam 

köyü, Yazıbaşı köyü, Hekimhan ilçesi, Kurşunlu nahiyesi P. ost-

reatus kaydedilen diAer bölgelerimizdir (Gezer, 1988). öder 

(1'980). P. ostreatus'un Adapazarı, Amasya, Antalya, Artvin, 

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli. 

Kastamonu, Manisa ve Sinop illerimizde pazarlarda satıldı~ını 

bildirmektedir. 

2 .. 4. 3. kültürel çalışmalar 

Pleurotus türlerinin kültürüyle ilgili ilk çalışmalar 

1916-1919 yıllarında Almanya'da başlamıştır. 1918 yılında 
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A.S. Rhoads ile başlayan çal~şmalar 1973 yılında E.C. Badcock' 

un Pleurotus spp. kültürü için besi ortamı denemeleri ile cid-

di bir boyut kazanmıştır. Bu arada C.D. Learn kayın mantarının 

biyolojisi, R.F. Poole ise döllerin seçimi, saf kültürlerin ha-

zırlanması ve yetiştirilmesi konusunda çalışmışlardır. Daha 

sonra J. Liese ve R. Jalck kütük üzerinde mantar yetiştirmeyi 

başarmıştır (Güler, 1988). 

Bu şekilde kültür yöntemi ö~renilmiş olan Pleurotus'un 

kültürü, ilk kez tamamen doğal koş~llardan yararlanılarak ve 

dışarıda (extensif) yapılmış, sonraki yıllarda mantarın kU.ltt\-

rel özelliklerinin belirlenmesiyle kontrollU. şartlarda ve içe-

ride (intensif) başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Her iki tip yetiştiricilik içinde öncelikle aşılanacak 

misel metaryalinin eldesi ve hazırlanması gerekmektedir. Bunun 

için gerekli olan saf misel kültürünün eldesi ve miselierin 

tohumluk misel materyaline sardırılması Agaricus bisporus için 

için belirtilen yöntem ile aynıdır. Ancak, P. ostreatus·un se-

lüloz, hemiselüloz ve lignin'i kullanabilmesi ona tohumluk misel 

eldesinde çok farklı materyalierin kullanılabilmesi avantajını 

saAlamıştır. 

Tohumluk miselierin inokülasyonunda spor veya dokudan 

de edilen saf misel kültürleri kullanılmaktadır. Miselierin 

inokülasyonundan sonraki 15 gün içinde, % 90-100 nisbi nem, 

25-28 ° C sıcaklıkta miseller daneleri saracak ve böylece 

spawn, ekime hazır hale gelecektir. Elde edilen miseller kul

lanılana kadar +4 ° C de muhafaza edilmelidir. 
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Spawn elde edildikten sonra kültür yöntemine uygun ola-

rak ekim yapılabilir. P. ostreatus gerek extensif, gerekse in-

tensif üretiminde 25-30 ° C' de, yüksek nisbi nem, normal dere-

cede bir ışık ve havalandırma ile fruktifikasyon vermektedir. 

2. 4. 3. 1. extensif yetiştiricilik 

Do~ada mevsimlere bağlı olarak yetiştirilen mantarlar, 

sıcaklık, ışık, nem ve besin gibi yetişme şartları yerine ge-

tirildiğinde yılın daha uzun bir bölümünde üretilebilmektedir. 

Ancak bu şartların yerine getirilebilmesi için özel kültür 

alanlarına ihtiyaç vardır. Bu da belli bir yatırımı gerektirir. 

Oysa, do.lal iklim şartlarından yararlanılarak iklimsel istek-

leri yönünden daha az seçici olan mantar türlerini basit şart-

la.rda üretme imkanı vardır. Pleurotus türleri bu amaç için çok 

uygundur. Bu mantarlar ağaç gövdeleri, kök kütükleri veya diğer 

bitkisel artıklar üzerinde yetiştirilebilmektedir. 

Kök kütükleri üzerinde tamamen doğal şartlarda yetiştir-

me en kolay ve ucuz üretim şeklidir. Ancak ağaçlardan kesile-

rek elde edilen kütüklerin kullanılmasıda mümkündür. Eğer üre-

tim kesilen kütüler üzerinde yapılacaksa kullanılacak kütükle-

rin yeni kesilmiş olması tercih edilir. Yeni kesilmiş ağaç kü-

tükleri miselin nemli ortamda gelişmesi için gerekli olan bes-

leyici öz suyuna ve % 70 nem oranına sahiptir. Bu oran % 20 nin 

altına düşerse miseller odun dokusu içinde gelişemezler. Aşıla-

mada kullanılacak kütüklerden sağlam, sağlıklı, orman zararlı-

ları tarafından tahrip edilmemiş olanlar tercih edilmelidir. 
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Kütükler 30-40 cm. uzunlu~unda kesildikten sonra 3-5 gün su 

içinde bırakılarak optimum su tutma kapasitesine ulaşırlar. 

Böylece aşılamaya hazır hale gelen kütükler tercihen ilkbahar 

ve sonbaharda misel ile aşılanırlar. 1 kg misel ile yaklaşık 

10 kütük aşılanabilmektedir. 

Aşılama şekli oldukça basittir. Ağaç kütükleri üzerinde 

2 cm çap ve 5 cm derinliA~nde açılan oyuklara misel yumakları 

yerleştirilerek üzeri parafin veya polietilen materyallerle 

örtülür. Bu şekilde aşılanan miseller inkübasyon devresinde 

25°C lik bir .sıcaklık ve C02.'e ihtiyaç duymaktadırlar (Güler, 

1988). 

Aşılamadan 1 ay sonra kütükler kontrol edilerek miselin 

gelişme durumuna bakılır. Aşılanan miseller kütük kesim yerle-

rinde beyazlıklar halinde görülmeye başladığında artık inkübas-

yon dönemi sona ermiş, araziye yerleştirme zamanı gelmiş de-

mektir. 

P. ostreatus üretiminde başarıya ulaşmak için arazinin 

seçimi de büyük önem taşımaktadır. Zira, P. ostreatus ışığa ge-

reksinim duyan bir türdür. Ayrıca, yetiştirme ortamında yeterli 

nisbi nem bulunmalı, rüzgarlardan ve direk güneş ışıAından ko-

runmalıdır. 

Bu şekilde, miseller, araziye yerleştirilen kütükler ü-

zerinde gelişimini sürdürüp, sonbahar ve ilkbaharda güvenle ye-

nilebilecek mantarları meydana getireceklerdir. Bir kez yapılan 

aşılamadan 3-5 yıl mantar yemek mümkündür. Elde edilen verim 

odun ağırlığının% 30-40'ı kadardır. 
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Arazide kütükler Uzerinde yetişecek yabani otlar nemli 

bir ortam saAlamaları nedeniyle yararlıdır. Ancak hasat zama-

nında mantarların kirlenmemesi açısından temizlenmelerinde ya-

rar vardır.· 

Gerek kesim yapılan bozuk orman alanlarında kalan kök 

kütükleri, gerekse özel olarak kesilen kütükler üzerinde yapı-

lan U.retim, hem orman köyliHeri için iyi bir ek gelir kaynağı 

yaratması, hem de bu kütüklerin değerlendirilmesi açısından 

yararlıdır. Bu amacıa ülkemizde 1987 yılında, Tarım, Orman ve 

Köyişleri Bakanlıiı, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde tüm Kara-

deniz sahilini kapsayan bir proje geliştirilmiştir. 

Extensif yetiştiricilik yapılırken ürün 3-5 yıl ilkba-

har V·e sonbaharda alınır. Buna karşılık intensif yetiştirici-

likte kültür süreci 2-4 ayda tamamlanabilmektedir. P. ostrea-

tus'un intensif yetiştiriciliAe adapte olmuş bir tür olması bu 

konu U:zerinde yoğun çalışmalara neden olmuştur. 

2: 4. 3. 2. intensif yetiştiricilik 

P. ostreatus kültürü için yapılan tüm çalışmalar, yoğun 

üretimin yapılabileceAi ortamların aranmasına yöneliktir. 

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda bu amaçla çok farklı 

materyaller kullanılmıştır. Selüloz, Hemiselüloz ve Lignin'i 

kullanabilme yeteneği ona ayrı bir özellik kazandırmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda P.ostreatus için yetiştirme ortamı 

olarak Kavak, GUrgen, Meşe, AkçaaAaç, KaraaAaç, Sarısalkım, 
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Ökaliptus, KızılaAac, Ihlamur, Kestane, SöAüt ve Yalancı akas

ya gibi orman aAacları kullanılırken, tarımın ve bitkiye daya

lı sanayinin yan ürünleri. olan, Sorghum, Mısır gövdesi, Hindis

tan cevizi kabuAu, talaş, muz kabu~u. çeşitli ot ve yapraklar, 

bu~day, bu~day-saman karışımı ve di~er mantarlar icin kullanı

lan kompostlar da uygun materyaller arasındadır (Ginterova and 

Maxianova, 1975; Tolentino, 1986; Lı-Ehıng-Tat and Jelen, 1986; 

Güler, 1988; Ertan, 1988, Ginter'-'•a., 1989). Bunlardan 1 kg ağır

lık için % 100 ile muz gövdesinde kaydedilen ürün gerçekten ü

mit vericidir (Mc Kenny,l971). 

Kullanılacak materyal öncelikle 5-6 cm. uzunlu~unda 

kesilir ve % 0.5-1 oranında azotlu gübre (Amonyum sülfat ve

ya üre) ile % 1-2 oranında kireç ilave edilir. Kireç ilavesi, 

toksik olan maddeleri ortamdan elimine etmesi, mantar için ge

rekli enerjiyi saAlayacak olan selUlozu muhafaza etmesi ve or

tam pH sını düzenlemesi açısından önemli ve- gereklidir. 

Daha sonra materyaller su ile optimal nem % 70-75 olana 

kadar nemlendirilir. Uygun nem kontrolü pratik olarak el ile 

yapılabilir. Materyal el ile sıkıldıgında su çıkmalı fakat dı

şarı akmamalıdır. Bu şekilde nemlerıdirilmiş olan karışım 70-75°C 

de 6-8 saat buharla pastörize edilir (Koçyi~it, 1980). Yapılan 

çalışmalar formaldehit ve bakır sülfat gibi kimyasal dezenfek

tanlarında buharlı sterilizasyon kadar başarılı sonuç verdi~ini 

göstermiştir (Afyon, 1988). 
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Bu ş.ekilde hazırlanan kompostlara 20-24°C'de aşılama iş-

lemi yapılır. Aşılama mümkün oldulu kadar steril şartlarda ger-

cekleştirilmelidir. Aşılanan torbalar misel ön gelişimi için 

25-30°C d·e inkübe edilirler. 4-5°C nin qltında ve 35°C nin üze-

rinde miseller gelişimini durdururlar (Koçyi~it, 1980). 

Böylece inkübe edilen torbalar 3-4 hafta sonra miselle 

kaplanıp primordiumların ortaya cıkması ile açılarak P. ostre-

atus icin gerekli ekolojik ko6ulların sa~landıAı odalara akta-

rılır. 

Yapılan araştırmalarda gelişimi tamamlamış kompost blok

larının yetiştirme odalarına alınmadan önce, sıcaklığın 25-30°C 

den hızlı bir şekilde 4-5°C ye düşürülmesi ve bu sıcaklıkta 2 

gün tutulması ile uygulanacak olan termik şokun şapka oluşumunu 

arttırdıA ı saptanmıştır (Koçyiğit, 1980). 

Primordium oluşumu sırasında % 95 nem, 23-25°C sıcaklık 

v.e 600 ppm'den az C02. gereklidir. Ayrıca, oda iyi havalandırıl

malı ve normal olarak ışıklandırılmalıdır. Hava ve ışık alan 

miselyum hızla besin depolayacak ve torba içinde fruktifikas-

yonlar oluşmaya başlayacaktır. Bu aşamada % 85-92 nisbi nem, 

l5-16°C sıcaklık ve sık hava delişimi gerekmektedir (Güler,l988). 

P. ostreatus ilk primordium safhasından 20 gün sonra ha-

sat durumuna gelmektedir. Bu süre P. florida da ise 10 gündür. 

Hasat mutlaka lameller içindeki sporların olgunlaşıp dökülmeye 

başlamasından önce yapılmalıdır. 



66 

Bundan başka, di~er şapkalı mantarlar kadar olmasa bile 

P. ostreatus T.H.P. üretimi amacıyla batık kültür çalışmaları-

na da konu olmuş ve % 5 lik D-Glukoz'da başarı ile üretilmiştir 

(Karaboz, 1986). 
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2.5. Coprinus spp. 

2. 5. 1. sistematikteki yeri ve özellikleri 

Regnum Fungi 

Divisio Eumycota 

Subdivisio basidiomycotina 

Class is Hymenomycetes 

Subelass is Holobasidiomycetidae 

Ord o Agaricales 

Familya Coprinaceae 

Gen us Coprinus spp. 

Coprinus türleri grup üyelerinden siyah sporlara sahip 

olmasıyla ayrılır. Olgunlaştıklarında lameller siyah ve mürek-

kebimsi bir sıvıya dönüşür ve bu sıvı sap üzerinden akarak top-

rağa iner. Genus'a ait bazı tUrlerde, Coprinus fimetarius ve 

C. lagupus. eı;ıemsiz bir spor tipi olan Oidia oluı;ıumu gözlenebi-

lir (öner, 1980 b). 

Coprinus comatus (Şekil 11), C. micaceus (Şekil 12), 

C. fimetarius (Şekil 13), genus içindeki yenen ve iyi tanınan 

türlerdir. 

Halk arasında Söbelen, Kuzu göbe~i adlarıyla anılan 

C. comatus, at kuyru~una benzemesi nedeniyle halk arasında 

'"at kuyru~u mantarı"' olarak isimlendirilmiştir. Şapka 5-10 

x 3 - 7~boyutlarında, geneken silindirik, gelişme ile 
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:kampanulat olur, yüzeyi pullu, pulların aşağı ucu yukarı kıv-

rık, pulların altında kalan kısım beyaz, tepe kısmı kahveren-

gi, diğer kısımlar, sarımsı kül veya gri renkli; lameller, ser-

best, gençken beyaz, daha sonra siyahlaşır ve en sonunda eriye -

rek damlacıklar halinde toprala düşerler; sap, 10- 12 x 1-2 cm, 

boyutlarında, silindirik, gençken dolu, ergenklikte iç kısmı boş 

bir kanala sahip, beyaz ve annulus lu; sporlar 12,5- 15 x 7, 8 f m, 

elipsoldal, kahverengi-siyah, bir tarafından çimlt .. H.ne delikçiAi 

bulunur ve spor print .. i siyahtır (Karamano.ğlu ve öder, 1973; 

Gücin, 1986; Cetto, 1987; Gezer, 1988). 

Şekil 11: Coprinus comatus'un genel morJ:olojik görünüşü. 

C. micaceus'ta şapka 2 - 6 cm, kampanulat, daha sonra yay -

gınlaşır, yüzeyi mikamsı pulcuklarla kaplı., esmer- sarı, ten ve -

ya sarımsı pas renginde, üzeri radyal görünüşte siyah çizgili, 
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bu çizgiler şapkanın ortasından başlar ve kenarlara kadar uza-

nır, kenarlar lobludur; Lameller lanseolat, serbest, sık, eni 

dar, beyaz veya sarımsı kahverengi, en sonunda pas siyahı bir 

renk alır; Sap, 3- 8 x 0,4-0,8 cm boyutlarında, oldukça nazik ya-

pılı beyaz ve silindirik,; sporlar, 8,5 - 9 x 6 - 7 ym. elipsoidal, 

pas siyahı renkli, spor print'i kahverengi - siyahtır (GUcin, 1986; 

Cetto, 1987; Gezer, 1988 ) . 

Şekil 12: Coprinus micaceus un genel morfolojik görünüşü 

C . fimetariu s · ta i s e şapka, 0, 8- 2 , 5 x 0,6- 2 cm boyutla-

rında, yumuşak, silindirik , ü zerinde kurşuni -kahverengi pullara 

sahip; lameller serbest, olgunlaştıklarında sapın üzerinden akar; 

sap düz, tabanda daha geniş , annulus yok; sporlar 8,5- 10,5 x 6,6 

!' m boyutlarında, siyah, dü z ve tüm basidiokarp beyazdır (Kurt 

a man, 1978; Lange und Lange, 1982). 
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Şekil 13: Coı:ırinus fimetarius'un genel morfolojik görünüşü 

2. 5. 2. ekolojisi 

Coprinus türleri pislikler ve gübrelenmiş sahalarda ve -

ya taze gübre yığınlarında görülür. Fakat çürüyen ağaç ve yap-

raklar üzerinde ve toprakta yetişen türleri de vardır. 

C. comatus genellikle dere kenarlarında, orman açıklık-

larında, çayırlarda, kavaklıklarda, gübreli sahalarda, nemli 

ve humuslu topraklarda yetişir. Genellikle ya~murlardan sonra 

Nisan'dan Kası:m sonuna kadar 5 - 20 lik gruplar halinde görülür 

(Mc Kenny, 1971; Abatay, 1984; Gücin, 1986; Gezer, 1988). 
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C. micaceus genellikle aAaçlar altında, çürüyen kütük-

ler üzerinde, söAUt diplerinde, bahçelik ve kavaklıklarda, Ma-

yıs-Kasım arasında gruplar halinde görülür (Mc Kenny, 1971; 

Gücin, 1986; Cetto, 1987; Gezer, 1988). 

C. fimentarius ise genellikle gübre bulunduran alanlarda, 

gübrede ve samanlı ortamlarda daha yoğun olarak gözlenmektedir 

(Lange und Lange, 1982). 

Yaygın türler olan C. comatus ve C. micaceus birçok a-

raştırıcı tarafından ülkemizde de kaydedilmiştir. C. comatus, 

Elaz ı~, Hırtıırik köyü, Fırat nehri kenar ı, Karakoçan ilçesi-

Gündo~du köyü, Sivrice ilçesi (Gücin, 1986); Bursa-Uluda~ (Ka-

ramano~lu ve öder 1973); Malatya -Pötürge (Gücin, 1987) ve Es-

kişehir-Porsuk barajı kenarında (Gezer, 1988) saptanmıştır. 

Ayrıca, öner (1972) tzmir'de; öder (1972) Bolu'da.;· öder (1978) 

Artvin, Sirıop, Giresun ve Samsun'da; Gücin (1979), Manisa'da; 

Işılo~lu (1987) Malatya ve çevresinde C. comatus bulundu~unu 

bildirmişlerdir {Gezer, 1988). 

C. micaceus ise ülkemizde Elazı~ ve çevresinde (Gücin, 

1986); Malatya-Pötürge'de (Gücin, 1987); Eskişehir ve çevresin-

de (Gezer, 1988) kaydedilmiştir. Bunların haricinde Bursa yöre

sinden (Loh~ag, 1957); Manisa~Muradiye nahiyesinden (Gücin, 

1979), Malatya ve civarından (Işılo~lu 1987) da kayıtlar mev-

cuttur (Gezer, 1988). 
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2. 5. 3. kültürel calışmalar 

Yapılan calışmalar C. fimetarius'un lignin ve selüloz'u 

kullanabilecelini göstermiştir. Bu .durum yenebilir bir tür özel-

li~i gösteren C. fimetarius'un kültürüne yönelik çalışmalarda 

kompost olarak farklı materyalıerin kullanımına olanak sa~la-

maktadır. Yüksek miktarda eriyebilen madde içerdiği için pirine 

saplarından bu konuda yararlanılabileceği fikri yaygındır. Bu 

amaçla günümüzde saman, su ve kalsiyum nitrat (CaN01 ) karışımı 

kullanılmaktadır. 

Kompost hazırlı~ında kullanılacak saman taze olmalıdır. 

Materyali kompost haline getirmek için öncelikle kullanılacak 

saman parçalanıp ıslatılır. Daha sonra, kullanılacak samanın 1 

metrik ton'u için 50 kg CaN03 (veya 31 kg kireç ve 49 kg amon

yum nitrat) ilave edilen kompost pastörize edilir. Pastörizas-

yon değişik bir uygulama olarak sıcak su ile gerçekleştirilir. 

Zor ve pahalı bir işlem gibi görünmesine karşın çalışmalar bu-

harlı pastörizasyona göre Coprinus spp. için daha elverişli 

bir yöntem oldu~unu göstermiştir (Kurtzman, 1978). Bu işlem 

için saman, 3 veya 4 katı kadar su içinde, 80 • C ye kadar ve-

ya daha fazla ısıtılır. Kompost tercihen 50 kg'lık balyalar 

halinde hazırlanır. 

Tohumluk olarak kullanılacak miseller steril koşullarda, 

nemli ortamda, 20-35°C de yetiştirilir. Kompostun aşılanması 

için uygun olan sıcaklık aralığı 20-40 •c olmasına ralmen opti

mum sıcaklık 35-40° C dir. C. fimetarius'un ani sıcaklık de~i-

şimlerine karşı toleransı sınırlı olduğu için bu işlemlerde 
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oldukca dikkatli davranılmalıdır. 

C. fimetarius çok hızlı gelişen bir tür oldu~u için ino-

külasyondan 2 gün sonra primordiumlar görülmeye başlar. Frukti-

fikaeyonlar bu şartlarda 5. günde hasat boyutuna ulaşacaklardır. 

Başarılı ve verimli bir kültür için dikkat edilmesi ge-

reke~ di~er noktalar nem, ışık ve iz elementlerin varlığıdır. 

~ül -ı::;.::· sırasında % 90 nisbi nem ve tercihen 440 nm. dalga boyu-

na S5.~iiP mavi ışık oldukça başarılı sonuç vermektedir. Ayrıca 

dttşülı: nikel ve krom seviyesinin büyürneyi arttırdığı da saptan-

mışt:~ (Kurtzman, 1978). 

50 kg kuru saman ve gübreden, aşılamadan sonra 1 ay'dan 

daha kısa bir sürede 30 kg. taze mantar alınabilir. Kültür sü-

reciı:de gerekli işlemler uygulanmışsa, toplanan ürünün taze 

aAır!ı&ı samanların kuru a~ırlığının% 60'ı kadar olmaktadır. 

Coprinus türleri çok kısa süre içinde bozulabildikleri 

için hasattan hemen sonra kullanım amacına uygun bir işlemden 

geçirilmelidir. Taze olarak saklanmak isteniyorsa so~uk su veya 

vakuı:lu soğutucu kullanılabilir. Kurutulup saklanacaksa 60-80°C 

lik fırında kuruyuncaya kadar tutulmalıdır. 

Coprinus türlerinin ele alındı~ı bir di~er çalışma konu-

su da batık kültür çalışmalarıdır. Litchfield (1967)'e göre 

C. comatus % 2-6 oranında D-Glukoz ile başarılı bir biyomas ver-

miştir (Karaboz, 1986). Coprinus türlerinin içerdi~i% 30 luk 

~rotein de~eri, konu üzerinde yapılacak çalışmaların cazibesini 

arttı!"maktadır. 
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3. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Fungi alemi içinde oldukça geniş bir yer kaplayan makro

funguslar çok uzun zamandan beri halk arasında bilinen ve çe

şitli amaçlarla kullanılan canlılardır. Hızlı nüfus artışı ile 

nüfus-besin kaynakları dengesinin bozulması ve mevcut alan ve 

kaynakların gelecek için fazla ümit vermemesi insanları yeni 

besin kaynaklarının kullanımına sevketmiştir. Bunun sonucu ola

rak içerdikleri organik ve inorganik maddelerle birçok besin 

maddesinden daha değerli olduğu belirlenen şapkalı mantarlar 

bir alternatif olmasa bile destekleyici bir besin kaynağı ola

rak kullanılmaya başlanmıştır. 

İnsanlığın başlangıcından beri sağlıkla ilgili sorunla

rın çözümünün doğada aranması, makrofungusların bu alanda da 

kullanım görmesi sonucunu göndeırie getirmiştir. özellikle siyat

hin, fomesin ve porisin gibi antimikrobiyal maddelerin yalnızca 

mantarlardan izole edilmiş olması (Gücin, 1986); bazı şapkalı 

mantarların güncel sajlık sorunlarından birisi olan damar sert

liğine neden olan kolesterol seviyesini dUşürücü etkiye sahip 

olması (Kaneda and Tokuda, 1966) ve çeşitli şapkalı mantarların 

antibakteriyal, antivi.ral, antifungal ve antitümör aktivite gös

termeleri (Broabent 1966; Benedict et al., 1972; Gücin ve Tamer 

1983), bu konuda yapılacak araştırmaları tahrik edici unsurlar

dır. 
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Mantarlar ayrıca yüksek oranda a~ır metal biriktirebil-

melerini sa~layan yüksek konsantrasyon faktörlerine sahip ol-

dukları icin çevre kirliliğinin iyi bir indikatörü sayılırlar. 

örneğin; Agaricus campestris, A. bitorquis ve A. arvensis iyi 

birer Hg indikatörü olabilirler (Gücin ve Baltepe, 1989). Bu 

özelliklerinden yararlanılarak, çevre kirliliğinin daha tehli-

keli boyutlara varmadan fark edilmesi ve gerekli önlemlerin 

alınması mümkün olabilir. Bunun yanında sahip oldukları bu yük-

sek ağır metal akümüle etme yetenekleri, şapkalı mantarların 

pollusyon etmelerine karşı kullanabilecekleri fikrini de doğur-

muştur. 

Belirtilen özellikleri yanında daha başka alanlarda da 

kullanıma sahip olan birçok mantar türü üzerinde kültür çalış-

maları yapılmış ve bunlardan çoAunda başarı sağlanmıştır. 

Bu özellikteki türlerden birisi olan Tuber melanosporum 

Oder (1988)"e göre dünyanın en pahalı ve en lezzetli mantarıdır. 

italya, ispanya ve Fransa"da. Quercus türleri ile mikorizal o-

larak gelişimi yoluyla, açık arazide kültürü yapılmaktadır. Ek-

totrof tipte mikoriza oluşturan Tuber melanosporum konakçı ola-

rak Quercus türlerinden başk.aı Coryllus avellana, Tillia spp., 

Popullus spp. ve Pinus spp. ile birlik oluşturabilir (Delmas, 

1978) . 

Kültürünün doğal şartlarda gerçekleştirilmesi, çalışma 

sırasında oldukça titiz davranılması zorunlulu~unu getirmekte-

dir. Kültür sırasında çıkabilecek sorunları önceden engelle-



76 

mek icin ekim alanı ve konakçı a~açlar çok iyi seçilmelidir. 

Ekim alanı olarak fiziksel özellikleri iyice incelenmiş uy-

gun alanlar tercih edilmelidir. Konakçı türün ekim alanında 

normal olarak büyüyebilir olması ön koşuldur. Bu nedenle top-

ra~ın .hem konakçı bitki türü hem de Tuber için uygun nitelik-

lere sahip olması gerekir. Yapılacak toprak analizleri ile bu 

durum belirlemrıelidir. Uygun kültür alanı seçildikten sonra 

ortamda bulunan di~er mikorizal fungusların rekabeti ve konta-

minasyonlardarı korunmak için araziye dikilecek fidanların kont-

rollü şartlarda Tuber ile rrıikoriza oluşturmas ı sag lanrrıal ı, ekim 

ancak mikorizasyondan sonra gerçekleştirilmelidir. Kültür süre-

ci 6-10 yılı kapsadığından kültür alanı periyodik olarak kont-

rol edilmeli ve olumsuz durumlar düzeltilmelidir. 

Halen doğaya bağlı olarak ·yetişen, ancak ticari anlamda 

külttirü başarılamamış funguslar olan Morchella spp., Ege bölge-

mizde toplanarak ihracatı yapılmaktadır. Morchella türleri çe-

şitli özellikleri sonucu kazandıkları ekonomik potansiyel ne-

deniyle, kültürünün gerçekleştirilebilmesi için gereken koşulları 

belirlemek amacıyla çok sayıda arazi ve laboratuvar çalışmasına 

konu olmuştur (Delmas, 1974; Kaul, 1975; Kaul et al. 1981; Ower, 

1982; Karaboz, 1986). Carpenter ve arkadaşları (1987)"na göre 

Morchella spp. askokarpları, yangın alanlarında bol olarak bu-

lunmasının da gösterdiği gibi, düzensizlik olan bölgelerde daha 

sonraki yıllarda ortaya çıkmaktadır (Buscot, 1989). Yangın alan-

ları ile Morchella spp,'nin bol olarak bulunduğu bölgeler ara-

sındaki analitik ilişkiler (Kaul, 1975), yangın alanlarındaki 
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alkali karakterdeki toprağın yüksek C,Ca, K ve düşük derece-

de N icerilinin Morcheila gelişiminde önemli olabileceğini 

düşürıdürmüştür. 

Yapılan kültürel çalışmaların bazılarından olumlu so-

nuçlar alınmışsa da Morcheila spp.'nin ekolojisi ve biyolojik 

döngüsü hakkındaki bilgilerin eksik oluşu nedeniyle bu yöntem-

lerin uygulanabilirliği tartışmalıdır. Morcheila fruktifikas-

yonu elde etmek iç in ort.am koşullarında bir c.eğ işikliğin gerek-

tiği (Delmas, 1974; Dizbay ve Karaboz, 1986 a) ve sklerot"un 

önemli oldulu fikirleri (Brock 1951; Ower, 1982; Karaboz 1986) 

oldukça destek görmüştür. Bu konuda askokarp gelişimi üzerine 

etkili olan edafik ve klimatik faktörler ile yapılacak çalışma-

lara ihtiyaç vardır. 

Yapılan batık kültür calışmaları ise Morcheila miselyum-

larının ticari ölçüde üretilebileceğini göstermiştir. Batık kül-

türdeki büyüme derece s i, birçok faktörün az veya co k e-tkiledi~ i 

birbiriyle karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya cıkarı karmaşık 

bir olaydır .. Konu üzerinde ya:pı.lacak çalı.şmalarla bu faktörle-

rin büyümeye etkisinin belirlenmesi gerekmektedir. Amerika'da 

bir besin maddesi olarak kabul edilmiş bulunarı Morcheila misel-

yumu, ülkemizde de insan besini ve hayvan yemi veya besin katkı 

maddesi olarak kullanı.labilir. 

Son yıllarda yaygın bir görüş olarak, Morcheila türleri-

nin habibat olarak seçtiği ortamlarda bulunarı bitkilerle bir 

birlik oluşturabileceği fikri doAmuştur. Oluşarı bu birliğin 
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tanımlanması da türlerin biyolojik döngülerinin ö~renilmesi-

ne katkıda bulunacağından gelecekteki askokarp kültürü çalış-

malarına ışık tutacaktır. 

Pleurotus türleri ise do~al koşullarda rahatlıkla ye-

tiştirilebilmesi, hastalık ve zararlılara karşı daha dayanık-

lı olması, steril olmayan koşullarda da gelişebilmesi, fermen-

tasyona gerek olmadan da besin ihtiyacını karşılayabilecek ö-

zellikte oluşuyla belirli substratlara baAımlı kc..imayışı, örtü 

topr ağ ı gerektirmemesi, 30 • C s ınır ına kadar miseller in gelişim 

gösterebilmesi ve en ilkel koşullara bile adapte olabilmesi gi-

bi özellikleriyle di~er yenilebilir mantar türlerine göre biraz 

daha avantajlı görünmektedir. 

Bu özellikleriyle P. ostreatus. özellikle Türkiye gibi 

ekonomisi-tarıma dayalı ülkelerin üretimi için, kitlelerin top-

ra~a dayalı üretim ayları dışında da üretim yaparak hem ekono-

mik açıdan tatmln olmaları hem de çevre kirlili~ine neden o-la-

bilecek tarımsal ve endüstriyel artıkların de~erlendirilmesi 

için önerilebilecek bir mantar·türüdür. 

Dünyada halen büyük bir üretim kapasitesine sahip olan 

Agaricus spp. ve Pleurotus spp. üzerinde yapılacak çalışmalar 

bu fungusların substrat olarak kullandıkları ortamların geliş-

tirilmesine yönelik olmalıdır. 

Kültüre alınabilen şapkalı mantarlar arasında Coprinus 

türleri de bulur~aktadır. Lignin ve selüloz aktivitesi nedeniy-

le taze veya çok az fermente substratlar üzerinde rahatça büyü-
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yebildiklerinden tarımsal artıklar substrat olarak rahatlık-

la kullanılabilir. Metabolizmalarının cok hızlı olması nede-

niyle Coprinus türleri cok kısa süre içinde hasat boyutuna eri-

şirler. Coprinus'un bu özelliAi yıllık kültür sayısını arttı-

racaAı icin yararlı bir özelliktir. Dikkat edilmesi gereken 

konu,hasattan kısa süre sonra bozuldukları icin en kısa süre

de tüketilmeli veya saklanmaları için gerekli işlemlerden geçi-

rilmelidir. 

Çalışmamızda incelenen şapkalı mantarlar arasında Tuber 

ve Morchella türleri, sahip oldukları özellikleri ve bunun so-

nucunda elde edilen ihracat potansiyelleri ile hemen dikkati 

çekmektedirler. Tuber'in endüstriyel çapta üretilmesindeki zor-

luklar, Morchella'nın ise halen ticari anlamda kültüre alınama-

mış olması konu üzerindeki çalışmaların gereklili~ini ortaya 

koymaktadır. 

Şapkalı mantar üretiminde-subatrat olarak endüstri ve 

tarıma dayalı sanayi atık ve artıklarının deAerlendirilebilmesi 

ile bu maddelerin ülke ekonomisine geri döndürülmesi ve yarata-

bilecekleri çevre kirliliAi sorununun engellenmesi açısından ol-

dukça önemlidir. Bu yolla hem beslenme açısından çok deAerli bir 

besin maddesi kazanılmış hem de uygun pazar bulunması ile ülke 

ekonomisi için oldukça önemli olan sürekli bir döviz girdisi 

sağlanmış olacaktır. 
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