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Özet   

Bu çalışma, elle toplamadaki hasat farklılıkları yoluyla siyah çay (Camellia sinensis klon 
100) verimini kantitatif ve kalitatif olarak karşılaştırmak için yapıldı. 2002-2003 
süresince İran’ın kuzeyinin çevresel koşulları altında dört tekrarlamalı, Rastgele Tam 
Blok Desenli (RCBD) bir denemede üç sürgün periyodu içinde (ilkbahar, yaz ve güz) 
konvansiyonel toplama standardı ile düzenli yıllık budamadan sonra üç güncel sürgün 
uzunluğuna (5 – 10 ve 15 cm) dayalı olarak toplama metodu karşılaştırıldı. Yeşil 
yaprakların taze ağırlığı (verim), kanopi alanı, çözünen ve çözünmeyen kül, % 
tannin, % kafein, % theaflavin (TF), % thearubigin (TR), siyah çaydaki TR/TF oranı, 
toplam renk (TC) ve parlaklığı (BR) içeren parametreler ölçümlendi. (Verimi 
kantitatif olarak arttıran) kaba toplama ile toplam TF, TR ve toplam renk gibi siyah çay 
kalite faktörleri azalırken her bir ocağın kanopi alanının artışı ile de ocak başına düşen 
verin artışı arasında pozitif bir ilişki vardı. En yüksek yeşil yaprak verimi (2420 
Gr/ocak) ve en geniş kanopi alanı (7247 cm2/ocak) ilk bahar sürgünündeki 5 cm’lik 
uygulamada/hasatta elde edildi bunu sırayla 10 ve 15 cm’ler izledi. Kalite (siyah çay 
kalitesine katkı sağlayan bileşenler) ve kantite; büyüme mevsimi (ilkbahar, yaz ve güz) ve 
sürgün uzunluğunun değişimi yoluyla dalgalanma gösterdi. İlkbahar sürgünündeki 
toplamada sürgün uzunlukları arasındaki kalite farklılığının bir göstergesi olarak siyah 
çayda TR % 9.9 – %14.1 aralığında ve TF % 0.89 - %1.8 aralığında değişirken kafein ve 
tannin’de ki değişim önemli değildi. İlkbahar sürgününde %24’lük bir ortalama ile siyah 
çaydaki parlaklık (BR) %21.4 - %24.6 aralığındaydı ve toplam renk (TC) %4.5’luk bir 
ortalama ile %4.1’den %5.2’ye kadar değişti. TR/TF azaldığı zaman ; parlaklık, renk ve 
aroma indeksinin de azaldığı görüldü. 
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