
alatarım 2020, 19 (2): 116- 133 

116 

Anaçların Karpuzun Meyve Kalitesi Üzerindeki Etkisi 
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Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kayseri-Türkiye 

 

Öz 

Meyvesi yenen sebzelerde, olumsuz çevre koşulları ve toprak kökenli hastalık ve zararlılara karşı anaç 

kullanımı yaygın bir uygulama haline gelmektedir. En fazla aşılanan türlerden birisi olan karpuzun meyve 

kalitesi üzerinde aşılamanın önemli etkileri vardır. Karpuzun meyve büyüklüğü, kabuk kalınlığı, meyve eti 

rengi, meyve eti sertliği gibi fiziksel özellikleri ve SÇKM, şeker kompozisyonu, aroma bileşikleri, 

antioksidatif bileşikler ve mineral içeriği gibi kimyasal özellikler anaçlardan etkilenebilmektedir. Karpuzda 

aşılı üretimin meyve kalitesi üzerine etkisi ile ilgili birçok çelişkili rapor vardır. Bu farklılıklar, kullanılan 

anaç/kalem kombinasyonlarına, yetiştiricilik yöntemlerine, çevresel koşullara, yetiştiricilik dönemine ve hasat 

zamanlamasına bağlanmıştır. Bu derlemede, aşılamanın karpuzun fiziksel ve kimyasal kalite kriterleri üzerine 

olan etkileri son literatürler ışığında incelenmiştir. Derleme, karpuzun ürün kalitesi arttırmayı ve anaç/kalem 

kombinasyonlarının ürün kalitesine olan etkilerinin aydınlatılmasını amaçlayan olası çalışmaları belirterek 

sonuçlandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Meyve kalitesi, aşılama, SÇKM, tekstür, meyve eti rengi, aroma. 

 

The Effect of Rootstocks on Fruit Quality of Watermelon 

 

Abstract 

In fruit-bearing vegetables, the use of rootstocks against adverse environmental conditions and soil-borne 

diseases and pests is becoming common practice. Grafting has significant effects on the fruit quality of 

watermelon which is one of the most grafted vegetables. The physical properties of watermelon such as fruit 

size, rind thickness, flesh color, flesh firmness and chemical properties such as TSSC, sugar composition, 

aroma compounds, antioxidative compounds and mineral content can be affected by rootstocks. There are 

many conflicting reports about the effect of grafting on fruit quality in watermelon. These differences are 

attributed to rootstock/scion combinations, cultivation methods, environmental conditions, cultivation period 

and harvest timing. In this review, the effects of grafting on the physical and chemical quality criteria of 

watermelon are evaluated according to latest available literature. The review was concluded by stating 

possible studies aimed at increasing the product quality of watermelon and clarifying the effects of 

rootstock/scion combinations on product quality. 
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Giriş 

Aşılama, bahçe bitkilerinin üretiminde yaygın 

kullanılan vejetatif bir çoğaltma yöntemidir. 

Aşılama, iki özel bitki parçasının (anaç/kalem) 

özel tekniklerle birleştirilerek tek bir bitki gibi 

büyütülmesi olarak tanımlanmaktadır. Toprak 

üstü organları oluşturacak olan kısım kalem, 

gövdenin bir kısmını ve kökleri oluşturacak olan 

kısım ise anaç olarak isimlendirilmektedir. 

Bitkisel üretimde aşılama yönteminin 

kullanılması çok eski zamanlara kadar 

uzanmaktadır. Bitkilerde ilk aşılamanın M. Ö. 

5000‘li yıllarda elmada yapıldığı (Hargreaves, 

2011) ve diğer meyve türlerinde yaygınlaştığı 

bildirilirken (Garner, 1979), sebzelerde aşılama 

ile ilgili ilk yazılı kayıtın M.S.  altıncı yüzyılda 

Jia Sixie tarafından yazılan bir kitap olduğu ve 

hobi amaçlı ve büyük su kabağı meyveleri 

üretmek üzere demet (bunch grafting) aşılama 

yöntemi ile su kabağında yapıldığı rapor 

edilmiştir (Mudge ve ark., 2009).  Sebzecilikteki 

yaygın uygulamaları Uzakdoğu ülkelerinde 

karpuzda başlamış ve 1920’li yıllara kadar 

uzanmaktadır (Ashita, 1927). Türkiye’de 30 yıla 

yakın bir geçmişi olan sebzelerde aşılama zaman 

alan, pahalı, daha fazla bitkisel materyal 

gerektiren zahmetli bir yöntem olmasından 

dolayı 2000’li yıllardan önce yaygın 

kullanılmamıştır. Fakat örtüaltı yetiştiriciliğinin 

özellikle de seracılığın gelişmesi ile toprakların 

yoğun bir şekilde kullanılması ve buna paralel 

olarak toprak kökenli hastalık ve zararlıların 

artması sonucu tek yıllık bitkilerde özellikle 

meyvesi yenen sebzelerde aşılama gündeme 

gelmiştir. Bu gelişmede fidecilik yapan 
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kuruluşların aşılama teknolojisini ve aşılı fide 

pazarlarını geliştirmeleri de önemli rol 

oynamıştır. Yoğun olarak yapılan kimyasal 

mücadelenin yan etkilerinin anlaşılmaya 

başlaması ile aşılamanın önemi bir kat daha 

artmıştır. Uzakdoğu ülkelerindeki ilk başarılı 

denemeden sonra aşı ile yapılan üretim alanları 

ve sebze türleri artmıştır (Lee, 1994; Yetişir, 

2001).  

Sebzelerde aşılamanın amacı diğer çok yıllık 

türlerde olduğu gibi anacın üstün özelliklerinden 

yararlanarak verimli ve kaliteli üretim 

yapmaktadır. Güçlü köklere sahip ve hastalık-

zararlılara dayanıklı anaçlar üzerine aşılanan 

bitkiler etkili su ve besin elementi alımını ve 

içsel hormonları sağlayarak daha güçlü bitkiler 

oluşturmaktadır. Buna ek olarak hasatlık-

zararlılara ve diğer abiyotik stres faktörlerine 

dayanıklı olan anaçlar sorunlu alanlarda 

kimyasal uygulamalarına başvurmadan üretimin 

sürdürülebilirliğine önemli katkı yapmaktadırlar 

(Lee, 1994; Karaca ve ark., 2012; Rouphael ve 

ark., 2016). Dünyada en fazla aşılı üretimin 

yapıldığı türler Solanaceace ve Cucurbitaceae 

familyalarına ait türlerdir. Bu türler içerisinde en 

fazla aşılamanın yapıldığı türler karpuz ve 

domatestir ve bunları patlıcan takip etmektedir 

(Davis ve ark., 2008a; Yetişir, 2017). Sürgünler, 

kökler su ve bitki besin elementi sağladığı 

sürece, kökler ise yaprakların fotosentetik 

asimilatları sağladığı sürece büyüyüp 

gelişebilmektedir bilgisi ışığında (Taiz ve 

Zaiger, 2000), her anacın üzerine aşılanan kalem 

üzerine kendi özel etkisinin olacağı ve her anaç 

kalem kombinasyonunun farklı çevresel koşullar 

altında farklı davranacağı beklenen bir gerçektir. 

Dolayısı ile üreticinin hedefi olan yüksek verim 

ve kaliteli üretimi sağlayacak anaç/kalem 

kombinasyonunu seçmek önemli bir konudur 

(Yetisir ve Sarı, 2003; Colla ve ark., 2010). 

Farklı stres koşullarına dayanıklı, verim ve 

kaliteye olumlu etki yapabilecek birçok tür ve 

genotip anaç ıslahı amacı ile kullanılmaktadır 

(Kumar ve ark., 2017). Dünyada ve ülkemizde 

karpuzda Cucurbita maxima x C. moschata 

türler arası melez anaçları yaygın olarak 

kullanılırken, sınırlı olmakla birlikte su kabağı 

(Yetişir, 2017) ve yabani karpuz anaçları da 

kullanılmaktadır. Kabak anaçları üzerine 

aşılamanın kalitede oluşturduğu bazı olumsuz 

etkiler ve İsrail’de olduğu gibi bazı dini 

hassasiyetler sebebi ile yabani karpuz gen 

kaynaklarından anaç ıslahı son zamanlarda 

yoğun çalışılan konular arasındadır (Candır ve 

ark., 2013; Bie ve ark., 2017; Fredes ve ark., 

2017; Bigdelo ve ark., 2017). 

Kabakgiller familyasının bir üyesi olan karpuz 

(Citrullus lanatus Thunb. Matsum and Nakai), 

dünyada 104 milyon tonluk üretim ile 

domatesten sonra en fazla üretilen sebze 

durumundadır (FAO, 2019). Ülkemiz yaklaşık 4 

milyon ton üretim ile Çin ve İran’dan sonra 

üçüncü önemli karpuz üretici ülkedir (Tüik, 

2019). Çeşitlere bağlı olarak meyve 

büyüklüklüleri çok küçük (ice-box), küçük, orta, 

büyük ve çok büyük olarak sınıflanırken, meyve 

dış deseni ve rengi de farklı düz renklerden 

farklı desenli çizililere kadar büyük bir çeşitlilik 

göstermektedir. Tohumlu (diploid), tohumsuz 

(triploid) ve beyaz, sarı, somon, turuncu ve 

kırmızı meyve etli çeşitler bulunmaktadır. Ticari 

olarak yaygın yetiştirilen çeşitler kırmızı meyve 

etli, tohumlu ve 8-10 kg’lık büyük meyveli 

çeşitlerdir. Yaklaşık %93’ü su olan karpuzda 

çok düşük miktarlarda protein, yağ, vitamin ve 

mineraller bulunmaktadır. Meyvenin ana besin 

bileşenleri karbonhidratlar (6.4 g/100 g), A 

vitamini (590 IU) ve kırmızı etli karpuzda 

bulunan antikanserojen bir bileşik olan 

likopendir (2,300-7,200 μg / 100g ) (Wehner, 

2008). 

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de aşılı 

sebze üretiminde önemli artışlar olmuştur. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi ülkemizde 

karpuz ve domates iki lider tür olmakla birlikte, 

patlıcan, hıyar, kavun ve biber türlerinde de 

biyotik ve abiyotik stres faktörlerinden 

kaynaklanan sorunları aşma konusunda aşılı 

üretim çevre dostu etkili bir yöntem olarak 

yoğun araştırma konusudur (Yetişir, 2017; 

Fidebirlik, 2019). Ancak, anaçların meyve dış ve 

iç kalitesi üzerine olumlu ya da olumsuz 

etkilerinin olduğu bildirilmektedir (Davis ve 

Perkins, 2005; Davis ve ark., 2008a; Kyriacou, 

2018). Bu sebeple bu derlemenin amacı önceki 

çalışmalarda bildirilmiş olan anaç/kalem 

kombinasyonlarının karpuzun meyve kalitesi 

üzerindeki etkilerinin özetlenmesidir.  

 

Meyve Tutumu ve Büyümesi 

Çiçekli bitkilerde meyvenin, tohumların 

dağılımı ve korunması amacı ile gelişmiş özel 

bitki organı olduğu genel kabul gören bir 
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yaklaşımdır (Karlova ve ark., 2014). Küçük otsu 

bitkilerden büyük ağaçlara kadar çok büyük bir 

çeşitliliğe sahip olan kapalı tohumlu 

(Angiospermler) türlerin çok farklı 

ekosistemlere dağılmış olmasının altında 

hayvanlar ve insanlar ile bu türler arasında 

oluşan besin kaynağı ilişkisi yatmaktadır. Bu 

ilişki özellikle çiçekli bitkilerin tohum ve 

meyvelerinin ekonomik ve besleyici değerleri 

düşünüldüğünde daha iyi anlaşılmaktadır. 

(Seymour ve ark., 1993, 2013). Çok farklı 

şekillerde ve büyüklükte meyveler olmasına 

rağmen genel anlamda meyveler; biriktirdiği 

besinlerin durumuna göre etli-sulu meyveler ve 

kuru meyveler olarak sınıflandırılmaktadır.  

Karpuzun içinde bulunduğu etli sulu meyvelerde 

tohumun etrafı çekici (su, besin maddeleri, 

aroma vb.) etli sulu bir doku ile sarılmıştır 

(Fuentes ve Vivian-Smith, 2009). Karpuzda 

meyve, üç karpelin gelişmesi (syncarp) ile 

oluşan sert kabuklu üzümsü meyve (pseudo-

berry) olarak tanımlanmaktadır. Karpuzda 

tüketilen kısım plasentanın gelişmesiyle oluşur, 

fakat mezokarp ve endokarp ta belli oranda 

iştirak eder (Şalk ve ark., 2008; Simpson, 2010). 

Karpuzda meyve gelişim aşamaları; meyve 

tutumu, büyüme-gelişme ve olgunlaşma olarak 

ayrılabilir. (Hamamura ve ark., 2012). Karpuzda 

meyve gelişimi üç ana aşamaya ayrılmıştır. 

Birinci aşama yumurtalığın gelişimi, ikinci 

aşama yumurtalık çapının 3-4 cm oluncaya 

kadar merkezi plasental bölgeden dışarıya doğru 

hücre bölünmesi ile meyve büyümesi, üçüncü 

aşama ise hücre büyümesi ile gerçekleşen 

meyve büyümesidir (Fukuoka ve ark., 2008; 

Soteriou ve ark., 2017). Bu aşamalar hem 

genotip hem çevre koşulları hem de kültürel 

işlemlerin etkisi altındadır. Yukarıda ifade 

edildiği gibi karpuz hem farklı anaçlar üzerine 

aşılanarak hem de kendi kökü üzerinde 

yetiştirilebilmektedir. Kalem üzerinde oluşan ve 

gelişen meyvenin içsel ve dışsal kalitesi 

anaçların özellikleri tarafından da 

etkilenmektedir. Kökler bitkinin su ve besin 

elementleri ihtiyacını topraktan temin ederken, 

hem su ve besin elementlerinin temin miktarı ve 

hızı hem de sentezlemiş olduğu hormonlar 

kalemin fenotipi üzerinde önemli etkiler 

yapabilmektedir (Colla ve ark., 2006; Yetişir ve 

ark., 2007). Meyve tutumunun ilk ve olmazsa 

olmazı sağlıklı çiçeklerin ve gamet hücrelerinin 

oluşmasıdır. Çiçeklenme, tozlanma ve döllenme 

üzerine etki eden bütün faktörler son ürün olan 

meyvenin özelliklerini etkilemektedir. Anacın 

gücüne bağlı olarak aşılı bitkilerde kalemin 

fenotipi etkilenmektedir. Karpuzda, kullanılan 

anaçlara bağlı olarak çiçeklenme zamanı ve 

süresi değişebilmektedir. Güçlü anaçlar üzerinde 

çiçeklenme ve dişi çiçeklerin oluştuğu boğumlar 

gecikebilmektedir. Bunun sebebi olarak ta 

bitkinin vejetatif döneminde güçlü kök yapısı 

tarafından su ve bitki besin elementlerinin 

yüksek oranda sağlanması olarak görülmüştür 

(Yetişir, 2001; Yetisir ve Sarı, 2003; Karaağaç, 

2013). Vejetatif dönemi uzayan aşı 

kombinasyonlarında yaprak sayılarının ve 

yaprak alanlarının arttığı görülmüştür (Yetişir, 

2001; Karaca ve ark., 2012). 

 

Karpuzda Meyve Kalitesi 

Karpuzda meyve kalitesi, meyve büyüklüğü, 

şekli, rengi ve görünüşü gibi dışsal ve meyve eti 

rengi, tadı, şeker içeriği ve kokusu gibi içsel 

özelliklerden oluşmaktadır. Bu özellikler, genel 

olarak kalemin genetik yapısından etkilenmekle 

birlikte üzerine aşılanmış olduğu anaçlar 

tarafından da etkilenmektedir. Tüketilebilir ve 

pazarlanabilir meyve büyüklüğü çeşit gruplarına 

göre değişmektedir. Büyük meyveli çeşitlerde 

göreceli kalın ve dayanıklı kabuklar istenirken, 

küçük çeşitlerde ince ve dayanıklı kabuklar 

istenir. Kırılgan (elastik olmayan) ve çatlamaya 

müsait kabuklar istenmeyen bir durumdur. 

Kabuk et oranı diğer bir deyişle meyve et 

randımanı da önemli parametrelerdendir. Genel 

olarak karpuzda, kabuk meyvenin %30-35’ini 

oluşturmaktadır (Wehner, 2008).   

Meyve et rengi, suda çözünebilir kuru madde 

miktarı (SÇKM), aroma ve meyve eti tekstürü 

(sıkı-yumuşak, lifli-gevrek) meyve iç kalitesini 

oluşturan bazı öğelerdir. Kırmızı etli, SÇKM’si 

%10 ve üzeri olan, gevrek ve sulu meyve eti 

karpuzda istenen özelliklerdir (Wehner, 2008; 

Fallik ve ark., 2020). Amerika Birleşik 

Devletleri karpuz standartlarında tüketilebilir bir 

karpuzun SÇKM’sinin %8 ve üzeri olması 

gerektiğini söylerken, birçok araştırıcı iyi kalite 

bir karpuzun SÇKM’sinin %10-11 olması 

gerektiğini bildirmektedir (Maynard ve ark., 

2002; Kyriacou ve ark., 2016). Meyve 

büyüklüğü, kabuk özellikleri, meyve et rengi, 

tekstürü, SÇKM ve aroması anaç kalem 

kombinasyonundan olumlu ya da olumsuz 

yönde etkilenmektedir (Karaca ve ark., 2012; 
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Kyriacou ve Soteriou, 2016). Karpuzun hasat 

sonrası meyve kalitesi de kullanılan anaç kalem 

kombinasyonlarının yetiştiricilik koşulları ve 

bölgesi ile uygunluğundan etkilenmektedir 

(Alan ve ark., 2018). 

Anaçların içsel ve dışsal kalite parametreleri 

üzerindeki etkisi kullanılan anaçların türlerine 

(bal kabağı anaçları, su kabağı anaçları, yabani 

karpuz anaçları) ve çeşitlerine göre 

değişebilmektedir. Anaçların güçleri ait 

oldukları gruplara göre farklılık gösterir. Şu 

anda kullanılan ve üzerinde araştırmalar yapılan 

anaçlar arasında en güçlüleri bal kabağı melez 

anaçları iken, en zayıfları ise yabani yarpuz 

anaçlarıdır. Su kabağı anaçları ise ikisinin 

arasında yer almaktadır (Yetişir ve ark., 2007; 

Kumar ve ark., 2017). 

 

Anaçların Meyve Kalitesine Etkileri 

Meyve Büyüklüğü: Karpuzun dışsal kalite 

özelliklerinden olan meyve büyüklüğü çeşit 

gruplarına göre önemli kalite kriterlerinden 

birisidir ve üzerine aşılandığı anaçlardan 

etkilenmektedir (Yetisir ve Sarı, 2003; Cushman 

ve Huan, 2008; Leonardi ve ark., 2017). Bal 

kabağı ve su kabağı anaçları gibi güçlü anaçlar 

üzerine aşılanan karpuzlarda meyve büyüklüğü, 

toplam verim ve pazarlanabilir meyve oranı 

artmaktadır (Şekil 1) (Yetişir ve ark., 2007, 

Derman, 214; Moreno ve ark., 2016; Garcia-

Lozano ve ark., 2019).  

 
Şekil 1. Aşısız (solda) ve aşılı (sağda) Crimson Tide karpuz çeşidinin meyveleri. 

Benzer şekilde Nergiz ve Sarı (2012) tarafından 

yürütülen bir çalışmada kullanılan anaçlara bağlı 

olarak meyvelerde irileşme koyu renkli 

malçların uygulandığı aşılı bitkilerde tespit 

edilmiştir. Verim artışı çoğunlukla meyve 

büyüklüğündeki artışa bağlanırken, bazı 

durumlarda ise meyve sayısındaki artış ile 

açıklanmıştır. Verim artışında, büyük meyveli 

çeşitlerde meyve büyüklüğü etkili bulunurken, 

küçük meyvelilerde ise meyve sayısındaki artış 

etkili bulunmuştur (Alan ve ark., 2007; 

Cushman ve Huan, 2008; Leonardi ve ark., 

2017). Bu çalışmaların ışığında kullanılan 

anaçların ve iyileşen koşulların bitki 

fizyolojisini iyileştirdiği ve tohum tutumunu 

arttırdığı (Yetişir ve Sarı, 2018; Kombo ve Sarı, 

2019) ve artan tohum miktarının çekim gücünün 

(havuz etkisi) meyve büyüklüğüne ve meyve 

kalite parametrelerine yansıdığı 

düşünülmektedir. 

Meyve Şekli: Meyve boyu ve çapının oranı 

olarak tanımlanan meyve indeksinin potansiyel 

olarak anaçlardan etkilendiği bildirilmiştir. 
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Fakat bu etkinin meyve büyüklüğündeki ve 

sayısında olduğu kadar büyük olmadığı, çevresel 

veya çok düşük olduğu bildirilmiştir (Rouphael 

ve ark., 2008; Soteriou and Kyriacou, 2015). Bu 

da meyve şeklinin daha çok kalemin genetiği 

tarafından belirlendiğini göstermektedir (Yetisir 

ve Sarı, 2003; Fredes ve ark., 2017).  

Kabuk Kalınlığı: Karpuzda önemli kalite 

kriterlerinden olan kabuk kalınlığı aşılamadan 

önemli derecede etkilenmektedir. Ticari kabak 

anaçları ve yerel köy çeşitleri üzerine aşılanmış 

karpuzlarda kabukta kalınlaşma (Şekil 2A) 

anaç/kalem kombinasyonlarına bağlı olarak 

birçok çalışmada rapor edilmiştir (Bigdelo ve 

ark., 2017; Fredes ve ark., 2017;). Güngör 

(2015) tarafından mini karpuzlarda yapılan 

çalışmada en ince kabuklar aşısız kontrol 

bitkilerinde kaydedilirken, aşılı bitkilerde 

anaçlara bağlı olarak farklı oranlarda kalınlaşma 

belirlenmiştir.  

 
Şekil 2. Karpuzda aşılamaya bağlı olarak kabukta kalınlaşma (A), meyve etinde kopmalar (hallow 

heart) (B), kalınlaşmış lifler (ok uçları ile gösterilmiştir) (B, C) ve meyve etinde kopmalar ile 

birlikte beyaz oluşumlar (white heart) (D).  

Yukarıda verilen çalışmalara karşıt bir şekilde 

Derman (2014) balkabağı ve su kabağı 

anaçlarını kullandığı çalışmada kabuk kalınlığı 

yönünden önemli bir farkın olmadığını ve en 

kalın kabukların ise aşısız kontrol bitkilerinde 

ölçüldüğünü rapor etmiştir. Benzer şekilde C. 

pepo üzerine aşılanan karpuzlarda kabukta 

kalınlaşma görülmemiş (Davis and Perkins-

Veazie, 2005) ve Cucurbita ve Lagenaria 

melezleri üzerine aşılanan karpuzlarda da kabuk 

kalınlaşmasının evrensel bir durum olmadığı 

bildirilmiştir (Alan ve ark., 2007). Birçok 

anaç/kalem kombinasyonunun meyve kalitesi 

üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, 

kabuk kalınlığının kalem genotipinden daha 

fazla etkilendiği rapor edilmiştir (Kyriacou ve 

Soteriou, 2015). Kabuk kalınlığındaki artış 

karpuzdaki kabuk/et oranı olan %30-35’i 

geçmediği sürece taşıma ve raf ömür açısından 

olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir 

(Karaca ve ark., 2012; Rauphael ve ark., 2010; 

Garcia-Lozano ve ark., 2019). Meyve 

kabuğundaki incelme daha erken olgunlaşan 

meyve anlamına gelirken, güçlü anaçlar 

üzerinde gözlemlenen geç olgunlaşmanın 

anaçtan kaynaklanan kabuk kalınlaşması ile 

alakalı olabileceği düşünülmektedir (Soteriou ve 

ark., 2014).  
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Meyve Et Rengi: Karpuzun meyve et rengi 

genetik bir özellik olmakla birlikte; meyve et 

renginin tonu belli oranlarda kullanılan 

anaçlardan etkilenebilmektedir (Davis ve 

Perkins-Veazie, 2005; Karaca ve ark., 2012). 

Ticari karpuz çeşitlerinin meyve eti kırmızı, 

turuncu, somon, sarı ve kanarya sarısı 

olabilmektedir. Ancak en yaygın ticari meyve eti 

rengi kırmızıdır (Wehner, 2008). Kırmızı meyve 

etli karpuzlarda meyve et rengi direkt olarak 

likopen sentezine ve kromoplastlarda birikimine 

bağlıdır (Bangalore ve ark., 2008). Lipofilik bir 

karotenoid olan likopen içerik bakımından 

çeşitler arasındaki farklı meyve eti rengi ile 

korelasyon gösterir  (Soreiou ve ark., 2014; 

Wimer ve ark., 2015) ve çeşitler arasında 25 

μg/g TA’tan ile 110 μg/g TA’a kadar değişen 

yüksek bir varyasyon göstermektedir (Perkins-

Veazie ve ark., 2006). C. maxima x C. moschata 

melez anaçları üzerine aşılı bitkilerden hasat 

edilen meyvelerin et renginin aşısız bitkilerden 

hasat edilen meyvelerin et renginden daha 

yoğun olduğu bildirilirken, Cucurbita anaçları 

üzerine aşılı bitkilerde meyve olgunlaşmasının 

ve dolayısı ile renk oluşumunun gecikebildiği 

rapor edilmiştir (Yetisir ve Sari, 2003; Soreiou 

ve ark., 2014). 

Meyve Eti Sertliği: Karpuzda meyve eti sertliği 

tüketim zevki açısından son tüketicinin tercihini 

etkileyen önemli içsel kalite 

parametrelerindendir. Meyve eti sertliği Ca 

konsantrasyonu ile ilgili olmakla birlikte, su 

içeriği, transpirasyon, mum tabakası varlığı, 

hücre organizasyonları, hücre duvarının 

karakteri, hücre duvarındaki proteinler gibi 

birçok kompleks olay tarafından etkilenmektedir 

(Saladie ve ark., 2007; Leonardi ve ark., 2017). 

Karpuzda, gevrek, sulu, kumlulaşmamış ve 

lifleri belirginleşmemiş meyve eti tercih 

edilmektedir. Meyve etinin bu özelliği 

kullanılan anaçlara, yetiştirime koşullarına ve 

hasat zamanına bağlı olarak değişebilmektedir. 

Birçok çalışmada, hem tohumlu hem de 

tohumsuz karpuzların meyve eti sertliğinin 

kullanılan anaç/kalem kombinasyonuna bağlı 

olarak arttığı rapor edilmiştir (Davis ve Perkins-

Veazie, 2005; Davis ve ark., 2008a-b, Karaağaç, 

2013; Derman, 2014; Alan ve ark., 2018). 

Cucurbita melez anaçları üzerine aşılan 

karpuzlarda %7 ile %36 arasında meyve etinde 

sertleşme tespit edilmiştir (Huitrón-Ramírez ve 

ark., 2009; Soteriou ve Kyriacou, 2015) Hücre 

yoğunluğu, hücre büyüklüğü ve alkolde 

çözünebilen hücre duvarı materyalleri ile 

korelasyon gösteren meyve eti sertliği Cucurbita 

anaçları üzerine aşılı bitkilerden hasat edilen 

meyvelerde kontrol bitkilerinden daha yüksek 

bulunmuştur. Zorunlu amino asitlerden olmayan 

ve ilk olarak karpuzdan izole edilen Citrullin 

amino asidi ile meyve eti sertliği arasında 

önemli bir korelasyon olduğu bildirilmiştir. 

Kabak anaçları üzerine aşılı bitkilerin 

meyvelerinde yüksek oranda biriken Citrullinin 

hücre osmotik basıncını düzenleyerek meyve eti 

sertliğindeki farklılara sebep olabileceği 

düşünülmüştür (Soteriou ve ark., 2017). 

Karpuzun meyve etinde yumuşama sadece C. 

agryosperma üzerine aşılı bitkilerde rapor 

edilirken (Davis ve Perkins-Veazie, 2005), 

sınırlı sayıda çalışmada su kabağı anacı üzerine 

aşılı karpuzların meyve eti sertliğinin daha 

düşük olduğu bildirilmiştir  (Cushman ve Huan, 

2008; Özdemir ve ark., 2018). Aşılı karpuzların 

meyve etinde aşılama ile görülebilen 

olumsuzluklar; sarı şerit vari oluşumlar (Şekil 

2B ve C) (Davis ve ark., 2008a), “hallow heart” 

(Şekil 2B) ve “white heart”  (Şekil 2D) olarak 

isimlendirilen ve meyve büyüme anında kabuk 

ve meyve eti arasındaki dengesiz büyümeden 

dolayı meyve etinde olan kopmalardır (Yetişir, 

2001; Soteriou ve Kyriacou, 2015). Meyve 

etinde erken dönemde kopma olan meyvelerde 

meyve dış yüzeyi pürüzlü bir hal almakta, kabuk 

kalınlaşmakta ve meyve normal ağırlığından 

daha hafif olmaktadır. Meyve etinde görülen bu 

sorunlar çoğunlukla dengesiz sulama ve 

gübreleme gibi kültürel işlemler, olumsuz çevre 

koşulları ve anaç/kalem uyuşmazlıklarından 

kaynaklanmaktadır (Leonardi ve ark., (2017). 

Tohum Miktarı: Ticari karpuz çeşitlerinde 

küçük ve az tohumluluk istenen özelliklerden 

birisidir. Diğer kalite özelliklerinde olduğu gibi 

anaçların tohum miktarı üzerine etkileri tespit 

edilmiştir. Kombo ve Sarı (2019) farklı anaç 

kalem kombinasyonlarının tohum verimine 

etkisini araştırdıkları çalışmada polen 

miktarının, canlılığının ve çimlenmesinin 

anaçlara bağlı olarak değişebildiğini rapor 

etmişledir. Su kabağı anacı üzerine aşılı bitkiler 

kontrole yakın değerler verirken, yabani karpuz 

(PI296341) ve Cucurbita melezi (NUN9075) 

üzerine aşılı bitkilerde daha yüksek değerler 

tespit edilmiştir.  Çalışmada, tohum veriminin 

aşılamadan olumlu etkilendiği ve NUN7095 
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üzerine aşılanmış olan bitkilerde en yüksek 

tohum verimi kaydedilmiştir. Başka bir 

çalışmada, Yetisir ve Sarı (2018) güçlü anaçlar 

üzerine aşılanmış bitkilerde artan meyve 

büyüklüğü ile birlikte tohum veriminin arttığı 

rapor ederken, tohumlu karpuzlarda önemli bir 

kalite kriteri olan birim meyve eti (tohum 

sayısı/kg meyve eti) başına düşen tohum 

sayısının azaldığını tespit etmişlerdir.  

SÇKM ve Asitlik: Karpuzlarda meyve et rengi 

ile birlikte ilk akla gelen kalite kriteri SÇKM’dir 

(Wehner, 2008). SÇKM çeşitlerden etkilendiği 

gibi aşılı üretimde de anaçlardan da önemli 

derecede etkilenmektedir (Yetisir 2001; Yetisir 

ve Sarı, 2003; Karaağaç, 2013, Çandır ve ark, 

2013). Meyve tadında önemli bir bileşen olan 

SÇKM’yi tekli ve ikili şekerler, amino asitler, 

çözünebilir proteinler, fenolik bileşikler ve 

mineraller oluşturmaktadır (Magwaza ve Opara, 

2015). Anaçların SÇKM ve şeker içeriği üzerine 

olan etkileri ile ilgili önceki bulgular farklılıklar 

göstermektedir. Moreno ve ark. (2016) aşılı 

üretilen tohumlu karpuzlarda SÇKM 

bakımından önemli farklılıklar tespit ederken, 

tohumsuzlarda önemli bir fark bulmamışlardır. 

Ancak, SÇKM’de aşılama ile birlikte düşüşler 

de rapor edilmiştir (Davis ve Perkins-Veazie, 

2008b). Aşılamadan kaynaklı SÇKM miktarında 

%0.5 ile %1 arasında düşüşler birçok araştırıcı 

tarafından bildirilmiştir (Alexopoulos ve ark., 

2007; Rouphael ve ark., 2010; Kyriacou, 2015). 

Buna karşın anaç kullanımının SÇKM 

üzerindeki pozitif etkisi de bazı araştırıcılar 

tarafından rapor edilmiştir (Bekhradi ve ark., 

2011; Mohamed ve ark., 2012; Güngör, 2014; 

Gölükcü ve Tokgöz, 2018; Garcia-Lozano ve 

ark., 2019). Aşılı bitkiler ile aşısız bitkilerin 

arasında SÇKM açısından önemli bir farkın 

olmadığını rapor eden çalışmalar da mevcuttur 

(Nergiz ve Sarı, 2012; Derman (2014). Aslam ve 

ark. (2020) balkabağı anacı (Xi Jia Qiang Sheng 

F1) üzerine aşılı karpuzlarda meyve gelişim 

döneminin erken dönemlerinde (tozlanmadan 

10-26 gün sonra) kontrol bitkileri ile aşılı 

olanların benzer SÇKM’ye sahip olduklarını 

bildirmişlerdir. Ancak, meyve tutumundan 34 

gün sonra ise uygulamalar arasında önemli 

farklılaşmanın oluştuğunu ve aşılı olanlarda 

daha yüksek SÇKM oranı tespit edildiğini 

bildirmişlerdir. Genellikle, ticari balkabağı 

melezi ve su kabağı anaçlarının SÇKM 

üzerindeki etkisi ticari anlamda önemli 

bulunmazken (Colla ve ark., 2006; Huitron ve 

ark., 2009; Kyriacou ve ark., 2016), bazı su 

kabağı genotipleri (landrace) üzerine aşılı 

uygulamalarda kontrole göre SÇKM’de 

azalmalar görülmüştür (Alexopoulos ve ark., 

2007; Cushman ve Huan, 2008). Candır ve ark. 

(2013) yaptıkları çalışmada SÇKM’nin 

karpuzda tüketilebilir sınırlar içerisinde olan 

%10.1 ile 12.6 arasında değiştiğini kullanılan 21 

su kabağı genotipinden 13’ünde kontrolden daha 

yüksek SÇKM tespit edildiğini, sekizinde ise 

kısmen daha düşük SÇKM’ler ölçüldüğünü 

bildirmişlerdir. Çok yaygın kullanılmayan 

anaçlardan olan C. argyrosperma ve C. pepo 

üzerine aşılı karpuzlarda SÇKM’de düşüşler 

tespit edilirken (Davis and Perkins-Veazie, 

2005), C. lanatus var. citroides  üzerine 

aşılanmış olan karpuzlarda artışlar belirlenmiştir 

(Fredes ve ark., 2017). Ticari kabak anaçlarının 

karpuz meyvesinin SÇKM’si üzerindeki 

olumsuz etkilerini gidermek amacı ile son 

zamanlarda yabani karpuz türleri de anaç 

geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. 

Bigdelo ve ark. (2017) yaptıkları çalışmada 

yabani karpuz üzerine aşılı olan karpuzların 

Shintosa anacı üzerine aşılı ve aşısız kontrol 

bitkilerinden daha yüksek SÇKM’ye sahip 

olduğunu bildirmişlerdir. Yetiştirme 

dönemlerinin ve farklı anaç/kalem 

kombinasyonlarının da SÇKM üzerinde önemli 

etkileri olduğu bildirilmiştir (Alan ve ark., 

2018). Güngör (2015) mini karpuzlarda yaptığı 

çalışmada farklı anaçlar üzerine aşılı mini 

karpuzların ortalama SÇKM’sini %11.5 olarak 

belirlerken, aşısız kontrolde SÇKM değerini ise 

%8.5 olarak belirlemiştir. Ülkemizde yapılan bir 

diğer çalışmada farklı N ve K dozlarında 

yetiştirilen aşılı karpuzlarda SÇKM’nin K 

dozlarından önemli seviye etkilendiği 

belirlenmiştir (Yalçınkaya, 2019). Karpuzda 

bulunan şekerler; sakkaroz, früktoz ve glikoz 

olarak rapor edilmiştir (Candır ve ark., 2013; 

Gölükcü and Tokgöz, 2018). SÇKM’de olduğu 

gibi indirgen şekerler de kullanılan anaç/kalem 

kombinasyonlarından, ekolojiden ve kültürel 

işlemlerden etkilenmektedir (Fukuoka ve ark., 

2008; Soteriou ve ark., 2017; Gölükcü ve 

Tokgöz, 2018). Yirmi bir yerel sukabağı 

genotipi üzerine aşılı olarak üretilen karpuzlarda 

früktoz, sakkaroz ve glikoz miktarı anaçlara 

bağlı olarak değişmiştir. Aşılı bitkilerden 

kontrolden daha yüksek früktoz, glikoz ve 

sakkaroz miktarına sahip olanların sayısı sırası 
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ile 7, 8 ve  17 olmuştur (Candır ve ark., 2013). 

Gölükcü ve Tokgöz (2018) yaptıkları çalışmada, 

balkabağı ve su kabağı anaçları üzerine aşılı 

bitkilerde daha yüksek früktoz ve glikoz miktarı 

belirlerken, en düşük şeker olarak belirlenen 

sakarozun aşısız bitkilerde en yüksek olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Karpuz meyvesinin asitliği 0.7-1.2 g/l malik 

aside eşdeğerdir ve pH’sı olgunluğa bağlı olarak 

5.5 ile 5.8 arasında değişmektedir (Candir ve 

ark., 2013; Soteriou ve ark., 2014). Ancak, 

karpuzun aroması olgunluk aşaması, aşılama ve 

derim sonrası işlemlerin sebep olduğu asitlikteki 

çok küçük düşük değişikliklerden 

etkilenebilmektedir. Karpuz meyve etinin 

asitliği meyve tutumundan 45 gün sonraya kadar 

olgunlukla doğrusal ilişkili olarak azalmakta pH 

ise artmaktadır. Cucurbita anaçları üzerine aşılı 

olan karpuzlarda ise asitlikte azalma ve pH’daki 

artma göreceli olarak yavaş olmaktadır (Proietti 

ve ark., 2008; Soteriou ve ark., 2014). Aşılı 

karpuzlarda tespit edilen yüksek asitlik, aşılı 

bitkilerdeki meyvelerin geç olgunlaşmasının ek 

bir göstergesi olabilir, ancak şeker içeriğinden 

farklı olarak, olgunlaşma ile asitlik doğrusal 

olarak azalır ve olgunlaşma dönemi boyunca 

aşılı karpuzda giderek daha yüksek olmaktadır 

(Soteriou ve ark., 2014). 

Organik Asitler: Meyve ve sebzelerde organik 

asitlerin kompozisyonu ve miktarı meyve 

kalitesinde önemli bileşenler arasındadır. 

Karpuzda, sitrik asit, asetik asit, malik asit, 

tartarik asit ve okzalik asit olmak üzere beş 

farklı organik asit rapor edilmiştir (Gölükcü ve 

ark., 2018). Diğer içsel kalite parametrelerinde 

olduğu gibi meyvenin organik asit miktarı da 

anaç/kalem kombinasyonundan ve yetiştiricilik 

koşullarından etkilenmektedir. Farklı su kabağı 

ve bal kabağı üzerine aşılanarak yetiştirilen 

karpuzlarda sitrik asit, asetik asit ve tartarik asit 

miktarları yüksek bulunurken, malik asit ve 

okzalik asit miktarları ise aşılı bitkilerde düşük 

bulunmuştur (Gölükcü ve Tokgöz, 2018). Aynı 

araştırıcılar, hasat zamanının organik asitlere 

etkisini de araştırmışlar ve sitrik, asetik, ve 

tartarik asidi ilk hasatta yüksek bulurken, malik 

ve okzalik asidi ikinci hasatta daha yüksek 

bulmuşlardır. Gölükcü ve Tokgöz (2018)’e 

karşıt bir şekilde Fredes ve ark., (2017) aşılı 

karpuzlarda malik asit miktarını yüksek 

bulurken, sitrik asit miktarını ise düşük 

bulmuşlardır. Diğer bir çalışmada ise malik asit 

ve sitrik asit miktarlarının anaca bağlı olarak 

farklılık gösterdiği, kullanılan 21 farklı su 

kabağı anacından kontrolden düşük malik asit ve 

sitrik asit miktarına sahip olanlar olduğu gibi 

yüksek olanlarda belirlenmiştir (Candır ve ark., 

2013). Aşılı ve aşısız karpuz meyvelerinde farklı 

dönemlerde yapılan toplam amino asit miktarı 

analizlerinde tozlanmadan sonra 18. gün 

analizlerinin dışındaki dönemlerde (10, 26 ve 

34. gün) aşılı bitkiler hep yüksek amino asit 

içeriğine sahip olmuşlardır (Aslam ve ark., 

2020). Yine aynı araştırıcılar aşılı karpuzlarda 

baskın organik asitlerin malik, fumarik ve 

süksünik asit olduğunu ve bütün meyve gelişim 

süresince aşılı bitkilerde daha yüksek 

bulunduklarını rapor etmişlerdir.  

Aroma Maddeleri: Aroma, türe özel olan 

birçok uçucunun kompleks karışımından 

oluşmaktadır (Schwab ve ark., 2008). Uçucu 

aroma maddelerinin kombinasyonu, 

konsantrasyonu ve algılanma eşik değerleri 

önemlidir (Tucker, 1993) ve uçucu aroma 

maddeleri sebze ve meyvelerin kokularının 

oluşumunda belirleyici faktörlerden birisidir 

(Krumbein ve ark., 2004). Karpuzda 71’den 

fazla uçucu organik madde belirlenmiş (Yajima 

ve ark., 1985), bunların yaklaşık 10 tanesinin 

karpuzun aromasında belirleyici bileşikler 

olduğu bildirilmiştir. Karpuzda önemli aroma 

bileşikleri; hekzanal (yeşil ve çiçeksi koku), 

(Z,Z)-3,6-nonadienol (tatlı, karpuz ve ferahlatıcı 

koku), (Z,Z)-3,6-nonadienal ve (Z)-3-nonenol 

(narenciye, kavun ve ferahlatıcı koku), (E,Z)-

2,6-nonadienal (hıyar, yeşil ve mumsu koku), 

(E)-2-nonenal (yağsı, mumsu ve içe işleyen-

keskin koku), (Z)-6-nonenal (yeşil, kavun ve 

narenciye kokusu), (Z)-6-nonenol (kavun ve 

kabak benzeri koku), (Z)-3-nonenal (yeşil, 

karpuz kokusu), nonenal (narenciye, gül ve yeşil 

koku) ve 6-methyl-5-hepten-2-one (yağsı yeşil, 

meyvemsi, ve otsu)’dir (Yajima ve ark.,1985; 

Kemp, 1975; Beaulieu ve Lea, 2006; Saftner ve 

ark., 2007; Aguiló-Agoya ve ark., 2010; 

Genthner, 2010). Diğer kalite parametrelerinde 

olduğu gibi aroma maddelerinde de kalem ve 

anacın genotipi ile birlikte yetiştiricilik koşulları 

etkili olmaktadır. Tat olarak tanımlanan kavram 

uçucu aroma bileşikleri ile SÇKM, şekerlerin 

miktarı ve oranları ve titre edilebilir asitlik gibi 

meyve içsel özelikleri tarafından 

belirlenmektedir (Guler ve ark., 2014). 

Karpuzda lezzet/tadın oluşumunda uçucu aroma 
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bileşikleri önemli bir role sahiptir (Petropoulos 

ve ark., 2014). Hekzanal (yeşil ve çiçeksi koku), 

(Z)-6-nonenal (yeşil, kavunsu ve narenciye 

kokusu) ve 6-methyl-5-hepten-2-one (yağlı 

yeşil, meyvemsi ve otsu koku) konsantrasyonları 

anaçlar tarafından önemli derecede etkilenmiştir 

(Guler ve ark., 2014). (Z,Z)-3,6-nonadienol ve 

(E)-2-nonenal’ın  (E,Z)-2,6-nonadienal ve (Z)-6-

nonenol‘la oranı karpuzda dengeli ve istenen 

aroma olarak belirtilmiştir (Yajima ve ark., 

1985; Saftner ve ark., 2007). Bu oran, Guler ve 

ark. (2014) tarafından aşısız kontrol bitkilerinde 

0.6-1.6, 21 farklı su kabağı anacı üzerine aşılı 

karpuz bitkilerinde ise 0.8-1.1 olarak tespit 

edilmiştir. Tohumlu ve tohumsuz karpuzların 

balkabağı (TZ148 F1) ve su kabağı (Dias F1) 

anaçları üzerine aşılanarak yapılan çalışmada, 

balkabağı anacı üzerine aşılanan tohumlu 

karpuzlarda yeşil, kavun, hıyar ve tatlı 

aromaların arttığı tespit edilmiştir. Ancak, aşılı 

tohumsuz karpuzlarda (Z)-6-nonenal (kavun 

benzeri) ve (E,Z)-2,6-nonadienal (hıyar benzeri) 

en yüksek miktarda bulunan iki uçucu olmuştur 

(Liu ve ark., 2018). Bu iki aroma maddesinin bal 

kabağı üzerine aşılı karpuz meyvelerinde artışı 

karpuzun aroma profili üzerinde olumsuz etkide 

bulunduğu şeklinde yorumlanmıştır 

(Petropoulos ve ark., 2014). Bunlara ek olarak 

balkabağı anaçları üzerine aşılı karpuzlarda artış 

gösteren yeşil sebze benzeri aromaların 

karpuzun tadı ve aroması üzerinde olumsuz 

etkisinin olduğu ve bu olumsuz etkinin yabani 

karpuz anaçları (citron) üzerinde ise görülmediği 

rapor edilmiştir. Yabani karpuz anaçları üzerine 

aşılanmış bitkilerden hasat edilen karpuz 

meyvelerinde kavun ve hıyar benzeri aromalar 

daha yüksek bulunurken, bu meyvelerde kabak 

benzeri aroma balkabağı anaçları üzerine 

aşılanmış karpuzlardan daha düşük bulunmuştur 

(Fredes ve ark., 2017).  

Antioksidatif Bileşikler: Meyve ve sebzelerde 

önemli içsel kalite parametrelerinden birisi de 

antioksidatif bileşiklerdir. Fenolik bileşikler, 

karotenoidler C vitamini gibi antioksidatif 

bileşikler insan beslenmesinde önemli bir yere 

sahiptir ve hücre zararlanmalarına, kansere, kalp 

damar hastalıklarına ve başka yıkıcı etkilere 

sahip olan oksidatif (serbest radikaller) 

bileşiklere karşı insan sağlığını korumaktadır 

(Hamid ve ark., 2010). Birçoğu sekonder 

metabolit olan antioksidatif bileşiklerin miktarı 

genotip, çevre koşulları ve yetiştirme 

koşullarından etkilenmektedir (Taiz ve Zaiger, 

2000). Bu konu üzerinde yapılan çalışmalarda 

da farklılıklar bulunmaktadır. Alan ve ark. 

(2018) tarafından yapılan çalışmada toplam 

fenoliklerin miktarının anaç/kalem 

kombinasyonundan etkilenmediği belirlenirken, 

Evrenosoğlu ve ark. (2010) iki yetiştiricilik 

sezonu boyunca ticari Cucurbita melez anaçları 

üzerine aşılı karpuzlarda daha yüksek fenolik 

içerik tespit etmişlerdir. Ancak, aynı araştırıcılar 

su kabağı anaçları üzerinde böyle bir artışın 

olmadığını bildirmişlerdir. Benzer şekilde 

Chávez-Mendoza ve ark., (2013) antiokisdatif 

aktivite bakımından çeşit ve aşılı interaksiyonun 

önemli olduğunu rapor ederken, Alan ve ark., 

(2018) antioksidatif aktivitenin hem anaç/kalem 

kombinasyonundan hem de yetiştirme 

döneminden etkilendiğini rapor etmişlerdir. 

Toplam fenoliklerin ve önemli antioksidatif 

bileşiklerden olan likopenin miktarı hasat 

zamanından önemli seviyede etkilenmiş ve 

ikinci hasatta toplam fenolikler ve likopen 

miktarı daha yüksek bulunmuştur (Tokgöz ve 

ark., 2015). Genel eğilim karpuzda aşılamanın 

likopeni arttırdığı yönünde olmasına rağmen, 

karşıt bulguların bulunması anaç/kalem 

etkileşiminin önemli olduğunu göstermektedir 

(Leonardi ve ark., 2017). Cucurbita melez 

anaçları üzerine aşılı karpuzlarda likopen 

miktarında %40’lara varan artışlar rapor 

edilirken (Perkins-Veazie ve ark., 2007; Candır 

ve ark., 2013; Karaca, 2013; Kyriacou and 

Soteriou, 2015), önemli bir etkinin olmadığı 

(Bruton ve ark., 2009; Soteriou and Kyriacou, 

2015) veya özellikle bazı L. siceraria ve C. 

argyrosperma üzerine aşılı karpuzlarda bazı 

azalmaların olduğunu bildiren çalışmalar da 

vardır (Candir ve ark., 2013; Karaağaç, 2013). 

Buna karşın, Kong ve ark (2018) su kabağı ve 

yabani karpuz anaçları üzerine aşılı bitkilerden 

hasat edilen karpuzlarda likopen birikiminin 

arttığı ve bu artışın likopen sentez yolaklarını 

kontrol eden genlerin aktive edilmesi ve likopen 

parçalayan yolakları kontrol eden genlerin ise 

inaktive edilmesi ile olduğunu bildirirken, 

Cucurbita anaçlarının ise likopen üzerine önemli 

bir etkisinin olmadığını rapor etmişlerdir. Son 

çalışmalar likopen miktarının ve meyve eti 

renginin aşılamadan daha çok hasat dönemi ve 

olgunluk aşaması ile ilgili olduğunu göstermiştir 

(Soteriou ve ark., 2014). 
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C. maxima x C. moschata melezleri üzerine aşılı 

karpuzlarda toplam askorbik asit miktarında 

%7.3 artış belirlenmiştir (Proietti ve ark., 2008). 

Ancak, Qin ve ark., (2014) Lagenaria üzerine 

aşılı olan karpuzlarda askorbik asit miktarında 

önemli bir değişikliğin olmadığını ve C. maxima 

üzerinde ise kontrole göre azalma olduğunun 

rapor etmişlerdir. Mevcut çalışmalar aşılmanın 

askorbik asit üzerindeki etkisinin sınırlı 

olduğunu ve askorbik asit miktarının olgunluk 

seviyesinden, çevre ve bakım koşulların 

etkilendiğini göstermektedir (Leskovar ve ark., 

2004; Tlili ve ark., 2011). 

Mineraller: Karpuzlarda anaç kullanımı karpuz 

meyvelerinde makro ve mikro element 

içeriklerini de etkilemektedir. C. pepo ve 

Cucurbita melezleri üzerine aşılı karpuzlarda 

bitki besin elementi alımı artmıştır (Pulgar ve 

ark., 2000, Yetişir, 2001). C. maxima x C. 

moschata anaçları üzerine aşılanmış mini 

karpuzlarda meyve mineral içeriğinin etkilendiği 

ve özellikle K ve Mg miktarının arttığı tespit 

edilmiştir (Rouphael ve ark., 2008). Su kabağı 

ve balkabağı melez anaçları üzerine aşılı 

karpuzlarda yapılan analizlerde N, P ve Zn 

içeriği her iki anaç grubunda da kontrol 

bitkilerinden daha yüksek bulunurken, Mg, Mn 

ve Cu açısından ise önemli bir fark 

bulunmamıştır. Aynı çalışmada, balkabağı 

anaçları üzerine aşılı karpuz meyvelerinin K ve 

Fe içeriği su kabağı anaçlarına aşılı olanlardan 

ve kontrol bitkilerinden daha yüksek 

bulunurken, Ca içeriği kontrol bitkilerinde daha 

yüksek bulunmuştur (Yetisir ve ark., 2013) 

Tokgöz ve ark. (2015) tarafından yapılan 

çalışmada aşılı bitkilerden hasat edilen 

meyvelerde mineral maddelerin daha yüksek 

olduğu ve Mg dışındaki besin elementlerinin 

içeriğinin ikinci hasatta daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Shintosa anacı üzerine aşılı 

olarak yetiştirilen karpuz meyvelerinde Ca, P, 

Zn ve Fe içerikleri kontrol bitkilerinden ve 

yabani karpuz üzerine aşılı yetiştirilenden daha 

yüksek bulunurken, K, Mn ve Na içeriği 

açısından uygulamalar arasından önemli bir fark 

bulunmamıştır (Bigdelo ve ark., 2017).  

 

Aşılamanın Olgunlaşma ve Muhafaza 

Üzerine Etkileri 

C. maxima x C. moshata melezleri gibi güçlü 

anacalar üzerine aşılanan karpuzlarda 

olgunlaşmanın ve hasadın geciktiği rapor 

edilmiştir (Yetişir ve Sarı, 2003; Alan ve ark., 

2018). Önemli kalite kriterlerinden olan SÇKM 

ve yapısal olmayan karbonhidratların anaçlardan 

daha çok olgunlaşma aşamasından etkilediği 

görülmüştür (Soteriou ve ark., 2014). Buna 

karşın likopen içeriği aşılama ile birlikte artmış 

fakat gelişimi olgunlaşmaya bağlı olarak 

gecikmiştir. Meyve eti sertliği de aşılı 

karpuzlarda aşısızlara oranla daha yüksek 

olmaktadır. Anaçlara bağlı olarak çiçeklenme 

zamanındaki değişmeler ve meyvelerdeki 

büyümeye bağlı olarak olgunlaşma gecikmekte 

ve hasat zamanı uzamaktadır (Karaca ve ark., 

2012; Soteriou ve ark., 2014; Alan ve ark., 

2018). Cucurbita melez anaçları üzerine aşılama 

derim sonrasında likopen içeri, meyve eti sertliği 

ve meyve eti rengi üzerine olumlu etkiler 

yapmıştır (Kyriacou ve Soteriou, 2015).  

Özdemir ve ark. (2018) birisi erkenci (Crisby) 

ve birisi orta sezon (Crimson Tide) olan iki 

karpuz çeşidinin üç hafta 7 C’de depolamadan 

sonra derim sonrası kalitesini koruması üzerine 

anaçların olumlu etkilerinin olduğunu 

bildirmişlerdir. Ancak, anaçlardan ikisinde aşırı 

olgunluk, meyve etinde yumuşama ve düşük 

likopen miktarına bağlı olarak meyve renginde 

açılma olduğu tespit edilmiştir. 

Yukarıda verilen çalışmalar ışığında, anaçların 

karpuzlarda meyve verimi ve kalitesi üzerinde 

önemli etkilere sahip olan önemli unsurlardan 

birisi olduğu görülmektedir. Literatürler 

arasındaki uyumsuzluklar güçlü anaçlar üzerine 

aşılanmış olan karpuzlarda olgunlaşmanın 

gecikmesi ve doğru hasat zamanın tespit 

edilememesi ile açıklanmış (Davis ve ark., 

2008b), olgunlaşmadaki bu farklılıkların önceki 

çalışmalardaki karşıtlıklara sebep olduğu 

düşünülmüştür. Bu sebeple farklı yetiştiricilik ve 

stres koşulları altında kalite kaybı yaşamadan 

ekonomik verimi sağlayabilecek anaç/kalem 

kombinasyonlarının belirlenmesi sürdürebilir 

karpuz üretimi için önemini koruyan bir 

konudur.  

 

Aşılı Karpuzlarda Meyve Kalitesini Etkileyen 

Moleküler ve Fizyolojik Mekanizmalar  

Aşılama ile üretilen diğer sebzelerde olduğu gibi 

karpuzda da kaliteyi etkileyen moleküler ve 

fizyololjik mekanizmalar hakkında bilinenler 

sınırlıdır. Aşılı sebzelerde genel olarak meyve 

kalitesini uygun anaç/kalem kombinasyonlarının 

seçimi etkilemektedir (Yetisir ve Sarı, 2003, 
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Candır ve ark., 2013; Kyriacou ve ark., 2018). 

Aşılı üretilmiş olan meyvelerin tat ve 

aromalarındaki bildirilen değişiklikler anaç ve 

kalem interaksiyonlarından kaynaklandığı kadar, 

meyve örneklerinin farklı gelişim 

dönemlerinden alınmasından da 

kaynaklanabilmektedir (Fredes ve ark., 2017). 

Aşılı bitkilerde, kullanılan anaçlara bağlı olarak 

hormon seviyeleri ve hormonların 

sentezlenmesinden ve idaresinden sorumlu 

genlerin ekspresyon seviyeleri kontrol 

bitkilerine göre farklılaşabilmektedir (Rouphael 

ve ark., 2017). Farklı çalışmalarda, protein 

fosforilasyonundan sorumlu genlerin 

ekspresyonlarının arttığı bildirilmiştir (Liu ve 

ark., 2017). Liu ve ark. (2016) su kabağı ve 

balkabağı anaçları üzerine aşılanmış karpuzlarda 

gen ekspresyon seviyelerini karşılaştırmışlardır. 

Su kabağı ürerine aşılanan karpuzlarda 787 ve 

balkabağı üzerine aşılanan karpuzlarda 3485 

genin ekpresyonunda farklılaşmalar olduğunu 

tespit etmişlerdir. Bu genler, meyve dış ve iç 

kalitesi ile ilgili birincil ve ikincil 

metabolizmalarla, hormonal düzenlemelerle, 

transkripsiyon faktörleriyle ve taşıyıcılarla 

alakalı olduğu kadar meyve gelişmesi ve 

olgunlaşması ile de ilgili olduğu görülmüştür.  

Karpuzda meyve gelişimi çok farklı genlerin ve 

bu genlerin dinamik etkileşimi ile 

belirlenmektedir. Aşılı karpuzlarda yapılan 

transkriptom analizleri meyvenin 

renklenmesinde ve meyvenin besin değerinde 

önemli bir bileşik olan likopen biyosentezi ile 

yeni bilgiler sağlamıştır (Liu ve ark, 2016). 

Karpuzda farklı meyve gelişim dönemlerinde 33 

genin ekpresyon seviyelerine bakılmış ve bal 

kabağı/karpuz kombinasyonunda 14 farklı 

ekspresyon seviyesi belirlenmiştir. Bu bilgilerin 

karpuzda aşılama ile uyartılan likopen 

biyosentezinin moleküler mekanizmasının 

açıklanmasında faydalı olabileceği 

düşünülmektedir (Liu ve ark., 2016). Kong ve 

ark. (2017) balkabağı üzerine aşılı bitkilerde 

likopen sentezi ve katabolik reaksiyonlar ile 

ilgili genlerin ekspresyon seviyelerinin aşısız 

olanlara göre önemli seviyede arttığını tespit 

etmişlerdir. 

Garcia-Lozano ve ark. (2019) su kabağı üzerine 

aşılı karpuzların meyvesinde 1151 genin 

ekpresyonunda farklılaşma olduğunu, bu 

genlerin 841’inin ekspresyonunda azalma, 

310’unda ise artış görüldüğünü bildirmişlerdir. 

Bu genlerden en bol olanlarının metabolik, 

hücresel ve biyolojik düzenleme olaylarına ait 

olduğu görülmüştür. Hücre bölümlerinde ise 

hücre zarı, hücre zarı bölümleri ve hücre ilk üç 

sırayı oluşturmuştur. Moleküler fonksiyonlarda 

ise katalitik aktiviteler, bağlanmalar ve taşınma 

aktiviteleri ana kategorileri oluşturmuştur. Su 

kabağı üzerine aşılanmış olan karpuzların 

meyvelerinde hücre duvarı sentezi ile ilgili 

selüloz sentaz, proline ve fasiklin benzeri 

arabinogalakton proteini gibi metabolitleri 

kodlayan genlerin ekspresyonu artarken, 

pektinesteraz ve betaglukosidaz gibi meyve 

olgunlaşması anında yumuşamadan sorumlu 

genlerin (Zhu ve ark., 2017) ekpresyonunun 

azaldığı görülmüştür. Yine su kabağı üzerine 

aşılı karpuzların meyvelerinde meyve senesensi 

ile ilgili genlerin (NAC, WRKY ve EFRs) daha 

az ekspres olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, 

su kabağı anaçlarının olgunlaşmayı geciktirerek 

meyve kalitesinin iyileşmesinde rol alabildiğini 

göstermiştir. Benzer şekilde, su kabağı üzerine 

aşılı karpuzların meyve kabuklarının 

sertliklerinin arttığı (derim sonrası için ıslahçılar 

tarafından tercih edilen bir özellik) ve hücre 

duvarını sağlamlaştıran birçok genin 

ekspresyonunun yüksek olduğu görülmüştür. 

Aynı araştırmada, karpuzda tat-aroma ve 

antioksidatif özellikleri üzerinde önemli etkileri 

olan flavonoidlerin biyosentezinden sorumlu 

genlerin ekspresyonunun da artış gösterdiği 

tespit edilmiştir. Aşılı ve aşısız karpuz 

meyvelerinde farklı gelişim dönemlerinde farklı 

sayılarda gen ekpresyonu artış veya azalış 

göstermiştir (Aslam ve ark., 2020). Yapılan 

çalışmada meyvelerde 10, 18, 26 ve 34. 

günlerde analizler yapılmıştır. Onuncu günde 

artış ve azalış gösteren gen sayısı sırası ile 255 

ve 474, 18. günde artış ve azalış gösteren gen 

sayısı sırasıyla 129 ve 45, 24. günde artış ve 

azalış gösteren gen sayısı 61 ve 67 ve 34. günde 

artış ve azalış gösteren gen sayısı sırası ile 54 ve 

302 olmuştur. Şeker metabolizması (glikolizis, 

nişasta, sakkaroz, früktoz ve mannoz) ile ilgili 

28 genin ekspresyonunda farklılaşmalar tespit 

edilirken, sitrik asit döngüsü ile ilgili sadece 2-

oxoglutarate dehidrogenazı kodlayan genin 

ekspresyonunda azalma tespit edilmiştir. Aynı 

çalışmada, amino asit metabolizması ile ilgili 

10, taşıyıcılarla ilgili 63, genin ekspresyonunda 

farklılaşmalar belirlenmiştir. 
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Farklı çalışmalarda, farklı abiyotik stres 

faktörlerine tepki olarak aşısız bitkilerin meyve 

eti transkriptomlarının aşılı bitkilere göre daha 

duyarlı olduklarını ve bu farklılıkların ise hücre 

karbonhidarat metabolizması gibi önemi 

metabolik prosesler ve yolakları etkilediği 

bildirilmiştir (Zhong ve ark., 2018). Bunların 

yanında, proteinler, genetik materyaller, 

hormonlar ve besin elementleri gibi makro 

moleküllerin anaç ve kalemler arasında alış 

verişleri birçok araştırmada vurgulanmıştır 

(Albacete ve ark., 2015). Genetik materyallerin 

taşınması ile ilgili mRNA ve bazı küçük 

RNA’ların uzun mesafe taşınımı gösterilmiştir. 

Meyve kalitesini etkileyen RNA’ların floem 

yolu ile uzun mesafe taşındığı detaylı bir şekilde 

ortaya çıkartılmıştır (Mermigka ve ark., 2015). 

Benzer şekilde kodlama yapmayan (non-coding) 

küçük RNA’ların (siRNA ve miRNA) aşılanan 

bitkilerde anaç kalem arasındaki transferi 

kabakgiller familyasında birçok çalışmada 

gösterilmiştir (Haroldsen ve ark., 2012; 

Xanthopoulou ve ark., 2019). 

Karpuz genomunun dizilenmiş olması ve yüksek 

çıktılı dizileme tekniğinin kullanılabilir olması 

aşılı karpuzlarda meyve oluşumu ve meyve 

kalitesi ile ilgili birçok metabolik yolun 

araştırılmasında faydalı olacaktır. Farklı 

anaç/kalem kombinasyonlarındaki farklı gen 

ekspresyonlarının veya epigenetik 

mekanizmaların ortaya çıkartılması daha verimli 

ve kaliteli anaçların ve kalemlerin 

geliştirilmesine katkı yapabilecektir. Bu 

gelişmeler aşılı sebzelerde meyve kalitesinde 

kritik fonksiyonlara sahip olan genlerin 

aktivasyonu ve gen susturmalarına öncülük 

edebilecek ve modern ıslahta özgün 

varyasyonların oluşmasını sağlayabilecektir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu derlemede farklı anaçlar üzerine aşılamanın 

karpuz meyvelerinin fiziksel ve bazı kimyasal 

özellikleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. 

Karpuzda anaç kullanımının meyve özellikleri 

üzerindeki etkileri tamamen aydınlatılmış 

değildir ve yukarıda verilen çalışmalarda da 

görüldüğü gibi anaçların karpuzun meyve 

kalitesine olan etkisi çalışmadan çalışmaya 

farklılaşabilmektedir. Bunu sebebi olarak, 

kullanılan anaç/kalem kombinasyonları, 

uygulanan kültürel işlemler, yetiştiricilik yapılan 

yerin çevresel koşulları ve yetiştiricilik dönemi 

(erken, orta ve geç) ve hasat zamanı etkili 

faktörler olarak görülmüştür. Maalesef, son 

zamanlara kadar stres koşullarına dayanıklılık, 

güçlü bitki ve yüksek verim anaç ıslahında en 

önemli ıslah hedefleri olmuştur. Bu sebeple anaç 

ıslah programlarında anaç/kalem 

kombinasyonlarının seçiminde meyve kalite 

kriterleri de verim ve bitki gelişim kriterleri 

kadar dikkate alınmalıdır. Anaçlar ve kalemler 

ıslah edilirken son yetiştirileceği çevresel 

koşuların dışındaki ekolojilerde ıslah edildikleri 

için çok farklı ekolojik koşullar, lokasyonlar ve 

bakım koşulları için uygun anaç/kalem 

kombinasyonlarının performansları tespit 

edilmelidir. Tüketici isteklerini karşılayacak 

anaç kalem kombinasyonları ve bunların 

yetiştiricilik koşullarına adaptasyonu ile ilgili 

detaylı çalışmalar yapılmalıdır. Aşılı karpuz 

üretiminde meyve kalitesi üzerinde önemli 

etkileri olan anaç/kalem kombinasyonları ve 

çevresel etkileşim ile ilgili bilgilerimizi 

derinleştirecek araştırmalara da ihtiyaç vardır 

(Davis ve ark., 2008; Alan ve ark., 2015; 

Kyriacou ve ark., 2018). Bunlara ek olarak, anaç 

ıslahı ve aşılı bitkilerle karpuz üretimi ile ilgili 

araştırmalarda karotenoidler ve organik asitler 

gibi antioksidatifleri attırıcı yöntemler üzerinde 

çalışılmalıdır (Candır ve ark., 2013; Guler ve 

ark., 2014). Gelecek çalışmalarda, meyve 

kalitesini ve raf ömrünü iyileştirmek amacı ile 

özel yetiştiricilik bölgelerine, yetiştiricilik 

şekline (örtüaltı, açık), aşılanacak kalemin 

özelliklerine, toprak bünyesine, iklim 

koşullarına ve yetiştiricilik dönemine göre 

çalışmalar yapılmalıdır (Bertucci ve ark., 2018; 

Bantis ve ark., 2019). Anaç ıslah çalışmalarında 

biyotik ve abiyotik stres faktörlerine dayanıklılık 

yanında tatminkar kalite ve verim de beraber 

hedeflenmelidir. Aşılı sebzelerde meyve 

kalitesini etkileyen moleküler mekanizmasının 

aydınlatılması ile ilgili çalışmalara devam 

edilmeli ve bu tür çalışmalarda kullanılabilecek 

markırlar (DNA, protein, sekonder metabolitler 

vb.) geliştirmeye yönelik çalışmalar 

hedeflenmelidir. Islah edilecek olan anaçlar ile 

ilgili aşılanabilecek çeşit grupları, yetiştiricilik 

tekniği, yetiştiricilik dönemi, hasat zamanı ve 

derim sonrası uygulamalar konusunda bilgiler 

üretilmeli ve ilgili sektörlerin kullanımına 

sunulmalıdır. 
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