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ÖZET
Bu çalışmada, ham materyal olarak; Antep fıstığı salkımı (AFS), buğday sapı (BS) ve pamuk sapı
(PS) kullanılmıştır. Bu amaçla; kompost yapımında, BS ile AFS deneme grupları 1:1 olarak alınmış
ve buna herhangi bir katkı maddesi ilave edilmemiştir. Denemelerde; AFS, BS ve PS’nin 3:1
karışımları hazırlanmış ve buna katkı maddesi olarak; %5 oranında pirinç kepeği (PK), pamuk
tohumu küspesi (PTK) ve buğday kepeği (BK) ilavesi yapılmıştır.P. ostreatus’da, miselin kompostu
sarım süresi olan, misel gelişim süresi (MGS), en kısa sürede; 11.0 gün olarak %100BS (A1),
%50AFS+%50BS (A2), %5PTK+%50PS+%50AFS (B1), %5PTK+%75BS+%25AFS (B2),
%5PTK+%50BS+%50AFS (C1) ve%5BK+%50BS+%50AFS (D1)'de, en uzun ise; 14.0 gün olarak
%75BS+%25AFS (A3), %5PTK+%75BS+%25AFS (C2), %5BK+%75BS+%25AFS (D2) ve
%AFS (E)'de bulunmuştur. Nemli kompostun 100 g’ında, dört hasat süresi boyunca, elde edilen
toplam ürün miktarı (TÜM), en düşük; 11.6 g olarak E’den, en yüksek ise; 19.2 g ile D2 ortamından
elde edilmiştir.
Ayrıca; üretim sonrasında atık olarak kalan ve ortalama olarak %70.0 nem içeren kompost
örneklerinin içerdiği protein oranı; en düşük %2.75 olarak A1’de, en yüksek ise %14.13 ile C2’de
saptanmıştır.
Bu çalışma ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın bir şekilde üretimi yapılan ve atık olarak
kalan; buğday sapı yanında, Antep fıstığı salkımları ile pamuk sapının Pleurotusostreatus kültüründe
değerlendirilebilir potansiyelde olduğu düşünülebilir. Bu da; üreticilerin P. ostreatuskültüründe
yerel hammadde bulma kolaylığını sağlayacaktır. Böylelikle, bu çalışma bölgenin ve ülkenin
ekonomisine önemli bir katkı yapabileceği görüşündeyiz.
Anahtar kelimeler: P. ostreatus, tarımsal atık, misel gelişmesi, toplam hasat süresi, ürün miktarı.
ABSTRACT
Pistaciavera peduncle (PVP), wheat straw (WS) and cotton straw (CS), were used as raw materials
in this study. Fort that reason, the trial groups of PVP and WS have been prepared as 1:1 and no
additive was added to these trial groups. Trial groups were created by adding of 5% rice hawk (RH),
cotton seed husk (CSH) and wheat hawk (WH) as additive to 3:1 mixture of PVP, WS and CS. The
shortest duration of mycelium growing days(MGD) of P. ostreatus: is 11.0 days in the
environments of %100WS (A1), %50PVP+%50WS(A2), %5CSH+%50CS+%50PVP(B1),
%5CSH+%75WS+%25PVP(B2),
%5CSH+%50WS+%50PVP
(C1)
and
%5WH+%50WS+%50PVP (D1); the longest duration is 14.0 days in %75BS+%25AFS (A3),
%5PTK+%75BS+%25AFS (C2), %5BK+%75BS+%25AFS (D2) and %AFS (E). The lowest and
highest amounts of total yield (TY) obtained from 100 g. of moist compost through four harvests
are 11.6 g. in E and 19.2 g. in D2 respectively.
The lowest and highest proportion value of protein in compost samples containing an average of
70% moisture after production are 2.75 % in A1 and 14.13 % in C2 respectively.
This paper showed the usability of pistachio bunch and cotton stalk in P. ostreatus culture besides
wheat stalk which is widely produced in South Eastern Anatolia. The usage of the waste of these
agricultural wastes provides easy access to the local raw materials for P. ostreatus culture.
Therefore, this paper might potentially contribute to the economy of the region and the country.
Keywords: P. ostreatus, agricultural waste, mycelium growing, total harvest periods, yield.

Yazışma adresi: Ömer Faruk Yeşil

27

Gürsoy N ve ark. / DUFED 7(1) (2018) 27-33
E-posta: faruk@dicle.edu.tr

1. Giriş
Şapkalı mantarlar, eski çağlardan beri farklı
coğrafyalarda; lezzetli oluşları nedeniyle doğada
toplanarak besin olarak tüketildikleri bilinmektedir.
Yenilebilen şapkalı taze mantar, genel ortalama olarak;
% 90 su ve % 10 kuru madde içermektedir. Mantarın
kuru maddesi, beslenme açısından oldukça cazip
kimyasal bir bileşime sahiptir. Kuru maddede, protein;
% 27-48, lipid; % 2-8 ve karbonhidrat; % 60 oranında
bulunmaktadır (1; 2; 3). Şapkalı taze mantarın toplam
enerji değeri; 1.05-1.50 J/kg kadardır (4; 5). Dünyada
saptanan yaklaşık 12.000 makromantar türünün, en az
2000 çeşidi yenilebilir özelliktedir (6). Yenilebilir
mantarların yaklaşık 35 türü ticari olarak yetiştirilmiş
ve bunların 20'si de endüstriyel ölçekte kültürü
yapılmaktadır. Dünyada en çok kültürü yapılan mantar
türü; Agaricus bisporus olup, bunu sırasıyla; Lentinula
edodes (Shiitake) ve Pleurotus spp. (İstiridye Mantarı)
takip etmektedir (6).
Kültürü yapılan Pleurotus türlerinin şapkası, % 90.1493.08 su içermektedir. Bununla birlikte kuru ağırlıkta
da; %40.13- 46.2 karbonhidrat, % 25.63- 44.3 ham
protein, 0.95–3.16 mg/g yağ, 0.64- 2.10 mg/g Ca, 6.112.7 mg/g Fe, 10.3- 33.2 mg/g K, 9.40- 18.9 mg/g Mg,
0.78- 1.15 mg/g Na, 118- 220 mg/g P bulunduğu
belirtilmiştir (7). Mantarları, besinsel özellikleri
açısından önemli kılan kriterlerden bir tanesi de hücre
duvarının kimyasal yapısıdır. Mantar hücre duvarında
bulunan; kitin ve diğer hemiselülozik polisakkaritler (β
glukan), insan vücudunda, prebiyotik aktiviteye sahiptir
(8). Zadrazil (9)’e göre; Pleurotus kültüründe, 1 kg
kuru bitkisel materyalin; % 10’u ürüne, % 20’si
H2O’ya, % 50’si CO2’e dönüşmekte ve % 20’si de
kompost artığı olarak kalmaktadır.
Mantar yetiştiriciliği, günümüzde endüstriyel olarak
global düzeyde genişleyen bir sektördür. Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) verilerine göre; dünya toplam kültür
mantarı üretimi; yılda ortalama 3,5 milyon tonu olduğu,
bunun %29’unun ise, Avrupa Birliği üyesi ülkeler
tarafından yapıldığı belirtilmiştir. (Ankara –
19.10.2013 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Basın
Toplantısı). Kültür mantarı üretiminde, tarımsal
üretimde arta kalan atıklar ile yine tarımsal ürünlerin
işlenmesinde atık olarak oluşan yan ürünler
kullanılmaktadır.
Bölgemizde
üretim;
ağırlıklı
olarak
tarıma
dayanmaktadır. Tarımsal üretimde yan ürün olarak
ortaya çıkan sap-saman gibi atıklar ile yine bu tarımsal
ürünlerin sanayide işlenmesinden elde edilen kepek,
küspe gibi yan ürünler kullanılarak kültür mantarı
üretiminde değerlendirilmektedir.
28

Bu çalışmayla, P. ostreatus yetiştiriciliğinde,
bölgemizde bol miktarda kolaylıkla temin edilebilen
farklı tarımsal atıkların değerlendirilmesi ile
üretimin
yaygınlaşmasına,
işsizlik
sorunun
çözümüne katkıda bulunulmasına, geviş getiren
hayvanlar için yem olarak kullanılabilmesine, tıbbi
ve besleyici özelliklerinden dolayı da insanların
tüketime
sunulmasına
katkı
sağlayacağı
düşünülmektedir.

2.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada; Agroma mantarcılıktan temin edilen P.
ostreatus ‘’tohumluk misel’’ olarak kullanılmıştır.
Deneysel çalışmalar; Dicle Üniversitesi, Fen
Fakültesi,
Biyoloji
Bölümü,
Mikrobiyoloji
Araştırma Laboratuvarı ile Mantar Kültür Odası’nda
yürütülmüştür. Kültür ortamı; kompost materyali
olarak; buğday sapı (BS), pamuk sapı (PS), antep
fıstığı salkımı (AFS), katkı materyali olarak ise;
buğday kepeği (BK), pirinç kepeği (PK) ve pamuk
tohumu küspesi (PTK) kullanılmıştır. Kompost
yapımında
kullanılan
materyallerden
AFS
Şanlıurfa'dan ve diğerleri de, Diyarbakır
çevresinden sağlanmıştır. Bu çalışmada, Tablo 1’de
görüldüğü gibi 10 deneme grubu oluşturulmuştur.
Tablo 1. Pleurotus ostreatus’un kültürü için
hazırlanan kompostun yapımında kullanılan bitkisel
materyallerin ve katkı maddelerinin % oranları.
Deneme Grupları
A1

% 100 BS

A2

% 50 AFS + % 50 BS

A3

% 75 BS + % 25 AFS

B1

% 5 PTK + % 50 PS + % 50 AFS

B2

% 5 PTK + % 75 BS + % 25 AFS

C1

% 5PK + % 50 BS + % 50 AFS

C2

% 5 PK + % 75 BS + % 25 AFS

D1

% 5 BK + % 50 BS + % 50 AFS

D2

% 5 BK + % 75 BS + % 25 AFS

E

% 100 AFS

2.1. Kompostun Hazırlanması ve Ekim İşlemleri
Kompost hazırlamak amacıyla, kullanılan bitkisel
materyallerden; BS, PS ve AFS’den, kuru ağırlık
üzerinden her birinden ayrı ayrı olarak; 1:0, 1:1 ve
3:1 oranları alınarak, toplam 1000 g olacak şekilde
terazide tartılarak alınmıştır. Daha sonra, bu
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materyallerin her birisi ayrı bir plastik kovaya
konularak, üzerine musluk suyu ilave edilmiş ve burada
48 saat süreyle bekletilerek %70-75 oranında
nemlenmesi sağlanmıştır (10). Bu sürenin sonunda
bitkisel materyaller, sudan çıkarılarak, aseptik
koşullarda, daha önce dezenfekte edilmiş polietilen örtü
üzerine boşaltılmıştır. Burada; 1000 g kuru bitkisel
materyal ölçüsüne göre, kompost ortamında pH 5,5–6,5
değerini (9; 10) elde etmek için 35 g kireç ve 35 g alçı
ilave edilmiştir. Daha sonra yine her bir deneme
grubuna kuru ağırlık üzerinden %5.0 oranında; BK, PK
ve PTK katkı maddesi olarak, her bir deneme grubuna
ayrı ayrı olarak katılmıştır. Böylece, her deneme grubu
için 3 tekrarlı olacak şekilde kompost, 3 litre kapasiteli,
ısıya dayanıklı polietilen poşetlerin her birine 1000 g
kompost doldurulmuştur. Polietilen torbalar, içindeki
kompost ile birlikte otoklavda 121 ºC’ de 1.5 atm
basınç altında 15 dakika süreyle bekletilerek steril
edilmiştir (11). Otoklav içerisinde sterilizasyonu
sağlanan kompost, otoklavdan çıkartılarak, aseptik hale
getirilmiş ekim odasına alınmıştır. Polietilen torbalar
içerisindeki kompost sıcaklığı, oda sıcaklığına
düştükten sonra ekim işlemine başlanmıştır. Ekim
işlemi; komposta, nemli ağırlık üzerinden, %4 oranında
buğday taneleri üzerinde geliştirilen “tohumluk misel”
homojen bir şekilde karıştırılmıştır. Polietilen
torbaların her birine 1000 g misel aşılı kompost
doldurularak, torbaların ağzı kapatılarak etiketlenmiştir.
2.2. Kültür Koşulları
Miseller kompostta gelişmeye başladıktan sonra,
misellerle dış çevre arasındaki gaz alışverişini
sağlamak için polietilen torbaların her birinde, steril bir
çivi yardımıyla 6 adet delik açılmıştır. Mantar kültür
odasının ısıtılmasında, termostat tesisatına bağlı bir
elektrikli radyatör kullanılmıştır. Kültürler; inkübasyon
işlemi için 25±1 ºC’de ısıtılan, mantar kültür odasına
taşınmıştır. Burada miseller, kompostu tam sardıktan
sonra; şapka oluşumu ve gelişimi için torbaların ağzı
açılmış, sıcaklık 15±1 ºC’ye düşürülmüştür (9; 12; 13;
14).
Şapka oluşumu ve gelişimi döneminde, mantar kültür
odasında; odanın havalandırılması, klimanın günde 1
saat çalıştırılmasıyla, yaklaşık olarak 200 lüx
şiddetinde aydınlatma ise 40 watt’lık iki floresan
lambanın, 12 saat açık tutulması ile sağlanmıştır (15).
Mantar kültür odasında nem oranının %75-85 olmasını
(16) sağlamak amacıyla; odanın tabanı günde bir defa
sulanmış ve kompostun kuruyan yüzeyine de günde bir
defa pulvarizatör ile su püskürterek kompostun üst
kısmının nemlenmesi sağlanmıştır. Işık şiddeti;
lüksmetre, nem oranı da higrometre ile ölçülerek
belirlenmiştir. Oda içinde nem ve havanın homojen
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dağılması için günde 1 saat vantilatör çalıştırılmıştır.
2.3. Gelişim Evreleri
Ekim işleminden sonra, torbaların mantar kültür
odasına taşınmasından, misellerin kompost ortamını
tamamıyla sarmasına kadar geçen süre; “misel
gelişim süresi” (MGS) olarak belirtilmiştir.
Kompost üzerinde ilk mantar taslağı oluşmasına
kadar geçen süre; “primordium oluşum süresi”
(POS), sap ve şapka hasat olgunluğuna ulaşıncaya
kadar geçen süre; hasat süresi (HS), toplam ürünün
elde edildiği süre ise; toplam hasat süresi (THS) gün
olarak belirlenmiştir.
P. ostreatus sap ve şapkasının hasat olgunluğuna
eriştiğinin tespiti TSE (Anonim) tebliğine göre
yapılmıştır. Kompost ortamında, ürün miktarının
belirgin bir şekilde azaldığı gözlendikten sonra hasat
sonlandırılmış ve elde edilen bu ürün miktarı
hesaplamalarda dikkate alınmamıştır. Bu nedenle,
THS ve toplam ürün miktarı (TÜM) 4 hasat sonunda
elde edilen miktar hesaplanarak belirlenmiştir. Elde
edilen taze mantar miktarının ve bu miktarın hasat
evrelerine dağılımının saptanması; 100 g nemli
(ortalama % 70 nem) materyale düşen taze mantar
miktarı g olarak hesaplanmıştır.
Atık kompost örneklerinin içerdiği N, C, H ve S
analizleri;
Anadolu
Üniversitesi,
Çevre
Mühendisliği Bölümü’nde yapılmıştır. Hasat
dönemi bittikten sonra, atık kompost örnekleri, 75
°C’de kurutularak, Leco TruSpec Cihazı’nda,
organik element; N, C, H ve S bileşimi saptanmıştır.
Protein miktarı ise Nx6.25 olarak belirlenmiştir (17;
18).
2.4. Verilerin Analizi
Yapılan çalışmada elde edilen verilerin analiz
işlemi; Kruskall Wallis Testi ve Non-Parametrik
Anova Testi kullanılarak yapılmıştır. Ortalamalar ve
standart sapmalar hesaplanmıştır. Elde edilen
veriler, Chi-Square Testi ve Pearson korelasyonu ile
hesaplanarak, elde edilen tüm verilerin ortalamaları
arasındaki fark P≤0,05 olduğu zaman önemli olarak
kabul edilmiştir.

3. Bulgular
Çalışmada, P. ostreatus’da MGS en kısa; 11.0 gün
olarak A1, A2, B1, B2, C1 ve D1’de, en uzun ise;
14.0 gün ile A3, C2, D2 ve E’de elde edilmiştir
(Tablo 2). P. ostreatus’da POS, en kısa; 20.3 gün
olarak D2’de, en uzun ise 26.0 gün olarak E’de

Gürsoy N ve ark. / DUFED 7(1) (2018) 27-33

gözlenmiştir (Tablo 2). Yapılan çalışmada, ilk hasat
süresi; 23.0 gün olarak, D2’de tespit edilmiştir. THS
ise; 4 hasat süresine gore, en kısa; 59.0 gün olarak

A2’de, en uzun; 70.7 gün ile A1’de belirlenmiştir
(Tablo2).

Tablo 2. Bazı Tarımsal Atıkların P. ostreatus’un Gelişim Evreleri Üzerine Etkileri*
MGS(gün)
POS(gün)
1.HS(gün)
2.HS(gün)
3.HS(gün)
Materyal

4.THS(gün)

A1
11.0±0.0a
23.7±2.3b
26.7±2.5e
43.7±4.6e
58.0±4.4f
70.7±0.6c
a
a
d
b
a
A2
11.0±0.0
22.0±3.0
24.7±2.5
37.0±5.3
46.0±7.8
59.0±10.6a
A3
14.0±0.0b
25.0±1.0b
28.3±1.2g
40.3±6.0d
51.3±11e
62.0±11.5b
a
b
f
d
d
B1
11.0±0.0
24.0±1.7
26.3±1.2
39.0±4.0
50.0±4.6
63.3±8.0b
B2
11.0±0.0a
22.3±1.5a
25.3±1.5c
41.3±7.5e
54.0±10.5d
65.7±9.2c
a
c
g
c
c
C1
11.0±0.0
25.7±1.2
28.3±1.2
36.0±3.0
48.0±6.2
60.3±9.2b
C2
14.0±0.0b
24.0±1.7b
27.0±2.0f
39.0±3.5d
54.0±4.6e
66.0±4.4b
a
a
b
a
b
D1
11.0±0.0
20.7±0.6
23.3±0.6
31.3±4.0
47.0±7.2
63.3±8.0b
D2
14.0±0.0b
20.3±1.2a
23.0±1.0a
35.0±1.0c
49.0±5.2b
63.7±6.4b
b
b
h
b
f
E
14.0±0.0
26.0±0.0
30.0±0.0
41.0±0.0
55.0±0.0
61.0±0.0a
*Aynı sütunda, aynı harflerle gösterilen değerler arasında istatistiksel olarak (P≤0,05) fark yoktur.

Dört hasat süresince, P. ostreatus’un toplam ürün
miktarı (TÜM), 100 g nemli materyale düşen en

düşük; 11.6 g olarak E’den, en yüksek; 19.2 g olarak
D2’den elde edilmiştir (Tablo3).

Tablo 3. Bazı Tarımsal Atıkların, P. ostreatus Toplam Ürün Miktarı Üzerine Etkisi*
Materyal

1.ÜM(g)

2.ÜM(g)

3.ÜM(g)

4.ÜM(g)

TÜM(g)

A1

5.3±2.7a

3.2±0.1a

2.4±1.4b

2.2±0.9b

12.9 ±5.1a

A2

4.5±1.9a

2.5±0.6a

3.4±0.4b

2.3±1.7b

12.7±4.6b

A3

4.3±3.4a

3.1±1.4a

4.0±0.4c

1.6±1.0a

13.0±6.2a

B1

5.0±1.5b

3.3±1.8a

1.8±0.4b

1.8±0.4a

11.9±4.1a

B2

8.1±4.2b

5.9±1.5a

1.3±0.3a

3.1±2.1c

18.4±8.1c

C1

4.4±2.9a

5.7±0.9a

3.2±0.4b

2.8±0.9b

16.0±5.1c

C2

3.7±2.2a

5.0±2.2a

2.8±1.2c

1.7±0.5a

13.2±6.1a

D1

6.9±2.0b

3.4±2.7a

3.5±0.5c

2.6±1.4b

16.5±4.6d

D2

8.2±1.8b

4.0±3.7a

4.7±1.1d

2.3±1.2b

19.2±7.8e

E

2.6±0.0a

4.0±0.0a

1.2±0.0a

3.8±0.0b

11.6±0.0a

*Aynı sütunda, aynı harflerle gösterilen değerler arasında istatistiksel olarak (P≤0,05) fark yoktur.

Ayrıca; üretim sonrasında atık olarak kalan ve
ortalama olarak %70.0 nem içeren kompost
örneklerinin içerdiği protein oranı; en düşük

%2.75 olarak A1’de, en yüksek ise %14.13 ile
C2’de saptanmıştır (Tablo 4).
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Tablo 4. P. ostreatus Kültüründe Kullanılan Kompost Atıklarının N, C, H, S ve Protein oranları(%).
Protein
Materyal
N (%)
C (%)
H (%)
S (%)
C/N
(%)
E

1.99

41.92

4.73

1.53

21,07

12,44

A1

0.44

36.37

3.84

1.28

82,65

2,75

A2

1.22

43.27

4.78

0.58

35,46

7,63

A3

0.87

39.19

4.30

<0.001

45,05

5,43

B1

1.46

42.77

4.85

0.41

29,29

9,13

B2

1.12

39.07

4.17

<0.001

34,88

7.00

C1

1.52

42.34

4.64

0.47

27,85

9.50

C2

2.26

39.50

3.78

<0.001

17,48

14.13

D1

1.31

37.10

3.71

<0.001

28,32

8.19

D2

1.04

31.86

3.79

0.37

30,63

6.50

4. Tartışma

belirlenmiştir (Tablo 2).

Farklı tarımsal atıklar üzerinde kültürü yapılan P.
ostreatus’un MGS en kısa; 11.00 gün olarak A1, A2,
B1, B2, C1 ve D1’de, en uzun ise 14.0 gün ile
A3,C2,D2 ve E’de elde edilmiştir (Tablo 2).

P. ostreatus’da, THS en kısa; 70 gün (9), 58.6 gün
(11), 48.6 gün (18), 35.00 gün (23) ve 71.0 gün olarak
belirtilmiştir (19).
Dört hasat süresince P. ostreatus’un toplam ürün
miktarı (TÜM), 100 g nemli materyalden en düşük;
11.6 g olarak E’den, en yüksek; 19.2 g olarak D2’den
elde edilmiştir (Tablo 3).

P. ostreatus’un MGS, daha önce yapılan
çalışmalarda; 10.0-22.6 gün (12), 15.8-37.6 gün (22),
10.2-11.4 gün (11), 28-40 gün (19), 18 gün (20), 32
gün (21), 18.4-55 gün ve olarak saptamıştır (22).

P. ostreatus, P. djamor ve P. sajor-caju kültüründe
buğday, pamuk ve çeltik sapı kullanılmıştır. Burada,
hem ürün elde etme süresi ve hem de toplam ürün
miktarı ile her hasat döneminde elde edilen ürün
miktarı, kompost yapımında kullanılan materyalin
cinsine göre değiştiği belirtilmiştir (24). Ayrıca, P.
ostreatus’da, verim miktarının kullanılan bitkisel
materyalin cinsine bağlı olarak değiştiği birçok
araştırıcı (11; 18; 19; 24; 25; 26) tarafından da
saptanmıştır. Bazı araştırıcılar da, farklı materyaller
kullanarak, 100 g nemli kompostta TÜM; 6.14-35.0 g
(18) ve 11.2-53.7 g olarak elde etmişlerdir (19). P.
ostreatus kültüründe; Triplochiaton scleraxylon,
Terminalia superba, Ceiba pentandra ait odun
talaşını ayrı ayrı kullanılmıştır (25). Burada, üç ağaç
talaşından saptanan selüloz, hemiselüloz ve lipnin
içeriği ile bunların talaşının kullanıldığı compost
ortamında elde edilen ürün miktarı arasında bir ilişki
olduğu belirtilmiştir. Bu araştırıcılar; diğer iki ağaç
türüne göre daha yüksek selüloz ve daha düşük lignin
içeren, T. scleraxylon odun talaşı ile hazırlanmış
kompost ortamından en yüksek ürün miktarını elde
etmişlerdir.

Çalışmada kullanılan bütün materyallerin etkisi ile
elde edilen MGS’nin 11-14 gün olarak saptanmış
olması; Literatürde verilen en kısa MGS bakımından
bazıları (10; 11) ile uyumlu, bazılarından da daha kısa
bulunmuştur (19; 20; 21; 22). Bu da çalışmamızda
kullanılan bütün materyallerin istenen MGS
bakımından uygun olduğu söylenebilir.
P. ostreatus’da POS, en kısa; 20.3 gün olarak D2’de,
en uzun ise 26.0 gün olarak E’de gözlenmiştir (Tablo
2).
POS; farklı araştırıcılar tarafından değişik olarak
bulunmuştur. Bu süreler; 30-35 gün (9), 20.4-23.0
gün (10), 21.6-48.6 gün (18), 24.0-30.33 gün (23),
40.25-66.30 gün olarak saptamışlardır (19). D2
bileşiminde bulunan tarımsal atıkların, POS üzerine
etki yaptığı söylenebilir. Daha önce yapılmış
çalışmalarda; POS üzerine bitkisel materyalin
biyolojik yapısının etkili olduğu belirtilmiştir (19; 20;
21).
P. ostreatus’ da ilk hasatta en kısa süre; 23.0 gün
olarak, D2’de gözlenmiştir. THS ise; en kısa; 59.0
gün olarak A2’de, en uzun ise 70.7 gün ile A1’de

Ayrıca; kompostun üretimden sonra kalan atığında
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ortalama olarak, protein miktarı, en düşük; % 2.75 ile
A1 grubundan, en yüksek ise %14.13 ile C2' de
saptanmıştır (Tablo 4).
Pleurotus türlerinin
kültüründe, kompost yapımında kullanılan bitkisel
materyalin %50 kadarı ürün elde edildikten sonra atık
olarak kalmaktadır (9). En düşük TÜM’nın elde
edildiği E’de (Tablo 3) atık olarak kalan kompotta
%12.44 protein (Tablo 4) elde edilirken, en yüksek
TÜM elde edildiği D2 (Tablo 3) kompost artığında da
%6.50 protein (Tablo 4) elde edilmiştir. Bu çalışmada
elde edilen verilere göre, TÜM artıkça, atık olarak
kalan kompostun içerdiği protein miktarının da buna
bağlı olarak düştüğü söylenebilir. Literatürde, hasat
sonrası kalan kompost artığının protein içeriği ile
ilgili olarak herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Çalışmamızda, C2 grubunda kalan atıkta; %14.13
oranında protein saptanması, bu atığın geviş getiren
hayvanlara yem olarak değerlendirilmesi için yeni
çalışmaların yapılması gerektiğini önerebiliriz.

için önemli olduğu düşünülmektedir.
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