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%2, %4, %6 ve %8 başlangıç inokulasyonlarında kontrol grubu hariç çalışılan tüm ortamlarda krom 
indirgemenin tamamlanma sürelerinin aynı olduğu görülmüştür. Çalışılan sıcaklık derecelerinde ise 
en iyi krom indirgeme 50 oC’de gözlenmiştir.

Sonuç: L. fusiformis B26 bakterisi Cr(VI) indirgeme ve tolere etme kapasitesine sahip olup optimal 
krom indirgeme şartları; 50 oC, pH 7.0, %8 inokulasyon oranı ve humik asitli ortamdır. 
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Amaç:Ultrasonikasyon ve hardal tohumu kullanımı yolu ile çeşitli meyve sularının raf ömrünün 
arttırılması isimli çalışmamızda elma suyunda mikrobiyal yükü azaltmak için bu maddelerin 
kullanılacağı dozun saptanması, böylece raf ömrünü ısıl olmayan bir teknoloji olan ultrasonikasyonu 
kullanmak yoluyla ileride sanayide geniş ölçekli olarak üretimini kolaylaştırmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Akdeniz Bölgesi’nden(Göller yöresi) toplanan 15 kilogram 
elma oluşturmaktadır. Toplanan örnekler laboratuvara getirilerek, yıkanmış ve çürük olanlar 
ayıklanarak bir meyve sıkacağında sıkılmıştır. En iyi dozun saptanabilmesi için gruplar(sadece 
ultrasonikasyon, sadece hardal tohumu, ultrasonikasyon-hardal tohumu ve kontrol) oluşturulmuştur.

Bulgular: Çalışmamızda bir kontrol grubunun yanı sıra ultrasonikasyon uygulaması(her frekansa 
1, 3 ve 5 dakika ayrılmış olmak üzere, 20, 30, 40 ve 50 Hertz frekansta) ve hardal tohumundan da 
0.001, 0.002, 0.003 ve 0.004 mg/10 mL’lik miktarları elma suyuna eklemek üzere doz belirleme 
yapılmıştır. Öncelikli olarak elma sularında uygulanan doz denemeleri nutrient agar’da toplam 
mezofilik aerobik bakteriler için yapılmış ve ultrasonikasyon deneylerinde 50 Hz(hertz) frekanslık 
atma gönderilen elma sularında beş dakika süre ile elma suyunu muamele etme kontrole göre en 
uygun yöntem olarak karşımıza çıkmıştır. Hardal tohumu için de 1 litreye 0.4 gramlık doz en uygun 
doz olarak tespit edilmiştir. Hem hardal tohumu hem de ultrasonikasyon uygulaması yapılan elma 
sularında elde edilen sonucun 10-3’lük seyreltmede sıfır mezofilik aerobik bakteri olması, bileşik 
tekniğin yararlı olduğunu göstermiştir.

Sonuç: Kısaca ifade etmek gerekirse her bir uygulama grubu ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
ikili uygulama grubunda ultrasonikasyon ve hardal tohumu bileşimi toplam aerobik mezofilik 
bakteri yükünü azaltmaktadır.
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