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Özet 

T.C. Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Ziraat Sanatları Şube Müdürü Dr. A.Bülent KAPTAN 

ve ekibi tarafından 1960 – 61 yılları içerisinde yürütülmüş ve1968 yılında yayınlanmış olan “Rize 

Çaylarının Terkip ve Keyfiyeti İle Bunlar Üzerine İşlemenin Tesirine Ait Araştırma” isimli geniş 

kapsamlı çalışmalarının III.Bölümümde ki “Rize Çaylarının Terkip ve Keyfiyetine Tesir Eden 

Faktörler” ana başlığı altında manometrik yöntemle Rize Merkez Fabrikası koşullarında, siyah çaya 

işlenmek üzere hasat edilmiş olan taze çay sürgünlerinden soldurma işlemi öncesinde, ürünün 

yetiştirildiği bölge ve varyetesi dikkate alınarak alınan örneklerde enzim aktivitelerini tespit 

etmişlerdir. 

 

Warburg manometresi’nin kullanıldığı bu çalışmada sonuç olarak; hasat edilen taze çay yapraklarının, 

madde üzerinden % mm3 olarak ölçümlenen O2 absorbsiyonu aynı zamanda oksidaz enzim aktivitesinin 

bir göstergesi olduğu ve genellikle yaprak ve tomurcukları üzerinde çok miktarda tüy bulunan 

örneklerde emilen O2  yüksek ve enzimatik dönüşümünde hızlı olduğu tespit edilmiştir. Bunun aksine, 

yaprak ve tomurcukları üzerinde az miktarda tüy bulunan örneklerde emilen O2  miktarının az ve 

enzimatik dönüşümünde yavaş olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, yetiştirme bölgesinin çay 

varyetesinin tüylülük oranı üzerine etkili olduğu ve tepe tomurcuğunun 1. ve 2. yaprağa oranla daha 

çok O2 basorbe ettiği tespit edilmiştir. 

Çalışmada; 100 gr taze çay sürgünü (ayrıca tomurcuk ve yaprak olarak da) kıyılmış ve bundan 200 mg 

alınarak Warburg manometresi’nin reaksiyon kabına konmuş üzerine 3 ml saf su ilave edilerek 90 

dakika süreyle oksidasyona terk edilmiştir. Örneğin oksidasyon esnasında ortamdan absorbladığı O2 

miktarı manometrenin kapillar borusundaki skaladan okunmuş ve absorblanan O2 miktarı kuru madde 

üzerinden örneğin yetiştirildiği bölge ve varyetesi dikkate alınarak kayıt edilmiştir. 

Warburg manometresi, özellikle okiside olmuş çay tiplerinin üretiminde, oksidaz enzim aktivitesini 

göstermesi açsından uygun çay varyetelerinin tespiti için doğru sonuçlar veren bir yöntem olarak 

tanımlanmıştır.  

Bu çalışmada ayrıca, ilk kez mamul siyah çayın işleme aşamalarında ki polifenol ve kafein içerikleri kağıt 

kromatografisi tekniği ile ölçümlenmiş, ayrıca yeni kurulmuş ve kurulmakta olan çay fabrikalarında 

fermantasyonun düzenli yapılıp yapılmadığını anlayabilmek için tat analizleri ile paralel olarak kalitatif 

olarak çay demlerinde sülfirik asitte meydana gelen tortulaşma renk ve miktarının tayin edildiği metot 

kullanılmıştır. Bu metod ile tadım sonuçları birbirini doğrulamıştır. 

Bu metotta; tat analizlerinden sonra çay demi oda sıcaklığında soğumaya terkedilmiş, soğutulan 

demden santrifüj tüpü içerisine 20 ml alınıp üzerine %1’i kadar H2SO4 ilave edilmiş ve 20 dakika süreyle 

4500 – 5000 devirle santrifüje tabi tutulmuştur. Ayrılan TF ve TR miktarları % olarak hesaplanmış bu 

arada oluşan tortu rengi de normal ışık altında incelenmiştir. Tortunun açık krem renginde oluşu ve 

miktarı itibariyle azlığı çayın biyolojik esaslara uygun olarak oksidasyona uğramadığını ve oksidasyon 

müddetinin de yaprağın durumuna ve işleme şekline göre ayarlanmadığının bir göstergesi olarak kabul 

edilmiştir. Oksidasyon müddetinin uzatılması halinde tortu rengi de koyulaşmıştır. 



 

 Warburg manometresi 

1931 yılında,  

solunum enziminin doğası 

ve etkime biçimini 

keşfettiği için Nobel Tıp 

ödülünü kazanan Otto 

Heinrich Warburg 

(1883–1970, Almanya) 

tarafından geliştirilmiş bir 

manometredir. 
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