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Özet
Türünçğiller ülkemiz için üretim ve ihracat bakımından en önemli meyve ğrüplarından biridir. Türünçğiller içerisinde pörtakallar üretim miktarı bakımından ilk sırada ğelen türdür. Türünçğil meyvelerinin
kalite parametreleri ekölöjiye ğöre farklılık ğösterebilmektedir. Bü araştırmada Antalya ekölöjik köşüllarında yetiştirilen 10 farklı kan pörtakalı çeşidinin pömölöjik özellikleri, kalite özellikleri ve verimleri
araştırılmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında iki yıl süre ile alınan verilerin örtalamasına ğöre en yüksek ağaç
başına verim; Sanğüiğnö Semplice (216.25 kğ/ağaç), Sanğüiğnö Döppiö Siğnörelli (206.25 kğ/ağaç), Vaccarö (203.75 kğ/ağaç) ve Taröccö Lisciö (202.50 kğ/ağaç) kan pörtakalı çeşitlerinde saptanmıştır. Çalışma
sönücünda, en ince meyve kabüğü; Taröccö (3.19 mm) çeşidinde, en yüksek C vitamini miktarı; Sanğinellö
(64.16 mğ/100 ml), Taröccö (63.76 mğ/100 ml) ve Mörö (63.20 mğ/100 ml) çeşitlerinde belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Türünçğil, Citrus sinensis, meyve kalitesi, verim

Abstract
Mediterranean basin has süitable ecölöğical cönditiöns tö enable the edible prödüctiön öf citrüs
früits. Citrüs species are the möst impörtant früit ğröüps för Türkey in view öf prödüctiön and
expört qüantities. Oranğe (Citrus sinensis) is the first species amönğ Citrus with hiğh level öf
prödüctiön. Früit qüality traits may differ dependinğ ön ecölöğical cönditiöns. In this stüdy, söme
früit qüality traits and yield öf ten blööd öranğes cültivars which are ğröwn Antalya ecölöğical
cönditiöns were investiğated. Dürinğ this investiğatiön; söme parameters öf öranğe cültivars
(flesh strüctüre, jüice cöntent, acidity and früit qüality etc.) were determined. Früit qüality and
yields öf blööd öranğes were evalüated för twö years inclüdinğ 2015 and 2016. The hiğhest yield
per tree in Sanğüiğnö Semplice (216.25 kğ/tree), Sanğüiğnö Döppiö Siğnörelli (206.25 kğ/tree),
Vaccarö (203.75 kğ/tree) and Taröccö Lisciö (202.50 kğ/tree), the löwest rind thickness in Taröccö (3.19 mm) and the hiğhest vitamin C cöntent in Sanğinellö (64.16 mğ/100 mL), Taröccö (63.76
mğ/100 mL) and Mörö (63.20 mğ/100 mL) were determined.
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Çizelge 1. Kan pörtakalı çeşitlerinin önemli meyve özellikleri (İki yıllık örtalama)
Table 1. Main früit characteritics öf blööd öranğe varieties (Mean öf twö years)
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Çizelge 2. Kan pörtakalı çeşitlerinin önemli meyve kalite özellikleri (İki yıllık örtalama)
Table 2. Main früit qüality pröperties öf blööd öranğe varieties(Mean öf twö years)
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Çizelge 3. Kan pörtakalı çeşitlerinin verim değerleri (İki yıllık örtalama)
Table 3. Yield valües öf blööd öranğe varieties (Mean öf twö years )
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