
 

    
 

This project is co-financed by the European 
Union and the Republic of Turkey 

 

 

  Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması için 
Teknik Destek  

 
TR07R1.10-04/001 

 

 
 

Optimum Üretim Yapılmasına dair Rapor ve 
Depolama Analizi ve Optimum Üretim Koşulları ve 
Üretim Kalitesi, Hijyen ve Depolama Standartlarına 

dair Raporlar Hazırlanması 

 
Faaliyet C2.1.1 

 

Haziran 2018 



 

2 / 77 

 

 

Sorumluluk Reddi 

Bu doküman hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtıyor 

olarak yorumlanamaz. 





 



 

3 / 77 

İçindekiler 

İçindekiler .................................................................................................................. 3 

Kısaltmalar Listesi .................................................................................................... 4 

Önsöz......................................................................................................................... 5 

Yönetici Özeti ............................................................................................................ 7 

2.2.1. Dikim ....................................................................................................................11 

2.2.2. Ağaç Gölgeleri......................................................................................................11 

2.2.3. Gübreleme ...........................................................................................................12 

2.2.4. Sulama .................................................................................................................13 

2.2.5. Drenaj ..................................................................................................................14 

2.2.6. Zararlı Böcekler ve Hastalık Yaratan Yabani Otların Kontrolü ..............................14 

2.2.7. Budama................................................................................................................15 

2.2.9. Tohumun Yayılması .............................................................................................16 

2.2.10. Bitkisel Yayılma ..................................................................................................16 

3.5. Sulama ....................................................................................................................19 

3.6. Drenaj .....................................................................................................................19 

3.7. Zararlı Böcekler ve Hastalık ....................................................................................19 

3.8. Yabani Ot Kontrolü ..................................................................................................19 

Kaynaklar ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Ekler ......................................................................................................................... 76 

 

 

  



 

4 / 77 

Kısaltmalar Listesi  

CTC 

ÇAYKUR  

EHIA 

ETC 

K2O 

MgSO4 

MOP 

(NH4)2SO4 

NPK 

PET 

PVC 

ZnSO4 

Kesme, Kıvırma, Kırma 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Avrupa Demlenmiş Bitki Çayı Derneği  

Avrupa Çay Komitesi 

Potasyum 

Magnezyum Sülfat  

Potasyum Klorür  

Amonyum Sülfat  

Nitrojen, fosfor, potasyum 

Polietilen tereftalat 

Polivinil klorür  

Çinko sülfat  
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Önsöz  

Optimum Üretim Koşulları ve Üretim Kalitesi, Hijyen ve Depolama Standartları, çay 

kalitesinden söz ederken başvurulan önemli etmenlerdir. Kalite, üstün kalite jenotipleri 

alanında başlamakta; yetiştirme uygulamaları ve hasat ile devam etmekte ve son 

olarak mevcut yaprak materyalinin işlenmesiyle sonlanmaktadır. Dahası, hijyen ve 

depolama; çay yaprağının ömründe önemli konulardır. İnsanların tüketimine yönelik 

yüksek kaliteli ürünler elde etmek için tüm bu adımların doğru bir şekilde tertiplenmesi 

gerekmektedir.  
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[boş bırakılmış] 
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Yönetici Özeti  

 

“Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması için Teknik Destek (Çaymer)” 

çerçevesinde “C2.1.1. Optimum Üretim Yapılmasına dair Rapor ve Depolama Analizi 

ve Optimum Üretim Koşulları ve Üretim Kalitesi, Hijyen ve Depolama Standartlarına 

dair Raporlar Hazırlanması” başlıklı mevcut rapor sunulmaktadır.  

 

Çay bitkisi, yetiştirme uygulamalarından hasada ve daha fazla işleme alanlarına dek 

göz önünde bulundurulmalıdır; çünkü bu etmenler çayın kalitesini etkilemektedir. Bu 

unsurlar ve çay fabrikalarındaki muadil depolama ve hijyen kolaylıkları ve onların 

depolama kapasiteleri temelinde, sürdürülebilir çay üretiminden söz edilebilir.  
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FAALİYET C2.1.1 Optimum Üretim Yapılmasına dair Rapor ve Depolama Analizi 
ve Optimum Üretim Koşulları ve Üretim Kalitesi, Hijyen ve Depolama 
Standartlarına dair Raporlar Hazırlanması 
 

1. Sürdürülebilir tarım nedir? 

Sürdürülebilir tarımın hedefi; gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine 

zarar vermeksizin günümüzde toplumun gıda ve tekstil ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

Sürdürülebilir tarım uygulayıcıları; çalışmalarına üç ana hedefi entegre etmenin 

yollarını araştırmaktadır: sağlıklı bir çevre, ekonomik karlılık ve sosyal ve ekonomik 

eşitlik. Gıda sistemine dahil olan her kişi – yetiştiriciler, gıda işlemecileri, dağıtıcılar, 

perakendeciler, tüketiciler ve atık yöneticileri- sürdürülebilir bir tarım sistemi sağlamada 

bir rol oynayabilir.  

Sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir gıda sistemleri alanında çalışan kişilerin sıklıkla 

kullandıkları birçok uygulama bulunmaktadır. Yetiştiriciler, toprak sağlığını teşvik 

etmek, su kullanımını asgari düzeye indirmek ve çiftlikte kirlilik düzeylerini azaltmak 

üzere yöntemler kullanabilir. Sürdürülebilirlikle meşgul olan perakendeciler ve 

tüketiciler, çiftliklerde çalışan işçilerin refahını destekleyen çevre dostu veya yerel 

ekonomiyi destekleyen yöntemler kullanılarak yetiştirilen “değer-temelli” gıdaların 

arayışına girebilirler. Ve sürdürülebilir tarım alanındaki araştırmacılar genellikle 

çalışmalarında disiplinler-arası alanlara geçip, biyoloji, iktisat, mühendislik, kimya, 

topluluk kalkınması ve birçok alanı harmanlamaktadırlar. Bununla birlikte, 

sürdürülebilir tarım, uygulamaların derlemesinden öteye geçmektedir. Bu, bir 

müzakere sürecidir: Münferit bir çiftçi veya bir topluluk içerisindeki kişilerin bazen 

birbiriyle çelişen çıkarları arasında bir itme-çekme durumudur; keza gıdamızı ve 

ipliğimizi nasıl yetiştirdiğimize dair karmaşık sorunları çözmek üzere 

çalışmaktadırlar. 

 

2. Optimum Üretim ve Depolama Analizi Gerçekleştirilmesi  
 

Çay alanında üretim ve depolamaya dair ayrıntılı bilgi vermeden önce çay bitkisi, 

yetiştirme ve hasat tekniklerini bilmeliyiz; çünkü bu etmenler işleme aşamasında 

kullanılacak olan yaprakların niteliğini etkilemektedir.  

 

2.1. Çay bitkisi 
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Çay; sudan sonra dünyada en yaygın tüketilen ikinci içecek olup (Mukhopadyay et 

al., 2012), nispeten serinletici ve kanamayı durduran bir tadı vardır (Mondal et 

al., 2004). İçecek, hep yeşil kalan, uzun ömürlü bir çalı olan Camellia sinensis’den (L.) 

hazırlanmaktadır (Mukhopadhyay et al., 2013a,b). Hassas yaprakları, insanlara 

zihinsel ve fiziksel işleri yapmak için gerekli olan enerji ve kritik bir uyaranı veren bir 

içecek yapmak üzere işlemden geçirilmektedir.  

Çin, içecek ve ilaç olarak çayı kullanan ilk ülkedir (Chen & Sheng, 1981) ve 1500 yılı 

aşkın ömrü olan bitkiler halen Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde çiçek 

açmaktadır (Hara et al., 1995). Normal koşullar altında çay bitkileri, 20-30 metre kadar 

yükseğe çıkabilmektedir; ancak bitki yetiştirme kolaylığı açısından budamak suretiyle 

sürekli yeşil kalan çalılıklar şeklinde bakılmaktadır. Tropik bölgelerde doruklarda 

bulunan tomurcukların ve genç yaprakların hasadı yıl boyunca devam etmektedir; 

ancak ılıman iklimlerde yolma mevsimsel olarak gerçekleştirilmektedir.  

Farklı yetiştirme uygulamalarından, yetiştirme koşullarından ve işleme yöntemlerinden 

elde edilen farklı ürün türleri ve nitelikleri bulunmaktadır (Bhatia & Ullah, 1962; Hara et 

al., 1995). Bu, temel olarak fermente çay veya siyah çay olarak tüketilmektedir. Bir 

içecek olarak kullanımına ek olarak çay yaprakları sebze olarak da tüketilmektedir: 

Örneğin, Burma’daki “leppet çayı” ve Tayland’ın “meing çayı”, yarı fermente veya 

salamura çay olarak tüketilmektedir. Aynı zamanda çayın terapötik bir değeri vardır ve 

kanser dahil birçok hastalığı tedavi edebilir. Yeşil çay antioksidan özellikleriyle 

bilinirken; siyah çay kardiyo-vasküler hastalıklarda pozitif rolüyle değerlendirilmektedir 

(Sen & Bera, 2013). Siyah çay, yeşil çay, sarı çay, oolong çayı, beyaz çay ve pu-erh 

çayları, C. Sinensis’in yolunmuş yapraklarından kaynaklanan farklı türlerdir; ancak 

işleme sürecindeki farklılıklar, hangisinin üretileceğini belirlemektedir. Bir çay, beş 

temel türden birinde işlenmesinden sonra aynı zamanda harmanlanabilir, içerisine 

aroma katılabilir veya esanslı hale getirilebilir.  

Çay, 45°N ila 34°S arasındaki yüksekliklerde iyi bir şekilde gelişmektedir ve yaklaşık 

52 ülkeye yayılmaktadır. Çay, yıllık 2,2 milyon tonluk üretimiyle dünyada yaklaşık 2,7 

milyon hektar yetiştirilebilir araziyi işgal etmektedir. 

 

2.2. Çayın eko-fizyolojisi 

Çay bitkileri, birçok yükseklikte yetişmektedir: Güney Afrika (30°S), Rusya (45°N), ve 

Yeni Gine’den (150°E) Arjantin’e (60°W) (Caffin et al., 2004) dek. Çayın başarılı bir 

http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0038
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0036
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0005
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0016
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0001
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0016
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0046
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0003
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şekilde yetişmesi için uygun olan yıllık yağmur miktarı yaklaşık 1200 mm’dir. Ortamın 

ortalama optimum görece nemlilik oranı yüzde 70 ila 75’den fazla olmalıdır ve bu 

durum bitki kaynaklı faz boyunca önemlidir; çünkü atmosferin görece düşük nemlilik 

oranının filiz verme döneminde üzücü bir etkisi vardır (Lemmesa, 1996). Alternatif 

olarak, filiz vermek için atmosferdeki kritik basınç düzeyi, 2.3 kPa’nın altıdır [yani, 

25°C’de görece %28 ve 30°C %45 görece nemlilik oranı (Willson, 1999)]. Yüksek 

kaliteli çay bitkileri –geleneksel çay yapımında, yani nihai üründe ağırlıklı olarak 

bunlara ihtiyaç bulunmaktadır- daha yüksek rakımlarda (4900 ft) yetişmektedir. Ekvator 

bölgelerinde ise çay bitkileri, 1000 ila 3000 metre yükseklikler arasında bolca 

yetişmektedir. Optimum yükseklik, ekvatorla olan mesafe arttıkça düşmektedir ve 

deniz düzeyine daha yakın yerlerde yetişen çay bitkileri de bir gerçekliktir  

(Willson, 1999). 

Çayın büyümesi, ısıya bağımlı bir durumdur ve ısının çok düşük veya çok yüksek 

olduğu durumlarda, diğer iklim etmenlerinden bağımsız olarak, fideler büyümemektedir 

(Lemmesa, 1996). Çay bitkileri, birçok ısıya dayanıklıdır: Sıcaklığın ‒12°C’ye kadar 

gerilediği Bölge 8’den (dayanıklılık alanı),  dönence-altındaki daha ılıman alanlara dek. 

Fideler, yeterli yağış alan ve tercih edilen toprak pH’ının olduğu yerlerde güçlü bir 

biçimde yetişmektedir (Jim & Cave, 2003). Solar radyasyon da bir diğer önemli 

etmendir. Ekvator bölgelerinde yüksek rakımlardaki bir çay fidesine gelen radyasyon 

miktarı, 600 Wm–2’a kadar erişebilir. Assam türü çaylar, Çin türü çaylara kıyasla 

gölgeden daha fazla yarar sağlamaktadır ve bu durum onların yaprak açılarındaki 

farklılıklarla alakalıdır (Willson, 1999). Aşırı rüzgarın çay bitkileri üzerinde olumsuz bir 

etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla rüzgar kıranlar, korunmasız çay bitkilerinde 

görülebilen yüksek evapotranspirasyon ve su stresini önlemek için önemlidir 

(Lemmesa, 1996). 

Çay bitkileri en iyi şekilde iyi drenajlı, yağmur geçiren ve verimli topraklarda minimum 

2 metre derinlikte yetişmektedir (Lemmesa, 1996). Çay topraklarının yüksek bir su 

tutma kapasitesi bulunmalıdır; ancak su durgun olmamalıdır (Willson, 1999). Toprak 

derecesi de büyümeyle alakalıdır; ancak en elverişli menzil, 19°C ila 22°C arasındadır. 

Bu menzilden ötede lineer bir ilişki korunmaktadır. Çay kökleri, ideal toprak altında 15 

metre derinliğe kadar büyümektedir (Wilson, 1999). Toprakta nemliliğin olmaması, 

dalların büyümesini azaltır ve sonuç olarak yapraklar çok ağırlaşır ve verimsiz 

http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0021
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0052
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0052
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0021
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0019
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0052
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0021
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0021
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0052
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tomurcuklar üretme eğilimine girer. Bu da verimliliği ve kaliteyi azaltmaktadır 

(Lemmesa, 1996). 

2.2. Çay Üretim Teknikleri 

2.2.1.  Dikim 

Daha yüksek verimliliğin ön koşulu, doğru bir şekilde dikilmektir. Doğru bir şekilde 

dikilen çay bitkileri toprak üzerinde hızla kendilerine yer edinirler ve güçlü bir şekilde 

büyürler. Aksi takdirde, kötü bir şekilde dikilen bitkilerde ölüm ve büyümede gecikme 

düzeyi yüksek olabilir. Dikim öncesinde, tam güneş ışığına adım adım maruz kalmak 

suretiyle fidelikte zeminlerinin sertleşmesi gerekmektedir. Dikim, yeterli bir sulamayla 

gerçekleşmelidir. Sadece 9 ila 12 aylık, 40-60 santim uzunluğunda ve fizyolojik olarak 

en az 12 adet 0,5 santim kalınlığında yaprağa sahip sağlıklı bitkiler seçilmelidir.  

Tohum ve çukur, dikimin iki büyük türüdür. 45 santim derinliğinde ve 45 santim 

genişliğindeki münferit çukurlar kazılmaktadır. Kazılan toprak daha sonra 150-200 

gramlık ayrıştırılmış küspeler veya 4-5 kilogramlık çürümüş sığır gübresiyle 

güçlendirilmekte, 30 gramlık kaya fosfatı ve 30 gramlık tek süperfosfat eklenmektedir. 

Çukur dikiminde, 30 santim genişliğinde ve 45 santim derinliğindeki siperler sıra sıra 

kazılmaktadır. Kazılmış toprak daha sonra tohum dikiminde olduğu gibi muamele 

görmektedir. Hektar başına yaklaşık 14.000 – 16.000 (dağlık alanlarda 17.000’e kadar 

çıkar) bitki arasında, ideal çalı topluluğu bulunmaktadır. Sıralar arasında 105-110 

santim, bitkiler arasında ise 60-75 santim vardır. Dikim, ya tek ya da çift çitler halinde 

yapılabilir.  

2.2.2.  Ağaç Gölgeleri 

Gölge, çay ekimi konusunda mutlak bir zorunluluktur. Isı ve aşırı ışın radyasyonunun 

azaltılması, gölgelemenin temel faydasıdır. Aktif yetiştirme dönemlerinde yaklaşık 

30°C–32°C’lik çevre sıcaklığı, çay yetiştirmek için orta dereceli bir gölge 

gerektirmektedir ve bu da baklagil ağaçlarının dikimiyle sağlanmaktadır. Bu orta 

düzeyli gölge, çay çalılıklarının verimliliği açısından faydalı bulunmaktadır. Geniş 

yaprakları olan çalılıklar, ince yaprakları olan çalılıklara kıyasla gölgeden daha fazla 

yararlanmaktadır. Buna ek olarak, ağaç gölgeleri, yapraklarını gölgede bırakmak 

suretiyle toprağa daha fazla organik madde eklemekte, kuru geçen kış aylarında 

toprağın nemini korumakta, kızıl örümcek enfeksiyonunu azaltmaktadır. Özellikle ağaç 

http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0021
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gölgeleri iki türdür: geçici ve daimi. Daimi ağaç gölgeleri, daha uzun bir süre için 

ekilmektedir (40 yılı aşkın). İlk dikim aşamasında, hem geçici  (Gliricidia, Indigofera, vs) 

hem de kalıcı ağaç gölgeleri, çay çalılıkları doğrudan ışıktan korumak için tesis 

edilmiştir. Kalıcı ağaç gölgeleri sağlanır sağlanmaz, geçici ağaç gölgeleri kaldırılmıştır.  

Ağaç gölgeliklerinin bir diğer avantajı; toprağa sürekli olarak organik madde 

eklenmesidir. Doğu Afrika’da Grevillea robusta ağaç gölgeliklerinden ve çay 

çalılıklarından her yıl toplam yaprak düşüşü, hektar başına 6,5 ton kuru maddedir  

(Goodchild & Foster-Bartham, 1958), keza Leguminosae ailesindeki bitkilerin 

atmosferdeki nitrojeni sabitlediği iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, ağaç gölgeliklerinin 

nitrojen sabitleme kapasitesi, ikna edici şekilde yerleşmiş durumda değildir. Bununla 

birlikte, çay bahçelerinde ilave nitrojenli gübrelerin büyük miktarda var olması 

durumunda ağaç gölgeliklerinin nitrojen sabitlemesi büyük oranda azalmaktadır 

(Visser, 1961). 

Epidemik gübreler ve hastalıklardan kaynaklı zararları önlemek için en azından dört 

türü bir arada kullanmak makbuldür. İdeal birleşime intimate olarak adlandırılır. Burada 

münferit türlerin iki ağacı yanyana durmamaktadır. Bazı önemli kalıcı ağaç gölgeleri 

Albizzia, Derris, Dalbergia, Acacia, Gravillea ve Leucaena’dır (Deka et al., 2006). 

2.2.3. Gübreleme 

Çay uzun ömürlü bir bitki olduğu için, topraktaki besleyici maddelerin düzenli olarak 

yerine konması son derece önemlidir. Gübreler, sadece çalılıklar onları kullanmaya 

hazır oldukları zaman uygulanmaktadır. Normal şartlarda gübre uygulamak için en iyi 

zaman, toprağın 45 santim derinliğe dek nemlendiği ilk yağmur döneminin ardından ve 

eğer budanmamış bitkilerde yeni bir büyüme olursa gerçekleşmektedir. Budanmış 

çaylarda gübre, iki yeni yaprağın ortaya çıkmasından sonra uygulanmalıdır. Olgun 

çaylarda, zeminin tamamen kaplanmasının ardından gübreler yeknesak bir şekilde tüm 

yüzeye uygulanmaktadır. Dolayısıyla, yabani otların olmadığı, temiz bir zemin, 

gübreleme sırasında arzu edilen durumdur. Nitrojen ve potasyum gübreler, eğer doz 

100 kg/ha’yı aşıyorsa iki parça olarak kullanımı tavsiye edilmektedir. Bu durum, 

yetişme dönemi boyunca uygun besleyici madde tedarikini ve daha yüksek kullanım 

etkinliğini sağlayacaktır. İlk bölüm, uygulanan toplam nitrojen ve potasyumun yüzde 

60’ından oluşmaktadır. Geriye kalan yüzde 40’lık kısım ise ikinci bölümde 

http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0014
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0049
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0010
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uygulanmaktadır. Fosfat gübrenin tümü, beraberinde ilk nitrojen ve potasyum 

parçasıyla birlikte, mevsim başında uygulanabilir. Oldukça hafif dokulu toprakta, 

kullanım sayısı artırılabilir. Eğer toprakta yapılan test kritik değerin altındaki değerleri 

işaret ediyorsa (mevcut sülfürün 40 ppm’i), sülfürün 20-45 kg/ha’da toprağa 

uygulanması, mahsulü ve çay kalitesini artırmaktadır. Bu, bahar döneminde suni 

gübreler, nitrojen, fosfor ve potasyumla birlikte sudan iyi bir şekilde arındırılmış çay 

arazilerinin yüzeyine uygulanabilir (Deka et al., 2006). 

Mikro-besleyiciler arasında, çinko, tutarlı bir yanıt vermektedir ve budanmamış  

çalılıklara tavsiye edilmektedir. ZnSO4 (çinko sülfat) yapraklı uygulaması (%1-%2 

yoğunluklar; ağırlık/hacim), mahsulü ortalama yüzde 10 oranında iyileştirmektedir. 

ZnSO4  gelişigüzel uygulanması ise, mamul çayda yüksek miktarda kalıntıya yol 

açabilir. Yaprak besleyiciliği, stres koşulları altında ve düşük potasyum oksitli toprakta 

yararlıdır; NPK karışımı (2-1-2 veya 2-1-3) %0,5-%1 düzeyinde püskürtülebilir. 

Manganez, bor ve molibdenumun yapraklara uygulanması, farklı yanıtlar göstermiştir. 

Nemlenme stres dönemi boyunca tuz oranı içeren potasyum hidrat (MOP / ağırlık / 

hacim) yüzde 1 oranında yapraklara spreylenmesi, su kullanımında etkinliği 

güçlendirebilir. MOP @ (%1) ve MgSO4 (magnezyum sülfat; %1) uygulaması, 

nemleme stresinin zararlı etkilerini gidermektedir (Deka et al., 2006). Yüksek mahsul 

veren klonal türler, gübrenin cömert bir şekilde temin edilmesini gerektirmektedir. 4 ton 

hasat edilmiş yeşil yaprağın topraktan besin alımı, hektar başına 45-60 kg’a kadar 

nitrojen, 4-7 kilogram fosfor, 20-30 kg potasyum ve 4 kg kalsiyumdur.  

2.2.4. Sulama 

Sulama, yağış miktarının dağılımının istikrarlı olmadığı alanlarda zorunludur. Dünya 

çapında yağış miktarının yıl boyunca az miktarda olduğu alanlar bulunmaktadır: Miktar, 

yıllık yağış miktarının yüzde 5 ila yüzde 10’u arasında değişebilir. Bu aşamalarda, 

ortalama buharlaşma, ortalama yağış miktarını aşmaktadır ve bunun sonucunda da 

sulama yoluyla toprağın neminin korunması ve ilave edilmesi, nem stresini hafifletmek 

açısından gerekli hale gelmektedir. Çay açısından arazilerdeki sulama sistemleri ve 

damla sulama sistemleri yaygın şekilde kullanılmaktadır.  

 

 

http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0010
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0010
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2.2.5.  Drenaj 

Çay bitkileri, durgun su karşısında korunmasız durumdadır ve toprağın su emmesinin 

bitmek tükenmek bilmez bir nitelik olduğu alanlarda gelişemezler. Bu durum, yeterli 

drenaj sistemlerinin gelişimiyle birlikte düzeltilebilir. Belli bir zaman aralığı dahilinde 

kök bölgesinin yakınlarındaki aşırı nemin ortadan kaldırılması, drenajın başlıca 

hedefidir; dolayısıyla toprağın alan kapasitesi, çalılıklara yönelik herhangi bir bozulma 

olmaksızın tutulmaktadır. Su tutma havzalarından herhangi bir toprak erozyonu 

olmaksızın suyun hızlı bir şekilde boşaltılması, sağlam bir drenaj planının temelini 

oluşturmaktadır. Uygun çıkışların iyileştirilmesi, sızıntı oranını güçlendirebilir ve bunu 

yaparken de toprağın suyu emmesini azaltmaktadır. Drenaj planlaması, uygun çıkışlar 

olmaksızın başarılı olamaz; dolayısıyla etkin bir drenaj düzenlemesi, su tablasının 

rizosferin altına indirilmesi için çıkışların geliştirilmesini gerektirmektedir. Çevre drenajı 

sistemi, tepelik arazi için temel yükümlülüktür; ancak düz yüzeyler için dikdörtgen 

biçiminde bir drenaj sistemi tavsiye edilmektedir. Büyük drenaj çalışmaları ve 

eşitlemelerin gerektiği alanlarda, arazi çalışması, öngörülen nakil döneminden bir yıl 

önce başlamalıdır. Çay yetiştirilen bazı alanlarda yağmur miktarı, belli bir süreliğine 

olası evapotranspirasyonu aşabilir ve nemin başarılı bir şekilde korunması, yetiştirme 

dönemi boyunca tekerrür eden su kıtlığı dönemlerinde baskın gelmek için gereklidir. 

Özellikle de uygun drenaj sistemlerinin mahsulü yaklaşık yüzde 30 ila 35 arasında 

artırabildiği fark edilmiştir (Deka et al., 2006). 

 

2.2.6.  Zararlı Böcekler ve Hastalık Yaratan Yabani Otların Kontrolü  

Yıllık ve uzun ömürlü yabani otların farklı türleri, çay plantasyonlarını istila etmektedir. 

Çok fazla güneş ışığı, ısı ve nem olan tropik iklimler, yabani otların çok fazla 

büyümesine yol açmaktadır ve bu da tüm yüzeyin gübrelenmesiyle çözülmektedir. 

Akabinde, söz konusu yabani otlar, mekan, su ve besleyici maddeler için bitkilerle 

rekabet etmektedir ve bunların coşkulu bir şekilde büyümesi, çay bitkilerini gölgede 

bırakmaktadır – özellikle de çay bitkileri genç olduğunda ve yükseklikleri kıyaslamalı 

olarak küçük olduğunda. Yabani otlar, çalılıkların etrafındaki nemliliği artırabilir; 

hastalıklar için elverişli koşullar doğurabilir ve aynı zamanda çay hasadını 

engelleyebilir (Hasselo & Sandanam, 1965). 

 

http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0010
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0018
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Yabani ot yönetiminde farklı uygulamalara gidilmektedir ve bunlar arasında elle veya 

kimyasallarla yapılan, kültürel ve biyolojik yöntemler bulunmaktadır. Entegre yabani ot 

yönetimi önemlidir ve yabani otlarda mevcut uzmanlığın kullanılması ve bunların 

başarılı ve çevre dostu yabani otların denetimini sağlamak üzere yönetilmesi anlamına 

gelmektedir. 

 

2.2.7.  Budama 

Yolmanın ardından budama, çay çalılıklarının verimliliğinde kritik bir rol oynayan en 

temel işlemlerden biridir. Her ne kadar mahsulde belli bir azalmaya sebep olsa da, 

döngüsel olarak bitkisel büyüme için bir teşvik oluşturmak, çalılık mimarisini düzeltmek 

ve etkin yolma için çalılıkların mükemmel kare yüksekliğini tutturmak için 

gerçekleştirilmektedir. Alternatif olarak, eğer budama gecikirse, budama yüzeyi 

üzerindeki filizlerin boyu ve ağırlığı azalmaktadır. Buna ek olarak, çok fazla sayıda 

zararlı böcek ve hastalık bulunmaktadır. Çalılardaki hijyen koşulları kötüleşmektedir. 

Yolma yüzeyi üzerindeki verimsiz filizler yaygınlaşmakta olup, tomurcuklar yetişme 

noktalarındaki canlılığın kaybı sebebiyle büyüyememektedir. Dolayısıyla, depolanan 

enerjiden filiz yetiştirilmesini teşvik etmek ve bitkisel büyümeyi sürdürmek için budama 

gereklidir. Bir hafif budamalı yıldan diğerine kadar geçen süreye “budama döngüsü” 

adı verilmektedir. Bu tür bir döngü içerisinde her türlü budanmış ahşabın yenilenmesi 

için seri olarak gerçekleşmektedir ve bu durum son kertede yüksek kaliteli mahsuller 

alınmasını sağlamaktadır. Yıl boyunca iyi ve dengeli mahsulü sürdürmek için bilimsel 

olarak programlanmış ve uzatılmış budama döngüleri benimsenmekte ve bu 

döngülerde %33 budama, %33 hafif kesme ve %33 dokunulmamış veya düzeltilmiş 

budanmış alanlar bulunmaktadır.  

Budama döngülerinin seçimi, birçok etmene –örneğin verim, çalılıkların kapasitesi, 

işgücünün erişilebilirliği, arzu edilen likör kalitesi, üretilen çayın aroması ve tadı, piyasa 

gerekleri, zararlı böcekler ve hastalıklar, iklim ve toprak, çalılığın yüksekliği, yaşı ve 

çayın türü ve canlılığı- bağlıdır. Normal büyüme koşulları altındaki düz arazilerde, 3-4 

yıllık budama döngüleri uygulanmaktadır. Daha yüksek rakımlarda ise, 4-5 yıllık 

budama döngüleri izlenmektedir (Deka et al., 2006). Yüksekliğin azaltımının 

büyüklüğüne bağlı olarak, az sayıda budama türü bulunmaktadır ve bu konu bir sonraki 

kısımda ele alınacaktır.  

 

http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0010
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2.2.8.  Yayılma 

19.yüzyılın ortasına dek, çay, birçok kaynaktan gelen tohumlardan yayılmaktaydı. 

Tohum taşıyan bitkiler, hasat, kalite ve diğer arzu edilen özellikler için seçilmiştir. 

Bununla birlikte, genel anlamda fide plantasyonlarının değişken hasatları ve nitelikleri 

bulunmaktadır. Bu engel, seçkin bitkilerin kullanımına ve tek boğumlu kesimle bitkisel 

çoğalmaya yol açmıştır. Bu çoğalmanın ürünleri ise, klonlar olarak yayılmaktadır ve 

uzun süreli yaşam döngülerinin ardından, hastalığa yatkınlık sebebiyle daha düşük 

verimliliğe sahipti.  

 

2.2.9.  Tohumun Yayılması 

Konvansiyonel olarak, çay, tohum bağlarından toplanan tohumlarla yayılmaktadır. Çay 

tohumları inatçıdır; kısa süreli depolama ömrü vardır. Tamamen olgunlaşmış ve 

sağlıklı tohumlar – ya ana bitkilerden ya da kısa süre önce yarılıp çatlamış olarak 

araziden- toplanmaktadır. Tohumlar suda ıslatılmaktadır ve sağlıklı ve zarar görmemiş 

olanlar, yayılmaları için seçilmektedir. Su üzerinde yüzen tohumlar imha edilmektedir; 

keza bunlar Poecilocoris latus’tan (çay tohumu böceği) yapılmış olan deliklerden dolayı 

kurutulmuş çeneklere sahiptir; dolayısıyla çimlenemezler. Tohumların yayılması 

öncelikli olarak fidelik yataklarında gerçekleşmektedir (Mondal, 2014). 

Mümkün olduğu durumlarda, fidanlık alanı, gübreli, kumlu bir balçık topraktan oluşan 

bakir bir toprak olmalıdır. Ancak, yeterli arazi olmadığı durumlarda, asit derecesi ve 

sirke kurtları konusunda uygun bir şekilde test edilmiş toprakla birlikte, polietilin 

tertibatlarında fideler yetiştirilmektedir. Tohumların çimlendirilmesi, kumdan bir yatak 

içerisinde gerçekleşmektedir. Daha önceden çimlendirilmiş sağlıklı tohumlar, daha 

sonra çoklu tertibatlar içerisine dikilmekte ve bunlar gölgede kalıcı bir fidelikte 

tutulmaktadır. 5-6 aydan sonra araziye Nisan ve Mayıs aylarında güçlü fideler 

dikilebilir. 

 

2.2.10. Bitkisel Yayılma  

Çayın bitkisel yayılmasına yönelik ilk girişim, Endonezya’da tomurcuklanma ve 

aşılama yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, miskinlikleri sebebiyle her iki 

yöntem de amacına ulaşamamıştır. Tek yapraklı boğum kesimi yoluyla daha hızlı 

yayılma, eş zamanlı olarak Hindistan, Sri Lanka ve Endonezya’da geliştirilmiştir 

(Mondal, 2011). Bu durum, ticari talepleri karşılamak üzere daha da geliştirilmiştir. 

http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0032
http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-373#acrefore-9780199389414-e-373-bibItem-0031
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Yarı-sert ahşaptan yapılan kesimler genellikle mevcut yıldaki büyümeden 

alınmaktadır. Mantar ilacı uygulaması ve kök sökme hormonu tedavisi yoluyla 

kesilenler, coğrafi konum ve dikim materyaline bağlı olarak, fidanlıkta 45 ila 60 gün 

kadar tutulmaktadır. Başarılı bir şekilde köklerinden sökülen kesimler, daha sonra hiç 

işlenmemiş iyi toprakla doldurulmuş ve uygun bir su tutma kapasitesine sahip olan 

polietilen kılıflara aktarılmaktadır (pH değeri yaklaşık 4,5). Burada, fidanlıkta 8-12 ay 

daha tutulduktan sonra araziye aktarıma hazır hale gelmektedir. Tek bir yaprakla ve 

boğum arasıyla yapılan kesimler, en uçtaki cansız apikal tomurcuklarla birlikte ilk 

sürgünden itibaren yapılır. Tercihen, yanal sürgünlerin ilk sürgünlerin alt kısmından 

oldukça erken bir dönemde üretildiği ilk sürgünlerin dallara ayrılmamış kısımları 

alınmaktadır. İdeal bir kesim, zarar görmemiş, sağlıklı ve tam olgun bir yaprağa ve sert 

bir ağaç üzerinde yeni sürgün veren bir tomurcuğa sahip olmalıdır. Yaprağın eğimine 

paralel bir şekilde kesilmiş bir yan yatan bazal, kesimleri kolay kavramak ve hızla 

yaymak için yapılmaktadır.  

 

3. Optimum Üretim Koşulları  

3.1. Optimum Çay Üretim Alanlarının Belirlenmesi  

Türkiye’de Gürcistan sınırından başlayıp Araklı ilçesine dek uzanan bölge, Türkiye’de 

en elverişli ve en yüksek randımanlı çay plantasyon alanlarını oluşturmaktadır. Çay, 

bu bölgede yerleşik halk açısından en önemli gelir kaynağıdır. 83,5000 hektarlık 

alanda yaklaşık 215.000 çiftçi, çay üretimine dahil olmaktadır. 1937 yılından beri yerel 

çiftçilerin çay ile çok fazla deneyimi olmuştur. Bu deneyim, profesyonel çay 

yetiştirmede yeniden uygulanmalıdır. Karadeniz Bölgesi’ndeki çay plantasyonları, 

deniz yüzeyinden 1000 metre yüksekliğe dek mevcuttur; dolayısıyla yeni üretim 

alanlarına ihtiyaç bulunmamaktadır. Çay içinde alternatif ürünlere bakmak ve çiftçileri 

bu yönde teşvik etmek daha faydalı olacaktır. 

 

 

 

3.2. Yayılma 

Bu bölümde öncelikle yayılmadan söz etmeliyiz; keza çay üretimini tesis etmenin ilk 

adımı yayılmadır. Çayın çapraz tozlaşan bir bitki olduğunu biliyoruz. Bu durum, 

zürriyette genetik açıdan yeniden birleşimlere yol açmaktadır. Eğer plantasyonlarımıza 
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homojen çay bitkisi materyali dikmek istiyorsak, bitkisel kaynaklı olarak yayılmış veya 

doku kültürüyle çoğaltılmış bitki materyali kullanmalıyız. Eğer belli bir plantasyon aynı 

klondan oluşuyorsa, çiftçiler ve araştırmacılar, çay üretim faaliyetlerini daha etkin 

şekilde örgütleyebilirler. 

 

3.3. Ağaç gölgeleri: 

Daha önce sözü edildiği gibi, ağaç gölgeleri, yapraklarını gölgelemek, kuru geçen kış 

aylarında toprak nemini korumak ve kızıl örümcek enfeksiyonunu azaltmak suretiyle 

toprağa organik madde eklemektedir. Türkiye’de çay plantasyonları ormanların içinde 

veya yakınlarında konumlanmaktadır. Bunun da anlamı; bu özelliği sergileyen 

plantasyonların gölgeden faydalanmasıdır.  

Benim kişisel deneyimim; ormanlardaki ağaçlar arasındaki bazı çay bitkilerinin bu 

duruma daha uygun olduğu, bazılarının da olmadığıdır. Bu durum ise, halihazırda 

yaşanan büyük çaplı genetik varyasyonlarla alakalıdır. Dolayısıyla, gölgelere daha 

fazla uyum sağlayan klonlar, bu alanlarda kullanılabilir. 

 

3.4. Gübreleme 

Daha önce sözü edildiği gibi, organik çay çiftçiliği ve organik gübreleme konuları 

Türkiye’de 2007 yılında başlamıştır. Ancak, Hemşin vadisi örneğinde de açıklandığı 

üzere, bu vadide ne kimyasal ne de organik gübreler kullanılmıştır; dolayısıyla mahsul 

değerleri oldukça düşüktür. 

Yerel çiftçilerin başlangıç döneminde organik gübrelerle yaşadıkları kötü deneyim, 

organik gübreleme konusunda bir önyargıya yol açmıştır. Daha önce açıklandığı gibi, 

ÇAYKUR ile Yeditepe Üniversitesi arasındaki işbirliği, ödünleyici bir çözüme yol 

açmamıştır. İlk toprak düzenleyicilerin, ardından da mikrobik gübrelerin kullanımı, 

topraktaki pH’ın artmasıyla birlikte topraktan besleyici maddelerin alımı için sadece bir 

seçenektir.  

Organik gübre denemeleri, ÇAYKUR ve Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin işbirliği 

sonucunda ikinci yılda da devam etmektedir. İkinci yıl sonuçları umut vaat etmektedir 

(ilgili fakülteye dair kişisel değerlendirme). İlk yıl sonuçlarına ilişkin olarak, topraktaki 

pH miktarı, tavsiye edilen oranda (60 kg/da) kullanılan kimyasal gübre ile birlikte 

artırılabilir. Gerçek şu ki, organik veya kimyasal gübre olmasından bağımsız olarak, 
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hükümetin, hangi yetiştiriciliğin çay üretim alanlarında uygulanacağı konusuna yerel 

idareler düzeyinde karar vermesi gerekmektedir.  

 

3.5. Sulama 

Daha önce sözü edildiği gibi, çay plantasyonu alanları, her yıl 2000 metreye kadar 

çıkan yüksek yağış miktarı sergilemektedir. Ancak bazı senelerde kurak dönemler 

gündeme gelebilir. Mevcut koşullar altında, sulama bir seçenek değildir; keza çay 

plantasyonu bunun için elverişli değildir.  

Ancak, çay plantasyonlarının optimum bir şekilde tesis edilmesinin ardından sulama 

bir seçenek olabilir. Özellikle damla sulama, dünya çapında çay üretiminde yeni 

gündeme gelen bir konudur.  

 

3.6. Drenaj 

Bazı çay plantasyonları, akarsu yakınlarında kurulabilir ve bazen de iki akarsu 

arasında kurulabilmektedir. Böyle bir durumda drenaj, uygun bir seçenek olabilir; keza 

su fazlası sebebiyle toprağın yıkanması, topraktaki pH’ın ve besleyici maddelerin 

azalmasına yol açmıştır ve bu durum aynı zamanda bu plantasyonlarda gübrenin daha 

fazla kullanımına da sebep olmaktadır.  

 

3.7. Zararlı Böcekler ve Hastalık  

Bu zamana değin, hiçbir hastalık ve böcek, ekonomik düzeyden kaynaklanmamıştır. 

Ancak, Ricania’ya karşı olası mücadele yollarının uygulanması gerekmektedir. 

 

3.8. Yabani Ot Kontrolü  

Daha önce sözü edildiği gibi, yabani ot kontrolü Rize’de elle yapılmaktadır. Çay 

plantasyonlarındaki en yaygın yabani ot, eğrelti otudur. Bu bitkiler, çay 

plantasyonlarındaki tomurcukların hasadından önce elle toplanmaktadır. Hastalık ve 

zararlı böcek kontrolü gibi, bitki öldürücü kimyasallar da yasaklanmaktadır. Dolayısıyla, 

elle idare, yabani ot kontrolünün tek yolu gibi gözükmektedir. 

 

3.9. Yolma 

Yolmaya ilişkin hakikat şu ki; yolma, Türkiye’de yanlış şekillerde gerçekleşmektedir. 

Türkiye’de geçmişte yolma, sivri oraklar kullanılarak yapılmaktaydı. Ancak günümüzde 
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çiftçiler mekanik testereler kullanmakta ve çay plantasyonlarını şamdan gibi yeniden 

şekillendirmektedir. Bu da elbette budanmış çay bitkilerinin daha fazla gelişimi 

açısından olumsuz bir durumdur.  

 

4. Çay Kalitesi ve Çay Kalitesini Etkileyen Faktörleri 

4.1. Çay Kalitesi 

Sürdürülebilir çay üretimine dair konuları ele almadan önce, çay kalitesine bakmak 

önemlidir.  

“Çay Kalitesi” terimi geniş anlamıyla, çayın tüm özelliklerini betimlemek için 

kullanılmaktadır: görüntüden fincan özelliklerine, renk, parlaklık, güç, aroma ve son 

olarak piyasa değerini belirleyen demlenmiş yaprağın özelliklerine dek. Dolayısıyla, 

genellikle çayın kalitesinin değerlendirilmesi, iç ve dış özelliklerini içeren arzu edilen 

özelliklerinin bir özeti anlamına gelmektedir (Garodia, 1979). Ticaret döngüsünde, 

mamul çayın kalitesi terimi, likördeki bazı özel arzu edilir niteliklerin varlığını belirtmek 

için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, bir fincan çayın kalitesi terimi, 

kısmen, ağızda bıraktığı his, kısmen bir aroma ve kısmen görüntüdür.  

“Çayın Kalitesini Etkileyen Etmenler” modeli, etmenleri iki ana başlık altında 

sınıflandırmaktadır: Denetlenebilen Etmenler ve Denetlenemeyen Etmenler. Bu 

etmenler, Tablo 10’da her iki kategori altında sınıflandırılmıştır.  

 

  Tablo 10: Çay kalitesini etkileyen etmenlerin sınıflandırılması  

Denetlenebilen Etmenler Denetlenemeyen Etmenler 

Yaprak İşlem Etmenleri  Çevresel Koşullar  

Kültürel Etmenler  

Bakım Etmenleri 

İşleme Etmenleri  Genetik Etmenler  

Kültürel Etmenler  

Fabrika Hijyeni  

İşgücü 

 

Sıralanan tüm etmenler, yüksek kaliteli çay ürünleri elde etmek için göz önüne 

alınmalıdır.  
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4.2. Çay kalitesini etkileyen etmenler: 

4.2.1. Genetik Etmen:  

Genetik özelliklerin belirlediği çay kalitesi, yaprağın kimyasal bileşimini –örneğin 

polifenol içerik, Protein nitrojen içerik, yaprağın erginleşmesi, dikim materyalleri, vs- 

temel almaktadır (Baneerjee, 1993). 

Mümkün ola en iyi çayın en iyi yaprak olmaksızın üretilemeyeceği düşünüldüğünde, 

yaprağın genetik özelliklerine ve onunla birlikte yeni çay dikimleri için dikim 

materyallerine dikkat edilmelidir. Doğru çay klonunun tercih edilmesi, bir bahçenin 

daha parlak bir geleceğe sahip olması doğrultusundaki ilk adımdır (Das et al., 2002). 

Yaprağın genetik özellikleri ülkeden ülkeye, plantasyondan plantasyona, araziden 

araziye ve hatta bir çalılıktan diğerine değişkenlik göstermektedir.  

 

4.2.2.  Çevresel Etmenler  

Çevresel koşullar, çay bitkilerinin doğal gelişimini etkilemektedir. Dolayısıyla, 

bileşimleri ve yaprak özellikleri, çayın kalitesi üzerinde büyük bir etki doğurmaktadır. 

Hem toprak hem de iklim, çay kalitesini etkilemektedir; ancak özellikle de ısı, havanın 

nemliliği, güneş ışığı, yağmur miktarı ve gün uzunluğu gibi iklim koşulları önemlidir. 

Toprağın pH değeri, toprağın genel yoğunluğu, toprak ısısı, toprağın sürülmesi, 

toprağın nem oranı, toprağın organik karbon içeriği, çay üretiminin hacmi ve miktarını 

etkilemektedir (Barooah et al.,  2002).  

Klorofil, mamul çayın renginin oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Klorofil 

oluşumu, gün ışığına bağlıdır; dolayısıyla içeriği, yükseklik, gölge ve diğer etmenler 

gibi çevresel koşullarla değişmektedir. Düşük rakımlarda yetişen yaprak ve yağmurlu 

mevsimlerdeki yaprak, çok daha fazla klorofil içermektedir ve bu tür yapraklardan 

üretilen çay, yüksek rakımda yetişen yaprak ve kuru mevsimde yetişen yapraktan 

üretilenlere kıyasla çok daha koyu siyah renklidir. 

 

4.2.2.1. Toprağın kalitesi 

Mahsul yetiştirme ve verimlilik, toprak kalitesinin bir yansımasıdır. Toprağın herhangi 

bir şekilde bozulmasının, sistemin istikrarını olumsuz yönde etkilemesi beklenebilir. 

Çay, dünya çapında halklar arasında en popüler içeceklerden biridir. İmalat sürecinde 

kullanılan çay yaprağının kalitesi son derece önemli olup, çayın yetiştiği toprak ve çay 

yaprağında mikro-besleyicilerin yoğunlaşması, çay kalitesini etkilemektedir (Kacar, 
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1984). Bitkiler, ihtiyaç duydukları unsurları yeterince taşımadıkları zaman, büyümeleri 

yavaşlamakta ve en sonunda durmaktadır. Besleyici unsurların mevcudiyeti, bitkinin 

büyümesi, beslenmesi ve yeryüzündeki yararlı mineral madde yoğunlaşmasıyla 

yakından bağlantılıdır. Çay yaprağının besleyici unsurunun yoğunlaşması, toprak 

ortamıyla alakalıdır  (Özyazıcı et al., 2011). Taze çay yaprağının, yetiştiği yeryüzü 

yapısına, bakımına ve gübrelenmesine bağlı olarak mineral bir içeriği bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, çay toprağı ve çay yapraklarında uzun vadeli çay üretimi boyunca mikro-

besleyicilerin yoğunlaşmasının belirlenmesi, çay yetiştirmenin sürdürülebilirliğini 

güçlendirmeye yardımcı olabilmektedir. 

Dünya çapında çay plantasyonlarının genel olarak artan verimliliğine rağmen, son yirmi 

yılda daha eski çay plantasyonlarında (40 yaş ve üstü) verimliliğin azaldığı ve/veya 

durgunlaştığına dair endişeler söz konusudur. Her ne kadar yeterince boşluklarla 

(yüzde 25’in üzerinde) yerleşik bir hale gelse de, bu plantasyonlar artık bilinen tarımsal 

uygulamalara olumlu yanıt veremez durumdadır (Kamau, 2008; Dutta et al., 2010).  

Kamau’ya göre (2008), çay plantasyonunda hasatta zirve dönemleri (niteliksel ve 

niceliksel olarak), dikimden 20 ila 40 yıl sonra elde edilmektedir. Bunun ardından, 

plantasyonların niteliklerinin bozulabildiği ve ekonomik olmaktan çıktığı bir düzeye 

doğru bir gerileme gelmektedir. Bu verimlilik düşüşünün sebeplerine dair birçok hipotez 

ortaya atılmıştır. Bununla birlikte, birçok soruya yanıt verilmemiş, birçok konu netlik 

kazanmamıştır. Dolayısıyla ortada şöyle bir soru durmaktadır: Niteliği azalan şey çay 

çalılığı mıdır, yoksa çay plantasyonunun toprağı mı? Yoksa her ikisi birden mi? Ve bir 

çay plantasyonunu yerinden söküp yeniden dikmek için doğru yaş nedir? Jayasuriya 

(2003) çay bahçelerinde toprağın uzun vadeli kullanımının toprağın niteliğinin 

bozulmasına yol açabileceğini göstermiştir. Benzer şekilde Wang ve arkadaşları 

(2010), bazı toprak özelliklerindeki değişiklikleri, çay yetiştirme yıllarıyla 

ilintilendirmiştir. Bu yazarlar, çay bitkisi yetiştirmenin topraktaki asit düzeyinin 

artmasına yol açtığını gözlemlemişlerdir. Topraktaki asitlik düzeyi, çay plantasyonunun 

yaşıyla birlikte artmaktadır; keza toprağın değişir baz miktarı azalmaktadır. Topraktaki 

kimyasal değişimlerin ötesinde, çay yetiştirilen yıllar da toprak yapısını değiştirebilir. 

Toprak yapısı, bitki kökleri, besleyici madde temini, penetrasyon ve kök gelişimi 

karşısındaki mekanik direnç için su ve hava mevcudiyetini yumuşatan en önemli 

etmenlerden biridir (Iori et al., 2012). Dolayısıyla, fiziksel olarak iyi ve istikrarlı bir toprak 

yapısının sürdürülmesi, yüksek tarımsal verimliliği sağlamak için önemli bir koşuldur 

(Corrêa, 2002). Dey (1969), asgari iki metre derinliğinde ve yaklaşık yüzde 50 oranında 
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boşluk hacmi olan parçalı veya kümelenmiş toprak yapısına sahip derin ve iyi drenajlı 

bir toprağı, çay bitkisi üretimine yönelik olarak topraktaki en önemli fiziksel gereklilik 

olarak görmektedir.  

 

4.2.3. Kültürel Etmenler:  

İyi çay, öncelikle iyi bir yaprağın ürünüdür. Çay kalitesi yolunmuş yaprağın bileşimine 

bağlı olduğu için, bu durum doğrudan yolma sürelerinden etkilenmektedir. Yolma öyle 

bir zaman aralığında yapılmalıdır ki (7 ila 10 gün), bir önceki döngüden kalan çok fazla 

sayıda filiz, yaşına göre fazla büyümüş bir aşamada yolunmamış olsun ve bu esnada 

yolmayı anlamlı kılan az sayıda tomurcuk gelişmemiş olsun. İki yaprağın hızlı filizleri 

ve ince bir yolma faaliyeti sonucunda elde edilen bir tomurcuk, yüksek polifenol ve 

kafein bileşimlerinden dolayı en iyi materyaldir. Dahası, ince yaprağın fiziksel özelliği, 

iyi çay işlemek için en uygun olanıdır.  

Yolmanın hedefi, bir çay bitkisinin yaşam süresi boyunca mümkün olan en yüksek 

düzeyde yüksek kaliteli çayın ticari üretimi olduğu için, yolma ve fidan yönetimine dair 

diğer tedbirler etkin bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Sadece iyi nitelikteki uygun yaprak 

yolmakla kalınmamalı, aynı zamanda yeterince olgun olan yaprak fidanın üzerinde 

bırakılmalıdır. Tomurcuk ve ilk yaprak, en yüksek polifenol ve kafein kaynaklarıdır. 

Aşağıdaki yapraklar ve gövdeler, orantısal olarak bu bileşenler açısından daha 

yoksuldur. Sabah saatlerinde yolunan yaprak, öğle saatlerinde yolunan yaprağa 

kıyasla daha iyi çay üretmektedir. Bunun sebebi ise, şekerden gelen daha yüksek 

düzeyli polifenol bileşeni ve gece vakti proteinden üretilen daha yüksek aminoasit 

içeriğidir. Bir diğer sebep ise, öğleden sonra yapılan özensiz yolma işlemlerine kıyasla 

sabah saatlerinde yaprak yolmanın daha iyi olmasıdır. Bazı çevresel koşullar altında 

gölgeleme, verimi ve çay kalitesini artırmakta; diğer bazı çevresel koşullar altında ise 

kalite üzerinde bozucu bir etki doğurmaktadır.  

 

4.2.3.1. Çay Hasat Teknikleri 

Bilindiği gibi, çay sadece yaprakları için yetiştirilmektedir. Bunlar, çay bitkisinin 

büyümesiyle –yani yapraklarla birlikte yeni filizler vermesiyle- birlikte yıl boyunca birkaç 

kez toplanmaktadır. Endonezya, Sri Lanka, Kenya, Hindistan’ın güneyi ve Çin’de yaz 

dönemi yıl boyunca devam etmektedir. Daha da kuzeye gidildiğinde plantasyonların 

bulunduğu yerlerde çay hasat dönemi çok daha kısa sürelidir: Hindistan’ın 



 

24 / 77 

kuzeydoğusunda sekiz ay sürmektedir. Çin’in kuzeyinde ise çay yaprakları her yıl 

Nisan – Eylül ayları arasında yılda dört defaya dek toplanabilir. Türkiye’de çay hasadı 

Nisan ayı sonunda başlamakta ve çay plantasyonlarının bulunduğu bölgeye bağlı 

olarak Ağustos-Eylül aylarında sonlanmaktadır.  

Çay dünya çapında genellikle elle toplanır. Hasat sırasında tüm yapraklar toplanmaz. 

Üzerinde yetiştikleri ve tomurcuk (veya filiz) olarak adlandırılan kısımda birkaç genç ve 

parlak yaprak bırakılmaktadır – filizin sonunda genişlemeyen bir yaprak. Türkiye’de 

yaprak toplamak için hasat makasları geliştirilmiştir. Çin, Japonya’da taşınabilir hasat 

makineleri geliştirilmiştir. Ancak, tüm hasat teknolojilerinde önemli olan 2.5 yaprağı 

yolmaktır. Bununla birlikte, mekanik hasatta da toplanan yapraklar zarar 

görebilmektedir.  

4.2.3.2. Hasat (Yolma) Politikaları  

Hasat politikaları arasında hasadın yöntemleri, standardı, zorluğu ve sıklığı yer 

almaktadır. Bu politikalar, araziden araziye, yaş ve klona göre değişkenlik 

göstermektedir. Ayrıca, kaynakların erişilebilirliği (işgücü, vs) ve fabrikada üretile çayın 

türüne (piyasa yükümlülükleri) bağlı olarak bir çay plantasyonundan diğerine 

değişkenlik göstermektedir. Dahası, hasat politikaları bir bölgeden diğerine, hava ve 

iklim koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir. Bununla birlikte, en iyi hasat politikası, 

düşük maliyetle en yüksek verimliliği veren ve bir yandan da çay çalılığının sağlığı ve 

nihai ürünün iyi kaliteli olmasını sağlayandır.  

 

4.2.3.2.1. Hasat yöntemleri  

İki hasat yöntemi vardır: elle ve mekanik. Filizlerin elle hasadı, ya seçici bir şekilde ya 

da seçici olmayan bir şekilde gerçekleştirilebilir. Mekanik yöntemler genellikle seçici 

değildir veya kısmen seçicidir.  

 

4.2.3.2.1.1. Elle Hasat   

a. Seçici hasat   

Hasat seçici olduğunda, bir veya iki adet eski nesil filiz ortadan kaldırılmaktadır. Seçici 

hasat sadece daha yüksek ve sürdürülebilir verim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 



 

25 / 77 

filizlerin gelişiminin maksimum düzeyde kullanılmasını ve iyi kaliteli çay üretilmesini 

sağlamaktadır.  

 

b. Seçici olmayan hasat   

Bu sisteme göre, herhangi bir seçim yapmaksızın mümkün olduğunca fazla nesil filiz 

hasadı yapılır. Fide üzerinde bir filiz bırakılmadığında ve yolma tablasında sadece ana 

yapraklar kaldığında, rengi koyu yeşil bir hal almaktadır. Dolayısıyla bu işlem “Siyah 

Yolma” olarak da bilinmektedir.  

Seçici olmayan bir hasat sistemi, filiz üretimi ve asimilasyon üzerinde doğurduğu 

olumsuz etkilerden dolayı verimde çarpıcı bir azalmaya sebep olmaktadır. Dahası, çay 

fidesinin sağlığı ve gücü azalmakta; dolayısıyla ömrü de kısalmaktadır. Hasadı yapılan 

bir filizin ortalama ağırlığı da, arimbu’nun ortadan kaldırılmasından dolayı seçici 

olmayan bir hasat sistemi altında daha düşüktür. Seçici olmayan hasadın diğer bazı 

olumsuz sonuçları arasında; faal olmayan filizlerin üretimi ve bir bazdan kaynaklanan 

bir yığın filiz ve sap oluşumu bulunmaktadır. Saplar sürekli olarak yoğun bir şekilde 

toplandığında, yeni filizler arasındaki boşluk azalmaya başlar ve ardışık iki yolma 

noktası arasındaki mesafe, balık yaprağının altındaki kısa boğumlardan dolayı 

azalmakta; bu durum ise filizlerin kümelenmesiyle sonuçlanmaktadır. Seçici olmayan 

mahsul hasadında farklı olgunluk derecelerindeki filizler bulunmaktadır. Dolayısıyla, 

seçici olmayan hasat, çay işlemesinde sorunlar yaratmakta; düşük kaliteli çay 

üretimine yol açmaktadır.  

 

c. Filiz (yaprak) standardı 

İyi kaliteli çay üretmek için, fabrikaya kalitesiz (olgun) yapraklar vermeksizin ince filizler 

tedarik etmek gerekmektedir. Yönetimin belirleyeceği filiz (yaprak) standardı (mamul 

çayın talep edilen özelliğine göre) çay üretim türü ve hasat yöntemine göre 

değişebilmektedir. Genel olarak, standart filizlerin sadece 2-3 ince yaprağı ve bir 

tomurcuğu olmalıdır. Olgun olmayan ve etkisiz filizlerin bir yaprağı vardır ve bunlar da 

işleme almak için kabul edilebilir. Kalitesiz (olgun) yaprakları olan çay filizleri ve sapları 

ile arimbu, iyi kaliteli çay üretimi için standart-altı filizler olarak kabul edilmektedir. 

Bununla birlikte, farklı arazi koşulları ve diğer kısıtlamalar sebebiyle %100 kabul 

edilebilir (standart) filizlerin hasadını yapmak pratik açıdan mümkün değildir. Genellikle 
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yüzde 75-80’in üzerinde iyi kaliteli yaprağın (makul filizler) bulunması, nihai ürünün 

daha kaliteli olmasını sağlamaktadır.  

 

d. Yolma (hasat) standartları  

Bu, hasat politikalarının en önemli boyutlarından biridir. Yolma standardı, hasadı 

yapılan filiz boyutunu (yaprak sayısı) göstermektedir. Bu durum üç kategoride 

sınıflandırılabilir: ince, orta ve kötü. Genellikle bu üç kategori, farklı sayıda yaprak ile 

hasadı yapılan filiz oranını temel alan bir şekilde tespit edilmektedir (Hudson et al, 

1997; Arunachalam, 1995; Kulasegaram, et al., 1989; Watson, 1986a). Bununla 

birlikte, sınıflandırma, hasadı yapılan yaprak sayısı temelinde kolaylıkla yapılabilir. 

Buna göre, iki yapraklı filizlerin kaldırılması, “ince yolma” şeklinde isimlendirilmektedir. 

Eğer üç yapraklı filizlerin hasadı yapılacaksa, buna “orta düzeyli yolma” denmektedir. 

kalitesiz yolma ise, üçten fazla yaprağı veya kalitesiz yaprağı olan filizlerin tasfiyesini 

ifade etmektedir. Nihai ürünün kalitesi ve üretimin maliyeti, yolma standardından büyük 

oranda etkilenmektedir. İnce yolma, daha küçük (daha hafif) filizlerin hasadından ve 

filiz ikame döngüsünün uzamasından dolayı daha düşük bir verimlilik sağlamaktadır. 

Aynı zamanda, ince bir yolma standardının korunması da maliyetlidir; keza yolma 

işleminin miktarı (bir işçinin günlük olarak hasadını yaptığı filizlerin ağırlığı) diğer iki 

standardın altındadır. Bunun sebebi ise; yolma işlemini yapan kişinin, bir kilogram 

oluşturmak üzere üç veya daha fazla yapraklılara oranla (orta – kalitesiz yolma) daha 

fazla iki yapraklı filiz toplaması (ince yolma) gerekmesidir. Bazen üçüncü yaprak ve 

hemen üçüncü yaprağın altındaki boğum, daha hızlı büyüyen VP çay klonlarına kıyasla 

yavaş büyüyen fide ağacında daha lifli (kalitesiz) olabilir. 

Dolayısıyla, iki yapraklı filizlerin daha yüksek oranı, bu tür arazilerden toplanabilir; 

böylelikle nihai ürünün kalitesi üzerindeki olumsuz etkiler minimuma indirilmiş olur. 

Orta düzeyli yolma, düşük maliyetle daha kaliteli üretim için makul yaprak standartları 

sunarken, kalitesiz yolma, nihai ürünün kalitesini olumsuz etkilemektedir.  

Bununla birlikte, modeldeki değişimler, aynı zamanda yolma standartlarının da 

değişimini beraberinde getirebilir. Buna göre, ince yolma yönteminin benimsenmesi, 

hasat olmayan aylarda veya nem stresi yaşanan dönemlerde tercih edilmekte; 

böylelikle hasada kalitesiz materyallerin dahil edilmesi asgari düzeye indirilmektedir.  
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e. Yolmanın Ciddiyeti  

Yolmanın ciddiyeti, bir filizin toplanma düzeyini belirlemektedir. Her ne kadar bu durum 

elle hasat için oldukça yararlı hale gelse de, hasat politikasındaki önemi, mekanik bir 

hasat sistemi altında görmezden gelinebilir; keza münferit filizler için yolma noktası, bir 

makine tarafından net bir şekilde belirlenemeyebilir. Eğer bir filiz en eski normal 

yaprağı bırakarak yolunuyorsa (balık yaprağı üzerindeki gerçek yaprak), buna “tek 

yaprak yolma” adı verilmektedir. Geriye kalan yaprak, “ana yaprak” olarak 

bilinmektedir; keza yardımcı tomurcuğun sonraki gelişimini beslemektedir. Dolayısıyla 

bu tarza “ana yaprağı yolma” adı verilmektedir. Ana yaprağın yolunması, üst bitki 

tabakasının altındaki daha eski ve ölmekte ola yapraklar yerine fideye yeşillik 

eklemektedir ve en parlak ve sağlıklı hasat yöntemi olarak kabul edilmektedir. 

 

f. Hasat sıklığı (Yolma döngüsü) 

Bu durum, birbiri ardı sıra hasatlar arasındaki dönem uzunluğuna ilişkindir (gün sayısı). 

Bir yolma devresi, bir önceki döngüden sonra geriye kalan filizlerin büyük kısmının 

hasat için hazır hale getirilmesi amacıyla harcanan süre olarak tanımlanabilmektedir. 

Buna göre, özel bir arazide hasat yapma kararı, arazi gözlemleri sonucunda 

alınmaktadır. Bununla birlikte, bu tür arazi gözlemleri, tahminler ve planlama 

amaçlarıyla kullanılamaz; keza çevresel etmenler açısından çok daha fazla değişken 

söz konusudur. Filizlerin büyümesine dair ayrıntılı çalışmaların sonucuna göre, yolma 

döngüsü bilimsel olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, ideal bir yolma döngüsü, birbiri 

ardı sıra gelen yaprak açılımları –yaprak dönemi veya phyllocron olarak da bilinir- 

arasındaki gün sayısıdır. Nem ve diğer stres koşullarının bulunmadığı bir ortamda, 

yaprak görünümünün oranı, ortamdaki ısıyla belirlenmektedir. Dolayısıyla, yaprak 

dönemi, termal zaman (derece-gün) kavramını kullanmak suretiyle tahmin 

edilebilmektedir. Bir phyllocron için termal süre, arazi gözlemleriyle tahmin edilebilir. 

Bununla birlikte, yaprak dönemine dair tahmin, onu genel bir kural veya rutin bir 

uygulama olarak kabul etmeden önce farklı arazi koşulları altında teyit edilmelidir. 

Dahası, bu tür arazi gözlemleri ve teyitler, fideler normal gelişim düzeyinde olduğu 

sırada gerçekleşmelidir ve bu esnada büyümelerini sınırlandıran herhangi bir stres 

koşulu olmamalıdır. Baz sıcaklıktaki klonal değişim de dikkate alınmalıdır. Yolma 

döngüleri genellikle nemli havada daha kısadır; kuru havada ise bu süre uzamaktadır. 

Hasadın sıklığı ve standardı da büyük oranda bağımsız değişkenlerdir. Bununla 
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birlikte, süresi uzatılmış yolma döngüleri, hasadı yapılan filizlerin ağırlığını (boyut) 

artırmakta ve belli bir dönemde daha az sayıda filiz hasadından dolayı verimliliği 

azaltabilmektedir. Dahası bu durum hasatta daha lifli dokular (kalitesiz yaprak) 

olmasından dolayı nihai ürünün kalitesini olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla, daha 

yüksek verim ve daha iyi kalite elde etmek amacıyla, doğru bir hasat politikasında 

yolma döngüsü ile yolma standardı arasında mantıklı bir denge kurulmalıdır. 

 

g. Yolma ve çay fidesinin gücü  

Tek yaprak yolmada (hafif yolma), makul düzeyde kuru filiz kütlesi, her hasat 

döngüsüne eklenmektedir. Bunların bir kısmı yapraktır. Balık veya janam yaprak yolma 

(ağır yolma) yapıldığında, uygun sayıda yaprak üst bitki tabakasına eklenmemektedir. 

Bununla birlikte, kuru filiz kütlesinin önemli bir kısmının hasadının bir sonucu olarak, 

ağır yolma, başlangıcının ilk aşamalarında daha yüksek verim sağlamaktadır. Dahası, 

balık yaprağı yolma, 1:1’den fazla bir yüksek filiz ikame oranı verebilir.  

Bununla birlikte, sürekli balık yaprağı yolmanın sonraki aşamalarında, çay çalılıklarının 

verimliliği, yaprak bakımının olmayışından dolayı azalmaktadır. Filizlerin seçici 

olmayan bir şekilde hasadı da (siyah yolma) her zaman için daha düşük bir randıman 

vermektedir. Sürekli ağır yolma, çay çalılıklarının verimini azaltmaktadır. Çay 

yapraklarının asimilasyon oranı, yaprakların genişlemesiyle birlikte artmaktadır. 

Yapraklar tamamen yayıldığında maksimum düzeye gelmekte ve yaprakların akabinde 

yaşlanmasıyla birlikte azalmaktadır (Rajkumar et al, 1998; Watson, 1986b).  

Dahası, üst bitki tabakasının altındaki daha yaşlı yapraklar, en üste eklenen daha genç 

yaprakların gölgesinden faydalanmaktadır. Sonuç itibariyle, daha yaşlı yapraklar her 

zaman için daha genç yapraklara kıyasla daha az gün ışığı almaktadır. Bu durum ise, 

daha yaşlı yaprakların fotosentez etkinliğini azaltmaktadır. Genel itibariyle, ihracata 

yönelik uygun özümsemeler, çay yapraklarının 6-8 aylık olduğu zamana dek mevcuttur 

(Rajkumar et al, 1998). Dolayısıyla, her 6-8 ayda bir üst bitki tabakasına yeni bir yaprak 

katmanı eklenmesi (ana yapraklar), çalılıkları verimliliğini sürdürmek için bir 

zorunluluktur. Bununla birlikte, yıl boyunca ana yaprak yolma yöntemini benimsemek 

suretiyle sürekli olarak yeni yapraklar eklenmesi gerekli bir şey değildir. Bu sadece 

hasat edilebilir kuru filiz kütlesinin ziyan edilmesi anlamına gelmemekte, aynı zamanda 

yolma tablasında yönetilemeyen bir artışa yol açmaktadır. Deneysel kanıtlar, solar 

radyasyonun çay yapraklarının üzerine konan 25 santim derinliğindeki bir gölgelikle 
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tamamen kesildiğini göstermiştir (Rajkumar et al, 1998; Watson, 1986b). Dolayısıyla, 

kalın bir gölgeliğin bakımı yararlı değildir. Dahası, yaprakların sürekli olarak ilave 

edilmesi, gölgeleme veya ikincil tomurcukların gölgeleyen yapraklarla örtülmesi 

sebebiyle tomurcukların kırılmasını geciktirebilir. Çay fidanının sağlığı ve gücünü 

korumak suretiyle verimi maksimum düzeye çıkarmak için, balık yaprağı ve tekli yaprak 

yolmanın bir karmasını benimsemek gereklidir. Yolma sisteminin bu şekilde 

değiştirilmesi, hava koşullarındaki değişimlerle birleştirilebilir.  

Genellikle, çayın hasat modeli, tropiklerdeki yağış modeliyle bir koşutluk arz 

etmektedir. En fazla hasat yapılan aylar, nemli havalarda olurken, üretimdeki ani 

düşüşler, kuru mevsimlerle örtüşmektedir. Buna göre, balık yapraklarının daha yüksek 

oranı ve orta ölçekli yolma, çalıların tam bir üretimde olduğu ve filizlerin daha etli 

yapraklı olduğu nemli havalarda savunulabilir. Daha az hasat yapılan (kuru) 

dönemlerde daha lifli dokuların varlığı ile birlikte, daha yüksek oranda tekli yaprak ve 

ince yolma benimsemek gereklidir. Böylesi bir yolma karmasının benimsenmesi, 

çalının büyümesini etkilemeksizin sadece tomurcuklara bölünmüş kuru maddelerin 

hasadını maksimum düzeye çıkarmakla kalmamakta, aynı zamanda üst bitki 

tabakasına yeni yaprakların eklenmesini sağlamanın yanı sıra yolma tablasının idare 

edilebilir bir yüksekliğe erişmesini de düzenlemektedir.  

 

h. Boşaltma ve Meyve Verme Sonrası Yolma  

Çay çalılığı, boşaltma ve meyve verme sürecinin hemen ardından yeterli bir bakım 

yeşilliğine sahip değildir. Dahası, zemin kaplaması, bu tür koşullar altında oldukça 

zayıftır. Dolayısıyla, boşaltma ve meyve vermenin erken aşamalarında hafif bir yolma 

sistemi (ana yaprak yolma) benimsemek suretiyle sağlıklı bir üst bitki tabakası 

kurulması gereklidir. Hafif yolma dönemi, üst bitki tabakasının koşuluna bağlıdır. Çay 

çalılarının yaygınlaşması, yatay bir şekilde yetişen dalların veya yanlardan çıkan 

tomurcukların aktif bir şekilde büyüdükleri esnada budanmaması suretiyle 

güçlendirilebilir.  

 

 

i. Hızlı mahsul  

Çayın verimi, hava koşullarındaki değişimlerle birlikte değişkenlik arz etmektedir. Yağış 

miktarı, özellikle tropik bölgelerdeki çay plantasyonlarında en etkili etmen olarak 
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belirlenmiştir. Örneğin Sri Lanka’daki çay plantasyonlarının çoğu hem güneybatı hem 

de kuzeydoğu muson yağmurlarından faydalanmaktadır. Genellikle nemli aylarda 

yüksek verim olmaktadır. Her ne kadar hasat kuru hava koşullarında devam etse de, 

yanlardan çıkan ve yeniden büyümeye açık olan tomurcuklar, hareketsiz şekilde 

kalmakta veya stres koşullarından dolayı düşük bir büyüme oranı sergilemektedir. Bu 

tomurcukların büyümesi, muson yağmurları arasındaki dönemde yaşanan ilk birkaç 

sağanak veya muson yağmurlarıyla faal hale gelmektedir.  

 

Tomurcukların bu şekilde eş zamanlı büyümesi, tomurcuk popülasyonunda bir artışa 

yol açmaktadır. Dahası, muson yağmurları sırasında uygun iklim koşulları, 

tomurcukların büyüme oranını güçlendirmekte; dolayısıyla rush crop olarak bilinen 

verimde zirveye ulaşılmasını sağlamaktadır.  

 

Benzer bir olay, sıcaklığın mevsimsel değişimleri sebebiyle gerçekleşebilir. Hasatın 

zirve aylarında, hasat için gereken işgücü gereği, hasadı yapılabilen filizlerin bolluğu 

ve daha yakın yolma döngüleri benimsenmesinden dolayı nispeten yüksektir. Bununla 

birlikte, budama, dikim, gübre uygulama, ayıklama, ağaç gölgelerinin budanması gibi 

diğer birçok tarımsal uygulama da nemli dönemde planlanmaktadır. Dolayısıyla birçok 

arazide, farklı arazi operasyonlarına işgücü dağılımı sorunları yaşanmaktadır. Durum, 

işçilerin veriminin festivaller gibi toplumsal faaliyetler sebebiyle azaldığı durumlarda 

daha ciddi bir hal almaktadır; hasadın zirve aylarında (örneğin Sri Lanka) büyük oranda 

düşmektedir. Yıllık üretimin büyük kısmı hızlı ekinden geldiği için, mevcut kaynakların 

düzgün planlanması, maksimum faydayı elde etmek için gereklidir.  

 

j. Hızlı ekin Yönetimi  

Çay tomurcuklarının hasadı, aşırı olgunlaşmadan veya üretim için kalitesiz hale 

gelmeden önce yapılmalıdır. Dolayısıyla, hasat politikaları, hasat için işgücü 

mevcudiyetiyle denk gelecek şekilde ayarlanmalı; hasadı yapılabilecek miktar, yolma 

döngüleri ve yolma işlemini yapan kişi alımı dikkate alınmalıdır. Hızlı ekin döneminde 

işgücü noksanlığı sorununun üstesinden gelmek için uygun stratejiler benimsenebilir.  

 

1. Yolma sahalarının azalması   
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Hızlı ekin sırasında devirlerin süresi uzatılmaksızın hasadı yapılabilen arazilerin 

tümünde hasat yapmak mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda, budama için ayrılmış 

olan çay tarlalarını nadasa bırakmak (hasat kaldırmaya ara vermek) oldukça yararlı 

hale gelmektedir. Bu durum sadece hasadı yapılacak alanı azaltmakla kalmamakta, 

aynı zamanda budanacak fidanların sağlığı ve gücünü de artırmaktadır. Dahası, yolma 

sonucu elde edilen girdi, bu tür arazilerde düşüktür ve hasadı yapılan filizlerin kalitesi 

de zayıftır. Budama için ayrılmış olan arazilerde hasadın yüksek maliyeti de budama 

öncesinde çayı nadasa bırakma uygulamasına elverişlidir. Halihazırda birçok tarla, 

hasat döneminin sonuna dek (hızlı ekin) budamayı geciktirmektedir ve mahsulü 

maksimum düzeye çıkarmak için budamaya dek hasada devam etmektedir. Bu durum, 

hızlı ekin üretiminin ardından fidenin tükenmişliği (nişasta rezervlerinin yokluğu) 

sebebiyle budama sonrası çay fidelerinin zayıf bir şekilde toparlanması ve güçten 

düşmesine ve budama sonrasında kuru havada toparlanmasına yol açabilir 

(Kulasegaram et al., 1989; Kulasegaram, 1986). Fidelerin budama sonrasında uygun 

bir şekilde yeniden yaprak vermesinden –yani 4-5 yapraklı aşamadan (plucking-in 

olarak da bilinir) önce hasadın başlatılması da mahsul aylarında hasat için daha fazla 

arazi açmaktadır. Devirme (8-10 yapraklı filizlerin belli bir düzeye kadar kesilmesi, filiz 

başına 4-6 yaprak bırakılması) sadece hızlı ekin döneminde yolunabilecek kısmı 

azaltmakla kalmamakta, aynı zamanda çay fidesinin gelişimi ve gücünü de 

artırmaktadır. Dolayısıyla, budama öncesi hasat gibi uygun budama politikaları, 

zamanında budama ve devirme, hızlı ekin yönetimine önemli oranda yardımcı 

olmaktadır.  

 

2. Yolma dönemlerinin uzatılması   

Yolma dönemleri, daha hızlı büyüme oranı sebebiyle yoğun hasat ayları sırasında 

daha yakındır. Bu koşullar altında, uygun yolma devirlerinin sürdürülmesi, şayet uygun 

işçiler bulunamazsa zor olabilir. Dolayısıyla, eğer çay fidelerinin hasadı filizlerin 

kalitesini etkilemeksizin uzatılmış devirlerde yapılırsa yararlı olacaktır. Bu, genellikle 

fidenin üzerinde bırakılan arimbu filizlerinin bir neslinin kaldırılması suretiyle kısmi 

siyah yolmanın benimsenmesiyle yapılabilir. Arimbu’nun ortadan kaldırılma düzeyi, 

sonraki devirlerin uzunluğunu belirlemektedir.  Bununla birlikte, bu, rutin bir uygulama 

olarak veya normal budamanın bir idamesi olarak devam ettirilmemelidir; keza kaynağı 

bozmakta; dengeyi mahvetmekte ve çay fidesini zayıflatmaktadır.  
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3. Yolucu girdisinin artırılması  

Hasat için işgücü gereksinimi, işçilerin üretimini artırmak suretiyle azaltılabilir. Bu, 

uygun bir mekanik orak kullanmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu stratejiye göre; hasat 

makasları veya makinelerinin kullanımı gerekli hale gelmektedir. İşgücü verimliliği, 

işçilere farklı teşvikler sunmak suretiyle güçlendirilebilmektedir. Sabah saatlerinde 

cazip “fazla kilo oranları” (sabit bir normun üzerinde hasadı yapılan yaprakların 

kilogram başına ekstra oranına dair yapılan ödeme) ve “nakit yolma” (normal çalışma 

saatleri dışında ekstra mahsulün hasadı) işçilerin günlük üretimini ve hasadı 

yapılabilen arazilerin kapsam alanına alınmasını artırmaktadır. İşçilere katılımları 

oranında verilen teşvikler de işçilerin işe gelmeme oranlarını azaltmada etkilidir. Bu tür 

teşvik-temelli hasat politikasının başarısı büyük oranda işgücünün eğitimi ve denetimin 

kalitesine bağlıdır. Karayolu ve binaların bakımı, çit veya duvar yapımı, pis su 

borularının siltini ayırma gibi muhtelif işlerin, hasat olmayan aylara ötelenmesi ve bu 

işçilerin hasat için görevlendirilmesi de, rush crop döneminde işgücü noksanı sorununu 

çözmeye yardımcı olacaktır. İşgücü noksanı ve artan ücretler bağlamında, hasat için 

optimum işgücü ihtiyacına erişmek yararlı olacaktır. Bu, üç kilit etmen temelinde 

gerçekleşebilir: verim, yolma girdisi ve mamul çay verimi. Bu model, jenerik bir 

niteliktedir ve yönetim politikaları, arazi uygulamaları, tarım-iklim farklılıkları ve diğer 

ilgili özelliklere uygun olarak münferit birimlerin kullanımı için dönüştürülmelidir 

(Sivaram, 2000). 

 

k. Yolma tablasının bakımı   

Ana yapraklar ve filizlerden oluşan yolma tablası, arazi yönetimi ve onun verimlilik 

düzeyini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda araziye iyi bir görünüm 

sağlamaktadır. Yolma tablasının şekli, benimsenen yolma yöntemine göre düz 

yüzeyden kubbeye kadar değişmektedir. Genellikle elle hasadı yapılan fideler, arazinin 

eğimine paralel olarak düz bir yüzeye sahipken, bazı makineler ve makaslar, çay 

sıraları boyunca kubbe şeklinde bir yolma yüzeyini uygun görmektedir. Yolma 

tablasının düzlüğü, sadece hasadın etkinliğini iyileştirmekle kalmamakta, aynı 

zamanda yaprak uygulanan besleyicilerin ve diğer kimyasalların etkinliğini 

belirlemektedir. Dahası, tomurcukların patlaması ve özümleme, zayıf bir şekilde 

yönetilen bir yolma tablası üzerinde güneş ışığının düzensiz şekilde dağılımından 
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dolayı etkilenebilmektedir. Dolayısıyla, düzgün bir yolma tablasının bakımı, arazide 

rutin bir operasyon olmalıdır. Her ne kadar bu durum otomatik olarak makinelerle 

sağlansa da, filizler elle toplanırken daha fazla dikkat gösterilmesini gerektirmektedir. 

Çay yetişen bazı bölgelerde işçilerin, çay fidelerinin hasadını belli bir düzeyde yapmak 

üzere, yolma tablasında yaklaşık 2 metre tutulmuş düz bir çubuk kullanması yaygın bir 

uygulamadır. Sopanın üzerinde kalan hasadı yapılabilen filizler, belli bir düzeye 

kaldırılırlar; sopanın altında kalanlar ise hasadı yapılmaksızın bırakılırlar. Yolma 

tablasının bakımı sırasında bazı filizlerin olgun yapraklar ve boğumlarla birlikte 

(kalitesiz yapraklar) kaldırılması gerekmektedir.  

 

Bu lifli kısımlar, üretim için uygun değildir; dolayısıyla mahsulü standartlaştırmak 

amacıyla kaldırılmaktadır. Bu işlem, “var gücüyle çalışmak” (break back) şeklinde 

adlandırılmaktadır. Yolma döngüleri gereğinden çok uzatıldığında, hasadı yapılan 

mahsulü standartlaştırmak için daha fazla “var gücüyle çalışmak” gerekmektedir. Bu 

durum sadece yolucunun girdisini azaltmakla kalmamakta, aynı zamanda verim 

kaybına yol açmaktadır. Yolma tablasının bakımı da, mudichchi’nin kaldırılmasını 

içermektedir. Ancak eğer mudichchi’ler birikmişse, yolma tablasının temizlenmesi 

(mudichchi’nin kaldırılması), hasadın birçok döngüsünde aşamalı olarak azaltılmalıdır; 

çünkü geniş filiz yığınlarının onun bazından kaldırılması, yolma tablasını geliştirebilir; 

dolayısıyla sonraki filiz üretimlerini azaltabilir. Bazı araziler, diğer her sırada yolma 

tablasının devamlılığını bozmakta ve fidenin periferdeki dallarını kesmek suretiyle 

sıralar arasında yollar açmaktadır. Bu yollar, işçilerin arazide kolay hareket etmesini 

sağlamaktadır ve “yolma” veya “püskürtme şeritleri” olarak bilinmektedir. Her ne kadar 

bu tür şeritlerin varlığının işçilerin verimliliğini artırdığı söylense de, şeritlerin kesimi ve 

bakımı için ilave işgücü kullanımı, yolma tavlasının alanının azaltımı, zararlı otların 

daha fazla gelişmesi, yolma şeritlerinin olumsuz özellikleridir.  

  

 

l. Hasadı yapılan filizlerin kalitesi 

Hasadı yapılan filizlerin olgunluğunun nihai ürünün kalitesini önemli ölçüde etkilediği 

vurgulanmıştır. İyi bir yaprak standardı, hasadın standardı ve sıklığının idare edilmesi 

suretiyle korunabilir. Mamul çayın kalitesi ise, fabrikaya erişen filizlerin fiziksel 

koşulundan etkilenebilmektedir. Dolayısıyla, hasat yaparken ve taşıma sırasında çay 
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filizlerine verilen fiziksel zararların asgariye indirilmesi gereklidir. Filizler, elle hasat 

yapılırken yolucunun elinde çok fazla filiz tuttuğu zamanlarda zarar görebilir (ezilebilir 

veya hırpalanabilir).  Yaprak toplama sepetinin sık sık yüklenmesi sadece filizlere 

verilen fiziksel zararı asgariye indirmekle kalmamakta, aynı zamanda parmakların 

serbest hareketiyle filizlerin seçiciliğini artırmaktadır. Makine ve makas kullanımı ise, 

yaprakların elle toplanmasını asgariye indirmektedir. Ayrıca, onları sepetlere veya 

çantalara doldurma ve taşıma sırasında filizlere zarar verme olasılığı çok daha 

yüksektir. Hacimsel artış sırasında bir sepete veya çantaya çok fazla mahsul 

doldurulup üzerlerine baskı uygulanmamalıdır. Ayrıca, araçtaki her bir çantanın en 

üstüne birçok çanta yığılmamalıdır; keza kötü havalandırma ve ısı, klorofili bozmakta 

ve sonuç itibariyle filizlerin renginin koyulaşmasına yol açmaktadır. Bu tür filizler 

üretimde kullanılamamaktadır. Hasadı yapılan filizler, eğer hacim artışı veya taşıma 

süreci gecikirse, gölgelik bir yerde ve temiz bir zemin üzerinde yayılabilir. Çay 

filizlerine, yabani otlar, zararlı böcekler ve hastalık kontrolü için kullanılan tarım 

kimyasalları bulaşmamalıdır; keza mamul çayda tutulan kimyasal kalıntılar, insan 

sağlığı açısından tehlikelidir. Dolayısıyla, yetiştiriciler, kimyasal işlemden geçmiş 

arazilerden yığınlar halinde toplanan filizlere ya işlemden geçmemiş arazilerden 

toplananlara uygun şekilde muamelede bulunmalı, ya da belli bir zaman için hasadı 

askıya almalıdır. İkinci seçenek, araştırma enstitüleri veya kimyevi madde üreticileri 

tarafından tavsiye edilmektedir.  

 

4.2.3.3. Mekanik hasat  

Çay hasadı en iyi elle yapılmaktadır. Bu durum özellikle en iyi kalitede çay üretimi ve 

çay fidesinin sağlığı ve bitkisel gücünün korunması için gerekli görülen olgunluktaki 

(standarttaki) filizlerin hasadını sağlayacaktır. Bununla birlikte, elle hasat, çok fazla 

sayıda işçiyi gerektirmektedir. Genç neslin elle hasat yöntemini pek tercih etmediği 

bilinmektedir. Bu, genellikle arazide yorucu bir iş olarak kabul edilmektedir. Arazide 

yapılan ve arazide yapılmayan işler arasındaki ücret farkı da plantasyonlardaki işçi 

eksiğine katkı sağlamaktadır. Sonuç itibariyle, çay plantasyonlarındaki arazi 

operasyonları için elle çalışan işçilerin mevcudiyeti, yakın dönemde çarpıcı bir düşüş 

sergilemiştir (örneğin Sri Lanka gibi düşük ücretli ülkelerdeki çay yetiştirme bölgeleri). 

Bu durum bazı arazilerin geçici veya kalıcı şekilde terk edilmesini zorlamaktadır. İşçi 

noksanı, hasat aylarında ve festival mevsimlerinde büyük oranda hissedilmektedir. Her 
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ne kadar teşvik temelli hasat politikaları bir nebzeye kadar işgücü performansını 

artırabilse de, işçilerin işe gelmemesi ve azalan işgücü için kalıcı bir çözüm 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla çay yetiştiricileri, tüm yolma arazilerinin zamanlı bir 

şekilde hasadının yapılmasını sağlamak üzere elle hasadın alternatiflerine bakmaya 

mecbur kalmaktadır. Arazi operasyonlarının mekanikleşmesi, birçok tarım 

işletmesinde işgücü noksanı için cazip bir çözüm önermiştir. Dolayısıyla, yeni 

makineler geliştirilmekte ve farklı arazi operasyonları için sürekli olarak 

yenilenmektedir. Bununla birlikte, makinelerin kullanımı, bazı çay üreticisi ülkelerde 

(örneğin Sri Lanka, Hindistan), mekanik hasadın nihai ürünün kalitesini bozacağı ve 

fideye zarar vereceği kanısından dolayı yaygın değildir. Sosyoekonomik olarak makul 

bir mekanik hasat sistemi şu özelliklere sahip olmalıdır: yüksek işçi üretimi, düşük 

hasat maliyeti, makul kalitede filizlerin hasadının yapılması, fidenin sağlığı ve gücünün 

korunması, çevreye ve işçi rahatına en az etkide bulunulması.  

 

Çay hasadı için iki tür mekanik cihaz bulunmaktadır. Makaslar ve motorize makineler. 

 

4.2.3.3.1. Makaslar 

Çay yetiştirilen farklı ülkelerde farklı tür yolma makasları kullanılmaktadır. İçlerinden 

çoğu; uzun tutacakları ve bir yaprak toplama tablası veya çantası bulunan, 

dönüştürülmüş bahçe makaslarıdır. İçlerinden bazılarının farklı yükseklikteki 

basamakları vardır ve bunların üzerinden filizler, toplayıcı tabla içerisine makasla 

alınmaktadır. Ağırlıkları yaklaşık 750 ila 1500 gram arasındadır ve ya kendi kendine 

bilenmiş (içbükey tür) ya da kalıcı kesici uçlara sahip sıcak temperlenmiş çelik 

bıçaklara sahiptir. Bıçaklar ve tablalar yaklaşık 20-30 cm uzunluğundadır ve kalıcı 

kenet milleri, vidalar veya ayarlanabilir taban başlı cıvatalar kullanılarak tutturulmuştur.  

 

 

Örneğin Sri Lanka’da Çay Araştırma Enstitüsü, uzun ve çıkıntılı kulplar olmaksızın 

seçici bir hasat makası (TRI Seçici Çay Orağı) geliştirmiştir. Orak, 400 gramdan az bir 

ağırlığa sahiptir. Perforajlar ve kulba sahip olan bir yaprak toplama tablası, plastikten 

yapılmıştır. Çelikten yapılmış iki bıçak ağzı, yaprak toplama tablasının alt kısmının 2.S 

santim üzerinde sabitlenmektedir. İçlerinden biri, yaprak toplama tablasına, diğeri ise 

kulba sabitlenir. Kulbun, tomurcukları yaprak toplama tablasına doğru yönlendirmek ve 
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itmek üzere bıçak ağzının 2,5 santim kadar üzerinde çıkıntılı bir köşesi bulunmaktadır. 

Çay hasadına yönelik bıçaklar, Türkiye’de de geliştirilmektedir.  

 

4.2.3.3.1.1. Makasların çıktısı  

Hasat için kullanılan mekanik cihazların çıktısı, verim potansiyeline ve sahanın 

topografyasına (arazi) bağlıdır. Filizlerin büyümesi budama ve hava durumu ile 

senkronize iken, yıl boyunca tüm mahsulün hasadı birkaç evrede yapılabilir (örneğin 

Japonya). Bu koşullar altında, makasların çıktısı son derece yüksektir: günde yaklaşık 

60 ila 100 kg arasında değişmektedir. Güney Hindistan’ın çay plantasyonlarında elle 

hasat alımı günlük yaklaşık 20-30 kg arasında değişirken, makasla günlük yaklaşık 40-

60 kg arasındadır. Bununla birlikte, Sri Lanka’da benzer tür makasların kullanımı 

günlük yaklaşık 20-30 kg arasında yeşil yaprak çıktısı vermiştir (6,5 çalışma saatiyle). 

Bu da elle hasat alımı ile kıyaslanabilir. Görece olarak düşük çıktı, seçici olmayan 

hasattan, arazide elverişli olmayan operasyonlardan ve eğitim noksanından 

kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, uzun kulpları olmayan seçici tür TRI makasların 

kullanıma girmesinin ardından söz konusu dezavantajların çoğunun üstesinden 

gelinmiştir. Bu durum, işçi çıktısını ikiye katlama potansiyeline sahiptir. 

 

4.2.3.3.1.2. Verim ve Kalite   

Sri Lanka’da sıradan (seçici olmayan) makasların sürekli kullanımı, elle hasada kıyasla 

yaklaşık yüzde 25-35 arasında bir verim düşüşü getirmiştir. Bunun temel sebebi, seçici 

olmayan hasat olup, filiz artışını etkilemiştir. Bununla birlikte, TRI makası, filizlerin 

seçici haşatından dolayı verimde ciddi bir düşüş getirmemiştir. Her ne kadar diğer 

tomurcuklar yaklaşık yüzde 10-15 daha fazla kalitesiz yaprak verse de, TRI makasının 

yaprak standardı, elle haşatınkiyle kıyaslanabilir durumdadır. Asgari düzeyde ellenen 

ve yolma makaslarıyla hasadı yapılan filizlerin fiziksel koşulunun elle hasadı 

yapılanlara kıyasla çok daha iyi durumda olduğu ortaya çıkmıştır. Bu, makasla yapılan 

hasadın sağladığı bir başka avantajdır.  

 

4.2.3.3.2. Motorize makineler   

Hasat makineleri, elle çalıştırılan taşınır oraklardan traktörün üzerine takılan türlere dek 

geniş bir yelpazede yer almaktadır. Boyutuna bağlı olarak makinenin ağırlığı, 10 

kilogram ila birkaç ton arasında değişmektedir. Her ne kadar birçok farklı motorize orak 
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olsa da, ortak özellikleri; çay tomurcuklarının hasadında seçici olunmamasıdır. Bunlar 

iyi zemin koşulları, tomurcukların düzenli büyümesi (daha az sayıda yeni nesil) ve daha 

iyi performans için yetiştirilmiş üst bitki tabakaları gerektirmektedir. Dolayısıyla, 

motorize makinelerin kullanımı, arazi koşulları ve tomurcuk büyüme modeliyle (hasat 

modeli) büyük oranda sınırlanmaktadır.  

Sri Lanka ve Hindistan gibi çay yetiştirilen ülkelerde, çay ya dış çizgi sıralarında ya da 

yokuş boyunca dikilmektedir (yukarı ve aşağı yönlü bitki ekimi). Bu, genellikle 1,2 metre 

x 0,6 metre veya daha geniş bir mesafede sağlanmaktadır. Çay arazilerinin büyük 

kısmı da dik yokuşlarda yer almaktadır. Bu fidelerin yolma tablası düz olup, arazinin 

eğimini izlemektedir. Bu tür çay arazileri genellikle motorlu makinelerle mekanik hasata 

elverişli değildir. İyi kaliteli çay üretimi için 2-3 yapraklı daha yüksek oranda taze 

tomurcuk yüzdesi zorunluluğu, yolma makinelerinin kullanımı için sınırlandırıcı bir 

etmen olmuştur. Tropik iklim koşulları altında çay filizleri yıl boyunca büyümektedir ve 

yaklaşık 5-6 filiz nesli, yolma tablasında yer almaktadır. Sonuç olarak, Makinelerin, 

seçici hasat için modifiye edilmeleri gerekmektedir, ya da daha az sayıda kuşakta sürgünlerin 

eşzamanlı büyümesi için uyarılan çalılar, böylece sadece standart sürgünler hasat edilmektedir 

Mekanik hasadı başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için fidelerin özellikle motorize 

oraklar için yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu ilk başta dikim sırasında yapılmalıdır. 

Ardından fidelerin her bir budama esnasında büyüme oranına bağlı olarak birçok 

vesileyle geri kazanılan filizlerin kesilmesi suretiyle sürekli olarak yetiştirilmesi 

gerekmektedir. Bu gereklidir; keza birçok yolma noktasıyla birlikte bir yolma tablasının 

oluşumu, mekanik hasatın temel bir zorunluluğudur. Çifte çit dikimi, işçilerin ve 

makinelerin arazide kolay hareketine imkan tanımaktadır. Dahası, çitler, daha geniş bir 

yolma tablası yüzey alanı ile kubbe şekilli bir yolma yüzeyine sahip olabilir. Buna göre, 

çay yetiştirilen ve mekanik hasat yapılan birçok ülkedeki çay arazileri, 

mekanikleştirmeye uygun olarak dikilip yetiştirilmektedir. Bu tür ülkelerdeki iklim 

değişiklikleriyle çay filizlerinin senkronize büyümesi de mekanik hasada uygundur.  

 

4.2.3.3.2.1. Yolma makinelerinin sınıflandırılması  

Çay yolma makineleri, şu temelde sınıflandırılabilir: - bıçakların hareketi; - bıçakların 

uzunluğu; - gücün kaynağı ve güç aktarım biçimi. Yolma makinelerinden bazılarının 

yatay olarak karşılıklı (kesici tür) veya döner bıçakları bulunurken, diğerlerinin silindir 

şeklinde ayarlanmış (orakçı tür) bıçakları vardır. Portatif makinelerin durumunda, 

bıçakların uzunluğu genellikle yaklaşık 30-100 santim arasında değişmektedir. Yolma 
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makinelerinin hasat kaldırma kısmı (bıçaklar) motor veya elektrikle çalışabilir. Motor, 

esnek bir mili olan bir arka çantası(knapsack) türü olabilir veya doğrudan hasat 

kaldırma kısmıyla ilintili olabilir. Elektrikle çalışan makinelerin jeneratörleri veya pilleri 

bulunmaktadır. Buna ek olarak, hava basınçlı baskı ile çalışan çay hasatı kaldırma 

makinelerinin yeni modelleri bulunmaktadır. Filizler kesildiğinde, içleri hava ile 

şişirilmektedir veya bıçakların bir yaprak toplama çantasına konmasıyla otomatik 

olarak yönlendirilmektedir.  

 

4.2.3.3.2.2. Motorize makinelerin çıktısı  

 

Makinelerin çıktısı büyük oranda bıçakların uzunluğuna bağlıdır (hasat toplama kısmı). 

Bıçaklar ne kadar uzun olursa daha fazla ürün verirler. Dahası, çıktı, verim potansiyeli 

ve çay arazisinin topografyasıyla (ağırlıklı olarak eğimli) değişmektedir. Traktörün 

üzerine yerleştirilmiş bir makine için günde yaklaşık 2000 kg ila Japonya’da küçük bir 

portatif makine için günde yaklaşık 400 kg arasında değişmektedir. Bununla birlikte, 

Sri Lanka’daki ortalama arazi koşulları altında daha küçük boyutta olan ve yaklaşık 30 

santimlik bıçakları bulunan portatif makineler günde yaklaşık 150 kg çıktı vermektedir. 

100 santimlik bıçakları olan daha geniş bir makine için bu oran günde yaklaşık 400 kg 

kadardır. Makinelerin hasadını yaptığı mahsul, elle hasadı yapılana kıyasla yaklaşık 

yüzde 15-20 oranında daha fazla kalitesiz yaprak içermektedir. Çay yetiştiren ülkeler 

arasındaki çıktı farklılıkları, filiz artış modelinde, dikim tarzında, çay fidelerinin 

yetiştirilme yönteminde farklılıklardan ve arazide suyollarının, hendeklerin, ağaç 

gölgeliklerinin, vs bulunup bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Mekanik hasat 

kaldırmak için gereke işgücü, dikim tarzı, arazinin topografyası ve yukarıda sözü edilen 

diğer engellerin varlığına göre değişmektedir. Genellikle daha küçük bir makine, bir 

operatör; daha büyük bir makine ise (100 santim) iki operatör gerektirmektedir. İlave 

bir işçinin tutulması ve çayın ilk başta düz bir yolma tablası eşliğinde elle hasat için 

ekildiği eğimli arazide yaprak toplama çantasını yönlendirmesi gerekmektedir. Bu 

koşullar altında, mesai günü başına makinelerin çıktısı görece düşük hale gelmektedir. 

Hasadı bir makine ile kaldırılan çay arazisinin ölçeği, öncelikle arazi koşullarına 

bağlıdır. Çayın ilk başta mekanik hasat kaldırma için dikildiği ülkelerde (örneğin 

Japonya) birkaç hektar gibi yüksek olabilir veya çayın dikildiği ve elle hasat için 

yetiştirildiği ülkelerde (örneğin Sri Lanka) eğimlerde bir hektardan az olabilir. 
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Dolayısıyla arazinin topografyası, dikim tarzı ve çay fidelerinin yetiştirilmesi, bir 

makinenin kapladığı alanı etkilemektedir. Her ne kadar yakıt tüketimi motor 

kapasitesiyle değişse de, portatif bir makine için günlük yaklaşık 3-51 olduğu (6,5 

çalışma saati) belirtilmektedir.  

 

4.2.3.3.2.3. Verim ve kalite   

Genel itibariyle mekanik hasat kaldırma, elle yolmaya kıyasla daha az verim 

sağlamaktadır. Bununla birlikte, filizlerin büyümesi Japonya’da olduğu gibi mevsimsel 

olduğunda verim azalışı, daha az filiz nesli olmasından dolayı asgari düzeydedir. Sri 

Lanka’nın arazi koşullarına göre, makineyle sürekli hasat kaldırılması, verimde 

yaklaşık yüzde 50 oranında bir düşüşle sonuçlanmıştır. Hasat kaldırma makineleri 

sadece mahsulün zirve yaptığı aylarda (sadece hızlı ekin dönemlerinde) kullanılırken, 

verim kaybı yaklaşık yüzde 20-30 oranında asgariye indirilebilir. Mekanik hasat ile 

verim kaybı, filizlerin seçici olmayan bir şekilde hasadı, arimbu’ya zarar verilmesi, 

yaprakların bakımı ve uzatılmış yolma dönemlerinin toplam sonucudur. Kalitesiz 

yaprakların eklenmesi aynı zamanda standart (makul) filizlerin verimini de 

azaltmaktadır. Makine ile hasat genellikle elle yapılan hasada kıyasla düşük kaliteli 

filizler vermektedir. Makineyle hasadı kaldırılan mahsul, kalitesiz yapraklar ve daha 

genç filizler gibi standart-altı filizlerden oluşmaktadır. Farklı olgunluk derecesindeki ve 

daha geniş yelpazede neme sahip filizlerin varlığı, çay üretimini etkilemekte ve nihai 

ürünün zayıf kaliteli olmasıyla sonuçlanmaktadır. Mekanik olarak hasadı yapılan 

mahsul işlendiğinde (geleneksel üretim), atık çay ve düşük kaliteli çay miktarı 

artırılmakta; iyi kaliteli çayın miktarı azalmaktadır. Atık çay üretimi, üretim öncesinde 

hasat sırasında kalitesiz yaprakların ve diğer ikincil materyallerin tasnif edilmesi 

suretiyle asgariye indirilebilir. Ancak bu uygulama, emek isteyen bir süreçtir ve 

ekonomik olmadığı belirtilmektedir (Watson et al., 1982). Çayın kalitesi, verimi ve 

büyümesi üzerindeki olumsuz etkilerden dolayı, mekanik hasat, elle yapılan hasadın 

yerine geçmemektedir. Bununla birlikte, eğer makineler elle hasadın etkin bir alternatifi 

olarak kullanılırsa, çay hasadı ve işleme politikalarını mekanik hasada uygun düşecek 

şekilde ayarlamak gereklidir. Dahası, işçiler ve çay fideleri, hasat makineleri için 

yetiştirilmelidir. Dolayısıyla,  mekanik bir hasat sistemi işgücü noksanı için münferit bir 

cihaz veya hızlı bir çözüm olmak yerine, işgücü verimliliğini güçlendirmek için toplam 

bir paket olarak öne sürülmelidir.  
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4.2.4. Yaprak Muamele Faktörleri  

Çayın kalitesinin korunmasında önemli görevlerden biri; yeşil yaprağa titiz bir 

muamelede bulunulmasıdır. Fabrikada en iyi sonuçlara erişmek için hem arazide, hem 

de taşımacılık sırasında ve soldurma öncesinde gerekli özen ve dikkat gösterilmelidir. 

Aşağıdaki alanlarda özen gösterilmelidir:  

4.2.4.1 Yolma sırasında ve sonrasında muamele  

(i) Yolma yaparken, yaprakların zarar görmesi önlenmelidir.  

(ii) Yaprağa titiz bir muamelede bulunulmalı; serin kalması ve zarar görmemesi 

için yumuşak bir şekilde paketlenmelidir; keza kaba ve sımsıkı bir şekilde 

paketlendiğinde zarar görebilir ve yaprak ısınabilir.   

 (iii) Yabancı maddelerle –örneğin kum ve toprak- temas önlenmelidir.  

 (iv) Yoluculara genellikle yolunan yaprak miktarı temelinde ödeme yapıldığı 

için, her türlü yanlış uygulamayı –örneğin ağırlığı artırmak amacıyla ağır taşların 

saklanması veya aşırı nem verilmesi- önlemek için sıkı bir denetim yapılması 

gerekmektedir. Yolunan yaprağa dair hem nicelik hem de nitelik temelinde bir ödeme 

sistemi makbul olanıdır.  

 

 

4.2.4.2 Ulaştırma Sırasında Muamele  

(i) Yolunmuş yaprak, taşıma sırasında herhangi bir hasara uğramasını önlemek 

suretiyle fabrikaya mümkün olduğunca hızlı bir şekilde teslim edilmelidir.  

 (ii) İçeriden hava geçmesine olanak tanımak için konteynırlar hafif bir şekilde 

yüklenmelidir.   

 (iii) Fabrikaya varıştan sonra soldurma işlemi mümkün olan en az gecikmeyle 

başlatılmalıdır.  

 (iv) Soldurmayı bekleyen yaprak, çuvallarda veya sepetlerde ya da yığınlar 

halinde depolanmamalıdır.  

 

4.2.5. Fabrikada Hijyen Etmenleri 

Çayın gıda ve içecek endüstrisinin kapsama alanına girdiği düşünüldüğünde, fabrika 

tesislerinin içinde ve hatta hemen dış tarafında temiz ve kirlilikten arındırılmış 

koşulların sürdürülmesi önemlidir. Dahası, en üst kalite çayın üretimi için fabrikanın 
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temiz ve havadar olması gerekmektedir. Bakterilerin hafifçe bulaşması bile likörün 

parlaklığı ve canlılığının azalması için yeterlidir.  

 

4.2.6. Bakım Etmenleri   

Bakım, çay arazisinin önemli bir işlevidir ve temel olarak, üretim ekipmanları ve diğer 

sermaye varlıklarının koşullarının denetlenmesiyle ilgilidir. Bir çay bahçesinin 

fabrikasındaki bakım faaliyetleri, çalışma koşullarından etkilenmektedir. Güvenlik, 

teftiş prosedürü ve teftişin sıklığı, güvenlik talimatlarının kalitesi, çalışma faaliyetleri, 

mühendislik kayıtlarının doğru bir şekilde tutulması, bakım ekibinin boyutu, bakım 

ekibinin kurulumu ve bakım personelinin fedakarlığı, vs. bir çay bahçesinin bakım 

işlevinin düzeyini belirlemektedir (Ghose, 1999). 

 

4.2.7. İşgücü Faktörü   

Farklı çay bahçelerinin yöneticilerinden gelen raporlar, çay bahçelerinin çoğundaki ana 

sorunlardan birinin işgücü bağlantılı olduğuna, özellikle de çalışanların işe gelmemesi 

sorunuyla alakalı olduğuna dikkat çekmiştir.  

Söz konusu etmenin çay kalitesi üzerinde dolaylı bir etkisi bulunmaktadır. İşçilerin 

motivasyon düzeyini etkileyen birçok etmen bulunmaktadır: 

1. Yönetimin tanıtım stratejisi 

2. İşin değeri veya hacmi  

3. İşçileri tahliye etme prosedürü  

4. İş ve ücretlerin süresi  

5. Yönetimle iletişim açığı  

6. Fabrikanın konumu  

7. Yönetimin benimsediği refah standartları   

8. İşgücünün eğitim düzeyi  

 

4.2.8. Çay Kalitesini Etkileyen Proses Etmenleri   

Çayın işlenmesiyle alakalı tüm prosesler, çay kalitesinin tesis edilmesinde önemli bir 

rol oynamaktadır. Sadece titiz ve düzgün bir işlemenin yeşil yaprağın tam 

potansiyelini ortaya çıkaracağı her daim anımsanmalıdır.  

Bunlar şu şekildedir:  

- Toplama/Yolma – Tüm çay süreci, yaprağın toplanmasıyla başlar.  
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- Soldurma – Yaprağı bozarak içindeki sıvının çıkmasını sağlamak üzere 

çürümüş veya yırtılmış yaprağın ilk başta kurutulması 

- Sabitleme – Oksitlenmeyi önlemek için ısıtma  

- Yuvarlama – Arzu edilen çay şeklinde biçimlendirilmiş yapraklar  

- Oksitlenme – aynı zamanda fermantasyon olarak da isimlendirilmektedir. 

Yaprak, enzim açısından bozulmaktadır.  

- Kurutma – Yaprakları bitirmek için birçok şekilde yapılmaktadır (güneşte 

bırakarak, tavada kızartarak, fırınlayarak, hava ile kurutarak). 

- İyileştirme – ikincil oksitlenme / fermantasyon  

- Sınıflandırma – görünümün, yaprak boyutu ve tadın tutarlılığının iyileştirilmesi 

 

5. Optimum Depolama 

Depolama süresi, çayın kalitesini etkileyebilir ve bu durum azalabilir; birçok yararlı 

bileşen, depolama sırasında peyderpey kaybolabilir. Çayın kalitesi azaldığında ve 

yararlı bileşenler kaybolduğunda, çayın aroması değişecektir. Aroma, çay kalitesinin 

değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Genellikle bir çayın kalitesinin 

başlıca göstergeleri olan aroma ve tat, güçlü bir cazibeye sahiptir ve birbiriyle etkileşim 

halindedir. Dolayısıyla aroma, çayın kalite değerlendirmesi için önemli bir göstergedir. 

Çay, depolama sırasında ısının, nemin, güneş ışınlarının ve oksitlenmenin etkisiyle 

aromasını peyderpey yitirebilir. Depolama süresi daha uzun olduğunda aroma 

zayıflamakta, çay kalitesi düşmektedir. Dolayısıyla çay kalitesi, depolama sırasında 

aromadaki değişikliklerin tespit edilmesi suretiyle değerlendirilebilir. Genellikle çay 

kalitesi, insanların damak zevkiyle değerlendirilmektedir; ancak bu duyumsal test 

sonuçları; heyecan, yorgunluk ve fizyolojik koşullar gibi öznel etmenlerden 

etkilenebilmektedir.  

 

6. Ürün Kalitesi ve Depolama 

6.1. Ürün Kalitesi: 

- Türkiye’de çay konusunda 29389 sayılı bir tebliğ 2005 yılında “Türk Gıda 

Kodeksi Çay Tebliği” adı altında Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu tebliğde, siyah 

çay, yeşil çay, aromalı siyah ve yeşil çaya ilişkin üretim, düzenleme, işleme, etiketleme, 

bakım, depolama, ulaştırma ve satın alım koşulları yer almaktadır.  
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- Avrupa’da, 2016 yılında Çay & Bitki Demlemeleri Avrupa (Avrupa Çay Komitesi 

(ETC) ve Avrupa Bitki Demlemeleri Derneği (EHIA)) tarafından “Çay için (Camellia 

sinensis) Rehber Özeti” yayımlanmıştır.  

Bu Rehber’in hedefi şu şekildedir: 

a. Çay, aromalı çay ve çay özleri için bir Rehber Özeti belirlemek; 

b. AB’deki ilgili tüm yasal hükümleri ve yürürlükteki standartları derlemek;  

c. Çay, çayın özleri ve AB’deki preparatlar için bir bilimsel temel oluşturmak; 

d. EHIE’nin sorumluluk kapsamına giren AB’deki farklı ürün kategorileri için 

uyumlaştırılmış Kalite Standartları belirlemek ve teşvik etmek;  

e. AB piyasasında ürünlerin serbest ticareti için bir temel oluşturmak; 

f. İlgili ürünler için yüksek kaliteli bir politika teşvik etmek; 

g. Gıda güvenliği için endüstrinin sorumluluğunu kabul etmek;  

h. Endüstri, otoriteler ve ilgili diğer taraflar için kapsamlı bir Rehber Özeti sunmak;  

i. Saydamlığı artırmak ve tüketiciye net bilgi vermek; 

 

- Güney Afrika Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı, 2016 yılında, yüksek kaliteli 

çay üretimi için bir “Siyah Çay Üretim Rehberi” yayımlamıştır.  

 

Bu Rehber’de, yetiştirme uygulamaları, hasat sonrası idare, üretim takvimi ve 

kullanıma dair ayrıntılı bilgiler verilmektedir.  

 

Bu tür bir Rehber; Çin, Japonya, Kenya, Sri Lanka, vs.’de de mevcuttur.  

 

6.2. Sıralama ve paketleme 

6.2.1. Sıralama 

Çay sıralama, farklı çay sınıflarına dair talebin artmasıyla birlikte, çay işlemede 

oldukça önemli bir adım haline gelmektedir. Daha önceleri, çay sıralama, içindeki 

yabancı maddeleri ve büyük yaprağı elle çıkarmak üzere uygulanmıştı. Küçük 

kerpetenler, uzun sapları ortadan kaldırmak için en iyi araçlardı. Ancak halihazırda 

çaylar, boyları, şekilleri, spesifik önemleri ve partiküllerin yüzey özelliklerine göre 

sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma, en iyi çay sınıflarının tespit edilmesini 

sağlamakta ve fiyatları da ona göre belirlemektedir.  
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Modern sıralama makineleri, 8 ila 30 ve daha büyük menzillerde, farklı boyutlardaki 

dişli eleklerle yerleştirilmektedir. Yapraklar farklı eleklerden geçtiği için, toz, fanlama, 

kırık yapraklar ve tam yapraklar şeklinde kategorize edilmektedirler. 

 

Sapların (“lif” olarak da bilinirler) çıkarılması ve farklı boyutlara veya yaprak 

derecelerine göre sınıflandırılmaları önemlidir. Farklı yaprak türlerinin farklı piyasaları 

vardır; dolayısıyla üretici, çayın kime gittiğini göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin 

Pakistan’da temiz, siyah yaprak en cazip olanıdır. Çay poşeti piyasalarında, örneğin 

Birleşik Krallık’ta, likör kalitesi ve lezzeti, yaprak görüntüsünün ötesine geçmektedir. 

CTC kurutma ile birlikte, lifler bir dizi PVC silindiri altında yaprağın üzerinden geçmek 

suretiyle çıkarılmakta; lifler statik elektrikle toplanmaktadır. Her ne kadar 

konvansiyonel kurutma daha çok işgücü yoğun olsa da (keza sap parçaları elle 

toplanmaktadır), yaygın bir şekilde halen kullanılmaktadır. Sınıflandırıcıda, yaprak 

sağlam, kırılmış, yüzeyi sürtünmüş (fannings) ve tozlu olarak sınıflara ayrılmaktadır. 

Yaprak, titreşim yoluyla elekten geçirilmektedir; dolayısıyla en küçük tabakalar elekten 

süzülmekte ve tozlu tabakayı oluşturacak şekilde toplanmaktadır. En büyük parçalar 

en tepede kalmakta, tüm bütün yaprak sınıflarını oluşturmakta; kırık ve yüzeyi 

sürtünmüş olanlar ise ikisi arasında durmaktadır. Tüm sınıflar, aynı yaprağı 

oluşturmakta ve benzer kalitede olmaktadır. CTC kurutma yöntemi kullanıldığında 

yaprak bütün şekilde bırakılmaktadır; böylelikle üretilen en geniş sınıf kırılmış olandır. 

Toz, üstün kaliteli bir çay üretebilir; keza hacim oranına göre daha geniş bir yüzey 

alanına sahiptir. Toz sınıfları genellikle açık artırmada daha yüksek bir fiyata 

satılmaktadır. Herhangi bir çay açık artırmaya gitmeden önce net ağırlığı saptanmakta 

veya açık artırmaya gönderilen örneklerle birlikte her bir üretim grubu için kalitenin eşit 

olarak bölüştürülmesi amacıyla etraflıca harmanlanmaktadır.  

 

6.2.1.1. Çay sınıflandırma süreci 

 Çay sınıflandırma, üç ana temizlik aşamasını içermektedir: yolma sonrası, sıralama 

sırasında ve paketleme sırasında. 

 Beyaz çay için kurutma, yapılan tek sınıflandırmadır.  

 Yeşil çay için, çay, tavada kızartma veya buharlama, kurutma-öncesi, yuvarlama, 

kurutma-sonrası ve şekillendirmeye tabidir.  
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 Oolong çayı, öncelikle soldurmaya tabidir. Bunun ardından yuvarlama, kısa 

fermantasyon, ateşleme ve sınıflandırma gelmektedir.  

 Siyah çay için Oolong ile aynı prosedür izlenmektedir. Tek istisnası, 

fermantasyonun tam yapılmasıdır.  

 Çayların farklı çay türleri yaratmak üzere boyut ve renge göre sınıflandırılması, bu 

aşamalarda gerçekleşmektedir.  

 Sıralama sürecine dahil olan birçok makine ve elek gözü de bulunmaktadır.  

Çay yaprakları, toz ve bakterilerin bulaşması bağlamında nem ve ısı kontrolü de 

dikkate alınmalıdır.  

6.2.2. Paketleme 

Çay suyu son derece güçlü etmen bir materyal olup, soğutulurken ve ayıklanırken nemi 

içine almaktadır. Çay paketlenmeden önce, her bir sınıftan günlük olan toplanan 

yığınlar bir araya getirilmekte ve mümkün olan en yüksek derecede bütünlük 

sağlayacak şekilde harmanlanmaktadır. Paketlenmeden önce çay, içine demir 

karışmış olma olasılığını önlemek üzere güçlü mıknatısların altından geçmektedir.  

Paketleme, ürünün niteliklerini ve nihai kullanıcının spesifik ihtiyaçlarını dikkate alarak 

en ucuz ancak en uygun materyali kullanmak suretiyle ürünü koruma sürecidir.  

Bilindiği gibi nihai aşama paketlemedir. Geleneksel olarak tüm çaylar ahşap 

sandıkların içine paketlenip paletlere yerleştirilmekteydi. Bu son derece hacimli ve ağır 

olurdu. Şimdiyse folyo çizgili, çoklu büklümlü kağıt çuvallar kullanılmaktadır. Kağıt 

çuvalların çok fazla avantajı vardır ve materyal ve ulaştırmanın maliyetleri, çevresel ve 

finansal olarak daha düşüktür. Çay dünya çapında uzun bir yol gidebildiği için, bunlar 

çayın karbon ayak izi açısından dikkate alınması gereken önemli hususlardır. Bundan 

sonra çaya yapılabilecek ilave bir işlem bulunmamaktadır – harmanlanmak üzere 

hazırdır; ancak öncelikle taşınması gerekmektedir.  

Çayın ilgili sınıflara ayrılmasından sonra bunları elverişli paketlere / çuvallara koymak 

gerekmektedir. Böylelikle mamul çayın kalitesi taşıma sırasında bozulmamaktadır. 

Çay, içine demir metali parçaları karışma olasılığını önlemek için manyetik parçası 

bulunan paketleme makineleriyle paketlenmektedir. Çayın nemi içine almasını 

önlemek için çaba sarf edilmektedir. Çay paketlemek için kullanılan çay kutuları, içine 

nemi geçirmemektedir. Assam’daki çay bahçelerinin çoğunda paketlemenin mevcut 

yöntemi tamamen hava sızdırmazdır ve sonuç olarak çay, piyasaya erişene dek nemin 

%3’ünden fazlasını emmektedir. Üzeri alüminyum ve ince kağıt, metalleşmiş polyester 
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veya selofan kaplama olan kontrplak çay kutularının, çay paketlemek için uygun olduğu 

ortaya çıkmıştır (Das, 1999). 

 

6.3. Çay Yapraklarının ve Çay İçeceklerinin Depolanması  

Çay yapraklarının düşük nem içerikleri sebebiyle bir hayli uzun bir raf ömürleri 

bulunmaktadır. Üstelik, pu-erh çayı ve eski oolong çayının durumunda uzun depolama, 

arzu edilen tat ve aromanın gelişimi açısından gereklidir. Bununla birlikte, diğer çay 

türleri için uzun bir süre için depolama, ürünün kalitesinde eksilmeye yol açabilir. 

Çay kateşinlerinin uzun süreli depolama için uygun olmadıkları aktarılmıştı. Yeşil çay 

poşetlerinin karanlıkta oda sıcaklığında orijinal konteynırları içerisinde altı ay boyunca 

depolandığı süre zarfında, EGCG’nin ortalama içeriği üçte bir oranında, ECG’ninki ise 

yarı yarıya azalmıştır. Bu durum, ECG’nin EGCG’ye kıyasla bozulmaya daha açık 

olabileceğini göstermektedir (Friedman et al., 2009).  

Siyah çayın 12 aya kadar depolanması, theaflavin ve thearubigin içeriğini etkileyebilir  

(Thomas et al., 2008). Geleneksel siyah çayda theaflavin kaybı (yaklaşık %37), 

CTC’ye kıyasla (%22) çok daha fazlayken; thearubigin söz konusu olduğunda bu ilişki 

tam tersiydi. Y-ışınlamasının bu bozulmayı büyük ölçüde azaltabileceği 

belirtilmekteydi.  

Depolama sırasında çay kalitesi ve kateşin tutarlılığını etkileyen temel etmenler, ışık, 

oksijen ve sıcaklıktır. Kateşin tutarlılığını sürdürmek üzere yeşil çay tozuna yönelik 

optimal depolama koşulları, Li ve arkadaşları tarafından ortam ısısı ve görece 

nemliliğin %43’ün altında veya %60’ın altında görece nemlilikte bir soğutucunun içinde 

olarak belirtilmişti (Li et al., 2011).  

İçime hazır içeceklerin durumunda, paketleme materyalinin depolama kararlılığı 

üzerinde büyük bir etkisi olduğu açıktır. Ürünlerin raf ömrü genellikle 12 aydır. Ancak 

bu süre zarfında ürünün aşırı yıllandığı fark edilmiştir.   

Kullanılan paketleme materyaline (cam, PET ve otoklavlanabilir torba) bağlı olarak 

yeşil çay demlerinin depolama istikrarı, Kim ve arkadaşları tarafından değerlendirilmişti 

(2011).  

Çay içecekleri, ışıksız bir ortamda, 3°C sıcaklıkta depolanmıştır ve kateşinlerin 6 

haftaya kadar kalıcı oldukları ortaya çıkmıştır. Bu sürenin ardından otoklavlanabilir 

torbalar >PET>cam çok daha büyük bir ölçekte bozulma yaşanmıştır (Kim et al., 2011). 

Yeşil çay demlemelerin antioksidan kapasitesi 12 haftalık depolama sırasında cam, 
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PET ve otoklavlanabilir torbada sırasıyla %18, %14 ve %30 oranlarında azalmıştır. 

Farkların sebebi ise büyük olasılıkla paketleme materyallerinin oksijen geçirgenliğinin 

farklı oluşudur. PET, polistren cam ve aynı yığından gelen fermente çay içecekleri için 

paketleme olarak kullanılan tenekeler kıyaslandığında, en yüksek depolama 

istikrarının teneke içindeki içeceklerde olduğu ortaya çıkmıştır (Cordero et al., 2009). 

Bununla birlikte, tenekelerde de %50 oranında kateşin kaybı olmuştur. PET şişelerdeki 

çay içeceklerinin 4°C’de soğuk depolanmasının, beyaz, siyah ve yeşil çaylardaki 

kateşin içeriklerinde daha yavaş bir düşüş sağladığı belirtilmektedir  (Nekvapil et al., 

2012). 

 

 

 

7. Rize ve dolaylarında toprağın verimliliğine dair rakamlar  

Çay Gürcistan sınırı ile Doğu Karadeniz bölgesinde Fatsa arasında yetişmektedir. Bu 

geniş çay üretim alanının en önemli kısmının Gürcistan sınırı ile Trabzon’un Araklı 

kasabası arasında olduğu ortaya çıkmıştır (uzunluk: 7-8 km ve yükseklik: 400-500 m). 

Çay üretim alanı, Doğu Karadeniz bölgesindeki çiftlik alanların yüzde 30’u ila yüzde 

70’ini kapsamaktadır. Bu ürün, yaklaşık 200.000 üretici için önemli bir geçim kaynağı 

oluşturmaktadır. 

Doğu Karadeniz bölgesinin topografik yapısından dolayı çay üretim alanlarını 

genişletmek imkansızdır. Bu sebepten ötürü, birim alan başına çay veriminin, çay 

üretimini güçlendirmek amacıyla artırılması gerekmektedir. Bu hedefe erişmek için 

toprağın verimliliğinin korunması ve arttırılması şarttır. Çok büyük ve yüksek kaliteli 

üretim elde etmenin koşullarından biri, bitkilerin besin maddesi gereksinimlerinin 

topraktan uygun düzeyde karşılamasıdır.  

Çay bitkisi, her sene birçok tarım ürünü gibi topraktaki yüksek miktarda besin 

maddesini almaktadır. Topraktaki besleyici maddelerin alınmasının bir diğer sebebi 

ise, bu bölgedeki yağmurlu iklim koşullarından dolayı toprağın yıkanmasıdır. 

Dolayısıyla, toprağın besleyici içeriğinin uygun düzeyde tutulmasının yegane yolu, onu 

uygun uygulama yöntemlerini kullanarak gübre türleriyle gübrelemektir (Özyazıcı et al., 

2012).  

Gübre, çay tarımındaki en önemli girdidir. Ticari gübreler (özellikle de N ve P gübreleri) 

Türkiye’nin diğer birçok bölgesinde olduğu gibi, özellikle çay tarımında Rize ve Artvin 
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kentlerinde bilinçsiz bir şekilde kullanılmaktadır. Amonyum sülfat gübrelerin uzun yıllar 

boyunca yüksek düzeyde kullanımı, çay topraklarındaki asitlik düzeyini artırmış ve 

sonuç itibariyle pH değerleri, çay topraklarının %85’inde kritik değerin altına 

gerilemiştir. Gübrelerin bilinçsizce kullanımı atığı, üretimi, geliri artırmakta ve kirlilik, 

topraklardaki verimliliği düşürmektedir. Tarımsal üretimin ana etmeni topraktır. Birim 

alandan elde edilen ürünlerin miktarı ve kalitesi, eğer toprağın verimliliği uygun 

düzeyde ise çok daha yüksek olacaktır. Bu sebepten dolayı, toprağın verimliliğini 

korumak ve artırmak son derece önemlidir. Uygun düzeyde besin maddesi içeren ve 

elverişli fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bulunan topraklar, verimli toprak olarak 

kabul edilmektedir. Dolayısıyla, topraklar verimliliklerine göre değerlendirilirken birçok 

etmen göz önüne alınmalıdır.  

Rize ve Artvin’de 1958-1960 yılları arasında gerçekleştirilen bir çalışmada, farklı pH 

değerlerine göre toprakların dağılımına ilişkin veriler şu şekilde bulunmuştur: Sırasıyla 

Rize ve Artvin kentleri için <pH değerleri 0 ve %0,12 idi, pH=4,00-4,50’da ise %7,42 

ve %0,70, pH=4,50-5,00’da %36,75 ve %22,10, pH=5,00-5,50’de %33,85 ve %30,90, 

pH=5,50-6,00’da %17,16 ve %39,70, pH=6,00-6,50’de %4,58 ve %6,10. Bu 

çalışmada, mevcut P değerleri, toplam üretim alanının %45’inde, toplam üretim 

alanının %28’inde aşırı düşük, toplam üretim alanının %15’inde orta düzeyde, toplam 

üretim alanının %7’sinde uygun düzeyde ve toplam üretim alanının %4’ünde aşırı 

düzeyde bulunmuştur.  

Doğu Karadeniz bölgesinde çay toprakları için farklı araştırmacılar tarafından bulunan 

pH değerleri 2,92-5,82 (Özuygur et al., 1974), 3,67-5,53 (Kacar et al., 1979) ve 3,38-

5,91’dir (Müftüoğlu, 1990). Rize ve Artvin eyaletlerinde 1978-1982 yılları arasında 

yapılan toprak analizleri, Rize’de çay topraklarının %33,22’si için K içeriğinin düşük 

düzeyde, %42,18’i için mevcut K içeriğinin orta düzeyde ve %24,60’ı için K içeriğinin 

aşırı yüksek olduğunu göstermiştir. Buna tekabül eden değerler Artvin’de %49 (düşük 

mevcudiyetli içerik), %37 (orta mevcudiyetli içerik) ve %14 (yüksek mevcudiyetli içerik) 

olmuştur. Rize’deki çay topraklarının %87’sinde ve Artvin’in çay topraklarının 

%74’ünde ise mevcut P içeriğinin yetersiz olduğu görülmüştür (Sarımehmet, 1987). 

Müftüoğlu ve Sarımehmet (1993a), Rize’deki çay topraklarının %68,53’ünde aşırı 

düşük pH değerleri olduğunu bulmuştur (%3). Artvin kenti için buna tekabül eden 

değerler %9 (daha düşük), %15,6 (orta düzey) ve %75 (daha yüksek) olmuştur 

(Sarımehmet ve Müftüoğlu, 1993). Rize ve Artvin kentlerinde tarım tesisleri, birçok bitki 
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türünün yetiştirilmesi için uygun olmayan iklim koşulları altında engebeli arazide 

faaliyet göstermektedir. Bu durumda, tarım arazilerinin böylesine sınırlı oluşu, tarım 

sektöründen yararlanmak için etkin şekilde kullanılmalıdır. Diğer türlü, çay topraklarının 

kaybı, yakın gelecekte kaçınılmaz olacaktır. Bu sebepten ötürü, bu çalışmanın amacı, 

çay topraklarının fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 

toprağın verimliliğinin belirlenmesidir.  

Sayılarla spesifik incelemeler sunulmaktadır: 

1. Özyazıcı et al. (2010) Rize ve Artvin’deki çay bahçelerinden toprak örneklerini 

incelemişlerdir (Tablo 1).  

 

 

 

 

Tablo 1: Rize ve Artvin’deki çay topraklarının fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarıyla 

ilintili minimum, maksimum ve ortalama değerler  

 

Toprağın 

özellikleri  

Şehirler 0-20 cm 

Minimum Max. Ortalama 

Suya doygunluk 

(%) 

Artvin 

Rize 

Genel 

59 

52 

52 

85 

100 

100 

70 

69 

69 

Toplam tuzluluk 

miktarı (%) 

Artvin 

Rize 

Genel 

--- 

--- 

--- 

0,071 

0,340 

0,340 

--- 

--- 

--- 

pH Artvin 

Rize 

Genel 

3,67 

2,80 

2,80 

5,31 

5,97 

5,97 

4,26 

3,83 

3,86 

CaCO3 (%) Artvin 

Rize 

Genel 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 
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Organik madde 

(%) 

Artvin 

Rize 

Genel 

2,45 

0,66 

0,66 

10,68 

14,91 

14,91 

4,91 

5,06 

5,05 

Mevcut fosfor 

(kg/ha) 

Artvin 

Rize 

Genel 

13 

2 

2 

1013 

1450 

1450 

177 

223 

220 

Mevcut potasyum 

(kg/ha) 

Artvin 

Rize 

Genel 

150 

110 

110 

1170 

4400 

4400 

530 

760 

740 

       Özyazıcı et al. (2010) 

, 

 

 

7.1. Çay Topraklarının Yapısal Özellikleri 

Çay topraklarının su doyum düzeyleri, %52 ila %100 arasında değişmektedir (Tablo 

1). Tablo 2’de görülebileceği gibi, çay topraklarının %50,9’u killi balçıktı; Rize ve Artvin 

kentlerinde ise %49,1’lik kısmı killi balçıktı. Bu kentlerde toprak yapısı gruplarının 

dağılımı, tüm bölgedeki toprak yapısı gruplarının dağılımıyla paralellik arz etmektedir. 

Bu çalışmanın sonuçları, aynı bölgede gerçekleştirilen diğer çalışmaların sonuçlarıyla 

uyumludur. Bayraklı (1975) Rize kentindeki çay topraklarının killi balçık olduğunu 

aktarmıştır. Aktaş (1979) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise, Artvin kentindeki 

toprakların yapısının kumlu balçık ve kil arasında olduğu görülmüştür. Rize’deki 

toprakların yapısı ise killi balçık ile kil arasındadır. Bununla birlikte, genel anlamda tüm 

topraklarda killi balçık yapısı olduğu görülmüştür. Müftüoğlu (1990) tarafından Rize ve 

Artvin kentlerinde gerçekleştirilen bir başka çalışmada da benzeri sonuçlar 

bulunmuştur.  

7.2. Çay Topraklarının Toprak Reaksiyonu 

Tablo 1’de görüleceği gibi, çay topraklarının pH değerleri Rize ve Artvin kentlerinde 

2,80 ila 5,97 arasında değişmektedir. Bu bulgular, Özuygur ve arkadaşları (1974), 

Kacar ve arkadaşları (1979) ve Müftüoğlu’nun (1990) bulgularıyla uyumludur. 
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Sağlam (1978) tarafından aktarılan sınır değerlere göre sınıflandırılmış olan toprakların 

pH değerlerinde görüleceği gibi, Rize’deki çay arazilerinin %90,7’si ve Artvin’deki çay 

arazilerinin %80.0’i, aşırı asit grubunda yer almaktaydı  (< pH=4.5) (Tablo 2). Çay 

üretimi için ideal pH değerlerine (4.50-6.60) sahip toprakların oranı (Tekeli, 1962; 

Eden, 1976; Tekeli, 1976; Kacar, 1984) Artvin’de %20,0 ve Rize’de %9,33’tür. Aynı 

bölgede 1958-1960 yılları arasında gerçekleşen bir çalışmada, pH<4.5 olan toprak 

örneklerinin oranı, Rize’deki toplam numunelerin %7,54’ü, Artvin’dekilerin ise %0,70’i 

idi (Ülgen, 1961). Bununla birlikte, bir diğer çalışmada  (Sarımehmet, 1987), aşırı asitli 

grupta olduğu görülen toprakların oranı Rize’de %69,06; Artvin’de ise %44,0 idi. Aynı 

çalışmada, ideal pH değerlerine (4.50-6.00) sahip toprakların Rize’de %29,93, 

Artvin’de ise %55,30 olduğu görülmüştür. Benzer sonuçlar, Müftüoğlu ve Sarımehmet 

(1993a) tarafından da aktarılmıştır. İdeal pH değerlerine sahip toprakların oranı, 

Rize’ye kıyasla Artvin’de daha yüksektir. Bir diğer ifadeyle, Artvin’de toprağın asitlik 

oranı Rize’ye kıyasla daha düşüktür. Bu fark; Artvin’e oranla Rize’deki çay topraklarının 

eski oluşuyla açıklanabilir. Dahası, Artvin’de uygulanan uygun gübreleme 

yöntemlerinin döneminin, Rize’ye kıyasla daha kısa olması da bu farkın oluşumuna 

katkı sağlamaktadır. Rize ve Artvin kentlerinden alınmış olan 220 toprak örneğinin 

yüzde doksanının (198’i) 4,50’nin altında pH değerlerine sahip olduğu ortaya 

çıkarmıştır. İdeal pH değerlerine (4.50-6.00) sahip toprak örneklerinin oranının %10 

olduğu görülmüştür (Tablo 2). Asitleşme, son yirmi yılda çay topraklarında çarpıcı 

biçimde artmıştır ve 4,50’nin altında pH değerlerine sahip toprak numunelerinin oranı 

%90’a kadar çıkmıştır. Topraktaki pH değerlerinin 4,50’nin altına inmesi, hem bitkideki 

besleyici madde içeriklerini hem de çay bitkisinin gelişimini olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

Çay bitkisi asitli toprakları tercih etmektedir; keza kireçli toprakları sevmez. Daha önce 

belirtildiği gibi, çay bitkisi en iyi 4.50-6.00 arasında değişen pH değerlerine sahip 

topraklarda gelişirken, en düşük sınır 4.00 pH olmalıdır.  

Rize ve Artvin’de 4.00 altında pH değerleri bulunan toprakların yüksek oranı (%66,8), 

toprağın verimlilik oranı açısından önemli bir sorundur (Tablo 3). Güner’e göre (1961), 

pH, su ile hazırlanan çay toprağı özlerinde yaklaşık 5,3-6,5 dolaylarında olmalıdır. Aynı 

araştırmacının iddiasına göre, etkin çay üretimi için pH değerleri 5.00-5.50 olmalıdır. 

Çay toprakları için optimum pH değerlerinin Doğu Afrika’da 5,6 (Wilson, 1969), 

Bangladeş’te 5.00-5.80 (Karim et al. 1981) olduğu aktarılmaktadır Bhattacharyya ve 
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Dey (1983) ise, çay bitkisinin asitli topraklarda iyi bir şekilde yetişebileceğini ileri 

sürmüştür. Bu araştırmacılara göre, bitkinin büyümesi, 5.70 pH değerlerinin üzerine 

geçildiğinde olumsuz şekilde etkilenebilir; ancak pH değeri 3.60’ın altındaysa bu denli 

olumsuz etkilenmeyecektir.  

Çay topraklarının asitleşmesindeki artışa yol açan en önemli etmen; yıllarca aşırı 

düzeyde amonyum sülfat ((NH4)2SO4) kullanımı olmuştur. Amonyum sülfat, 

topraklarda asit oluşumu açısından nitrojen bazlı gübreler arasında ilk sırada yer 

almaktadır. Birçok araştırmacı, amonyum sülfatın toprağın asitlik düzeyini artırdığını 

bulmuştur (Vicar et al., 1963; Harler, 1964; Wijedasa ve Fernando, 1971; 

Sivasubramaniam ve Talibudeen, 1972; Karim et al., 1981; Wickremasinghe et al., 

1981; Kacar, 1984). Kompoze gübrelerin yerini amonyum sülfatlı gübrelere bıraktığı 

yönündeki bazı haberlere rağmen, amonyum sülfat, çay üretim alanlarında yüksek 

miktarlarda kullanılmaktadır. Şu bir gerçek ki, amonyum sülfatlı gübre miktarı (%21 N), 

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün kayıtlarına göre Rize kentinde 15455 ton; Artvin kentinde 

ise 738 ton olmuştur (Anonim, 2006).   

 

 

7.3. Kireçli Çay Toprakları  

Rize ve Artvin kentlerinin çay toprakları kireçli değildir (Tablo 1). Ülgen ve Yurtsever 

(1995), çalışmaları için araştırma materyalini oluşturan 220 adet kireçsiz toprak 

örneğinin daha az kireçli topraklar olarak sınıflandırılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu 

bulgu, Akalan (1968), Bayraklı (1975), Çapan (1979) ve Müftüoğlu’nun (1990) 

çalışmalarıyla paralellik arz etmektedir. Bu durum, çay topraklarındaki düşük pH 

değerlerini açıklamaktadır. Çay topraklarındaki düşük kireç oranı, yağmurun şiddeti, 

toprağın yapısı ve toprağın gözenekli oluşuyla açıklanabilir.  

 

7.4. Çay Topraklarının Organik Madde İçeriği  

Rize ve Artvin’deki çay topraklarının organik madde içeriği, %0,66 ila %14,91 arasında 

değişmektedir (Tablo 1). Farklı araştırmacılar tarafından organik madde içeriklerinin 

%0,31 ila %4,34 (Özuygur et al., 1974), %0,49 ile %4,99 (Bayraklı, 1975) ve %2,68 ile 

%16,92 (Kacar et al., 1979) arasında olduğu belirtilmektedir. Müftüoğlu (1990), organik 

madde içeriğinin %1,86 ila %9,30 arasında değiştiği söylenmektedir. %2 ila %6 limit 
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değerler arasında bulunan numune oranı %77,3 idi. %6 limit değeri üzerindeki 

numuneler, toplam numunelerin %18,2’sini oluşturmuştu. Ülgen ve Yurtsever (1995) 

Rize ve Artvin’deki çay arazilerini, organik madde içeriklerine göre şu şekilde 

sınıflandırmıştır: Rize’de %1,5 çok düşük, %8,3 düşük, %10,7 orta, %16,6 iyi ve %62,9 

yüksek ve Artvin’de %20,0 orta, %26,7 iyi ve %53,3 yüksektir. Rize ve Artvin 

kentlerindeki toplam arazinin (Artvin için %80,0 ve Rize için %79,5) içinde %79,6’lık 

kısmının organik madde içeriği %3,0 üzerindeydi (Tablo 2). Bu rakamlar, Rize ve Artvin 

kentlerindeki çay arazilerin çoğunda makul düzeyde organik madde olduğunu 

göstermektedir. Çay arazilerindeki organik madde kaynakları arasında çay budamalar, 

yabani otlar ve çiftlik gübresi bulunmaktadır. Bahçelerde kalan yabani otlar ve çay 

budamalar ve gübre uygulama, çay arazilerinin organik madde içeriklerini 

artırmaktadır. Dahası, orman arazilerine yakın ve ormanların içindeki çay 

plantasyonlarının kurulması, çay arazilerinin yüksek organik içeriklerinin varlığına yol 

açmaktadır. Bu bulgu, Sarımehmet ve Müftüoğlu’nun çalışmasıyla desteklenmektedir 

(1993).  

 

7.5. Çay Arazilerinin Fosfor Bileşeni   

Rize ve Artvin kentlerindeki çay arazilerinin mevcut P içerikleri, 2 ila 1450 kg P2O5 ha-

1 arasında değişmektedir (Tablo 1). Rize kentinde, çay arazilerinin %21,9’unda düşük 

ve aşırı düşük miktarda P bileşeni bulunmaktaydı. Çay arazilerinin %78,1’inde ise 

makul düzeyde P bulunmaktaydı. Artvin kentinde, düşül ve aşırı düşük P bulunan 

toprakların oranı %53,3 idi. Bu kentte toprakların geri kalanı (%46,7) makul düzeyde P 

bileşeni bulunduruyordu. Bu sonuçlar; Artvin’deki çay arazilerinde P düzeyleri 

yetersizdi. Tam tersine, Rize’deki çay topraklarının büyük kısmında aşırı P düzeyleri 

vardı. Sarımehmet (1987) ve Müftüoğlu ve Sarımehmet’in (1993b) bulguları ise, 

Rize’deki çay topraklarında bulunan bulgularla uyumludur, ancak Artvin’dekilerle 

uyumlu değildir. Mevcut P içeriklerinin Rize ve Artvin kentlerindeki çay topraklarının 

%66’sında yüksek ve çok yüksek olduğu bulunmuştu. Bu bulgu ise, bölgede 

gerçekleşen araştırmadan elde edilen bulgularla çelişkilidir (Ülgen, 1961). Bu çelişki, 

yüksek P içerikleri olan kompoze gübrelerin 45 yıllık bir dönem boyunca yüksek 

miktarda kullanıldığı gerçeğiyle açıklanabilir. Dahası, toprak analizini dikkate 

almaksızın gübreleme uygulamalarının yanlış yapılması da bu çelişkinin bir diğer 

sebebi olabilir.  
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7.6. Çay Topraklarının Potasyum Bileşeni  

Mevcut K (K2O) bileşenleri, Rize ve Artvin kentlerinin çay topraklarında 110 ila 4400 

kg K2O ha-1 arasında değişmektedir (Tablo 1). Rize kentinde çay topraklarının         % 

6,3, %9,3, %13,7 ve %70,7’sinde sırasıyla düşük, orta, makul ve aşırı düzeyde K vardı. 

Artvin’deki çay topraklarında buna tekabül eden değerler %6,7, %26,6, %6,7 ve %60,0 

idi. Rize ve Artvin kentlerinde çay topraklarının yüzde yetmişinin aşırı düzeyde K’sı 

bulunmaktaydı (Tablo 2). Bu bulgular, Ülgen’inkiyle (1961) uyumluydu; ancak 

Sarımehmet’inkilerle (1987) çelişkiliydi. Sonuç itibariyle bu çalışma, Rize ve Artvin 

kentlerindeki çay topraklarının killi balçıklı bir yapısı bulunduğunu göstermekteydi. Çay 

topraklarının çoğundaki organik madde içeriği yeterli düzeyde bulunmuştur. Bu 

topraklarda tuz ve kireç bulunmadı. Bu çalışmada toprağın asitlik düzeyinin riskli 

olduğu görülmüştür. Kompoze gübreye ek olarak amonyum sülfat gübresinin kullanımı, 

topraktaki asitlik düzeyini artırmaktadır. Bu sebepten ötürü, amonyum sülfat gübre, 

asitlik düzeyi aşırı olan çay topraklarında kullanılmamalıdır. Aşırı asitlik düzeyi bulunan 

çay topraklarında, özellikle yenilenme dönemlerinde,  yüksek kireç içerikleri olan doğal 

maddelerin kullanımı tavsiye edilebilir. Fosfor ve potasyum bileşenlerinin çay 

topraklarında makul düzeyde olduğu görülmüştür.  

Bu durum, asitli topraklarda sık görülmemektedir. Bunun temel sebebi ise, yüksek 

miktarda kompoze gübre kullanımıdır. Verimlilik parametreleri dikkate alındığında çay 

toprakları analiz edilmelidir ve gübreleme, bu analizin sonuçlarına göre yapılmalıdır. 

Dahası, yazarlar, bölgedeki çiftçilerin bu sonuçlar hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

7.7. Taşkın et al. (2015) nitrojen, fosfor, potasyum ve yaprakları incelemiştir. Çay 

çiftçiliği yapılan toprakları ve çay bitkisinin nitrojen, fosfor, potasyum, kalsiyum, 

magnezyum, sülfür yoğunluğunu belirlemek amacıyla, 532 toprak numunesi ve 432 

çay bitkisi yaprağı numunesi, çay yetiştirilen alanların genişliğini dikkate alarak Doğu 

Karadeniz Kıyı Bölgesi boyunca eş zamanlı olarak alınmıştır (Artvin: 58 numune 

(toplamın %10,90’ı), Rize: 361 (%67,86), Trabzon: 101 (%18,98), Giresun: 12 

(%2,26)). Toprak analizinin sonunda, çay yetiştirilen toprakların toplam nitrojen 

yoğunluğunun, ortalama 2,77 g/kg ile 0,50-11,06 g/kg, bitkilerdeki mevcut fosforun 

ortalama 45,49 mg/kg ile 1,11-337,05 mg/kg, bitkilerdeki mevcut potasyumun ortalama 

203,90 mg/kg ile 12,60-3374,53 mg/kg, bitkilerdeki mevcut kalsiyumun ortalama 
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1673,18 mg/kg ile 17,18-50174,33 mg/kg, bitkilerdeki mevcut magnezyumun ortalama 

215,97 mg/kg ile 6,30-4999,28 mg/kg ve bitkilerdeki mevcut sülfürün ortalama 148,94 

mg/kg ile 4,71-946,41 mg/kg arasında değiştiği görülmüştür. Analiz sonuçları 

incelendiğinde, toprak numunelerinde bitkideki mevcut sülfür yoğunluğunun çay bitkisi 

için yeterli olduğu, ancak toprağın %4,32’sinde nitrojen yoğunluğu, %21,99’unda fosfor 

yoğunluğu, %37,40’ında potasyum yoğunluğu, %70,11’inde kalsiyum yoğunluğu, 

%75,00’ında magnezyum yoğunluğunun yetersiz olduğu görülmüştür. Öte yandan, 

toprağın %75,75’indeki nitrojen yoğunluğu ve %57,52’sindeki fosfor yoğunluğunun 

aşırı olduğu ortaya çıkmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden alınan çay yapraklarının 

toplam nitrojen yoğunluğunun ortalama 41,24 g/kg ile 25,01-51,53 g/kg, fosfor 

yoğunluğunun ortalama 0,17 g/kg ile 0,06-0,43 g/kg, potasyum yoğunluğunun 0,94 

g/kg ile 0,08-3,46 g/kg, kalsiyum yoğunluğunun ortalama 0,61 g/kg ile 0,07-1,74 g/kg 

ve magnezyum yoğunluğunun ortalama 0,18 g/kg ile 0,04-0,57 mg/kg arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Analizin sonunda, toplam nitrojen yoğunluğu, çay yaprağı 

numunelerinin %3,46’sında yeterli değildir. Ancak, %30,65’inde aşırı bulunmuştur. Çay 

yaprağı numunelerinin %81,77’lik fosfor yoğunluğu, %99,91’lik potasyum yoğunluğu, 

%17,48’lik kalsiyum yoğunluğu, %36,09’luk magnezyum yoğunluğu da yetersiz 

bulunmuştur.  

 

8. Rize’de ve dolaylarında toprak kaybı oranları 

Cebel ve arkadaşları (2013) 8 köyden (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, 

Samsun, Sinop ve Trabzon) 649 adet toprak örneği toplamıştır. Realted analizin 

ardından, 279 toprak numunesi, güçlü aşınabilir yağ olarak kaydedilmiştir. 

Araştırmalar, aynı zamanda, toprakların yüzde 49,15’indeki aşınabilirlik değerlerinin 

oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu değerler ışığında Samsun %55 ile 

birinci sırada olup, onu %50 ile Gümüşhane, %47 ile Trabzon, ve %40 ile Sinop ve 

Ordu izlemiştir.  

Erozyon sorununun ortaya çıkışı, arazinin eğimiyle karşı karşıya gelmektedir. Eğer 

tarım arazisi dikkate alındığında, ilk sırada Rize ve Trabzon gelmektedir.  

Karadeniz bölgesinde denizin tam karşısındaki araziler, güçlü bir bitki örtüsüyle 

kaplıdır. Dolayısıyla, eğim yüksek olduğunda erozyon riski düşüktür. Ormanın bazı 

kısımlarının zarar gördüğü ve tarım için temizlenmiş alanlarda, çay ve fındık gibi bitkiler 
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ekilmektedir ve bunlar elbette toprak erozyonunu hafifletmektedir. Ancak Trabzon’da, 

Samsun dolaylarında, Karadeniz dağlarının güney kısımlarında, mısır ekili olup 

buradaki erozyon miktarı daha yüksek olabilir.  

 

9. Rize’de ve dolaylarında çay üretimi sırasında besleyici madde 

kullanımı 

Türkiye’de çay yetiştirme sürecinin başlangıcında çiftçiler, bu bitkinin gübrelenmesinde 

inek dışkısı kullanmışlardır. 1970’li yılların başlangıcında kimyasal gübreler, özellikle 

de amonyum sülfat gündeme gelmiştir. Birkaç on yılın ardından ÇAYKUR, içeriğinde 

NPK bulunan ve çay yetiştiriciliği için 25:5:5 oranlarında kompoze kimyasal gübre 

kullanımını ve çay yapraklarının gelişimi için yüksek miktarda nitrojen önermiştir. Çay 

bitkisinin gelişimi esnasında 15 kg/da (150 kg/ha) ihtiyacı bulunmaktadır. Dolayısıyla, 

60 kg/da (600 kg/ha) çay yetiştiriciliği için uygulanmalıdır.  

Organik gübrelerin değeri, nitrojen içeriklerine bağlıdır. Bu, neredeyse tüm çay 

plantasyonlarında olan bir durumdur.  

Çay plantasyonu öncelikli olarak organik gübrelerle gübrelenmelidir. Eğer yeterli 

organik gübre yok ise, toprağı bitkisel besleyicilerle zenginleştirmek üzere kimyasal 

gübreler de kullanılabilir. Organik madde içeriği ve toprak yapısı, ne kadar organik 

madde miktarı verileceğini belirlemektedir; ancak çay plantasyonlarında 3 ton / da 

kullanılabilir. Budama öncesinde çiftlik gübresi uygulanmalıdır. Gübre, Mart-Nisan ve 

Kasım-Aralık aylarında budanmış olan normal çay plantasyonlarına uygulanabilir. 

Kullanılan gübre, sabitleme sonrasında toprakla harmanlanmalıdır. Düz 

plantasyonlarda uygulanan gübre, çay bitkileri etrafında gerginleştirilmelidir. Aynı 

durum, meyilli plantasyonlar için de geçerli olmalıdır. Gübre, hiçbir zaman çay 

bitkilerinin üzerine sıçratılmamalıdır. Bu tür uygulamalar çay yapraklarına zarar 

vermektedir ve uygulanan gübrenin büyük bir kısmı, bitki bundan fayda sağlamadan 

önce yağmurla birlikte yıkanacaktır. Bir diğer önemli unsur ise; gübre uygulamasının 

toprak analizi sonrasında hesaplanması gerektiğidir. Son yıllarda organik gübrelerin 

çay tarlalarında ve organik çay üretiminde kullanımı Türkiye’de popüler hale gelmiştir. 

2006 yılından beri ÇAYKUR organik çay üretimine geçmiştir, ancak ne yazık ki bu 

zamana dek herhangi bir gübre önerisi olmamıştır.   
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Horuz ve Korkmaz (2006) Artvin Borçka’dan alınan yaprak numunelerini 

incelemişlerdir. Yaprak numuneleri, farklı filiz hasatlarından alınmıştır (birinci filiz 

hasadı 10 Mayıs’ta, ikincisi 1 Temmuz’da, üçüncüsü ise 25 Eylül 1999 tarihinde). Tablo 

2’de, Artvin’de farklı hasat dönemlerinde çay bitkilerinin besleyici madde alımları 

görülebilir.  

 

Tablo 2: Artvin’de farklı hasat dönemlerinde çay bitkilerinin besleyici madde alımları 

Hasat 

zamanı 

N(kg/da) P 

(kg/da) 

K 

(kg/da) 

Ca (kg/da) Mg 

(kg/da) 

Fe  

(g/da) 

Zn 

(g/da) 

Cu 

(g/da) 

Birinci filiz 

hasadı 

22,17 1,43 7,87 12,68 2,15 20,89 19,69 8,45 

İkinci filiz 

hasadı 

14,91 1,16 9,08 11,28 2,59 24,15 24,15 13,00 

Üçüncü 

filiz 

hasadı 

8,91 0,66 4,80 4,98 1,17 10,09 10,09 5,49 

 

Görüleceği gibi, N alımı, birinci filiz hasadında en yüksek düzeydeydi. Bunun ardından 

diğer hasat dönemleri geldi. Yani, söz konusu bitki, tüm vejetasyon dönemi sırasında 

N’ye ihtiyaç duymaktadır. Elbette her bir hasat döneminin alım değerleri, elde edilen 

verim değerleriyle bağlantılıdır ve bu verim, ilk filiz hasadında en yüksek düzeydedir. 

Ardından ikinci ve üçüncü filiz hasadı gelmektedir. Türkiye’de çay plantasyonlarında 

600 kg/ha uygulanmasından söz ediyoruz. Ancak, Dutta (1959) 670 kg/ha N’nin orta 

rakım ve yüksek rakımdaki çay plantasyonlarında düşük verim için (550 kg/ha) yeterli 

olduğunu kaydetmiştir. Ayrıca, uygulanan N değerlerinin, elde edilen verim 

değerlerinden dolayı artırılabileceğini söylemiştir. Aynı yazar, 90-112 kg N’nin, düz ve 

gölgeli çay plantasyonlarında yeterli olacağını, burada 1100 kg verim elde 

edilebileceğini; söz konusu değerlerin yüksek verim ve düşük gölgeli çay 

plantasyonlarında ise 135 kg’ye kadar artırılabileceğini kaydetmiştir.  

 

 

10. Rize’de ve dolaylarında zararlı böcek yönetimi uygulamaları  

Çin, Hindistan ve Sri Lanka gibi Asya ülkelerinde hava sıcaklığı, çay üretilen alanlarda 

eksili derecelere kadar düşmemektedir ve çay üretimi tüm yılı kapsamaktadır. Ancak 
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bizim ülkemizde dört farklı iklim yaşanmakta ve çay plantasyonları dört ila altı ay 

arasında nadasa bırakılmaktadır. Türk çay plantasyonlarının karla kaplanması ise 

onlara ilave bir önem kazandırmaktadır. Bu özellikten dolayı böcek ilaçları bizim çay 

üretilen alanlarımızda kullanılmamaktadır. Bu da Türk çayına dünyadaki diğer çaylara 

kıyasla “en doğal çay” özelliği vermektedir.  

Çay yetiştirmede ve üretimde böcek ilacı kullanımı ÇAYKUR tarafından Rize ve diğer 

çay üreten kentlerde yasaklanmıştır.  

Ancak konvansiyonel tarımın uygulandığı tarımsal arazilerde ve seralarda böcek ilacı 

kullanımıyla karşılaşılabilmektedir.  

 

6. Rize ve dolaylarında biyo-çeşitliliğin değerlendirilmesi 

11.1. Türkiye’de Biyo-çeşitlilik 

Türkiye üç biyo-coğrafi bölgede konumlanmaktadır: Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve 

onların geçiş bölgeleri. İklim ve coğrafi özellikleri, ülkenin konumu gereği kısa zaman 

aralıkları içerisinde değişebilmektedir; keza burası iki kıta arasında bir köprü işlevi 

görmektedir. Konumu sayesinde Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği, küçük bir kıtanınkiyle 

kıyaslanabilir düzeydedir: Ülkenin toprakları ormanlar, dağlar, stepler, sulak alanlar, 

kıyı ve deniz ekosistemleri ve bu sistemlerin farklı formları ve bileşimlerinden 

oluşmaktadır.  

Bu sıra dışı ekosistem ve habitat çeşitliliği, kayda değer oranda bir tür çeşitliliği 

üretmiştir. Türkiye’deki fauna biyoçeşitliliği, ılıman bölgedeki diğer ülkelerin 

biyoçeşitliliği ile kıyaslandığında oldukça yüksektir. Veri yokluğuna rağmen, tespit 

edilmiş yaşayan türler arasındaki en geniş grup omurgasız hayvanlardır. Türkiye’de 

omurgasız türlerin toplam sayısı yaklaşık 19.000 olup bunların yaklaşık 4000 türü / alt 

türü belli bir yöreye özgüdür. Bu zamana dek tespit edilmiş omurgasız türlerin toplam 

sayısı yaklaşık 1500’dür. Omurgasız türler arasında 100’ü aşkını belli bir yöreye 

özgüdür. Bunlar arasında 70’i ise balık türleridir. Anadolu, Ala Geyik ve Sülün’e ev 

sahipliği yapmaktadır. Türkiye’nin dünyada iki büyük kuş göç yolu üzerinde yer alması 

ise onu kuşlar için önemli bir yetiştirme ve besleme alanı haline getirmektedir.  

Türkiye’de çok fazla flora türü bulunmaktadır. Avrupa kıtasıyla bir kıyaslama yapmak, 

bu zenginliği göstermeye yetecektir: Tüm Avrupa kıtasında 12.500 gymnospermus ve 

angiospermus bitki türü varken, bu türlerin yaklaşık 11.000’inin sadece Anadolu’da 
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olduğu, üçte birinin ise Türkiye’ye özgü olduğu bilinmektedir. Özgün bitki türleri 

açısından coğrafi bölge olarak Doğu Anadolu ve Güney Anadolu, fitocoğrafik bölge 

olarak ise İran-Turan ve Akdeniz bölgeleri zengindir. 

Türkiye’nin genetik çeşitliliği, özellikle bitkilerin genetik kaynaklarıyla önemli hale 

gelmektedir; keza Türkiye Akdeniz ile Yakın Doğu’nun gen merkezlerinin kesişiminde 

konumlanmaktadır. Bu iki bölgenin, tahıl ve bahçıvanlık mahsulünün ortaya 

çıkmasında kilit bir rolü bulunmaktadır. Ülkede beş adet mikro-gen merkezi 

bulunmaktadır ve buralarda 100’ü aşkın tür geniş bir varyasyon sergilemekte ve bunlar 

çok fazla sayıda önemli kültür bitkisi ve diğer ekonomik açıdan önemli bitki türlerinin –

örneğin tıbbi bitkiler- merkezi ve kökenidir. Bu merkezler genellikle dünya çapında 

yetiştirilen birçok bitki türünün gelecekteki sürdürülebilirliği için son derece önemli 

genetik kaynaklar sunmaktadır.  

 

a. Rize ve dolaylarında biyo-çeşitlilik:  

Karadeniz bölgesi, biyo-çeşitlilik açısından Türkiye’nin en zengin bölgelerinden birine 

aittir. Toplamda Doğu Karadeniz bölgesinde 2239 tür yaşamaktadır. Bunların 514’ü bu 

bölgeye özgüdür ve yerlilik oranı yaklaşık %23’tür. Doğu Karadeniz bölgesinde 

dağıtılan bitkilerin yarıdan fazlası Rize kentinde mevcuttur (Seyis ve ark., 2017). Aynı 

zamanda Trabzon ve Artvin de bitki çeşitliliği açısından zengindir.  

 

11.3. Çaya ilişkin Bitki Çeşitliliği:  

Bildiğimiz kadarıyla, ilk çay plantasyonları klonlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Ancak 1950’li yıllardan itibaren çay plantasyonları tohum kullanarak kurulmuştur. 

Sürekli olarak tohumların yayılması suretiyle, farklı verim ve kalitelere sahip 

yoğunluklar üretilmiştir ve bu durum geniş bir genetik varyasyonu yansıtmaktadır. 

Karadeniz Bölgesi’nde klon seçimi araştırmaları yapılmış ve ‘Tuglali-10’, ‘Derepazari-

7’ ve ‘Pazar-20’ gibi birçok ümit vaat eden çay klonu tespit edilmiştir (Öksüz, 1987). 

Klonların isimleri; Muradiye, Gündoğdu, Fener3, Enstitü1, Enstitü2, Hamzabey, 

Hayrat, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Pazar ve İyidere olmuştur. Temelde klon seçimi 

çalışması bu bölgede ÇAYKUR tarafından gerçekleştirilmektedir. Moleküler 

nitelendirme çalışması, Kafkas ve arkadaşları (2009), Beriş ve arkadaşları (2001, 

2005, 2016) tarafından yapılmıştır.  
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Sözü edilen çalışmalar, Türkiye’deki çay plantasyonlarında halihazırda yaşanan 

çeşitliliği vurgulamaktadır.  

 

12. Rize içinde ve dolaylarında üretilen çay ve çay ürünleri için değer 

hesaplamaları 

ÇAYKUR ve Özel Sektör’ün satın aldığı Taze Çay Yaprağı Değerleri, Tablo 3’te 

görülebilir.  

Tablo 3: ÇAYKUR ve Özel Sektör’ün Satın Aldığı Taze Çay Yaprağı Değerleri  

  

YILLAR 

Satın Alınan Taze Çay Yaprakları 

ÇAYKUR  

(Bin ton)  

 

% 

ÖZEL SEKTÖR 

 (Bin Ton) 

 

% 

TOPLAM 

(Bin Ton) 

2010 590 45 715 55 1.305 

2011 653 53 580 47 1.233 

2012 655 57 494 43 1.149 

2013 672 57 504 43 1.176 

2014 628 49,6 638 50,4 1.266 

2015 680 51,4 642 48,6 1.322 

2016 688 53,1 608 46,9 1,296 

2017 525 41 747 59 1.273 

                                                Anonim (2017) 

Tablo 3’te görülebileceği gibi, ÇAYKUR, üretilen çayın %41’ini, özel Sektör 

ise %59’unu satın almıştır. Her iki tarafın satın aldığı çay miktarına ilişkin değerler 

her sene değişkenlik arz etmiştir.  

Çay Fiyatları:  

Belirlenen çay fiyatları, Çaykur 1 tarafından, 2011 yılından beri satın alım zamanı 

başlangıcından bir ay sonra ödenmiştir. Çay fiyatları her sene çay seferberliğinin 

başlangıcında açıklanmaktadır.  

 

Tablo 4. Çay seferberliğinin başlangıcı, satın alınan çay miktarları ve çay 
fiyatları 
 

Yıllar Çay 
seferberliğinin 

başlangıcı 

Satın Alınan 
(Bin ton) 

Aylar Fiyat 
(TL/KG) 

Artış % 
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2010 13 Mayıs 590 Tüm yıl 0,885 12,3 

2011 20 Mayıs 653 Tüm yıl 0,980 10,73 

2012 9 Mayıs 655 Tüm yıl 1,100 12,24 

2013 27 Mayıs 672 Tüm yıl 1,230 11,82 

2014 26 Nisan 628 Tüm yıl 1,380 12,19 

2015 29 Nisan 681 Tüm yıl 1,580 14,49 

2016 25 Nisan 688 Tüm yıl 1,770 12,02 

2017 3 Mayıs 525 Tüm yıl 2,000 12 

 

Tablo 3 ve Tablo 4’ün kıyaslanması neticesinde, özel sektörün ÇAYKUR’a kıyasla çok 

daha fazla çay satın aldığı sonucuna varılabilir.  

 

    Tablo 5: 2010 - 2017 yılları arasında çay ödemeleri 
 

Satın Alım Ödeme Ödeme Zamanı Ödemenin 
%si 

Miktar (Ton) Değer (Bin 
TL) 

Öden
miş     
(Bin 
TL) 

Bakiye 
(Bin TL) 

Başlangıç Son 

590.378 522.484 416.790 105.694 15.07.2010 2011’e aktarıldı 

652.981 639.920 639.920 - 07.06.2011 31.10.2011 100 

655.285 720.813 720.813 - 11.06.2012 23.10.2012 100 

672.209 827.160 827.160 - 13.05.203 31.10.2013 100 

628.442 867.249 867.249 - 21.05.2014 30.10.2014 100 

680.917 1.056.816 1.056.816 - 15.06.2015 27.10.2015 100 

687.515 1.213.193 1.213.193  13.06.2016 31.10.2016 100 

525.363 1.050.726 1.050.726 - 13.06.2017 31.10.2017 100 

 

Yıllara bağlı olarak, ödenen fiyat yıllar içerisinde artmıştır ve ÇAYKUR her sene satın aldığı 

çayın %100’ünü ödemiştir. Bu değerler, ÇAYKUR’un sağladığı verileri temsil etmektedir.  

Verilerin izlenmesi, ÇAYKUR ve Özel Sektör’ün satın aldığı çay miktarları ve köylerin 

kıyaslanmasını sağlayacaktır.  

Tablo 6: ÇAYKUR ve Özel Sektör’ün satın aldığı çay miktarları  
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        Anonim (2017) 

Tablo 6’da yer alan değerler, Rize Ticaret Borsası’ndan elde edilmiştir. Tablo 3’te, 

Özel Sektör’ün 2017 yılında ÇAYKUR’a kıyasla çok daha fazla çay satın aldığı 

görülebilir. Ayrıca, en fazla miktar çayın Rize’de üretildiğini, Rize’yi Trabzon ve 

Giresun’un izlediğini de görebiliriz. 

 

12.1. Organik Çay Üretimi 

Geleneksel çay yetiştiriciliğinin yanı sıra, Türkiye’de organik çay da üretilmektedir. 

Tablo 7’de organik çay üretimi ve üretilen siyah ve yeşil çay miktarları belirtilmektedir. 

Görüleceği gibi, üretilen organik çay miktarı 2010 yılında 384 ton iken, 2017 yılına dek 

hızla artmıştır. Aynı durum, üretilen siyah çayda da görülebilir. 2010 yılında 152 tondan 

2017 yılında 4995 tona çıkmıştır. Yeşil çay üretimine ilişkin olarak 2010 yılında 5 

tondan 2016 yılında 39 tona doğru bir yükseliş sağlanmıştır. Ardından 2017 yılında 8,5 

tona doğru bir gerileme olmuştur. 2017 yılında, toplam 5.003,5 ton organik çay üretimi 

gerçekleşmiştir.  

 

 

Tablo 7: Üretilen çay yapraklarının ve işlemden geçirilmiş siyah ve yeşil çayın miktarı  

Name of Commodity Exchange 2013 2014 2015 2016 2017

Private Sector 415.187.748 517.770.314 515.039.513 476.635.885 579.276.863

ÇAYKUR 533.896.281 501.341.981 545.555.756 552.556.030 433.601.735

Total 949.084.029 1.019.112.295 1.060.595.269 1.029.191.915 1.012.878.598

Private Sector 74.119.130 102.231.909 111.980.267 111.481.504 128.614.476

ÇAYKUR 125.542.620 116.465.325 122.937.563 122.367.426 80.739.410

Total 199.661.750 218.697.234 234.917.830 233.848.930 209.353.886

Private Sector 14.332.447 15.470.168 17.912.738 23.407.410 22.192.254

ÇAYKUR 12.769.150 10.635.085 12.427.291 12.591.632 11.021.791

Total 27.101.597 26.105.253 30.340.029 35.999.042 33.214.045

Privte Sector 196.608 0 0

Total Private Sector 503.835.933 635.472.391 644.932.518 611.524.799 730.083.593

Total ÇAYKUR 672.208.051 628.442.391 680.920.610 687.515.088 525.362.936

TOPLAM 1.176.043.984 1.263.914.782 1.325.853.128 1.299.039.887 1.255.446.529

2013 - 2017 TOTAL PURCHASED TEA  

RİZE COMMODİTY EXCHANGE

TRABZON COMMODİTY EXCHANGE

GİRESUN COMMODİTY EXCHANGE

SAMSUN COMMODİTY EXCHANGE

TOTAL
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İşlemden Geçirilmiş Çay Miktarı     (Ton) 
Yıllar Üretilen Çay 

Yaprakları (Ton) 
Siyah Çay Yeşil Çay Toplam 

2010 384 152 5 157 

2011 1.743 313 13 326 

2012 1.724 339 10 349 

2013 1.732 353 9 362 

2014 1.816 341 26 367 

2015 7.359 1.328 21 1.349 

2016 22.331 4.449 39 4.488 

2017 25.467 4.995 8,5 5003,5 

 

 

13. Rize’de ve dolaylarında çay üretimine ilişkin enerji ve su tedariki 

koşulları  

13.1. Arazi koşulları  

Bilindiği gibi, çay üretimi, Karadeniz bölgesinin Gürcistan sınırı ile başlayan, Ordu ilinin 

Fatsa kasabasına dek genişleyen bir bölgede görülmektedir. Çay üretim alanları 

ağırlıklı olarak Rize’de yer almakta, onu Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu izlemektedir. 

Bu bölgeler, dünyanın en büyük çay üretim alanlarını temsil etmektedir. Gürcistan sınırı 

ile başlayıp Araklı ilçesine dek uzanan bölge, Türkiye’de çay plantasyonu açısından 

en elverişli ve en yüksek randıman alınan bölgeyi oluşturmaktadır. Yani uygun yıllarda 

çay plantasyonlarının normal çay üretimi için ilave su tedarikine ihtiyacı 

bulunmamaktadır.  

Normal bir yağış miktarı ile mevcut besin maddeleri ve gübre ilaveli toprak analizi, çay 

bitkilerinin gelişimi açısından uygundur. Karadeniz bölgesindeki çay arazilerinin toprak 

analizinden görülmektedir ki pH değerleri düşüktür ve dolayısıyla besleyici maddelerin 

dönüşülebilirliği düşük düzeydedir. Toprak koşulları ve üretim tekniklerinin optimal çay 

üretimine uygun hale getirilmesi gerekmektedir.  

Hasat, insan gücü ve çay fidelerinin budanmasıyla süregitmektedir. Mekanik hasat 

Türkiye’de yaygın değildir. Ancak gelecekte çay çiftçiliği için bazı uyarlanmış 

uygulamalar ortaya konmalıdır.  

 

13.2. Fabrika koşulları  
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Türkiye’de üretilen enerjinin %40’ı endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Bir 

fabrikanın toplam maliyetleri; ham madde, enerji ve işgücünden oluşmaktadır. Enerji 

maliyetlerinin düşmesinden dolayı karı artırmak, enerjinin etkin kullanılmasıyla, bir 

diğer deyişle enerji kullanımındaki verimliliğin artırılmasıyla sağlanabilir. Enerjiyi etkin 

bir şekilde kullanabilen bir sanayici, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi 

kapasitesini artırabilir. Dolayısıyla son yıllarda enerji yönetimi programları gündeme 

gelmiştir ve neredeyse tüm endüstri sektörlerinde kullanılmıştır. Endüstriyel sektördeki 

tüketilen enerjinin miktarı son derece yüksektir ve dolayısıyla enerji tasarrufuna ilişkin 

yüksek olanaklar sunmaktadır. Öncelikle endüstriyel sektör, enerji tasarrufu göz önüne 

alınarak idare edilmelidir. Çay sektöründe tüketilen enerji de oldukça yüksektir.  

Çay endüstrisinde enerjinin en etkin şekilde kullanılması, önemli bir konudur. Enerjiyi 

daha etkin bir şekilde kullanmak suretiyle iş maliyetlerinin düşürülmesiyle işletme 

piyasasının rekabetçiliğinin artırılmasına katkınızı sunabilirsiniz. Bu amaçlar 

doğrultusunda, yönetimin ürün kalitesine zarar vermeksizin enerji maliyetlerinin 

düşürülmesi de enerji tasarrufuna daha fazla kaynak ayırmak üzere teşvik 

edilmektedir. Bu bağlamda, dış kaynaklı enerjiye bağımlı bir ülkenin hedeflediği diğer 

amaçlar, ekonomiye katkı sağlamak üzere enerjinin daha etkin kullanımını temin etmeli 

ve düşük düzeyli zararlı gazların olası etkilerini azaltmalıdır. Bir araştırmada Korkmaz 

(2012) kurutulmuş çay üreten endüstriyel işletmeler, üretimin birçok aşamasında 

kullanılan elektrikli motorları, kurutma fırınlarını, kurutma fırınlarını (İKİ DEFA 

YİNELENMİŞ) ve gerekli hava sistemlerini temin eden solduran fan akü birimini, buhar 

kazanlarını ve buhar aktarım hatlarını incelemiştir. Özellikle yüksek enerji tasarrufu 

potansiyeline sahip, ocak, kazan, incelemeler elektrikli motorlar gibi birimler üzerinde 

ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sıcak hava ocakları, ısı erkini doğrudan 

atmosfere vermektedir ve bunun ne kadarının geri kazanılabileceğini belirlemek için 

birçok ölçüm yapılmıştır. Ocak ve fırınların yüzey ısıları, ortaya çıkabilecek ısı 

kayıplarını belirlemek üzere ölçülmüştür. Yalıtılmış makineler ve buhar aktarım hatları 

ve hatlar içindeki buhar sızıntılarına dair ekipmanlar incelenmiştir.  

Verimli enerji kullanımıyla elde edilen kazanımlar, “kar” olarak görülmelidir. Çay 

fabrikalarında kullanılan tür enerji, genellikle termal enerjidir. Bir çay fabrikasının 

tükettiği enerjinin %90’ı termal enerjidir. Elektrik enerjisi, alternatif enerji kaynağı olarak 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bir çay fabrikasındaki tasarruf seçenekleri, üretim 

süreçleri ve ısı ve elektrik tüketimi olarak sınıflandırılabilir.  
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Buhar, soldurma birimleri ve kurutma ocaklarındaki çay tesislerinde yoğun bir şekilde 

kullanılmıştır. Öte yandan, elektrik, elektrikli makineler ve aydınlatmada 

kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada bir fabrika incelenmiştir. Enerji verimliliğine dair tüm iyileştirmeler göz 

önünde alınarak yapılan bir analizin ardından, 502.310,12 kg sıvı yakıt tasarrufu elde 

edilebilir. 2012 yılının fiyatlarıyla bunun karşılığı 758.488,28 TL olmuştur. Isı erki 

maliyetlerine dair iyileştirmeler; 529.150,55 TL olmaktadır. Bunun anlamı ise, sistemin 

kendisini 0,7 yıl içerisinde amorti etmesidir.  

Elektrik alanındaki iyileştirmeler ışığında, yıllık elektrik tüketimi, 516.565,83 kWh’a 

indirilebilir. Bunun karşılığı, 2012 yılı rakamlarıyla 78.518,01 TL’dir. Fabrikalarda 

elektriğe ilişkin iyileştirme maliyetleri 187.590,00 TL’dir ve sistem kendisini 2,4 yıl 

içerisinde amorti etmektedir. Ayrıca, fabrikanın enerji tüketimi değerleri temelinde 

%12,99’luk bir azalım elde edilebilir.  

Hükümete veya özel sektöre ait olan çay fabrikalarında, enerji verimliliği temelindeki 

iyileştirmelerin, elektrik ve ısıtma ihtiyaçlarına ilişkin iyileştirmelere yol açacağı 

söylenebilir. Ülkemizin enerji ihtiyaçlarının büyük kısmı, ithal edilmektedir ve eğer 

açıklandığı şekliyle iyileştirmeler sağlanırsa, yerli ekonomiye önemli destekler 

sağlanacaktır.  

ÇAYKUR çay fabrikalarında veya özel sektöre ait fabrikalarda üretim, depolama 

ve hijyen koşulları birbirinin aynısı değildir.  

 

14. Rize’de ve dolaylarında çay üretimine ilişkin sosyal ve insan 

sermayesi düzeyi  

Çay plantasyonlarının %66,49’u Rize’de, %19,46’sı Trabzon’da, %11,53’ü Artvin’de, 

%2,51’i Giresun ve Ordu’da bulunmaktadır. Çay plantasyon alanı ve çiftçi sayısı 

açısından 2016 ila 2017 yılları arasında büyük bir fark bulunmamaktadır.  

 

Tablo 8: Farklı köylerdeki çiftçilerin ve çay plantasyon alanlarının sayısı (2016)  

Köy Çay plantasyon alanı 

(da) 

% Çiftçi sayısı % 

Rize 555.125 66.49 132.264 61.76 

Trabzon 162.493 19.46 51.600 24.09 

Artvin 96.290 11.53 20.398 9.52 
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Çay plantasyonlarının %66,49’sı Rize’de bulunmaktadır. Rize’yi Trabzon, Artvin, 

Giresun ve Ordu izlemektedir (sırasıyla %19,46, %11,53, %2,51 ve %0,01). Toplamda 

214.183 çiftçi, çay yetiştiriciliğiyle ilgilenmektedir. Ancak bu bölgede bir ailenin 4-5 

kişiden oluştuğu hesaplandığında, yaklaşık 1 milyon kişi geçimini çay üretiminden 

karşılamaktadır. Dolayısıyla çay Türkiye’de ekonomik açıdan önemli ve stratejik bir 

üründür.  

Çay hasadının bu bölgedeki Gürcü işçiler tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bir 

hesaplamaya göre, bu işçi grubuna 2017 yılında yaklaşık 400 milyon TL ödendiği 

ortaya çıkarılmıştır.  

 

Rize ve dolaylarında çay ve çay ürünleri için depolama tesisleri ve koşulları  

Çaykur bölgedeki en büyük oyuncudur. Dolayısıyla, çay fabrikası sayısı, depolama 

tesisleri, çay ve çay ürünlerinin koşulları, ÇAYKUR’un kuruluşuna dair konulardır.  

Öncelikle, fabrika sayısına ve kapasitelerine bakmamız gerekmektedir. ÇAYKUR ve 

özel sektörün fabrika sayısı ve bunların köy temelinde kapasiteleri, Tablo 9’da 

verilmektedir.  

 

Tablo 9. ÇAYKUR’un ve özel sektörün fabrika sayısı ve bunların kapasitesi  

 
  FABRİKALAR   

KÖYLER ÇAYKUR ÖZEL SEKTÖR TOPLAM 

 Sayı Kapasite 
(ton/günlük) 

Sayı Kapasite 
(ton/günlük

) 

Sayı Kapasite    
(ton/günlük

) 

RİZE 33 6.595 183 7.955 215 14.035 

TRABZON 8 1.515 26 1.225 34 2.735 

ARTVİN 4 870 7 310 11 1.190 

GİRESUN 1 175 12 480 13 660 

ORDU - - 1 30 1 30 

TOTAL 46 9085 229 10.000 274 19.100 

Giresun 20.881 2.51 9.877 4.61 

Ordu 111 0.01 44 0.02 

TOPLAM 834.900 100 214.183 100 
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Özel şirketler aynı zamanda çay sektöründe birer aktördür. Bunlar Rize, Trabzon, 

Artvin, Giresun ve Ordu’da yer almaktadır. Özel çay sektöründeki günlük işleme 

kapasitesinin 19.100 ton olduğu farz edilmektedir.  

 

15.  ÇAYKUR’un Çay Depolama Kapasitesi    

2017 yılındaki taze yapraklar temelinde çay fabrikalarının çay depolama kapasitesi 

105.550 tondur. Çay paketleme birimlerinin depolama kapasitesi ise 6400 ton olup, 

pazarlama bölgesi ofisininki 7000 tondur. 118.950 tonluk bir depolama kapasitesi 

bulunmaktadır. Dahası, Rize’deki serbest ticaret bölgesinde 5500 tonluk kapasite ile, 

bu kapasite toplamda 124.450 tona ulaşmaktadır (Anonim 2017). Özel sektöre dair 

veriler halka açık değildir ve bu şekilde farz edilmesi gerekmektedir. 

16. Üretim Kalitesi, Hijyen ve Depolamaya dair Standartlar  

Türkiye’yi diğer çay üreticisi ülkelerle kıyaslarsak, ürün kalitesi, hijyen ve depolamaya 

dair yeknesak bir protokol bulunmamaktadır. Aynı zamanda çay üretimindeki öncü 

kurum olan ÇAYKUR’da da, tek bir proses, hijyen ve depolama protokolü 

bulunmamaktadır. Her bir fabrika, kendi mekanizasyonuna bağımlı şekilde çalışmakta 

olup, bu mekanikleşme de fabrikadan fabrikaya değişkenlik arz etmektedir.  

Daha önce sözü edildiği gibi, Rize’deki çay plantasyonları tohum kullanılarak 

geliştirilmiştir ve bu durum aynı zamanda farklı kalitedeki içerikler sergileyen ve farklı 

genotiplere yol açmaktadır.  

 

17. Sürdürülebilir Çay Üretimi ve Yönetimi  

Sürdürülebilir Çay Üretimi ve Yönetimi söz konusu olduğunda, sürdürülebilirliğe dair 

on gösterge sıralanabilir ve bunların her birine dair spesifik iyi tarım uygulaması 

önerileri bulunmaktadır: toprağın verimliliği, toprak kaybı, besleyici maddeler, zararlı 

böcek yönetimi, biyoçeşitlilik, ürün değeri, enerji, su, sosyal ve insan sermayesi ve 

yerel ekonomi. Tüm bu konular, bu rapordaki mevcut veriler temelinde 

açıklanmaktadır. Ancak bazı öneriler aşağıda sıralanmıştır:  

 

- Toprak verimliliği: Topraktaki organik maddeler, toprak sağlığı ve toprak 

yapısının korunması, toprak kaybının azaltılması ve topraktaki besleyici madde 
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ve su kullanım etkinliğinin artırılması açısından önemlidir. Organik madde 

düzeyleri özel bir toprak türü için tatmin edici denge düzeyinde tutulmalı veya 

bu düzeye gelecek şekilde iyileştirilmelidir. Organik madde, yeni ekimlerde 

temizlemiş bitki örtüsünden ve olgunlaşmış arazilerdeki yaprak dökümü, 

budama ve maçlardan ortaya çıkacaktır. Toprak yapısı ve verimliliğinde uzun 

süreli bozulma; özellikle mekanikleşme sürecindeki pekişmeden, topraktaki pH 

değerindeki değişimlerden veya sulamanın olası bir yan etkisi olarak tuzluluğun 

gelişiminden kaynaklanabilir.  

 

- Toprak kaybı: Toprak erozyonu, eğer onu kontrol etmeye yönelik adımlar 

atılmamışsa, tropik bölgelerde yüksek olabilir. En önemlisi de, zeminde belli bir 

bitki örtüsünü korumaktır. Çay gibi uzun ömürlü bitkilerin dikilmesi, zeminin daha 

az bozulmasına ve yıllık mahsullere kıyasla daha kalıcı bir bitki örtüsüne yol 

açmalıdır. Bununla birlikte, ağır yağış miktarları, toprağın yüksek erozyon 

oranlarına maruz kalmasıyla sonuçlanabilir ve hassas alanlarda spesifik 

erozyon kontrolü tedbirleri alınmalıdır. Fidelik olarak kullanmak üzere toprak 

tabakası talebi, maden çıkarma alanlarında bozulmayla sonuçlanabilir.  

 

- Besleyici maddeleri: Ekonomik sürdürülebilirlik, birçok toprakta gübre 

kullanımını gerektirmektedir. Ancak ideal olanı, toplam besleyici girdilerin 

(bunlar arasında toprağın mineralizasyonu ve kompoze madde aktarımından 

gelenler dahil) zemindeki bitki örgütü, toprak ve çay biyo-kütlesi içine 

depolanan, hasadı kaldırılmış ürün fazlası içinde ihraç edilmiş besleyici 

maddelere oldukça benzer olması gerekmektedir. Bunu sağlamak üzere 

atıklardaki (suda veya buharlaşma sırasında) veya yeniden dikim esnasındaki 

besleyici madde kaybı asgari düzeye indirilmelidir. Yüzeydeki akıntılar ve yeraltı 

sularına geçiş sırasında nitrat ve fosfat kayıpları ve çökelti erozyonu yoluyla 

fosfat kaybı önlenmelidir. Biyolojik sabitleme yoluyla nitrojen (N) girdisinin oranı 

azami düzeye çıkarılmalıdır. Uygun mikro-besleyici ilaveleri, Nitrojen (N), Fosfor 

(P) ve Potasyum’un (K) kullanımındaki etkinliği güçlendirecek ve mahsülün 

mikro-besleyici ihtiyaçlarını karşılayacaktır.  

 
- Zararlı böceklerin idaresi: Entegre Böcek Yönetimi (IPM) sürdürülebilir böcek 

kontrolü açısından kilit önem arz etmektedir. Hedef; kültürel, biyolojik, mekanik, 
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fiziksel veya diğer daha az zararlı stratejileri benimseyerek böcek ilacı 

kullanımını asgariye indirmektir. Dolayısıyla IPM, mevcut olan tüm böcek kontrol 

tekniklerinin ve bunların akabinde biyolojik dengeyi iyileştirmek üzere entegre 

bir şekilde kullanımının titizlikle göz önüne alınmasıdır. Bu durum, bir yandan 

böcek ilacı kullanımı ve diğer müdahaleleri ekonomik düzeylerde tutarken 

zararlı böcek topluluklarının gelişimini de caydırmalıdır. Bu durum ayrıca sağlık 

ve çevre karşısındaki riskleri de asgariye indirecektir. Günümüze değin çay 

plantasyonlarında ekonomik olarak önemli bir böcek veya hastalık söz konusu 

olmamıştır.  

 

- Biyo-çeşitlilik: Mahsulün genetik olarak farklı bir gen kaynağının korunması, 

mahsulün gelecekte değişen ihtiyaçları karşılamasını sağlamak açısından 

elzemdir. Arazide ve etrafında biyo-çeşitliliğin korunması önemlidir – özellikle 

de arazilerin yüksek koruma değeri olan alanlarda yer aldığı durumlarda.  

 

- Ürün değeri: Sürdürülebilir tarım karlı olmalıdır. Çıktı açısından, bu kapsamda 

birim alan başına optimum miktarda yüksek kaliteli ürün üretimi söz konusu 

olacaktır; maliyetler / atık asgariye indirilecek ve mümkün olduğu zaman katma 

değer yaratılacaktır. Gıda güvenliği, çevre performansı ve sosyal sorumluluğa 

ilişkin tüketici endişeleri tatmin edilmelidir.  

 

 

- Enerji: Yenilenebilir kaynakların etkin bir şekilde kullanımı, yenilenebilir 

olmayan kaynakların –örneğin fosil yakıtların- kullanımının uzun vadede uygun 

olmamasından dolayı hedefe alınmalıdır. Seragazları ve kirletici gaz 

emisyonları asgariye indirilmelidir.  

 

- Su: Su, sılama için kullanılabilir, ancak aynı zamanda fabrikalarda da 

kullanılmaktadır. Kullanılan miktar ve sürdürülebilir kaynak kullanımının, 

fabrikalardan gelen atık madde veya fabrikaların kanalizasyon sisteminden 

gelen potansiyel kirliliğin önlenmesiyle birlikte göz önüne alınması 

gerekmektedir.  
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- Sosyal ve İnsan Sermayesi: İşgücü, yerel topluluk, tedarikçiler, tüketiciler ve 

hükümetle iyi ilişkiler geliştirilmesi, herhangi bir işletmenin uzun vadeli 

sürdürülebilirliği açısından kritiktir. Sağlıklı, iyi eğitimli kişiler, yetiştiriciler için 

birer varlık olup, ülkenin sürdürülebilir gelişimi için elzemdir.  

 

- Yerel Ekonomi: Kırsal topluluklar, sürdürülebilir yerel tarıma bağımlıdır. 

Çiftçiler, yerel düzeyde satın alıp kaynaklarını yerel düzeyde sağlamak suretiyle 

bu toplulukların inşasına ve ayakta kalmalarına yardımcı olabilmektedir.  

Dahası, İyi Tarım Uygulamaları Rehberi geliştirilmelidir. Yüksek kaliteli nihai ürünler 

elde etmek için ekim aşamasından işlemeye dek tüm konular titizlikle incelenmelidir. 

Son kertede yüksek kaliteli ve homojen nitelikte nihai çay ürünlerine erişmek mümkün 

olabilir.  

 

18. SONUÇ 

Mevcut raporun yanı sıra, ana odak noktası, çay üretimindeki mevcut sorunlara ve 

çözümlere, çiftçilerin çay üretimindeki hatalara dair teknik seminerlerle eğitilmesine, 

çay içinde alternatif ürünlerin geliştirilmesine, Ar&Ge projeleri yürütülmesine, çayda 

kalite ve verim sorunlarının çözümüne ve mevcut sorunların çözümü yoluyla çiftçilerin 

gelirinin iyileştirilmesine odaklaması gerekmektedir.  

Dahası, mevcut çay plantasyonlarının verilerinin toplanması, çay üretim 

ekonomisindeki ekonomik verilerin toplanıp analiz edilmesi, çay sektöründeki tüm 

oyunculara (hükümet ve özel) ilişkin bilgileri içeren verilerin analizi, mevcut çay 

plantasyonlarının coğrafi veri sistemlerinin kurulması, çay için hızlı çoğaltma teknikleri 

geliştirilmesi, organik ve sürdürülebilir çay yetiştiriciliğine odaklanarak farkındalık 

yaratılması ve bölgesel ve ulusal çay stratejileri geliştirilmesi CÜMLENİN GERİSİ YOK.  
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Sorumluluk Reddi 

Bu doküman hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtıyor 

olarak yorumlanamaz. 
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