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Amaç: Şarap üretiminde özel olarak seçilmiş maya türlerinin kullanılması ile birçok ülkede çok iyi 
sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Saflaştırıldıktan sonra karakterize edilerek, şarap fabrikalarının 
kültür koleksiyonuna katılan mayalar ile üretilen son ürünlerin kalitesinin, spontan fermentasyon 
yolu ile üretilenlerden daha iyi olduğu ifade edilmektedir. Çalışmamızda, önceki çalışmalarda 
bağlardan izole edilerek tanımlanmış olan mayalar üreme hızı, diğer mayaları öldürme kapasiteleri 
incelenerek şarap fermentasyonu için seçilmişlerdir ve şarap fermentasyonları değerlendirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan maya suşları İspanya Extremadura Bölgesindeki 
bağlardan izole edilmiştir. Maya büyümesi spektrofotometrik olarak %2 ve %10 oranında YEPD 
sıvı besiyerine, %2 oranında melas besiyerine inokulum yapılarak belirlenmiştir. Fermentasyon hızı 
fermentasyon süresince şıra ortamındaki mayaların şeker tüketim miktarı incelenerek belirlenmiştir.

Bulgular: S. cerevisae E7AR1 suşunun ortalama olarak en yüksek üreme hızına sahip olduğu 
belirlenmiştir. %2 inokulum oranı ile YEPD ve melas besiyerinde S. cerevisae E7AR1 suşunun 
ikilenme süresi sırasıyla 1,96 saat ve 3 saat olarak hesaplanmıştır. %10 inokulum oranı ile YEPD 
sıvı besiyerinde yapılan büyüme eğrileri çalışmalarında S. cerevisae E7AR1 suşunun ikilenme 
süresi 11,27 saat olarak hesaplanmıştır ve Saccharomyces strainleri içinde EX1160 suşundan sonra 
(8,57 saat) en kısa ikilenme süresine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Gelişme ve üreme durumu incelenen mayalar arasında biyokütle artışı ve hızı bakımından 
S. cerevisiae E7AR1 straini, T. delbrueckii CH126, T. delbrueckii EX1180 ve T. delbrueckii 
BP4412 strainleri şarap yapımında kullanılmak üzere seçilmiştir. Ayrıca spontan olarak da şarap 
fermentasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Fermentasyon süresince şıra ortamındaki mayaların şeker tüketim miktarı incelendiğinde; kırmızı 
ve beyaz üzüm şırasında en iyi şeker tüketim kapasitesinin S. cerevisiae E7AR1 (Şıra 2) ve T. 
delbrueckii BP4412 + S. cerevisiae E7AR1 (Şıra 5)’de olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: Kırmızı ve beyaz şarapta yapılan değerlendirmeler sonucunda en kötü üretimT. delbrueckii 
BP4412 + S. cerevisiae E7AR1 ko-kültürü ile en iyi üretim ise S. cerevisae E7AR1 yapılan 
fermentasyonda elde edilmiştir. 
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