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Kayısı Malatya ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ancak 
üretim aşamasından pazarlamaya kadar pek çok sorunun bulunduğu da 
bir gerçektir. Bugüne kadar bu sorunlara zaman zaman el atılmakta ve 
Öneriler getirilmektedir. Ancak bunların büyük ölçüde hayata geçirildiğini 
söylemek de mümkün değildir. Oysa yerinde ve sorunları yaşayarak 
bulunan çözümlerin uygulanabilirliği yüksek olmaktadır.

Türkiye kayısı üretiminde dünya ülkeleri arasında % 15 lik payı ile 
ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’deki kayısı üretiminin ise, yaklaşık % 
55-60' ını tek başına Malatya ili sağlamaktadır. 1988 yılında Türkiye'nin 
kayısı üretimi 284.000 ton olup bunun 144.800 tonu Malatya ilinde 
gerçekleştirilmiştir. Malatya’da yetiştirilen kayısıların yaklaşık % 90 ı 
kurutmalık olan Hacıhaliloğlu çeşidi teşkil etmektedir. Yeni kurulan kayısı 
bahçelerinin de hemen hemen % 10 0  'ünde bu çeşide yer verilmektedir.

Bilindiği gibi Malatya'da kayısılar çok ilkel yöntemlerle 
yetiştirilmekte, hasat edilmekte, kutulmakta ve kükürilenmektedir. Bu 
işlemler sırasında uygulanan metod ve teknoloji tamamen görgüye 
dayanan , gıda tüzüklerinin gerekli kıldığı sorumluluklardan 
yoksun,oldukça ilkel denilebilen koşullarda ve düzeylerde 
gerçekleştirilmektedir. Oysa dış pazarlarda kayısıların insan sağlığı 
yönünden taşıması gerekli nitelikler üzerinde gösterilen titizlik giderek 
artmaktadır. Ayrıca kuru kayısının yalnız kükürt içeriği değil mineral ve 
öteki besin elementleri içeriği, kullanılan tarımsal ilaçların ve kimyasal 
gübrelerin bıraktıkları kalıntılar da büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada yüksek oranda kükürt içeren kayısılar hidrojen 
peroksitle muamele edilerek kükürt miktarı azaltılmaya çalışılmıştır. 
Bunu için % 0.5 - % 3 arası 6 ayrı hidrojen peroksit çözeltisinde kayısılar 
20  dakika süre ile tutulmuş ve kükürt dioksit miktarları yıkama ve 
kurutma işlemlerini takiben ölçülmüştür. Daha sonra % 1 lik hidrojen 
peroksit çözeltisinde kayısı örnekleri 5 dakika ile 30 dakika arasında 
tutularak işlem tekrarlanmıştır. Böylece en uygun peroksit derişimi ve 
zaman bulunmuştur. Bu yöntemle kayısıdaki kükürdün % 90 oranına 
kadar azaltılabileceği görülmüştür.

Her işlemden sonra kayısıdaki kükürt dioksit miktarı ile kayısı ve 
hidrojen peroksit çözeltisindeki sülfat miktarları tayin edilmiştir. Böylece 
azalan kükürt dıoksitin ne kadarının kayısının bünyesinde sülfat olarak 
kaldığı, ne kadarının ise hidrojen peroksit çözeltisine geçtiği bulunmuştur. 
Her çalışmadan sonra kayısıda peroksit tayinleri yapılarak peroksit 
kalıntısının bulunup bulunmadığına bakılmıştır.


