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Özet 
Dünyada tarımsal olarak yetiştirilen ürünlerde hasat sonrası meydana gelen 
küflenmeler hem tüketici sağlığı açısından hem de ekonomik kayıplara yol açması 
yönünden çok büyük öneme sahiptir. Özellikle yüksek ekonomik değere sahip 
ürünler olan meyvelerde Botrytis cinerea, Fusarium sp., Penicillium sp., Alternaria 
sp., vb. pek çok küf türü hasat sonrası depolama ve taşınma sırasında hızla 
gelişerek bozulmalara yol açmaktadır. Küflenmenin önlenmesinde çoğu kez kükürt 
dioksid, benzimidazoller (benomil, tiyabendazol) gibi kimyasal bileşikler 
kullanılmaktadır. Günümüzde tüketicilerin bilinçlenmesi sonucu ürünlerde kalıntı 
bırakan bu tip kimyasallardan kaçınılmaya çalışılmakta ayrıca bu bileşiklerin çevre 
kirliliklerine yol açtıkları da bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda çilek, sofralık 
üzüm, muz, şeftali, nar gibi meyvelerdeki küflenmelere karşı değişik bitki 
ekstraktlarının ve uçucu yağlarının (kekik, tarçın, okaliptüs, limon kabuğu), 
lipoprotein, kitosan gibi doğal antifungalların kullanılabileceği tespit edilmiştir. Bu 
çalışmada son yıllarda meyvelerin küflerden korunması amacıyla doğal antifungal 
maddelerle yapılmış çalışmalar ve bunların potansiyel kullanımlarına ilişkin  bilgi 
verilmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar kelimeler: Meyve, Küflenme, Doğal antifungal 
 
Giriş 
Feng ve Zheng (2007) (1), Alternaria alternata gibi meyve ve sebzelerde hasat 
sonrası gelişen fitopatojenik küflere karşı değişik bitkisel uçucu yağların 
kullanımlarını denemişlerdir. “Cassia” uçucu yağının 500 ppm dozunda çürümüş 
domates oranını önemli ölçüde azalttığını ifade etmişlerdir. Pelargonium 

graveolens uçucu yağının Trichophyton sp. türlerine etkili olduğu da diğer bir 
çalışmada belirtilmektedir (2). Serrano ve ark. (2005)(3)’ nın yaptıkları çalışmada 
vişnelerde büyük bir problem olan küflenme sorununa karşı değişik uçucu yağlarla 
polipropilen poşetlerde modifiye atmosfer (% 2-3 CO2 ve % 11-12 O2) ile 
paketlenen ürünlerde öjenol, timol ve mentolün bozulmayı geciktirdiği, küf-maya, 
toplam bakteri sayılarında kontrol örneklerine göre 4- 2 log birimlik düşmeler 
gözlendiği ifade edilmiştir. Bibermeyvesi (Dennetia tripetala) bitkisinden elde 
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edilen fenolik ve uçucu yağlarının çürümüş domateslerden izole edilen 
Saccharomyces cerevisiae, Candida tropicalis, Candida sp., Cryptococcus sp., 
Geothricum sp., Rhizopus stolonifer, Aspergillus niger ve Fusarium sp. gibi küflere 
etkili oldukları belirlenmiştir (4). 
 
Gri küf mantarı olarak bilinen Botrytis cinerea tüm dünyada meyve ve sebzelerde 
enfeksiyonlara yol açmaktadır. Ekonomik boyutlarda zarara yol açan bu küfe karşı 
değişik fungisidler kullanılmaktadır. Ginko biloba bitkisinden elde edilen 2-
allilfenol, “Yinguo” ticari adıyla da Çin’ de satışa sunulmuştur. Özellikle 
domateslerde Botrytis cinerea ve Alternata solani’ ye karşı başarılı sonuçlar 
alındığı belirtilmektedir (5). SO2 ile tütsüleme yapılması tüketici sağlığını 
etkilemesi ve ayrıca çok kalıntı bırakması gibi nedenlerle tercih edilmemektedir. 
Romero-Martinez ve ark. (2007)(6)’nın yaptıkları çalışmada Thymus ve Origanum 
sp. türü bitkilerin en önemli bileşeni olan karvakrol bileşiğinden antifungal olarak 
yararlanılması düşünülmüştür. Sonuçta karvakrol buharı ile yapılan tütsülemenin 
sofralık üzümlerde B. cinerea’ ı engellediği tespit edilmiştir. 
 
Olea europaea L.’ den elde edilen alifatik aldehitler (hegzanal, nonanal, (E)-2-
hegzanal, (E)-2-heptenal, (E)-2 oktenal,(E)-2-nonenal) ile T. mentagrophytes ve M. 

canis < 1.9- 125 µg/m düzeyinde engellenirken, Candida türlerine karşı bir etkinin 
sağlanamadığı tespit edilmiştir (7). Diğer bir çalışmada ise Penicillium expansum 
ve B. cinerea’ nın hegzanal buharı ile 18.6 µmol/l doz ile engellenebildiği 
belirtilmiştir (8). 
 
Mavi küf olarak bilinen P. expansum küfü hasat sonrası meyvelerde ekonomik 
anlamda zarara yol açmasının yanısıra ürettiği patulin toksiniyle de insan sağlığını 
tehdit eden bir unsur olmaktadır. Neri ve ark. (2006)(9)’ nın yaptığı çalışmada 
doğal alternatif olarak trans-2-hegzanal buharının armutlarda P. expansum 
enfeksiyonlarını bir fungisidal olarak azalttığı ve patulin oluşumunu engellediği 
belirlenmiştir. 
 
Son yıllarda yengeç ve deniz kabuklularından elde edilen kitosan ile kaplanmış 
meyvelerde fungal gelişmenin önlenebildiği ifade edilmektedir (10, 11). Fornes ve 
ark. (2005)(12)’ nın yaptıkları çalışmada kitosan kaplamasının mandalin 
kabuklarında sudan kaynaklanan kahverengi beneklenmelerin ve küflenmenin 
önlenmesinde etkili olduğu belirtilmektedir. Meyve, sebze, değişik tohumlar, çay, 
propolis ve balda bulunan flavonoidlerin antifungal oldukları bilinmektedir. 
Artemisia giraldi bitkisinden elde edilen 6,7,4-trihidroksi-3,5-dimetoksiflavon ve 
5,5-dihidroksi-8,2,4- trimetoksiflavon’ un Aspergillus flavus’u inhibe ettiği, 
propolisde bulunan “galangin” adı verilen flavonol bileşiğinin Aspergillus tamarii, 
A. flavus, Cladosporium sphaerospermum, Penicillium digitatum ve P. italicum’u  
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inhibe ettiği ayrıca diğer bir çalışmada çileklerde bulunan fenolik bileşiklerin 
antifungal etkilere sahip oldukları tespit edilmiştir (13, 14). 
 
Phytophthora citrophthora kahverengi turunçgil meyvelerinde kahverengi çürük 
lezyonlarına neden olmaktadır. Hesperidin, isonaringin gibi polimetoksiflavonların 
ve triterpen fitoaleksinlerin antifungal etkilere sahip oldukları ifade edilmektedir 
(15). Mango, papaya ve avokado meyvelerinin hasat sonrası taşınmasında 
Colletotrichum gloeosporioides, antraknoz enfeksiyonuna neden olarak büyük 
ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Metoksillenmiş flavonların 100 µg/ml 
düzeyinde bu meyve türlerinde antifungal etkili olduğu belirlenmiştir (16). Toona 

ciliata bitkisinden elde edilen “sedrelon”, Citrus medica bitkisinden limonin, 
limonol ve nomilik asid, Azadirachta indica bitkisinden azadiradion gibi doğal 
tetranotriterpenoidlerin jasmonik asid ve metil jasmonatların antifungal etkilere 
sahip oldukları ifade edilmektedir (17).  Garcinia mangostana bitkisinden elde 
edilen ksantonlar ve bazı türevleri Fusarium oxysporum, Alternaria tenuis ve 
Dreschlera oryzae üzerinde denenmiş ve etkili bulunmuşlardır (18). 
 
Sonuç 
Zirai ilaçlamalarda hasat sonrasında kullanılan sentetik kimyasalların kanserojen, 
tetrojen, yüksek ve akut toksisiteye neden olduğu, çevre kirliliklerine yol açtıkları 
bilinmektedir. Yukarıda belirtilmiş olan doğal antifungal maddelerin değişik 
meyveler üzerinde oldukça yüksek oranda etkilere sahip olduklar görülmektedir. 
Ticari anlamda üretilmelerinin mümkün olması durumunda insan sağlığı ve çevre 
kirliliğinin önlenebilmesinde son derece faydalı olabilecekleri düşünülmektedir. 
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