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1.GİRİŞ

Türkçe’de  “meyve ’nin karşılığı “yemiş” ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş

ve tüketime sunulmuş meyveler “kuruyemiş” adıyla anılır. Hemen hemen tüm

kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri de kavrulmayla elde edilir ve Türkiye

hem üretim hem tüketim bakımından tam bir kuruyemiş cennetidir.

Türkiye’de üretilen kuruyemişler, Türk mutfağının en gözde yemeklerinde

baharatlarla beraber çeşni olarak kullanılır. Türkiye’de yaygın olarak üretilen ve

tüketilen kuruyemişlerin başlıcaları:

1.1.FINDIK

Fındık Karadeniz Bölgesinde yaklaşık 3150 köyde, Türkiye nüfusunun % 7,5 ‘in

tek geçim kaynağıdır. Ülkemizde fındık Ordu, Giresun, Trabzon, Sakarya, Bolu ve

Samsun illeri başta olmak üzere 12 ilde ekonomik olarak, İstanbul ve Bursa illeri başta

olmak üzere 20 ilde de çerezlik olarak üretilmektedir (Anonim 2006 a).

Yağ (oleik asit çoğunlukta olmak üzere), protein, karbonhidrat, vitaminler (E

vitamini), mineraller ve antioksidan fenoliklerin özel bileşimleri nedeniyle insan

beslenmesi ve sağlığı açısından fındık kuruyemiş çeşitleri arasında önemli bir konuma

sahip bulunmaktadır (Anonim 2006 b).

Fındığın besleyici ve duyusal özellikleri  onu gıda ürünleri için benzersiz ve

ideal bir malzeme haline getirmektedir. % 60,5 oranında yağ içerdikleri için iyi birer

enerji kaynaklarıdır. E vitamini açısından bitkisel yağlardan sonra fındık en iyi ikinci

kaynaktır.

Ülkemizde yıllık 1.800.000 ton iç kapasiteli 180 kırma fabrikası ile yıllık

350.000 ton iç kapasiteli 40 işleme tesisi bulunmaktadır. 1970’li yıllarda fındık

ihracatımızın % 90’ı kabuklu ve natürel iç olarak gerçekleşirken, fındık işleme

sanayisindeki olumlu ve hızlı gelişmeler sonucunda işlenmiş fındık ihracatının toplam

ihracatımızdaki payı 2000 yılında % 30’un üzerine çıkmıştır (Anonim 2006 b).

Ülkemiz dünyanın en büyük fındık üreticisi olmasının yanı sıra fındıkta en

büyük ihracatçı ülke konumuna da sahiptir. Fındık ihracatımızda Avrupa Birliği

ülkeleri en önemli yeri tutmakta ve bu ülkelerin payı ihracatımızdaki artışa paralel

olarak artış göstermektedir.
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AB ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payı yıllar itibarıyla değişmekle beraber

% 80-85 düzeyindedir. Fındık ihracatımız ülkeler itibarıyla incelendiğinde 90 civarında

ülkeye fındık ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir.01.01.2002-31.12.2004 tarihleri

arasında kayda alınan fındık ihracatımıza ait istatistiki bilgiler yıllık bazda aşağıda

bulunmaktadır (Anonim 2006 b).

1.2.ANTEP FISTIK

Antepfıstığı, fındıktan sonra ticari değeri yüksek tarımsal endüstriyel

ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Antep fıstığı, diğer kültür bitkilerinin üretimi için

elverişli olmayan kıraç, taşlık ve meyilli arazilerde de rahatlıkla yetiştirilebilir.

Günümüzde, antepfıstığı  yoğun olarak Türkiye, İran, ABD ikinci derecede de Suriye,

İtalya ve Yunanistan’da  yetiştirilmektedir (Bilgen, 1998).

Ülkemizde antep fıstığı üretimi Güney Doğu Anadolu Bölgesinde

yoğunlaşmıştır. İlleri sıraladığımızda Şanlıurfa birinci sırada görülmektedir. Bunu

Gaziantep, Adıyaman ve Siirt takip etmektedir. Antep fıstığı yazları uzun, sıcak, kurak

ve kışları nispeten soğuk olan bölgelerde ekonomik olarak yetiştirilmektedir (Aluç ve

Aluç, 2005).

Ülkemizde antepfıstığı üretimi açısından önemli gelişmeler kaydedilmiş

olmasına karşılık ihracatta istenilen düzeye gelinememiştir. Bunun en önemli

sebeplerinden birisi ürünün aflatoksinle kontamine olma riski taşımasıdır. Aflatoksin

oluşumunda; ürünün işlenmesi sırasında yapılan birtakım yanlışlıklar (zamanında ve

etkin kurutma yapılamaması, meyve içinin çıkarılması sırasında için zarar görmesi) ve

yanlış depolama önemli sebeplerdendir (Aluç ve Aluç, 2005). Diğer bir sebep de başta

ABD olmak üzere diğer bazı ülkelerin rekabeti, İran fıstıklarının yasal olmayan

yollardan ülkemiz kanalı ile ihracı, önemli sorunlar olarak dikkat çekmektedir.

Antepfıstıkları gerek çerezlik olarak gerekse dondurma, pasta ve çikolata

sanayiinde aranan bir üründür. Özellikle iç olarak kullanıldığı yerlerde renk ve lezzet

üstünlüğü yönünden Türk fıstıkları tercih edilmektedir. Üretici ülkelerde Antep

fıstığının yaklaşık % 60-70 ‘i tuzlu kavrulmuş kuruyemiş olarak, % 30-40’ı tatlı, pasta,

şekerlemede kullanılırken,  ABD ve Avrupa’da % 90’ı kuruyemiş olarak

tüketilmektedir. Türkiye’deki tüketim üretimin % 70 civarındadır (Anonim 2006 c).
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1.3.BADEM

Badem Anadolu’nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde

bademe öteki meyve türleri kadar önem verilmemekte olup, genellikle tarlaların

kenarlarına sınır ağcı olarak yetiştirilmektedir. Erken çiçek açan bir meyve türü olarak

bademde ilkbahar donları çiçeklere zarar verdiğinden badem ağaçlarından düzenli bir

şekilde ürün alınamaması da ticari badem yetiştiriciliğin gelişmemesinde önemli bir

etkendir. Bunun sonucunda ülkemizde kapama badem bahçelerinin sayısı yok denecek

kadar az olup mevcut ağaçlarda da bakım işleri (sulama, gübreleme, ilaçlama ve

budama) genellikle yapılmamaktadır (Çağlar v.d.2004). Ülkemizin artan ve giderek

kentleşen nüfusunun gerek duyduğu badem talebi ülke içinden karşılanmadığından

başka ülkelerden badem ithal edilmektedir. İthal edilen badem iri, gösterişli ve kaliteli

bademler yerli bademlere göre piyasada daha yüksek fiyatla satılmaktadır. Günümüzde

bademin yüksek fiyat yakalaması meyve üreticilerini de badem yetiştirmeye teşvik

etmektedir. Ancak üreticilerin bir çoğu modern badem yetiştiriciliği hakkında yeterli

bilgiye sahip değildir. Badem yetiştiriciliğinin kendine özgü özellikleri iyi bilindiği

taktirde ticari açıdan başarılı bir üretim yapılmaması için bir neden yoktur (Çağlar

v.d.2004).

Ülkemizde badem üretimi standart çeşitlerle kapama bahçeler şeklinde

yapılmadığından, Türkiye dünya sıralamasında potansiyeline uygun bir yerde

bulunmamaktadır.

1.4.CEVİZ

Cevizin gen merkezleri ve anavatanları arasında yer alan Türkiye, ceviz varlığı

ile dünyada önemli bir ülke olarak yer almasına rağmen üretim ve ihracatta istenen

yerde değildir. Ancak son 15 yılda ülkemiz ceviz yetiştiriciliğinde olumlu gelişmeler

yaşanmıştır. Son yıllarda aşılı ceviz fidanı üretiminin fidancılık içinde karlı bir üretim

kolu haline gelmesi yüzlerce kişiyi aşılı ceviz fidanı üretimine sevk etmiştir. Özel ceviz

fidanlık işletmelerinin devlet tarafından denetlenmesi mutlaka gereklidir. Ülkemizin bir

çok yöresinde yapılan ve devam etmekte olan ceviz seleksiyon çalışmalarında seçilen

tipler, değişik ekolojik konumlarda denenerek yeni çeşitler bulunmalıdır. Ülkemiz
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ceviz yetiştiriciliğinin geleceği 1990-2000’li yıllar arasında belirlenmiştir. Çoğaltılan

çeşitlerin değişik ekolojik koşullardaki adaptasyon yetenekleri araştırılmadan, yüz

binlerce ceviz fidanı ülke kaynakları ile çiftçilerimize dağıtılmıştır. Bölgesel ve yöresel

şartlar dikkate alınarak çeşit seçimine gidilmemiştir. Ceviz yetiştiriciliğinin

geliştirilmesinde yeni ulusal politikalar oluşturulmalıdır (Anonim 2006 d).

Esasen 1990’lı yıllara kadar ülkemiz için “ceviz yetiştiriciliği” tanımı yanlış bir

kavram olarak düşünülebilir. Çünkü, 1990’lı yıllara kadar ceviz ülkemizde sınır ağacı,

gölge ağacı ve hatıra ağacı olarak dikilmiştir. Türkiye’ de kapama ceviz bahçeleri

1990’lı yıllardan sonra kurulmaya başlanmıştır. Resmi istatistiklere göre yıllık kabuklu

ceviz üretimimizin 120.000 ton civarında olduğu görülmektedir. Üretimin iç talebi

karşılayamaması nedeniyle son yıllarda Türkiye ’de çok yüksek miktarlarda ceviz ithal

eden bir ülke konumuna gelmiştir.

Ülkemiz ceviz yetiştiriciliğinde verimin düşük olmasının sebebi kapama

plantasyonlarının olmaması, ekolojik koşullara göre uygun çeşitlerin seçilememesi,

hastalık-zararlı mücadelesinin yetersiz olması, sulama, gübreleme ve budama gibi

teknik ve kültürel uygulamaların ihmal edilmesi verim düşüklüğünün en önemli

sebepleri arasında sayılabilir. Ülkemizde 1980’li yıllara kadar tohumdan yetişmiş

çöğürlerle yetiştiriciliğin yapılması verim düşüklüğünün önemli nedenleri arasındadır

(Anonim 2006 d).

Dünya iç ceviz ihracatında söz sahibi ülkeler ABD, Çin, Hindistan, Moldova,

Romanya ve Fransa’dır. Ülkemiz ekolojik koşullarının ceviz yetiştiriciliğine

uygunluğu, birçok tip ve çeşidimizin iç ceviz olarak tüketilmeye elverişli özelliklere

sahip olması, iç ceviz ihracatında ülkemize avantaj sağlayabilir. Gerek iç ceviz gerekse

kabuklu ceviz dış satımında Türkiye’nin en önemli sorunu, standart çeşitlerle üretimin

yapılmamasıdır. Bir çuval dolusu meyvelerin dahi birbirinden faklı olması, hatta 1 kg iç

cevizde bile çok farklı tipte iç ceviz bulunması, ülkemiz ceviz ihracatının önünü

kapamaktadır (Anonim 2006 d).

1.5.YERFISTIĞI

Dünyanın birçok ülkesinde yoğun olarak üretimi yapılan yerfıstığı gerek insan

beslenmesinde, gerekse hayvancılıkta ve sanayiinin çeşitli dallarında geniş oranda
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kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir.

Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir çoğunu kapsamaktadır

(bileşiminde % 20-25 protein bulunur)(Gürsoy ve Biçici, 2005).

Dünya yerfıstığı çerezlik, yağlık ve kahvaltılık olarak tüketilirken ülkemizde

yalnızca çerezlik olarak tüketimi yapılmaktadır. Yağ sanayiine yönelmemiz ise aile

işletmeciliğinde büyük işletmeciliğe geçilmesi ve makineli tarıma geçilmesi halinde

üretim giderlerinin azalması, verimin artmasına bağlı olarak maliyetin düşürülmesinden

sonra olabilecektir (Anonim 2000).

Yer fıstığı tohumları % 44-56 oranında yağ içermektedir. Yerfıstığı yağı

kızartmalarda yaygın olarak kullanılmakta, ayrıca bisküvi, pasta, şekerleme ve balık

konservelerinin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Yağı çıkarıldıktan sonra kalan küspe

çok değerli bir katkı maddesidir. Gelişmiş ülkelerde karma yemlerin yapımında bol

miktarda kullanılmaktadır.

Yerfıstığı tohumlarının çıkarılmasıyla kalan kabuk yakacak olarak, sunta

yapımında, yem dolgu maddesi olarak ve toprağa gübre şeklinde verilerek

değerlendirilir (Arıoğlu, 1999) .

Türkiye toplam ekim alanların % 3,7’ inde yağlı tohumların ekimi yapılmakta

olup bu alan içerisinde ayçiçeği ve susamdan sonra % 4’lük payla üçüncü sırayı yer

fıstığı ekim alanları almaktadır.

Türkiye de yerfıstığı tarımı Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesinin bazı yerlerinde

olmak üzere toplam 15 ilde yapılmaktadır. Bunlar sırası ile Osmaniye, Adana, İçel ,

Aydın, Kahramanmaraş ve Muğla illeridir (Gerçekçioğlu ve Güneş, 1995).

2000 yılı değerleriyle dünya yer fıstığı üretimi içerisinde ilk sırayı %43,7 ile

Çin alırken bunu sırasıyla Hindistan (% 17,7), Nijerya (% 8) ve ABD (% 4,3)

izlemektedir. Buradan anlaşılacağı gibi Çin ve Hindistan Dünya üretiminin yarısından

fazlasını karşılamaktadır. Türkiye ise dünya yerfıstığı üretimi içerisinde % 0,3’lük pay

almaktadır. Kıtalar bazında değerlendirme yapılacak olunursa dünya yerfıstığı

üretiminin % 70’i Asya, % 20 Afrika, % 8’i K. Amerika ve % 2’si G. Amerika

kıtasından karşılanmaktadır.

Türkiye’nin dünya ticaretindeki önemi çok azdır. Dışsatımda Türkiye’nin payı

% 1’den daha düşüktür. Türkiye’de kabuksuz fıstık ihracatı 1999 yılı itibariyle 270 ton

iken, kabuklu fıstık ihracatı 112 tondur (Anonim, 2000 ).
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1.6.MAHLEP

Mahlep ve İdris isimleriyle tanınmaktadır. Anavatanı olarak bilinen

Anadolu’nun birçok bölgesine yayılmıştır. Yaygın olarak Tokat Merkez, Erbaa ve

Niksar ilçeleri ile Gümüşhane, Amasya, Mardin, Uşak ve Van illerinde bulunmaktadır.

Meyvelerinin jölesi, pestili, şekerlemesi yapılmakta, tohumları krem ve ilaç sanayiinde

ve toz haline getirilerek kurabiye ve hamurlu yiyeceklere koku vermek içinde

kullanılmaktadır (Gerçekçioğlu ve Güneş 1995).

1.7.SALEP

Salep orkideleri ülkemizin birçok bölgesinde doğal olarak yetişmekte olup

yumrularından dondurma yapımında ve kışın sıcak içecek olarak yararlanılan, gıda ve

ilaç hammaddesi olarak kullanılan salep elde edilmektedir. En yaygın bulunduğu

bölgeler Kastamonu, Muğla, Antalya, Silifke, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya,

Muş, Van, Bitlis’tir (Baytop ve Sezik, 1968).

Türkiye’de yetişen orkidelerin yumrularından asırlarca salep elde edilmiş, hem

yurt içinde kullanılmış hem de ihraç edilmiştir. Tahribatın çok yüksek düzeyde

olmasından dolayı 1974 yılında Tarım Bakanlığı ihracatı yasaklamıştır. Fakat yumru

olarak ihracatı yasak olan salep, salep unu olarak işlenmiş şekilde ihraç edilmektedir

(Baytop ve Sezik, 1968; Gönülşen, 1983; Özkoç ve Dalcı ,1991).

1.8.TARÇIN

Vatanı Güney ve Güneydoğu Asya olan, yaprak dökmeyen aromatik kokulu

ağaçtan elde edilir. Önemli olan iki tür tarçın en çok kullanılmaktadır:

Çin Tarçını: Güneydoğu Çin’de yetişen bir türdür. 10-12 m yüksekliğinde kışın

yapraklarını dökmeyen bir ağaçtır. Esas ağacın kurutulmuş kabukları kullanılır.

Kabukların dış kısmında mantar tabakası bulunur ve grimsi renklidir. Kokusu kuvvetli

ve özel, tadı tatlımsı ve yakıcıdır. Tanen ve uçucu yağ taşır. Baharat olarak kullanılır.

Meyveleri de tarçın kokuludur, tarçın yerine kullanılır.
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Seylan Tarçını:Kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaçtır. Hindistan ve Doğu Hint

adalarında yetişir. Kabukları kahverengi, boru şeklinde iç içe geçmiş ve mantar

tabakası yoktur. Özel kokulu ve tatlımsı baharlı, lezzetlidir. Tanen ve uçucu yağ taşır.

Kabız, gaz söktürücü ve antiseptik etkisi vardır. Baharat ve koku verici olarak kullanılır

(Anonim 2006 e).

1.9.KARABİBER

Hindistan’ın Umman Körfezine bakan Batı kıyılarındaki ormanlarda

kendiliğinden yetişen tırmanıcı, çok yıllık bir bitki olan karabiberin baharat olarak

kullandığımız kısmı, üzümsü meyvelerinin kurutulmuşudur. Küçücük topçuklar

halindeki meyveler toplanır, kurutulur sonra da çekilerek toz haline getirilir. Çok eski

zamanlardan beri Güneydoğu Asya’da özel olarak yetiştirilmektedir.

Karabiber % 1-3 oranında uçucu aromatik bir yağ içerir. Diğer kimyasal

bileşikler sayesinde karabiber, belki de sindirim sistemimizi en çok çalıştıran

baharatlardan biridir (Anonim 2006 f).

Bu araştırmanın amacı bir kuruyemiş firmasının tedarikçilerinden ve piyasadan

değişik zamanlarda temin edilen kuruyemişlerin (fındık, antepfıstığı, badem, yerfıstığı,

ceviz) ve bazı baharatların (karabiber, tarçın, salep, mahlep) 2004 ve 2005 sezonunun

aflatoksin içeriğinin belirlenmesi ve  yıllara göre karşılaştırma yapılarak durumlarının

gözlenmesidir.
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2.LİTERATÜR BİLGİSİ

Boyacıoğlu (1985), ülkemizde aflatoksin çalışmalarının büyük kısmında

başlangıç noktasını iade edilen ihraç ürünlerimiz teşkil ettiğini belirtmektedir. Bunların

başında fındık, antepfıstığı, kırmızı biber, kuru incir geldiğini bildirmiştir.

Mikotoksin çeşitleriyle kirlenmiş bitkisel besinlerle beslenen insanlarda evcil

hayvanlarda görülene benzer şekilde, karmaşık nitelikli, karaciğer, böbrek, deri, kan,

sinir sistemi ve hormonal denge bozukluklarıyla kendini gösteren akut  ve kronik

zehirlenmeler meydana gelebilmektedir. Tek hücreli mantarlara bağlı olarak yem ve

besinlerde küflenmeye neden olan ve bütün dünyada sıklıkla karşılaşılan bu doğal

kirlenme durumunda her yıl dünya tahıl ve yağlı tohum üretiminin en az % 1’i çürüme-

küflenme yüzünden işe yaramaz hale gelirken, % 20’ye yakın kısmı da  değişik

derecelerde mikotoksinlerle kirlenirler (Şanlı, 1989).

Mikotoksin oluşturan mantarlar dünyanın her tarafında yaygın şekilde

bulunurlar. Gerek sahada gerekse harmanlama, depolama, taşıma ve hazırlama

sırasında şartlar (özellikle ısı ve rutubet)mantarların gelişmesine uygun olduğu taktirde,

tarım ürünleriyle bunlardan hazırlanan yem ve besinler mantarların istilasına uğrayarak

mikotoksinlerle kolayca kirlenebilirler (Kaya, 1989;Kaya, 1990).

Mikotoksinler sağlık için zararlı toksik küf metabolitleridir. Bugün bilinen

300’den fazla mikotoksin çeşidi olmasına rağmen bunlar içerisinde birinci derecede

önemli olarak kabul edilenlerin sayısı 5-6 civarındadır.Önem derecesine göre sıralama

ülke ve bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin Avustralya’da  mısır

beslenmede fazla yer almadığından,fumonisin varlığı önemli bir tehlike olarak kabul

edilmemektedir. Buna karşılık A.B.D.’de mısırda fumonisin birinci derecede önemli

mikotoksinler içerisinde değerlendirilmektedir. Benzer şekilde Avrupa’da aflatoksin,

sıcaklığın uygun olmaması nedeniyle yüksek konsantrasyonlarda oluşmadığından,

ayrıca limitlerin düşük ve ithal ürünlerde denetimlerin sıkı olması gibi nedenlerle

tüketiciler için ciddi bir tehdit oluşturmazken, sıcaklığın uygun olduğu A.B.D.’de dahil

olmak üzere Amerika, Afrika ve Asya kıtasındaki pek çok ülkede önemini

korumaktadır (Jorgensen and Petersen, 2002).
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Anklam ve Stroka (2002)  önem derecesine göre bütün ülke ve ürünleri

kapsayan  genel bir sıralama yapmak güç olmakla birlikte aflatoksinler, okratoksin A,

fumonisinler, trikotesenler ve zearelenonun birinci derecede önemli mikotoksinler

olduğu konusunda  görüş birliğine varmışlardır.

Küf gelişmesi ve mikotoksin oluşumu başta Türkiye olmak üzere fındık üreten

ve tüketen tüm ülkeleri çok yakından ilgilendirmektedir. Fındık sert bir kabuk

tarafından korunmaktadır. Hasattan önce ağaç üzerinde iken endospermde A.favus ve

aflatoksin bulunmamıştır. Sert kabukta zedelenme olması veya fındık kurdu vb.

zararlıları etkisiyle endosperm küflerle bulaşmaktadır. Aflatoksin ise harman-kurutma

aşamasında oluşmakta ve kurutma başlangıcında düşük miktarlarda bulunmaktadır.

Sağlam kabuklu fındıklarda  A.flavus ve A.parasiticus bulaşması ve aflatoksine

rastlanmamıştır (Heperkan, 2003a, 2003b)

.
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2.1.MİKOTOKSİN

Günlük yaşantımızda sık görülen ve hemen her çeşit gıda maddesinde

üreyebilen küfler, son yıllarda üzerinde önemle durulan bir araştırma konusu olmuştur.

Küfler uygun koşullarda ham ve işlenmiş materyalde  çoğalarak bir yandan ürünün

kalite ve kantitesini değiştirip bozulmasına neden olmakta diğer yandan da insan sağlığı

için  az veya çok zararlı toksik maddeler oluşturmaktadır. Funguslar (küfler) geniş bir

grup olup bunları halkımız; mayalar, pas hastalığına neden olan organizmalar,

bitkilerde çürümelere neden olan ve insan-hayvanlarda hastalık yapan etmenler olarak

bilirler. Ancak insanlarca gıda olarak tüketilen, yemeklik mantarların da aynı gruptan

olduğu pek bilinmez. Bu organizmalar bitki, hayvan ve insanlarda birçok hastalığa

neden olduğu gibi her yıl tarımsal ürünlerin büyük bir çoğunluğunu da kayba

uğratmaktadırlar (Anonim 2006 g).

Küfler üzerinde geliştikleri ürünlerde belirli koşullarda toksinler oluşturur ve

bunların canlı organizmaya etkileri çok farklılık gösterir. İnsan, bitki ve sıcak kanlı

hayvanlar için toksin olanlar mikotoksinler olarak adlandırılmaktadır. Mikotoksinler

funguslar (küfler) tarafından üretilen sekonder metabolitlerdir (Anonim 2006 g). Bunlar

bitki, insan ve hayvanlarda doğal olmayan ve zararlı biyolojik değişmelere neden

olmaktadırlar. Doğal koşullarda insanlar ve hayvanlarda kitle halinde zehirlenmeler

yapan en önemli mikotoksinler ise Aspergillus, Penicillium ve Fusarium cinsi küfler

tarafından oluşturulmaktadır. Kimyasal yapısı belirlenen ilk mikotoksin Aspergillus

flavus ve Aspergillus parasiticus türleri tarafından oluşturulan “AFLATOKSİN” ‘dir

(Anonim 2006 g).

2.1.1.AFLATOKSİN

Bugün bilinen 300’den fazla mikotoksin çeşidi olmasına rağmen bunlar

içerisinde birinci derecede önemli olarak kabul edilenlerin sayısı 5-6 civarındadır.

Önem derecesine göre sıralama ülke ve bölgelere göre farklılık gösterebilmekte ve

genel bir sıralama yapmak güç olmakla birlikte aflatoksinler , okratoksin A ,

fumonisinler, trikotesenler ve zearelenonun birinci derecede önemli mikotoksinler

olduğu konusunda araştırıcılar görüş birliğine varmışlardır. Ülkemiz tarımsal ürün

üreticisi bir ülkedir. Özellikle ihracat potansiyeli yüksek fındık (birinci sırada),
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antepfıstığı ve kırmızı biberde dünyanın sayılı üretici ülkeleri arasında yer almaktayız

(Anklam ve Stroka, 2002).

Asp.flavus bütün dünyada daha yaygın olarak bulunur, Asp.parasiticus ise daha

fazla tropik ve subtropik iklim zonlarında görülür. Her ikisine de topraklarda sıklıkla

rastlanır. Havada, canlı veya ölü hayvanlar ve bitkiler üzerinde de bulunurlar. Küflerin

afalatoksin üretmeleri; genetik potansiyel, çevre koşulları (su aktivitesi, sıcaklık,

substrat, Ph, redoks potansiyeli) ve fungusla substratın buluşması gibi faktörlere

bağlıdır.

Aspergilluslar mezofilik karakterli olup 6-8oC den 50-60oC ye kadar

gelişebilirler. Optimum gelişme sıcaklıkları 35-38oC dir. 10-13oC’lerin altında ve 41-

42oC’lerin üzerinde aflatoksin oluşumu sınırlanır. En yüksek toksin oluşumuna ise 25-

30oC lerde ulaşılır (Anonim 2006 h; Samson vd. 2002; Klich, 2002).

Aflatoksin oluşturan küflerin en yüksek düzeyde aflatoksin oluşturmaları pH

5.0-6.0 ‘da gerçekleşir. pH 4.0’ün altındaki ortamlarda gelişip toksin oluşturabilirlerse

de hem misel gelişimi epey yavaşlar hem de toksin miktarı iyice azalır. Toksin

sentezlenmesine en uygun substratlar glikoz, galaktoz ve sakkarozdur. Düşük tuz

konsantrasyonlarının (% 1-3 NaCl) gelişimi ve toksin oluşumunu olumlu etkilediği, %

8 NaCl düzeyinin gelişmeye ve toksin oluşumuna fazlaca imkan vermediği % 14 NaCl

konsantrasyonunda ise küf gelişiminin tamamen durduğu görülür. Aflatoksin oluşumu

atmosferdeki O2 konsantrasyonun düşüşü veya CO2 ve N2 gazlarının modifiye atmosfer

içindeki artışı ile önemli düzeyde geriler (Anonim 2006 h).

2.1.2.MİKOTOKSİN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Mikotoksin oluşumunu etkileyen birçok faktör bulunmakla beraber bunların

başında çevresel faktörler gelir. Tarım ürünü veya gıdanın nem içeriği, atmosfer bağıl

neminden etkilendiğinden sıcaklıkla birlikte bağıl nem öncelikle fungus sporlarının

çimlenmesini ve misellerin gelişmesini ardından da toksin oluşumunu etkileyen en

önemli faktördür. Tarım ürününün veya gıdanın çeşidi, kimyasal kompozisyonu,

ürünün yetiştirildiği klima zonu, ürünün uygunluk durumu, hasat, işlemler, depolama

bulaşan küflerin spektrumuna etki eden diğer faktörlerdir. Her şeyden önce tarımsal

ürünün veya gıdanın küf spektrumunda bulunan küflerin potansiyel mikotoksin üreticisi
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olup olmadıkları önem taşır. Kontamine küfler mikotoksin taşıyıcısı olsalar bile

toksinin sentezlenmesine; ürünün nem içeriği, sıcaklık, işleme ve depolamada havanın

bağıl nemi etkendir. Ayrıca atmosferik oksijen, diğer modifiye atmosfer gazları, ışık,

süre, pH gibi faktörlerin de etkisi vardır.

Tahıllar, baklagil taneleri, yerfıstığı, fındık, ceviz,  badem, yağlı tohumlar,

baharat ve bazı meyveler doğal koruma sistemlerine sahiptirler. Bitkisel ürünlerin çoğu

hasat işlemi ve proseslerden önce küf  kontaminasyonlarından korunur. Çünkü

biyolojik olarak dışarıdan kabuk, çekirdek veya tohum kabuğu ile çevrelenmişlerdir.

Ayrıca eterik yağlar, antibiyotik etkili maddeler, fitositler dış dokuda lokalize

olmuşlardır (Anonim 2006 h).

2.1.3.GIDALARDA VE YEMLERDE SINIR DEĞERLER

Aflatoksin içerikli gıdaların detoksifikasyonunda çok başarılı yöntemlerin

bulunmaması,birçok tarımsal ürün ihraç eden ülke ürünlerinin mikotoksinlerle bulaşık

olması  gıdaların ve en az onlar kadar da yemlerin kontrol edilmesini gerekli kılmıştır.

İlk olarak WHO,FAO gibi organizasyonlar,gıdalarda tolere edilebilecek aflatoksin

miktarını 30 ppb olarak belirlemişler ve bu miktardan fazla aflatoksin içeren gıdaların

ithal edilmemesi kararını almışlardır. Bu sınır değerler zaman içerisinde düşürülmüştür.

Aynı tarihlerde bazı Avrupa ülkeleri WHO ve FAO normlarından daha düşük

miktarları benimsemiş, UNİCEF gibi kuruluşlarında çocuklar tarafından tüketilecek

gıda maddelerinde daha düşük sınır değerlerin saptanmasında katkısı olmuştur.

Günümüzde 60 kadar ülke aflatoksin, okratoksin A, sitrinin, patulin, zearelenon,

deoksinivalenol, T-2 toksin, fumonisin gibi mikotoksinlerin gıda ve yemlerde

bulunabilecek en yüksek düzeylerini yasal olarak belirlemiştir (Anonim 2006 h).

Türkiye’de gıda ve yem maddelerinde bulunabilecek aflatoksin değerleri yasal

olarak belirlenmiştir(Çizelge 1),(Anonim 2006 ı) .
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Çizelge 1.Türk Gıda Kodeksindeki aflatoksin değerleri ( ppb)
Gıda Maddesi                                                Maksimum Seviye

Aflatoksin OkratoksinA Patulin
B1 B1+B2+G1+G2 M2

Fındık,yerfıstığı ve diğer yağlı
kuru meyveler,yağlı tohumlar,incir
üzüm ve kurutulmuş meyveler ve
bunlardan üretilen işlenmiş gıdalar

5 10

Tahıllar(karabuğday/fagopyrum
sp.dahil) ve tahıl ürünleri

2 4

Süt 0,05
Süt Tozu 0,5
Peynir 0,25
Bebek mamaları ve devam
formülleri(süt bazlı)

0,05

Bebek mamaları ve bebek gıdaları 1 2
Baharat 5 10
Diğer gıda maddeleri 5 10
İşlenmemiş tahıl taneleri(çeltik ve
karabuğday dahil

5

Tahıllardan elde edilen bütün
ürünler(tahıl bazlı işlenmiş ürünler
ve doğrudan insan tüketimine
sunulan tahıl taneleri)

3

Kuru üzüm 10

Elma suyu ve elma suyu  içeren
içecekler ve sirkeler

50

2.1.4.GIDALARIN MİKOTOKSİNLERLE KONTAMİNASYON YOLLARI

Gıdalara mikotoksin bulaşması çeşitli yollarla gerçekleşir. Gıdanın gözle

görülür şekilde küflenmesi mikotoksinin direkt kontaminasyonuna neden olur. Bitkisel

ürünlerden; tahıllarda, baklagil tanelerinde, fındık, yerfıstığı, ceviz, antepfıstığı, badem,

ayçiçeği tohumu, pamuk tohumu gibi yağlı tohumlarda, meyvelerde ve baharatta

mikotoksin kontaminasyonu direkt yolla ve önemli düzeyde meydana gelir. Gözle

görülür şekilde tüm ürünün küflenmesi ürünün işlenmesi ve tüketimini olanaksız hale

getireceğinden herhangi bir risk taşımaz. Ancak ürün partilerinin çok az bir kısmında

başlayan küflenme özellikle depolamada mikotoksin riskini arttırır. Bitkisel ürünlerde

mikotoksin kontaminasyonu tarlada olgunlaşma evresinden başlayarak, hasatta,

kurutma aşamasında ve ağırlıklı olarak da depolanma evresinde meydana gelir.

Yerfıstığı, fındık v.b. ürünlerde toksin kontaminasyonu hasat edilen ürünlerin

kurutulması aşamasında başlar. Kırılan, hasar gören fındık, fıstık kabukları küf
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misellerinin iç daneye geçişine ve mikotoksin oluşturmasına olanak sağlar. Ayrıca nem

oranında dalgalanmalara neden olur (Anonim 2006 h ).

Gıdaların mikotoksinle indirekt kontaminasyonu, mikotoksinle kontamine

olmuş hammaddelerin veya katkı maddelerinin gıda üretiminde kullanılmasıyla

meydana gelir  (Anonim 2006 h ).
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3.MATERYAL VE METOT

3.1.MATERYAL

Araştırma materyalini bir kuruyemiş firmasının tedarikçilerinden ve piyasadan

değişik zamanlarda temin edilen kuruyemişler (fındık, antepfıstığı, badem, yerfıstığı,

ceviz) ve bazı baharatlar (çubuk tarçın, tane karabiber, tane mahlep ve tane sahlep)

oluşturmaktadır. Örnekler 2004  ve 2005 sezonu olarak ele alınmış ve Toplam

Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) analizleri yapılmıştır.

3.2.METOT

Numuneler 300 kg ’a 1 numune tekabül edecek şekilde her çuvaldan sonda aleti

ile örnek alınmış ve paçal yapılmıştır.

3.2.1.Analiz Metodu

Numune alımı yapıldıktan sonra ELİSA (Enzim bağlanmış imminoabsorbent

yöntemi) metodu ile analiz yapılmıştır.

Günümüzde mikotoksin analizlerinde en fazla kullanılmakta olan ELİSA

tekniği genellikle katı yüzeylere bağlanmış az bir miktarda antibodi ile örneklerde

bulunan toksin ve toksin ile işaretlendirilmiş enzimlerin bağlanma mücadelesi baz

alınmaktadır. Yapılan yıkama sonrası bağlanmamış enzimler ayrılmakta ,kullanılan

belirli substrat ile meydana gelen renkli madde miktarı ile toksin miktarı ters orantılı

olarak mevcut toksin miktarının hesaplanmasını sağlamaktadır (Anonim 2006 i).

3.2.2.Numune Hazırlama

1.Numuneler 20Mesh elekten geçecek şekilde öğütülmüştür (homojen olana

kadar öğütülür).

2.50 gr öğütülen numuneden alınarak blender ’a konur ve üzerine 5 gr NaCl

(tuz)ilave edilmiştir.

3. Blender içine 100 ml %80lik methanol(20 ml, saf su, 80 ml saf methanol)

çözeltisi konur ve yüksek devirde 1 dk.süreyle  karıştırılmıştır.

4.Blender ’dan çıkan  karışım Watman süzgeç kağıdından süzülmüştür.
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5.Süzüntüden 5 ml alınarak bir beher içinde 20 ml saf suyla seyreltilmiştir.

6.Seyreltilen süzüntü tekrar Watman  kağıdından süzülmüştür .

3.2.3.Analiz

1.Bütün standartlar ve ekstraktlar oda sıcaklığına getirilmiştir

2.Numune ve Standart sayısı ( 5 standart 0, 1, 2, 4, 8) kadar well alınmıştır.

3. Her bir welle 50 mikrolitre conjugate ilave edilmiştir.

4.Pipet ucu her seferinde değiştirilerek 50 mikrolitre standart ve örneklerden
weller’e ilave edilmiştir.

5.Pipet ucu değiştirilerek 50 mikrolitre Antibody Solusyonu ilave edilmiştir.

6.20 da . inkübasyona bırakılmıştır.

7.İnkübasyondan sonra wellerin içi boşaltılarak saf su ile 4 defa yıkanmıştır.

8.Emici kağıt havlu ile wellerin içleri vurularak kurutulmuştur.

9.Her bir welle 100 mikrolitre substrat ilave edilir ve 10 da inkübasyona
bırakılmıştır.

10.İnkübasyondan sonra 100 mikrolitre Stop Solution ilave edilir ve 450 nm’de

Microwell okuyucuyla okuma yapılmıştır .
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4.ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

4.1.FINDIKTA AFLATOKSİN DÜZEYLERİ

İncelediğimiz fındık örneklerinde tespit edilen toplam aflatoksin düzeyleri 2004

ve 2005 sezonu için Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2. Fındık' ta 2004 ve 2005 sezonu aflatoksin düzeyleri (ppb)

Aylar Yıl Örnek
sayısı

Ağırlık
(kg)

Pozitif çıkan
örnek sayısı

Pozitif çıkan
örneklerde min.-max.

Aflatoksin(ppb)

Ortalama
Aflatoksin

(ppb)

Ocak 2004 29 52626 13(%44,82) 1,00-2,00 0,66

2005 22 41575 11(%50) 1,00 0,50

Şubat 2004 21 48749 10(%47,62) 1,00-3,00 0,71

2005 29 53609 10(%34,48) 1,00-2,00 0,38

Mart 2004 13 20555 6(%46,15) 1,00-2,00 0,62

2005 36 48068 19(%52,77) 1,00-2,00 0,58

Nisan 2004 24 44130 5(%20,83) 1,00-2,00 0,25

2005 20 17124 5(%25,00) 1,00 0,25

Mayıs 2004 29 76405 15(%51,72) 1,00-2,00 0,72

2005 20 29570 4(%20,00) 1,00 0,20

Haziran 2004 19 40240 7(%36,84) 1,00-3,00 0,63

2005 21 31893 2(%9,52) 1,00 0,10

Temmuz 2004 17 37265 2(%11,76) 1,00 0,12

2005 16 18790 3(%18,75) 1,00 0,19

Ağustos 2004 11 34971 1(%9,09) 2,00 0,18

2005 20 19204 2(%10) 1,00 0,10

Eylül 2004 19 50020 5(%26,31) 1,00 0,26

2005 28 61690 3(%10,71) 0,5-1,00 0,07

Ekim 2004 19 27740 8(%42,10) 1,00 0,42

2005 18 42524 2(%11,11) 1,00-1,50 0,14

Kasım 2004 19 32870 10(%52,63) 1,00 0,53

2005 22 35937 0 0 0,00

Aralık 2004 19 25280 10(%52,63) 1,00 0,53

2005 22 25692 1(%4,54) 0,35 0,02



18

İncelediğimiz fındık örneklerindeki aflatoksin miktarlarında meydana gelen

değişim Grafik 1’de görülmektedir.

2004 sezonunda alınan 239 fındık örneğinden 145 tanesinde aflatoksine

rastlanmamıştır,geri kalan 94 tanesinde bulunan aflatoksin değerleri Avrupa Birliği

Standardına (max.4) uygun olarak bulunmuştur (71numunede 1 ppb, 21 tanesinde 2

ppb ve 2 tanesinde 3 ppb olarak tespit edilmiştir-Çizelge 3). 2005 sezonunda alınan

274 fındık örneğinden 212 tanesinde aflatoksine rastlanmamıştır, geri kalan 62

tanesinde bulunan aflatoksin değerleri Avrupa Birliği Standardına (max.4) uygun

olarak bulunmuştur (1 örnekte 0,35 ppb, 2 örnekte 0,5 ppb, 55 örnekte 1 ppb, 1 örnekte

1,5 ppb, 3 örnekte 2 ppb tespit edilmiştir-Çizelge 4).

GRAFİK 1.AYLARA GÖRE AFLATOKSİN MİKTARI DEĞİŞİMİ -
FINDIK
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Çizelge 3. 2004 sezonunda  fındık örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2004 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
145 60,67 0 ppb (tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
71 29,71 1,00 ppb
21 8,78 2,00 ppb
2 0,84 3,00 ppb

Çizelge 4. 2005 sezonunda  fındık örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2005 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
212 77,37 0 ppb (tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
1 0,37 0,35 ppb
2 0,73 0,50 ppb
55 20,07 1,00 ppb
1 0,37 1,50 ppb
3 1,09 2,00 ppb

4.2.ANTEP FISTIKTA AFLATOKSİN DÜZEYLERİ

İncelediğimiz antepfıstığı örneklerinde tespit edilen toplam aflatoksin düzeyleri

2004 ve 2005 sezonu için Çizelge 5’te verilmiştir.
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Çizelge 5. Antep fıstığında 2004 ve 2005 sezonunda aflatoksin düzeyleri(ppb)

Aylar Yıl Örnek
sayısı

Ağırlık
(kg)

Pozitif çıkan
örnek sayısı

Pozitif çıkan örneklerde
min.-max. Aflatoksin

(ppb)

Ortalama
Aflatoksin

(ppb)
Ocak 2004 9 12000 8(%88,88) 1,00-2,00 1,56

2005 16 21262 8(%50) 1,00-2,00 0,63

Şubat 2004 11 17147 11(%100) 2,00-4,00 2,64

2005 10 10610 3(%42,85) 1 0,30

Mart 2004 1 3302 1(%100) 1 1,00

2005 16 25740 10(%62,5) 0,5-2,00 0,75

Nisan 2004 7 6515 5(%71,42) 1,00-2,00 1,29

2005 4 10349 3(%75) 0,5-1,00 0,63

Mayıs 2004 7 8935 4(%57,14) 1,00-2,00 1,00

2005 - - - - -

Haziran 2004 4 9157 4(%100) 1,00-2,00 1,25

2005 3 3060 2(%66,66) 0,5-1,00 0,50

Temmuz 2004 3 4493 2(%66,66) 1,00-2,00 1,00

2005 3 4275 2(%66,66) 1 0,67

Ağustos 2004 19 39999 9(%47,36) 1 0,47

2005 8 2480 3(%37,5) 0,5-1,00 0,31

Eylül 2004 10 8926 6(%60) 1,00-4,00 1,00

2005 12 12538 2(%16,66) 0,35 0,06

Ekim 2004 2 4440 2(%100) 1 1,00

2005 7 6410 0 0 0,00

Kasım 2004 2 3720 2(%100) 2 2,00

2005 5 4760 1(%25) 0,35 0,07

Aralık 2004 6 14496 5(%83,33) 1,00-2,00 1,33

2005 14 14211 0 0 0,00

- : 2005 yılı Mayıs ayı içinde antep fıstığı örneği incelenmemiştir.
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İncelediğimiz antepfıstığı örneklerindeki aflatoksin miktarlarında meydana

gelen değişim Grafik 2’de görülmektedir.

2004 sezonunda alınan 81 antep fıstığı örneğinden 22 tanesinde aflatoksine

rastlanmamıştır, geri kalan 59 tanesinde bulunan aflatoksin değerleri 26 örnekte 1

ppb,28 tanesinde 2 ppb, 1 tanesinde 3 ppb ve 4 tanesinde 4 ppb olarak tespit edilmiştir

(Çizelge 6). 2005 sezonunda alınan  98 antep fıstık örneğinden 64 tanesinde aflatoksine

rastlanmamıştır, geri kalan 34 tanesinde bulunan aflatoksin değerleri Avrupa Birliği

Standardına (max.4) uygun olarak bulunmuştur 3 örnekte 0,35 ppb, 4 örnekte 0,5 ppb,

22 örnekte 1 ppb, 1 örnekte 1,5 ppb, 4 örnekte 2 ppb tespit edilmiştir (Çizelge 7).

GRAFİK 2. AYLARA GÖRE AFLATOKSİN MİKTARI DEĞİŞİMİ-
ANTEP FISTIĞI
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Çizelge 6. 2004 sezonunda antepfıstığı örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2004 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
22 27,16 0 ppb(tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
26 32,10 1,00 ppb
28 34,57 2,00 ppb
1 1,23 3,00 ppb
4 4,94 4,00 ppb

Çizelge 7. 2005 sezonunda antepfıstığı örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2005 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
64 65,31 0 ppb(tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
3 3,06 0,35 ppb
4 4,08 0,50 ppb
22 22,44 1,00 ppb
1 1,02 1,50 ppb
4 4,09 2,00 ppb

4.3.BADEMDE AFLATOKSİN DÜZEYLERİ

İncelediğimiz badem örneklerinde tespit edilen toplam aflatoksin düzeyleri

2004 ve 2005 sezonu için Çizelge 8’de verilmiştir.



23

Çizelge 8. Bademde 2004 ve 2005 sezonu aflatoksin düzeyleri (ppb)

Aylar Yıl Örnek
sayısı

Ağırlık
(kg)

Pozitif çıkan
örnek sayısı

      Pozitif çıkan
örneklerde min.-max.
Aflatoksin (ppb)

Ortalama
Aflatoksin

(ppb)
Ocak 2004 10 6833 10(%100) 1,00-4,00 1,90

2005 9 3450 5(%55,55) 1,00-2,00 0,67

Şubat 2004 1 19 1(%100) 1 1,00

2005 8 3870 6(%75) 1,00-2,00 0,88

Mart 2004 9 6499 9(%100) 0,5-2,00 1,17

2005 6 2160 3(%50) 1 0,50

Nisan 2004 3 1720 3(%100) 1 1,00

2005 8 2828 2(%25) 1 0,25

Mayıs 2004 7 4880 3(%42,85) 1,00-2,00 0,57

2005 8 3730 5(%62,5) 0,5-1,00 0,56

Haziran 2004 8 3517 7(%87,5) 1,00-4,00 1,63

2005 9 3054 5(%55,55) 0,5-2,00 0,67

Temmuz 2004 6 2880 6(%100) 0,33-2,00 1,06

2005 10 2597 3(%30) 1 0,22

Ağustos 2004 13 6090 4(%30,76) 1,00-2,00 0,40

2005 23 8390 2(%8,69) 1 0,08

Eylül 2004 15 13581 11(%73) 1,00-4,00 1,40

2005 16 7549 6(%37,5) 0,5-1,00 0,39

Ekim 2004 5 6630 4(%80) 1,00-2,00 1,20

2005 22 11969 2(%9,09) 0,35-,05 0,09

Kasım 2004 2 2020 2(%100) 2 2,00

2005 11 6790 0(%0) 0 0,00

Aralık 2004 9 3360 8(%88,88) 1,00-4,00 2,11

2005 15 15135 0(%0) 0 0,00
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İncelediğimiz badem örneklerindeki aflatoksin miktarlarında meydana gelen

değişim Grafik 3’de görülmektedir.

2004 sezonunda alınan 88 badem örneğinden 20 tanesinde aflatoksine

rastlanmamıştır, geri kalan 68 tanesinde bulunan aflatoksin değerleri 1 tanede 0,33 ppb,

1 tanede 0,5 ppb, 35 tanede 1 ppb, 22 tanesinde 2 ppb, 4 tanesinde 3 ppb ve 5 tanesinde

4 ppb olarak tespit edilmiştir (Çizelge 9). 2005 sezonunda alınan  156 badem

örneğinden 117 tanesinde aflatoksine rastlanmamıştır, geri kalan 39 tanesinde bulunan

aflatoksin değerleri Avrupa Birliği Standardına (max.4) uygun olarak bulunmuştur 1

örnekte 0,35 ppb, 5 örnekte 0,5 ppb, 29 örnekte 1 ppb, 4 örnekte 2 ppb tespit edilmiştir

(Çizelge 10).

GRAFİK 3.AYLARA GÖRE AFLATOKSİN MİKTARI DEĞİŞİMİ-
BADEM
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Çizelge 9. 2004 sezonunda badem örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2004 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
20 22,73 0 ppb(tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
1 1,14 0,33 ppb
1 1,14 0,50 ppb
35 39,77 1,00 ppb
22 25 2,00 ppb
4 4,54 3,00 ppb
5 5,68 4,00 ppb

Çizelge 10. 2005 sezonunda badem örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2005 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
117 75 0 ppb(tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
1 0,64 0,35 ppb
5 3,21 0,50 ppb
29 18,59 1,00 ppb
4 2,56 2,00 ppb

4.4.YERFISTIĞINDA AFLATOKSİN DÜZEYLERİ

İncelenen yerfıstığı örneklerinde tespit edilen toplam aflatoksin düzeyleri 2004

ve 2005 sezonu için Çizelge 11’de verilmiştir.
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Çizelge 11. Yerfıstığında 2004 ve 2005 sezonu aflatoksin düzeyleri (ppb)

Aylar Yıl Örnek
sayısı

Ağırlık
(kg)

Pozitif çıkan
Örnek sayısı

Pozitif çıkan örneklerde
min.-max. Aflatoksin

(ppb)

Ortalama
Aflatoksin

(ppb)
Ocak 2004 4 3700 3(%75) 1,00-3,00 1,50

2005 - - - - -

Şubat 2004 1 500 1(%100) 1,00 1,00

2005 12 37350 2(%16,67) 1,00 0,17

Mart 2004 - - - - -

2005 13 29500 4(%30,76) 1,00 0,31

Nisan 2004 2 1000 2(%100) 1,00-2,00 1,50

2005 6 17450 3(%50) 1,00 0,50

Mayıs 2004 2 1000 2(%100) 1,00 1,00

2005 - - - - -

Haziran 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Temmuz 2004 1 500 0 0,00

2005 - - - - -

Ağustos 2004 1 500 0 0,00

2005 - - - - -

Eylül 2004 1 1000 1(%100) 1,00 1,00

2005 2 1600 0 0,00

Ekim 2004 3 1250 3(%100) 1,00 1,00

2005 - - - - -

Kasım 2004 1 400 1(%100) 1,00 1,00

2005 2 1000 0 0,00

Aralık 2004 1 650 1(%100) 1,00 1,00

2005 - - - - -

 - : 2004 yılı Mart, Haziran ve 2005 yılı Ocak, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos,
Ekim ve Aralık  aylarında yerfıstığı örneği incelenmemiştir.
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İncelediğimiz yerfıstığı örneklerindeki aflatoksin miktarlarında meydana gelen

değişim Grafik 4’te görülmektedir.

2004 sezonunda alınan 17 yerfıstığı örneğinden 3 tanesinde aflatoksine

rastlanmamıştır, geri kalan 14 tanesinde bulunan aflatoksin değerleri Avrupa Birliği

Standardına (max.4) uygun olarak bulunmuştur : 11 tanede 1 ppb, 2 tanede 2 ppb, 1

tanede 3 ppb olarak tespit edilmiştir (Çizelge 12). 2005 sezonunda alınan  35 yerfıstığı

örneğinden 26 tanesinde aflatoksine rastlanmamıştır, geri kalan 9 tanesinde bulunan

aflatoksin değerleri Avrupa Birliği Standardına (max.4) uygun olarak bulunmuştur ve 9

örnekte  1 ppb tespit edilmiştir (Çizelge 13).

GRAFİK 4.AYLARA GÖRE AFLATOKSİN MİKTARI -YER 
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Çizelge 12. 2004 sezonunda yerfıstığı örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2004 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
3 17,65 0 ppb(tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
11 64,71 1,00 ppb
2 11,76 2,00 ppb
1 5,88 3,00 ppb

Çizelge 13. 2005 sezonunda yerfıstığı örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2005 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
26 74,29 0 ppb(tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
9 25,71 1,00 ppb

4.5.CEVİZDE AFLATOKSİN DÜZEYLERİ

İncelenen ceviz örneklerinde tespit edilen toplam aflatoksin düzeyleri 2004 ve

2005 sezonu için Çizelge 14’de verilmiştir.
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Çizelge 14. Ceviz' de 2004 ve 2005 sezonu aflatoksin düzeyleri (ppb)

Aylar Yıl Örnek
sayısı

Ağırlık
(kg)

Pozitif çıkan Pozitif çıkan
örneklerde min.max.

aflatoksin(ppb)

Ortalama
Aflatoksin

(ppb)
Ocak 2004 4 2880 3(%75) 2,00-3,00 1,75

2005 16 4395 16(%100) 2,00-8,00 4,75

Şubat 2004 3 2800 3(%100) 1,00-2,00 1,67

2005 5 2018 4(%80) 1,00-4,00 2,60

Mart 2004 6 4037 5(%83,33) 1,00-2,00 1,33

2005 8 3790 7(%87,5) 2,00-8,00 3,75

Nisan 2004 2 2168 1(%50) 4,00 2,00

2005 3 2180 3(%100) 1,00 1,00

Mayıs 2004 1 2387 1(%100) 1,00 1,00

2005 4 4282 3(%75) 1,00 0,75

Haziran 2004 3 5917 3(%100) 2,00-4,00 3,00

2005 - - - - -

Temmuz 2004 1 10 1(%100) 1,00 1,00

2005 7 2070 5(%71,42) 1,00 0,71

Ağustos 2004 5 1934 1(%20) 1,00 0,20

2005 3 229 0 0,00

Eylül 2004 3 1840 2(%66,66) 1,00 0,67

2005 9 2060 1(%11,11) 1,00 0,11

Ekim 2004 5 1685 5(%100) 1,00-4,00 2,60

2005 26 5928 5(%19,23) 0,5-1,00 0,17

Kasım 2004 6 1861 5(%83,33) 2,00-4,00 2,00

2005 8 1948 0 0,00

Aralık 2004 5 2348 5(%100) 2,00-4,00 3,00

2005 10 1713 1(%10) 1,00 0,10

- : 2005 yılı Haziran ayı içinde  ceviz örneği incelenmemiştir.
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İncelediğimiz ceviz örneklerindeki aflatoksin miktarlarında meydana gelen

değişim Grafik 5’te görülmektedir.

2004 sezonunda alınan 44 ceviz örneğinden 9 tanesinde aflatoksine

rastlanmamıştır, geri kalan 35 tanesinde bulunan aflatoksin değerleri 9 tanede 1 ppb, 16

tanede 2 ppb, 3 tanede 3 ppb, 7 tanede 4 ppb  olarak tespit edilmiştir (Çizelge 15). 2005

sezonunda alınan  99 ceviz örneğinden 54 tanesinde aflatoksine rastlanmamıştır, geri

kalan 45 tanesinde bulunan aflatoksin değerleri 1 örnekte 0,5 ppb, 18 örnekte  1 ppb

tespit edilmiştir, 5 örnekte 2 ppb, 15 örnekte 4 ppb ve 6 örnekte 8 ppb olarak tespit

edilmiştir (Çizelge 16).

Çizelge 15. 2004 sezonunda ceviz örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2004 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
9 20,45 0 ppb (tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
9 20,45 1,00 ppb
16 36,37 2,00 ppb
3 6,82 3,00 ppb
7 15,91 4,00 ppb

GRAFİK 5.AYLARA GÖRE AFLATOKSİN MİKTARI DEĞİŞİMİ-
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Çizelge 16. 2005 sezonunda ceviz örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2005 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
54 54,55 0 ppb (tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
1 1,01 0,50 ppb
18 18,18 1,00 ppb
5 5,05 2,00 ppb
15 15,15 4,00 ppb
6 6,06 8,00 ppb

4.6.MAHLEPTE AFLATOKSİN DÜZEYLERİ

İncelenen mahlep örneklerinde tespit edilen toplam aflatoksin düzeyleri 2004

ve 2005 sezonu için Çizelge 17‘de verilmiştir.
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Çizelge 17. Mahlep' te 2004 ve 2005 sezonu aflatoksin düzeyleri (ppb)

Aylar Yıl Örnek
sayısı

Ağırlık
(kg)

Pozitif çıkan
örnek sayısı

Pozitif çıkan örneklerde
min.-max.aflatoksin

(ppb)

Ortalama
Aflatoksin

(ppb)
Ocak 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Şubat 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Mart 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Nisan 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Mayıs 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Haziran 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Temmuz 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Ağustos 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Eylül 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Ekim 2004 1 300 1(%100) 2,00 2,00

2005 - - - - -

Kasım 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Aralık 2004 - - - - -

2005 1 250 1(%100) 1,00 1,00

- : o dönemlerde mahlep örneği incelenmemiştir.

GRAFİK 6. AYLARA GÖRE AFLATOKSİN MİKTARI DEĞİŞİMİ-
MAHLEP
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İncelediğimiz mahlep örneklerindeki aflatoksin miktarlarında meydana gelen

değişim Grafik 6’da görülmektedir.

2004 sezonunda alınan 1 mahlep örneğinde bulunan aflatoksin değeri  2 ppb

tespit edilmiştir (Çizelge 18). 2005 sezonunda alınan  mahlep örneğinde bulunan

aflatoksin değeri  1 ppb tespit edilmiştir (Çizelge 19).

Çizelge 18. 2004 sezonunda mahlep örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2004 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
1 100 2,00 ppb

Çizelge 19. 2005 sezonunda mahlep örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2005 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
1 100 1,00 ppb

4.7.SALEPTE AFLATOKSİN DÜZEYLERİ

İncelenen salep örneklerinde tespit edilen toplam aflatoksin düzeyleri 2004 ve

2005 sezonu için Çizelge 20’te verilmiştir.
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Çizelge 20. Salep' te 2004 ve 2005 sezonu aflatoksin düzeyleri (ppb)

Aylar Yıl Örnek
sayısı

Ağırlık
(kg)

Pozitif çıkan
örnek sayısı

Pozitif çıkan örneklerde
min.-max. Aflatoksin
               (ppb)

Ortalama
Aflatoksin
(ppb)

Ocak 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Şubat 2004 3 43 1(%33,33) 1,00 0,33

2005 1 50 1(%100) 1,50 1,50

Mart 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Nisan 2004 1 50 1(%100) 2,00 2,00

2005 - - - - -

Mayıs 2004 1 50 1(%100) 2,00 2,00

2005 - - - - -

Haziran 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Temmuz 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Ağustos 2004 2 170,1 2(%100) 1,00-2,00 1,50

2005 - - - - -

Eylül 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Ekim 2004 1 2,65 1(%100) 1,00 1,00

2005 - - - - -

Kasım 2004 - - - - -

2005 - - - - -
Aralık 2004 - - - - -

2005 - - - - -
- : o dönemlerde salep örneği incelenmemiştir

GRAFİK 7. AYLARA GÖRE AFLATOKSİN M İKTARI DEĞİŞİM İ 
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İncelediğimiz salep örneklerindeki aflatoksin miktarlarında meydana gelen

değişim Grafik 7’de görülmektedir.

2004 sezonunda alınan 8 Salep örneğinde bulunan aflatoksin değerleri 2

tanesinde aflatoksine rastlanmamıştır, geri kalan 6 tanesinde bulunan aflatoksin

değerleri 3 tanede 1 ppb, 3 tanede  2 ppb tespit edildi (Çizelge 21). 2005 sezonunda

alınan 1 salep örneğinde aflatoksin değeri 1,5 ppb olarak edildi (Çizelge 22).

Çizelge 21. 2004 sezonunda salep örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2004 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
2 25 0 ppb(tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
3 37,5 1,00 ppb
3 37,5 2,00 ppb

Çizelge 22. 2005 sezonunda salep örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2004 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
1 100 1,50 ppb

4.8.TARÇINDA  AFLATOKSİN DÜZEYLERİ

İncelenen tarçın örneklerinde tespit edilen toplam aflatoksin düzeyleri 2004 ve

2005 sezonu için Çizelge 23‘de verilmiştir.
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Çizelge 23. Tarçında 2004 ve 2005 sezonu aflatoksin düzeyleri (ppb)

Aylar Yıl Örnek
sayısı

Ağırlık
(kg)

Pozitif çıkan
örnek sayısı

Pozitif çıkan örneklerde
min.-max. Aflatoksin

(ppb)

Ortalama
Aflatoksin

(ppb)
Ocak 2004 - - - - -

2005 1 50 0,00

Şubat 2004 1 48,6 1(%100) 1,00 1,00

2005 - - - - -

Mart 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Nisan 2004 1 50 1(%100) 1,00 1,00

2005 1 50

Mayıs 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Haziran 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Temmuz 2004 - - - - -

2005 1 1 1(%100) 1,00 1,00

Ağustos 2004 1 50 1(%100) 1,00 1,00

2005 1 50 1(%100) 1,00 1,00

Eylül 2004 1 50 1(%100) 1,00 1,00

2005 - - - - -

Ekim 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Kasım 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Aralık 2004 - - - - -

2005 - - - - -

 - : o dönemlerde tarçın örneği incelenmemiştir.

GRAFİK 8. AYLARA GÖRE AFLATOKSİN MİKTARI DEĞİŞİMİ- 
TARÇIN
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İncelediğimiz tarçın örneklerindeki aflatoksin miktarlarında meydana gelen

değişim Grafik 8’de görülmektedir.

2004 sezonunda alınan 4 tarçın örneğinde bulunan aflatoksin değeri  1 ppb

tespit edilmiştir (Çizelge 24). 2005 sezonunda alınan  4 tarçın örneğinde bulunan

aflatoksin değerleri  2 tanesinde 0 ppb, 2 tanesinde de 1 ppb olarak tespit edilmiştir

(Çizelge 25).

Çizelge 24. 2004 sezonunda tarçın örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2004 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
4 100 1,00 ppb

Çizelge 25. 2005 sezonunda tarçın örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2005 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
2 50 0 ppb (tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
2 50 1,00 ppb

4.9.KARABİBERDE  AFLATOKSİN DÜZEYLERİ

İncelenen karabiber örneklerinde tespit edilen toplam aflatoksin düzeyleri 2004

ve 2005 sezonu için Çizelge 26 ‘da verilmiştir.
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Çizelge 26. Karabiberde 2004 ve 2005 sezonu aflatoksin düzeyleri (ppb)

Aylar Yıl Örnek
sayısı

Ağırlık
(kg)

Pozitif çıkan Pozitif çıkan örneklerde
min.-max.

Aflatoksin(ppb)

Ortalama
Aflatoksin

(ppb)
Ocak 2004 1 20 0 0,00

2005 - - - - -

Şubat 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Mart 2004 1 30 1(%100) 1,00 1,00

2005 1 30 0 0,00

Nisan 2004 1 50 1(%100) 1,00 1,00

2005 - - - - -

Mayıs 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Haziran 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Temmuz 2004 - - - - -

2005 1 40 1(%100) 1,00 1,00

Ağustos 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Eylül 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Ekim 2004 - - - - -

2005 - - - - -

Kasım 2004 1 20 1(%100) 1,00 1,00

2005 1 30 1(%100) 1,00 1,00

Aralık 2004 1 30 1(%100) 1,00 1,00

2005 - - - - -

 - : o dönemlerde karabiber örneği incelenmemiştir.

GRAFİK 9. AYLARA GÖRE AFLATOKSİN MİKTARI DEĞİŞİMİ-KARABİBER
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İncelediğimiz karabiber örneklerindeki aflatoksin miktarlarında meydana gelen

değişim Grafik 9’de görülmektedir.

2004 sezonunda alınan 5 karabiber örneğinde bulunan aflatoksin değeri  1

tanesinde 0 ppb , 4 tanesinde 1 ppb tespit edilmiştir (Çizelge 27). 2005 sezonunda

alınan  3 karabiber örneğinde bulunan aflatoksin değerleri  1 tanesinde 0 ppb, 2

tanesinde de 1 ppb olarak tespit edilmiştir (Çizelge 28).

Çizelge 27. 2004 sezonunda karabiber örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2004 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı(%) Toplam Aflatoksin(B1,B2,G1,G2)
1 20 0 ppb (tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
4 80 1,00 ppb

Çizelge 28. 2005 sezonunda karabiber örneklerinde tespit edilen aflatoksin değerleri

                                                      2005 Sezonu
Örnek Sayısı Oranı (%) Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2)
1 33,33 0 ppb (tespit edilebilir düzeyde

bulunmamıştır)
2 66,67 1,00 ppb
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5. SONUÇ  VE ÖNERİLER

 Küf gelişimi ve mikotoksin oluşumu başta Türkiye olmak üzere fındık üreten

ve tüketen tüm ülkeleri çok yakından ilgilendirmektedir. Fındık sert bir kabuk

tarafından korunmaktadır. Hasattan önce ağaç üzerinde iken endospermde A.flavus ve

aflatoksin bulunmamıştır. Sert kabukta zedelenme olması veya fındık kurdu vb.

zararlıları etkisiyle endosperm küflerle bulaşmaktadır. Aflatoksin ise harman-kurutma

aşamasında oluşmakta  ve kurutma başlangıcında düşük miktarlarda bulunmaktadır.

Sağlam kabuklu fındıklarda A.flavus –A.parasiticus bulaşması ve aflatoksine

rastlanılmamaktadır .Fındıkta aflatoksin dağılımı homojen olmayıp A.flavus-

A.parasiticus bulaşması sadece dış kabuğu zedelenmiş tanelerde görünmekte bu

nedenle bazı tanelerde yüksek miktarla ulaşmaktadır. Buna göre fındıkta aflatoksin

tehlikesine maruz kalma açısından risk düşük ancak tehlikenin boyutu açısından

değerlendirildiğinde yüksek boyutta olduğu söylenebilir.

Ülkemizde antepfıstığı üretimi açısından önemli gelişmeler kaydedilmiş

olmasına karşılık ihracatta istenilen düzeye gelinememiştir. Bunun en önemli

sebeplerinden birisi ürünün aflatoksinle kontamine olma riski taşımasıdır. Aflatoksin

oluşumunda; ürünün işlenmesi sırasında yapılan birtakım yanlışlıklar (zamanında ve

etkin kurutma yapılamaması, meyve içinin çıkarılması sırasında için zarar görmesi) ve

yanlış depolama önemli sebeplerdendir. Antep fıstığının işlenmesi için hala eski

teknolojilerden faydalanılmaktadır. Antep fıstığının, fındıkta olduğu gibi içe zarar

vermeden kabukların ayrılmasında  kullanılan herhangi bir teknolojisi yoktur. Bu

durum antep fıstığının doğal yapısından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi fındıkta iç

ve dış  kabuk arasında hava boşluğu mevcuttur. Fındık kırıldığında iç zarar görmez .

Fakat antepfıstığında meyve sert kabuğa yapışık olduğundan kırma işleminde iç de

kırılır. Toplanan antep fıstıkları ön kurutmadan sonra su veya buharla ıslatılmakta ,

yumuşayan dış kırmızı kabuk sert kabuktan ayrılmakta , ayrılan sert kabuklu meyveler

tekrar yıkanmakta, süratle sıcak hava ile kurutulmakta ve içlerinin çıkarılması işlemine

geçilmektedir. Ülkemizde antep fıstığı içleri küçük aile işletmelerinde elle

yapılmaktadır. İçleri çıkartmak amacıyla yapılan ıslatma-kurutma işlemleri dikkatle

yapılmalıdır.
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Ceviz ve badem içinde çok gelişmiş teknoloji bulunmamaktadır, bunlarda

antepfıstığı gibi küçük aile işletmelerinde yapılmakta ve kırma işlemi sırasında çok

dikkatli olmak gerekmektedir. Kırma işleminde iç tane ile sert kabuk mümkün olduğu

kadar birbiriyle temas ettirilmemesi gerekmektedir, çünkü küfler genelde bu tür

tanelerin dış kısımlarında bulunmaktadır.

Yerfıstığının ekonomik bir ürün olması yanı sıra meyveleri toprak altında

geliştiği için diğer ürünlerden farklı olarak toprak kökenli hastalık etmenlerine karşı

daha hassastır. Özellikle Osmaniye de yerfıstığı fidelerine saldıran önemli fungus

hastalıkları bulunmaktadır. Yerfıstığında etkili olan başlıca Rhizopus, Aspergillus,

Penicillum, Fusarium ve Rhizoctonia gibi  bazı toprak kökenli funguslar ekseri yer

fıstığı tohumları üzerinde bulunurlar. Bu funguslardan biri olan Aspergillus niger

dünyanın hemen her yerinde toprakta bulunan bir türdür. A.niger   A.flavus ile birlikte

kuraktan etkilenmiş topraklarda başat olarak bulunur.

Aflatoksin oluşumunda ürünün nem içeriği, bulunduğu ortamın sıcaklığı ve

depolama şekli çok önemlidir. Depolama koşullarının yanında ürünlerin hasat edilmesi

sırasında üründe meydana gelen  mekanik tahribatta kontaminasyon riski oluşturur.

Yapılan  bir çok araştırma kurutma ve depolamanın Aflatoksin oluşumu ve gelişimi

açısından son derece önemli olduğunu ortaya koymuştur. Depolama işlemi mikotoksin

oluşumu açısından en kritik aşama olup, depolama sırasında ürünün kontamine

olmaması için depolarda uygun bağıl nem ve sıcaklık koşulları kontrollü olarak

sağlanmalıdır. uygun şekilde ambalajlanmış ürünler, kuru ve serin ortamda

depolanmalıdır. Depolanan çiğ kuruyemişlerin ambalajlanmasında 25-50 kg ’lık

havalandırmaya uygun malzemeden üretilmiş çuvallar kullanılmalı ve partiler 5-10

çuvallık yükseklikte sıralanmalıdır. Eğer depolama uzun süreli olacaksa benzer ve

uygun çeşitler  biraraya getirilmelidir. Çiğ kuruyemişlerin işlenmesinde (ıslatma,

kurutma) ve depolanmasında gerekli hassasiyet gösterilirse küf mantarlarının gelişmesi

ve dolayısıyla Aflatoksin oluşma riski azalır.

Gıdalarda Aflatoksin bulaştıktan sonra kavurma, haşlama gibi yüksek sıcaklık

uygulamaları, aflatoksinler üzerinde fazla etkili değildir. Aflatoksinlerin  gıdalara

bulaşmasını önlemek amacıyla kurutma,kavurma ve haşlama işlemleri ürünün

depolanmasından önce yapılmalıdır. Ayrıca fiziksel ayırma işlemiyle de ürün tamamen

güvence altına alınmalıdır.



42

Sonuç olarak incelenen dönemlerdeki kuruyemişlerde tespit edilen aflatoksin

miktarlarının giderek azaldığı, fakat problemin hala devam ettiği ortaya çıkmıştır.

Tespit edilen aflatoksin miktarlarının giderek azalması sevindiricidir.
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