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ve Aydın illerinden TARİŞ tarafından toplanan kuru incirlerin potansiyel okratoksin üreticisi küf 
florasının araştırılması ve toksin üretimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla farklı kalitede 
kuru incir (hurda, A ve B kalite incir örneği gibi) ve yaş incir örnekleri ile çeşitli incir bahçesi toprak 
örneklerinden küf izolasyonu yapılmış ve daha sonra potansiyel okratoksin üreticisi küf suşlarının 
pirinç kültüründe Okratoksin-A üretimleri incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: İncir örneklemlerinden dökme plaka yöntemi ile küf izolasyonları 
yapılmış ve klasik morfolojik ve mikroskopik yöntemler kullanılarak izolatların tür düzeyinde 
tanılaması yapılmıştır. Daha sonra potansiyel okratoksin üreticisi olan türlerin pirinç kültürleri 
yapılarak metanol-bikarbonat esasına dayalı özütleme işlemi ve immunoaffinite kolon kullanılarak 
özütün temizlenmesinden sonra HPLC’de OTA üretip üretmedikleri saptanmıştır

Bulgular: Kuru ve yaş incir ile toprak örneklemlerinden toplam 755 küf izolatı elde edilmiş ve klasik 
morfolojik ve mikroskopik yöntemler kullanılarak tür düzeyinde tanılaması yapılmıştır. Tanılama 
soncunda 12 genusa ait 59 tane farklı tür tanılanmış ve en yaygın genuslar olarak Penicillium ve 
Aspergillus belirlenirken Aspergillus section Nigri türlerinin baskın olduğu saptanmıştır. Potansiyel 
OTA üretici suşlardan 93 tanesinin OTA üretimi açısından incelenmesi sonucunda pirinç kültüründe 
30 suşun minumum 0,71 ng/g ile maksimum 136,66 ng/g arasında değişen oranlarda OTA ürettiği 
saptanmıştır.

Sonuç: Kuru incirlerde OTA üretiminden esas olarak Aspergillus section Nigri türlerinin sorumlu 
olduğu belirlenmiştir. Kuru incirlerde toksin üretiminin azaltılması ve kalitenin artırılması için kuru 
incirde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: kuru incir, okratoksin-A (OTA), Aspergillus section Nigri,, küf florası

Teşekkür: Kuru incir örneklerinin temininde yardımcı olan TARİŞ AR-GE Müdürlüğüne teşekkür 
ederiz.

SG–017

Suillus bovinus’un Büyümesi Üzerine Çevresel ve
Besinsel Faktörlerin Etkisi

Cem Özkana, Ayşenur Bahadırb, Necla Özbulutc, Zeki Yıldızd, Mustafa Yamaç e

aEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, cmzkn06@gmail.com
b Kardelen Mahallesi Gülpembe Sitesi No: 4C/4, Ankara.

c Eskibağlar Mahallesi, Balkan Sokak, No: 9/25, Eskişehir.
dEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Eskişehir.
eEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir.

Amaç: Bu çalışmada Suillus bovinus makrofungusunun büyümesini etkileyen çevresel ve besinsel 
faktörler belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini karpofor örnekleri Türkmenbaba Dağından 
(Eskişehir) toplanan ve dikaryotik misel formunda izole edilen Suillus bovinus makrofungus 
kültürü oluşturmaktadır. 
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Suillus bovinus izolatının besin tercihi; buğday agar, arpa agar, pirinç agar, soya agar, yulaf unu 
agar, malt ekstrakt agar, patates dekstroz agar, glukoz malt yeast agar, Yang ortamı gibi 15 farklı katı 
besiyerlerinde test edilmiştir. Katı besiyerinde inceleme parametreleri olarak 10 günlük inkübasyon 
sonundaki fungal koloni çapı (mm), koloni kuru ağırlığı (mg) ve büyüme oranı (mm/gün) 
belirlenmiştir. Farklı inkübasyon sıcaklığı, besiyeri başlangıç pHsı ve inokülant miktarı değerlerinin 
organizmanın biyomas gelişimine etkisi katı ve/veya sıvı besi ortamlarında belirlenmiştir. Suillus 
bovinus izolatı tarafından biyomas üretimini olumlu yönde etkileyen çevresel ve besinsel faktörler 
istatistiksel Plackett-Burman deney tasarımı kullanılarak belirlenmiştir. Son olarak elde edilen 
biyomasın protein değeri klasik bir protein kaynağı olan yumurta ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Koloni çapı (mm) ve fungal büyüme oranı (mm/gün) değerlerine göre kullanılan 
besiyerleri arasında buğday, arpa ve nohut agar besiyeri daha uygun olduğu belirlenmiştir. Fakat 
yulaf unu agarda koloni kuru ağırlığı daha yüksek olarak belirlenmiştir. Suillus bovinus’ un biyokütle 
üretimini artıran inkübasyon sıcaklığı, besiyeri başlangıç pHsı ve inokülant miktarı değerleri sırası 
ile 25 °C, pH: 5 ve % 3 olarak belirlenmiştir. Suillus bovinus’ un protein içeriği (% 27.32), tavuk 
yumurtasından (% 12) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Alternatif bir protein kaynağı olarak Suillus bovinus tarafından biyomas üretim koşulları 
optimize edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, Suillus bovinus, Plackett-Burman
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Amaç: Ülkemiz ekolojik ve coğrafi yapısı gereği makrofungus yönünden çok zengindir. Özellikle 
sonbahar ve ilkbahar aylarında yurdumuzda bol miktarda makrofungus yetişmekte ve halkımız 
tarafından toplanarak tüketilmekte, hatta pazarlarda satılmaktadır. Ancak, halkın bu konuda yeterli 
bilgi donanımına sahip olmaması nedeniyle çoğu zaman zehirlenmeler hatta buna bağlı ölümler 
meydana gelmektedir. Bu çalışmada Bodrum’da meydana gelen mantar zehirlenmesine neden olan 
zehirli mantar türünün tanıtımı amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan mantar örnekleri Bodrum’da yapılan arazi 
çalışmalarında toplanmıştır. Toplanan örneklerin arazide fotoğrafları çekilmiş, morfolojik ve 
ekolojik özellikleri kayıt altına alınmıştır. Laboratuvara getirilen örnekler üzerinde mikroskobik 
çalışmalar yapılarak çeşitli kaynaklar eşliğinde teşhisleri yapılmıştır. Daha sonra örnekler 
kurutularak fungaryum materyali haline getirilmiş ve Muğla Üniversitesi Fungaryumu’nda yerini 
almıştır. 

Bulgular: Teşhis edilen örneklerden zehirlenmeye neden olan türün Omphalotus olearius (DC.) 
Singer olduğu belirlenmiştir. 


