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Amaç
Çalışmamızda iyi üretim uygulamaları (GMP) ile üretim yapan üreticilerden ürün
temin edildiğini belirten bir marketten, herhangi bir fungusit kullanmadığı bilinen
bahçeden ve halk pazarından alınan mandalinalardaki küf ve maya yüklerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem

Market, bahçe ve pazardan alınan mandalinaların hem kabuk ve meyve
kısımlarından hem de yıkama sularından hazırlanan dilüsyonlar DRBC besiyerine
inoküle edilmiş ve inkübasyon süresi sonunda maya- küf sayımı yapılmıştır.
Yapılan analizler çift tekerrür ve paralelli olarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular
En yüksek küf yükü pazardan alınan mandalinaların kabuk (2.6 x102 kob/g) ve
yıkama suyunda (3.1 x103 kob/mL) saptanırken en yüksek maya yükü ise
marketten alınan mandalinaların kabuk (2.6 x102 kob/g) ve yıkama suyunda (2.5
x102 kob/mL) saptanmıştır. En az küf yükü bahçeden alınan mandalinaların kabuk
kısımlarında (1,7 x101 kob/g) belirlenirken meyve kısmından maya-küf izole
edilememiştir.

Tartışma
Mandalina (Citrus reticula) zengin besin içeriği ve lezzeti sebebi ile dünya çapında
yetiştirilen ve tüketilen meyvelerden biridir (Zhu ve ark., 2019). Mandalina
meyvelerinin tüketimine kadar geçen sürede depolanması ve pazarlanması
sırasında Alterneria spp.'nin neden olduğu Alternaria çürüklüğü (Satio ve Xiao,
2019), Penicillum italicum'un neden olduğu mavi küf, P. digitatum'un neden olduğu
yeşil küf ve esas olarak Geotrichum citri-aurantii'nin neden olduğu ekşi çürüklük
önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır (Satio ve Xiao, 2019; Hao ve ark.,
2009). Literatürde mandalinaların küf-maya yüklerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan
çalışmalar sınırlıdır. Yapılan bu çalışmada kullanılan örneklerdeki küf-maya
yükünün, Kaya ve Zorba (2018)’nın çalışmasına göre 2 kat daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.

Sonuç
Hasat sonrası taşıma, depolama gibi aşamalar ile tüketiciye ulaşma süresinin daha
uzun olması, satış sırasında ortamdaki mikrobiyal yük, sağlam ürünlerin bozulanlar
ile teması, bahçeden toplanan örneklere kıyasla pazar ve market örneklerinden
elde edilen küf ve maya sonuçlarının daha yüksek olmasına sebep olmaktadır. Hem
gıda güvenliğinin sağlanması hem de bozulmalar sonucu ekonomik kayıpların
azaltılması için bozuk ve sağlam ürünlerin ayrıştırılması, bozulmaya yakın ürünlerin
farklı sektörlerde değerlendirilmesi ve taşıma ve depolama şartlarının iyileştirilmesi
önemlidir.
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