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Agaricus bisporus Atık Mantar Kompostunun Lignoselülozik Enzim 
Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması 
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Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, ferhat.sirinyildiz@gmail.com

Amaç: Büyük ölçekli ticari mantar yetiştiriciliği yapılan tesislerde Atık Mantar Kompostu(AMK) 
atık ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde, AMK gibi organik atık ve artıkların yeniden 
kullanımı giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, Foça-İzmir’de bulunan bir mantar üretim 
çiftliğinden (PEMA Mantarcılık) alınan Agaricus bisporus atık mantar kompost örneklerindeki 
endüstriyel olarak kullanılabilir lignoselülozik enzimlerin miktarı; mevcut mikrobiyal aktivite ve 
bu lignoselülozik enzim miktarları ile arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda Agaricus bisporus atık mantar kompostu kullanılmıştır. 
Atık mantar kompost örneği hemen ekstraksiyona tabii tutulmuştur. Selülaz, ksilanaz, lakkaz , 
α-amilaz aktiviteleri hazırlanan ekstraktan ve β-glukosidaz aktivitesi, bazal solunum, dehidrogenaz 
aktivitesi ve FDA hidrolizi ise doğrudan örnek kullanılarak ölçülmüştür. 

AMK α-amilaz, ksilanaz ve selüloz enzimlerinin aktivitelerinin belirlenmesinde DNS yöntemi 
kullanılmıştır. β-glukosidaz enziminin aktivitesi, substratı olan p-nitrofenil β-D glukopiranosid’in 
hidrolizi sonucu açığa çıkan p-nitrofenolün ve lakkaz aktivitesi ABTS’nin oksidasyonu sonucu 
oluşan ürün miktarının spektrofotometrik olarak belirlenmesi ile saptanmıştır. Protein miktarının 
tayininde Bradford yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Atık Mantar Kompostu örneklerimizin su tutma kapasitesi yeni ekim yapılmış komposta 
göre % 40 azaldığı belirlenmiştir. Ancak bazal solunum, dehidrogenaz aktivitesi ve FDA hidrolizi 
gibi toplam metabolik aktivitenin göstergesi olan mikrobiyal aktivitelerin atık mantar kompostunda 
hala devam ettiğini göstermiştir. Bu aktivitelerin kompostun bir saf kültür olmadığı düşünülse de 
esas olarak Agaricus bisporus miseliyumundan kaynaklandığı düşünülmüştür. Nitekim lakkaz ve 
β-glukosidaz aktiviteleri oldukça yüksek bulunmuştur. β-glukosidaz aktivitesi selüloz hidrolizinin 
son basamaklarında yükselmekte ve bu durum kompostun yapısında rengin koyulaşması ile de 
gözlenebilmektedir.
Sonuç: AMK yüksek lakkaz aktivitesi, çalışmamızda incelediğimiz Agaricus bisporus 
atık mantar kompostunun iyi bir lakkaz enzim kaynağı olacağının bir göstergesidir. AMK 
örneklerinin lignoselülozik enzimlerin geri kazanımı yanı sıra; gübre olarak, biyogaz üretiminde 
ve biyoremediasyon amacı ile kullanılabileceği düşünülmektedir. Kompostlama tarih öncesi 
devirlerden beri varlığı bilinen fakat detayları yeni çalışmalarla öğrenilen, ticari ölçekte yeni 
yeni gelişim gösteren bir olaydır. Bu bağlamda, AMK üzerine yapılacak benzer çalışmalar, 
multifonksiyonel bu kaynağın etkin bir şekilde ekonomiye kazandırılmasına fırsat sağlayacaktır. 
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